
Komunica. La información que conecta www.redkomunica.com Abril/Mayo 2016 nº11

P
u

b
lic

ac
ió

n
 g

ra
tu

ita
 c

o
n

 2
0

.0
0

0
 e

je
m

p
la

re
s 

d
is

tr
ib

u
id

o
s 

e
n

 b
u

zo
n

e
s 

y 
co

m
e

rc
io

s

SANT BOI 

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ

SANT CLIMENT
Sant Climent proyecta 
la creación de planes de 
ocupación en cuatro años 
con un gasto de 160.000€

El próximo curso, 
los alumnos de la 
escuela Montpedrós se 
trasladan a la escuela 
de la Colònia Güell

TORRELLES
Torrelles necesita 
incorporar voluntarios a 
su equipo e Protección 
Civil

El ayuntamiento contrata 
10 profesores para tareas 
de soporte en el estudio 
a los alumnos de Sant 
Boi de Llobregat
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Programa de apadrinamiento en la 
escuela Adengur de Woldiya, Etiopia

Xavier Esteban. Presidente ACCeDE 

Qué es ACCeDE
ACCeDE es la Associació Catalana per a la 
Cooperació, l’Esport, el Desenvolupament 
i l’Educació, una ONG creada en el año 
2010 por un grupo de padres y madres 
con inquietudes del Club Bàsquet Gavà. 
Desde entonces lleva a cabo un proyecto 
de cooperación al desarrollo en la escuela 
Adengur, situada en la ciudad etiope de 
Woldiya y donde se concentran los niños 
y niñas más pobres. Este municipio se 
encuentra a 500 kilómetros al norte de la 
capital del país: Addis Abeba. 

ACCeDE en Woldiya
En el primer viaje realizado a la zona 
tuvimos la oportunidad de comprobar las 
carencias existentes en el centro escolar. 
De ahí, que las primeras acciones y las 
actuaciones se centraran en dotar la escuela 
de las infraestructuras necesarias: servicios 
básicos como el agua y la luz de los cuales 
no disponían, aprovechando las obras para 
mejorar el saneamiento. Una vez conseguido 
ese objetivo, era el momento para iniciar la 
construcción de una pista polideportiva en el 
patio del centro escolar, como base principal 
para desarrollar nuestro proyecto. El espacio 
del que disponían era de tierra, y se hacía 
impracticable durante muchos días del año 
debido a las condiciones climatológicas de 
la zona y la naturaleza del terreno. 

Con la dotación de las infraestructuras 
básicas y la finalización de la pista, se 
realizó un nuevo viaje a Woldiya, donde 
se establecieron nuevas acciones de 
cooperación para seguir subsanando 
otras deficiencias de la escuela Adengur, 
contribuyendo a su mantenimiento diario y 
a la mejora de sus equipamientos, haciendo 
especial hincapié en la etapa preescolar. De 
ahí el compromiso adquirido con la dirección 
de la escuela de comunicarnos  aquellas 
carencias que tengan y trabajar de forma 
coordinada para subsanarlas y mejorar la 
vida diaria de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, la pista polideportiva nos 
llevó a crear en 2014 el club “Etege Taylu 
Basketball Club (ETBC) en la ciudad de 
Woldiya, como una vínculo para poder 

abordar así problemáticas de índole social 
y contribuir, a través del deporte, a trabajar 
las prioridades básicas, principalmente 
educativas y de salud, de los niños y niñas de 
la escuela.

Programa de sensibilización
Ahora, nuestro objetivo es que trabajo en 
Woldiya no se quede sólo en las vivencias 
de las personas que forman ACCeDE, 
por eso de forma paralela, también se 
trabaja la sensibilización de nuestros 
jóvenes, permitiendo a nuestros voluntarios 
y voluntarias (jugadores,  jugadoras, 
entrenadores y entrenadoras del C.B. Gavà) la 
experiencia de conocer in situ la realidad de 
estos niños y niñas. Ellos además, serán los 
encargados de complementar la formación 
de los monitores deportivos de Adengur, y 
posteriormente explicar su experiencia a la 
ciudadanía de Gavà y aquellas otras que 
lo requieran.

Colaboración y apadrinamiento
Para asegurar y consolidar el proyecto 
inicial de la ONG. se crea el programa de 
apadrinamiento.  Apadrinar un niño o niña 
de la escuela Adengur permitirá que puedan 
disfrutar del deporte, en este caso el básquet 
y adquirir sus valores, igual que se hace en 
nuestras ciudades. Pero además, y lo más 
importante, es que podrán disponer de una 
comida saludable los días de entrenamiento 
además de contar con material escolar y 
deportivo. 

Para ser apadrinados, los niños y niñas 
tendrán que cumplir una serie de requisitos 
como su compromiso de ir a la escuela y a 
los entrenamientos regularmente y tener 
un progreso académico adecuado.  Así 
mismo, podrán ser beneficiarios de nuestro 
programa siempre y cuando permanezcan 
fuera del mercado laboral y se dediquen 
exclusivamente a su formación, tanto en 
la escuela como en el club de básquet. 
El apoyo de nuestras sociedades a otras 
más desfavorecidas es fundamental para 
su desarrollo, por eso necesitamos la 
implicación de nuevos padrinos, que nos 
ayuden a seguir trabajando en nuestro 

proyecto  de cooperación. Si quieres 
conocer más a fondo nuestra labor, 
puedes consultar nuestra web http://www.
basquetgava.cat/un-club-diferent/accede.
html y si te decides, y quieres colaborar 
económicamente, hay tres modalidades 
diferentes de apadrinamiento que consisten 
en lo siguiente: 3€/mes, escolarización y 
pic-nic, 5€/mes, escolarización, pic-nic y 
material escolar, 9€/mes, escolarización, 
pic-nic, material escolar y equipación 
deportiva Los que decidáis apadrinar, 
recibiréis un informe anual sobre la 
evolución, académica y deportiva, del niño o 
niña apadrinado. Desde nuestra página web 
del CB Gavà www.basquetgava.cat puedes 
descargarte la hoja de inscripción. 

Por último, aprovecho para hacer un 
llamamiento a todo aquel que esté 
interesado en colaborar con nosotros a que 
se anime y nos contacte. Hay diferentes 
formas de colaboración y, después de 
haber conocido en primera persona los 
niños y niñas de Woldiya, os puedo decir 
que en zonas tan desfavorecidas, todo 
cuenta, por pequeña que pueda pareceros 
vuestra aportación. Tenemos diferentes 
formas de colaboración, un programa de 
apadrinamiento, haciéndote socio/a, con 
aportaciones puntuales o donando material 
que sea de utilidad para la escuela y para los 
niños y niñas. Piensa que sumando pequeñas 
acciones de cada uno de nosotros podemos 
mejorar la vida de esos pequeños/as que en 
la mayoría de los casos han de abandonar los 
estudios y ponerse a trabajar para hacerse 
cargo de la familia. 

Con las pequeñas aportaciones podemos 
conseguir que tengan una vida similar a 
la de nuestros niños y niñas, les daremos 
la posibilidad de estudiar, disfrutar del 
deporte y tener una comida saludable como 
mínimo una vez al día. Si te animas sólo has 
de mandar un correo a info@accede.cat y 
explicar como quieres sumarte a nuestro 
proyecto.

La ONG ACCeDE pone en marcha la iniciativa solidaria para dar continuidad a su proyecto 
iniciado hace ahora cinco años
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ACTUALIDAD

Rebuig majoritari a les últimes polítiques de la UE 
amb els refugiats
Ajuntaments, entitats i ciutadans de la comarca es mobilitzen en rebuig a la passivitat i inoperància de 
les institucions de la UE alhora dur a terme una política comuna d’acollida a les persones refugiades

R. Komunica-Press

La bandera europea dels balcons 
dels ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà i Sant Joan Despí, entre d’altres, 
onegen a mitja asta en senyal de 
protesta per la gestió que està fent la 
Unió Europea en relació a la crisi dels 
refugiats que des de fa mesos estan 
arribant al nostre continent. Aquesta, 
però només és una de les maneres 
amb la què la majoria de municipis 
del Baix Llobregat ha expressat el seu 
rebuig a la recent proposta d’acord 
entre la Unió Europea i Turquia per 
frenar l’arribada de refugiats als 

països de la Unió i que s’està tractant 
al Consell Europeu.

A Sant Boi, per exemple, el consistori 
ha penjat al balcó de la Casa de la Vila 
una pancarta amb el lema “Sant Boi 
Ciutat Refugi. Benvinguda Refugiats”, 
i ha emès un comunicat oficial, on 
considera que “l’acollida és un deure 
per a tots els països democràtics i 
que les darreres decisions podrien 
haver vulnerat greument la legislació 
sobre el tema i empitjorat l’actual 
crisi humanitària”.

La ciutadania també s’està movent, 
com ara a Castelldefels, on porten 
dos dimarts organitzant una 
concentració a la plaça de l’Església, 
per mostar el seu recolzament 
als refugiats amb el lema 
“Castelldefels amb els refugiats. 
#welcomerefugees”. A Santa 
Coloma de Cervelló, la Plataforma 
de suport a les persones refugiades 
(formada per l’associació per a la 
solidaritat APS, l’ajuntament, grups 
municipals, entitats i ciutadania) 
també ha mostrat el seu rebuig i va 
convidar a tothom a la manifestació 
del 19 de març a Barcelona.

Informació de primera mà
Durant les últimes setmanes, els 

ciutadans han pogut conèixer la 
realitat que viuen els refugiats, 
gràcies a diversos actes, com 
les jornades solidàries “Utopies 
concretes per a un món millor” de 
Sant Joan Despí, on voluntaris de 
l’entitat Proactiva Open Arms (ONG 
que està fent una important tasca 
de rescat a l’illa grega de Lesbos) 
van participar en el debat “Europa, 
fortalesa o terra d’acollida? La 
crisi dels refugiats a les fronteres 
europees”. Un altre exemple va ser 
la xerrada “Fronteres i migracions, 
Grècia” a Esplugues, on el el 
periodista i corresponsal de tv3, Lluís 
Caelles va explicar la seva visió de la 
situació actual dels refugiats sirians, 
a través de les seves experiencies.

Bandera  europea a mitja asta a Gavà
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Els joves de Sant Boi 
prenen la paraula
Els nois i noies de la ciutat opinen sobre els projectes 
i actuacions del nou Pla Local de Joventut

R. Komunica-Press

L’atur juvenil, la formació, 
l’emancipació.... aquests són alguns 
dels temes que més preocupen el 
jovent de Sant Boi, que aquests dies 
s’ha implicat en la creació del nou Pla 
Local de Joventut 2016-2020. Durant 
el mes de març, el consistori va 
convidar als joves de la ciutat a opinar 
sobre els projectes i les actuacions 
que han de formar part del nou pla, a 
través de diversos canals. 

D’una banda, els nois i noies han 
pogut fer arribar les seves propostes 
i punts de vista a través de les xarxes 
socials (Facebook i Twitter). De 
l’altra, es van realitzar dues trobades 
presencials (el 10 i el 17 de març), on 
es va analitzar la realitat actual de 
les persones d’entre 16 i 35 anys de 

la ciutat, amb dades com ara que la 
taxa d’atur juvenil és del 43,10% a Sant 
Boi, que més del 90% dels joves de la 
ciutat tenen contractes temporals, 
que el 50,3% són estudiants, que 
el 5% no tenen acreditat cap mena 
d’estudi o que només el 22,4% s’han 
emancipat. A partir d’aquí, es va 
escoltar el que pensen els joves, 
què proposen, quines solucions 
imaginen per al futur immediat i quins 
projectes i actuacions prefereixen 
que l’ajuntament prioritzi al llarg dels 
pròxims quatre anys. 

Un cop finalitzat el procés de 
participació, l’ajuntament procedirà a 
aprovar el nou Pla Local de Joventut 
en el ple municipal.

Huertos comunitarios 
contra la exclusión social
El proyecto diseñado por la AMB, cuenta con 
36 parcelas gestionadas mediante un sistema 
participativo con el foco puesto en la inclusión social

R. Komunica-Press

Este mes de marzo se han inaugurado 
en Sant Boi 36 parcelas de huertos 
urbanos comunitarios de carácter 
social, ubicados en la carretera 
hacia Sant Climent. El proyecto, 
diseñado y financiado por el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
y con la cesión del terreno por parte 
del consistorio santboiano, consiste 
en la construcción de huertos 
periurbanos con impacto ecológico 
mínimo, diseñados y gestionados 
mediante un sistema participativo 
y que pone el foco en la inclusión 
social.

Según explican desde la AMB, parte 
de los huertos se destinan a personas 

en riesgo de exclusión social con 
un doble objetivo: “la producción 
propia de alimentos de kilómetro 
cero y la capacitación técnica de 
los ciudadanos que se incorporen al 
programa. El objetivo es crear una 
espacio de relación y participación 
que apoye a las personas de toda la 
ciudad”.

Un tercio de las parcelas han sido 
asignadas, en primera instancia, a 
ciudadanos inscritos en los servicios 
sociales municipales; otro tercio se 
han asignado por sorteo a ciudadanos 
del municipio interesados   en el 
proyecto, y el último tercio se ha 
asignado a entidades y asociaciones.
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El próximo 20 de abril, en Cal Ninyo, 
tendrá lugar la celebración de la 12ª 
edición del Fòrum de Comerç 2020. 
Este año, el ayuntamiento apuesta por 
un nuevo formato con el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas 
como contenido, donde empresarios 
y comerciantes de Sant Boi, que 
han conseguido poner en marcha 
un negocio en el municipio y abrirse 
camino en el mercado de proximidad, 
compartirán su experiencia con los 
asistentes.

www.redkomunica.com 05

R. Komunica-Press

La jornada, conducida por la periodista 
Grloria Serrra, se enmarca en una de 
las cuatro líneas principales del Plan 
de Comercio 2020 y consta de la 
intervención de 4 conferenciantes y 
un debate final para el intercambio de  
opiniones de los asistentes. Durante 
la sesión se intentará dar respuesta a 
la pregunta ¿Es posible abrir, ampliar 
o innovar un negocio en Sant Boi de 
Llobregat con éxito?

A las 14.30 la alcaldesa de Sant Boi, 
Lluïsa Moret inaugurará la jornada en 
la que seguidamente intervendrán 
Marta Hernández, propietaria de 
la Barbería Barber Shop de la Vila, 
Albert Mendiola, propietario del 
restaurante Marimorena y Esteve 
Bach, propietario de Forn de Pa Panet.

Para confirmar la asistencia se puede 
contactar con el teléfono 936529839, 
ext. 148, 146, 139, o enviar un e-mail a 
forumcomerc@santboi.cat.

Nou “pipican” ecològic 
i sostenible que ofereix 
un premi als gossos

L’Ajuntament està duent a terme 
una prova pilot per evitar que els 
gossos orinin a les façanes. A la plaça 
Llorenç Presas s’ha instal·lat un urinari 
ensinistrador per a gossos (E-Can). 
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, el tinent 
d’alcalde de Ciutat Sostenible, Josep 
Puidengolas, i la regidora de Salut 
pública i Tinença responsable i benestar 
dels animals, Ció Lerma, han presentat 
aquest nou sistema amb l’objectiu de fer 
de Sant Boi una ciutat més neta i millorar 
la convivència entre els animals i les 
persones.

Quan el gos orina sobre la reixa de l’E-
Can, el propietari té l’opció de premiar-
lo amb una galeta que li ofereix el 
dispensador automàtic integrat. Així, 
mitjançant el conductisme, es pretén 
modificar el comportament del gos 

R. Aj. Sant Boi

que acabarà associant el fet d’orinar a 
l’E-Can amb el premi i, per tant, deixarà 
d’orinar a les façanes.

Ecològic i sostenible
L’E-Can incorpora un sistema d’auto-
neteja, sense productes químics. El 
compost orgànic que absorbeix les 
orines es reutilitza com adob per a 
jardineria o com a combustible per a 
calderes de biomassa. L’aparell funciona 
amb energia solar per alimentar la part 
electrònica i disposa d’un sistema 
informàtic que permet extreure dades 
estadístiques de com s’està fent servir.

Es tracta, doncs, d’un urinari 100% 
ecològic i sostenible. Si s’aconsegueixen 
bons resultats d’aquesta prova pilot, 
l’Ajuntament instal·larà més aparells 
E-Can a la resta del municipi.

L’objectiu de la prova és millorar la convivència entre 
els animals i les persones

12ª edición del Fòrum 
de Comerç en Sant Boi 
La jornada intentará dar respuesta a la pregunta ¿Es 
posible abrir, ampliar o innovar un negocio en Sant Boi 
con éxito?
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E
Andrés Morante Valverde
Abogado
Rda.Sant Ramón nº120 B
Sant Boi de Llobregat
Tel. 936 303 876
andres@morante.es
www.morante.es

Reportaje

DERECHO PENAL PREVENTIVO
LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE

La reforma del Código 
Penal, a través de la 
Ley Orgánica 5/2010, 
de 22 de junio, intro-
dujo en nuestro orde-
namiento jurídico la 
responsabilidad penal 
de las personas jurí-
dicas. El fundamento 
de la imputación de la 
persona jurídica reside 
en la conducta delicti-
va de sus dirigentes o 
en el incumplimiento 
de sus obligaciones 
de control sobre los 
subordinados.

Recientemente, la Ley 
Orgánica 1/2015, de 
30 de marzo, reformó 
el art. 31 bis del Códi-
go Penal impulsando 
la necesidad de que 
las empresas cuen-
ten con programas de 
prevención e incorpo-
rando una completa 
regulación de los mo-
delos de organización 
o gestión (programas 
de compliance) cuya 
observancia permite 
exonerar la respon-
sabilidad penal de la 
persona jurídica, bajo 
determinadas condi-
ciones.

Los programas de or-

ganización y gestión o 
“corporate complian-
ce programs” tienen 
que promover una ver-
dadera cultura ética 
empresarial, de cum-
plimiento de la legali-
dad en general y, por 
supuesto, de la legali-
dad penal pero no solo 
de ella. 

La Fiscalía General del 
Estado ha publicado 
la esperada Circular 
1/2016 mediante la 
cual analiza la respon-
sabilidad penal de las 
personas jurídicas y 
da instrucciones a los 
fiscales para valorar la 
eficacia de los planes 
de compliance o cum-
plimiento normativo 
en las empresas.

Según la referida Cir-
cular, los programas 
de organización y ges-
tión deben ser claros, 
precisos y eficaces, y 
perfectamente adap-
tados a la empresa 
y sus concretos ries-
gos. Deben servir para 
identificar y gestionar 
adecuadamente los 
riesgos, estableciendo 
medidas para neutra-
lizarlos. Deben garan-

tizar altos estándares 
éticos, de manera sin-
gular en la contrata-
ción y promoción de 
directivos y en el nom-
bramiento de los órga-
nos de administración. 
La existencia de unos 
canales de denuncia 
es otro de los elemen-
tos clave de los mode-
los de prevención, así 
como establecer un 
sistema disciplinario y 
un sistema de revisión 
y supervisión del mo-
delo de prevención de 
delitos delegando di-
cha función a un órga-
no específico con po-
deres autónomos de 
iniciativa y de control.

Sin duda vamos hacia 
la implementación de 
una verdadera cultura 
ética corporativa, de 
cumplimiento norma-
tivo, en las empresas. 
El objeto de introducir 
modelos de organiza-
ción y gestión en las 
empresas no es solo 
evitar la sanción pe-
nal de la empresa sino 
comprometerse para 
trasladar una cultura 
de cumplimiento de 
la legalidad en la em-
presa.

LegalL’Ajuntament ha 
contractat 10 professors 
per a tasques de suport 
a l’estudi
800 alumnes es beneficiaran d’un pla pensat per 
ajudar a millorar l’èxit escolar

R. Aj. Sant Boi

L’Ajuntament ha contractat 10 
professors mitjançant fons per a 
plans d’ocupació provinents de 
l’AMB (dins de l’ampliació del Pla de 
suport als municipis 2014-2015). Les 
contractacions són per 6 mesos (de 
març a agost de 2016). L’objectiu és 
ajudar a l’èxit escolar de l’alumnat 
participant perquè, amb aquest 
suport, puguin superar el curs 
actual.

Els/les docents de suport treballaran 
fins a finals d’agost, això vol dir que, 
un cop acabades les classes, encara 
es podrà donar suport a l’alumnat 
que hagi de fer front a recuperacions 
al mes de setembre.

El projecte de Suport a l’Estudi 
comptarà amb 9 professionals 
dedicats/des a l’alumnat de 1r a 
quart d’ESO i de 1r de Batxillerat. 
L’alumnat participant serà derivat per 
les coordinacions pedagògiques dels 
instituts públics Rafael Casanova, 

Joaquim Rubió i Ors, Marianao i 
Ítaca (l’Institut Camps Blancs ja 
desenvolupa un projecte semblant). 
Així, es conformaran en grups al 
voltant de 10 persones i disposaran 
de dues hores a la setmana de 
suport a l’estudi.
L’altre professional contractat/da 
desenvoluparà la prova pilot d’un 
projecte d’estudi assistit i reforç 
dedicat en exclusiva a una escola de 
primària (Fernández Lara). També es 
farà càrrec de l’aula d’estudi oberta 
al barri en determinades franges 
horàries.

800 alumnes
Es preveu que aquest nou Pla 
d’Ocupació centrat a l’àmbit educatiu 
contribueixi a l’èxit escolar d’uns 
800 alumnes. Ambdós projectes 
contemplen també el treball amb 
pares i mares per facilitar-los 
orientació i tècniques per millorar 
el seguiment i suport a l’estudi dels 
seus fills i filles.

Aquest pla, amb un pressupost de 
més de 225.000 euros, forma part de 
l’aposta municipal per millorar els 
processos formatius i la capacitació 
al llarg de la vida. De fet, una de les 
prioritats del Pla de Govern és que 
els ciutadans i les ciutadanes de 
Sant Boi millorin significativament 
el seu nivell educatiu i tinguin 
així més oportunitats per al seu 
desenvolupament.

Fotografia: Aj. Sant Boi
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Més de 2.000 persones gaudeixen de la 17ª Carxofada 

R. Komunica-Press

Durant aquest mes de març, Sant 
Boi ha tornat a reivindicar la carxo-
fa com a element de promoció del 
municipi. 

El passat 20 de març, es va celebrar 
una nova edició la tradicional festa de 
la Carxofada, la dissetena, que com 
sempre va ser tot un èxit de partici-

pació. La festa de la #carxofaSant-
boi, organitzada per l’Ajuntament i 
l’associació gastronòmica Sant Boi 
Degusta amb la col·laboració de la 
Cooperativa Agrària Santboiana i el 
Parc Agrari, va omplir d’animació i 
activitats la rambla de Rafael Casa-
nova i la plaça de l’Ajuntament du-
rant tota la jornada.

La festa de la #carxofaSantboi, celebrada el 20 de març, va servir més de 1.000 quilos de carxofes 
entre menús i tapes. La festa també va comptar amb animació i activitats durant tot el día

Degustacions gastronòmiques
Durant la jornada, en la que hi van 
participar més de 2.000 persones, es 
van fer servir un total de 1.050 kg de 
carxofes per cuinar 1.500 menús i 600 
tapes, que van fer les delícies dels 
assistents. Amb un format renovat, el 
menú degustació d’enguany compta-
va amb cinc plats que els restaurants 
participants van cuinar en directe. En 
total, es van servir 8.100 plats com ara 
trinxat santboià de carxofa i botifarra 
de Perol, arròs de sèpia amb carxofa, 
o minihamburguesa de carxofa i ve-
della, entre d’altres.

Activitats per a tothom
Durant la 17º Carxofada, a més de les 
degustacions, es van oferir diverses 
activitats per a tots els públics. Es 
van realitzar sortides en bicicleta a 
un camp de carxofes, activitats infan-
tils, un “showcooking” amb la dietista 
Cristina Viader, ball country i zumba, 
una trobada de col·leccionistes de 
plaques de cava i el concert final de 
festa del grup local Cucarachas Eno-
jadas.

Mes de la Carxofa
La Carxofada va ser el plat fort d’una 
campanya de promoció, el Mes de la 
Carxofa, que s’ha realitzat durant tot 
el mes de març a la ciutat. Una llarga 
llista de bars i restaurants locals han 
ofert durant les darreres setmanes 
menús de degustació, plats, tapes o 
entrepans amb la carxofa com a in-
gredient principal. 

A més, del 10 al 20 de març, una dot-
zena més de bars i restaurants de la 
ciutat han protagonitzat la Ruta de 
la Tapa de la Carxofa (tapa-carxofa-
quinto). 

El Mercat de Pagès, les biblioteques, 
els mercats municipals, la coopera-
tiva social SomBici, les associacions 
de comerciants o la fruiteria Collita 
Pròpia també s’han sumat a la cam-
panya del Mes de la Carxofa amb 
altres propostes, com ara diversos 
tallers de cuina, taller d’hort urbà, 
sortejos, exposicions o una bicicle-
tada pel Parc Agrari per visitar els 
camps de carxofes.
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AGENDA 
CULTURAL Abril 2016

Divendres 15  
Presentació de La modista i 
altres dones, de Carme Via Sala, 
guanyadora de la 8è Premi Delta de 
narrativa escrita per a Dones. 
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 16 
Tarda de llibres, teatre, poesia i 
homenatges literaris. Presentació 
de 4 recopilatoris, una petita peça 
de Harold Pinter, homenatge a Las 
Sinsombrero i més sorpreses. 
Hora: 18.30 h
Organitza: Editorial La Espiral Literària 
(www.laespiral.info) 

Dilluns 18  
Presentació de Sonrisa de otoño, de 
Fructuoso García.  
Hora: 19.30 h  
Lloc: Can Massallera 

Dimecres 20 
Presentació d’Entre la piel i el alma, 
de José Herrera Riverola. 
Hora: 18.00 h
Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Divendres 22 
Lliurament de premis dels 
concursos literari i de cartells dels 
alumnes de l’ESO, batxillerats i 
cicles formatius. 
Hora: 16.30 h 
Lloc: Cal Ninyo
Organitza: Ajuntament de Sant Boi

Dissabte 23 
10 h  Sense la teva història, no hi 
ha ciutat, intervenció artística amb 
col•lectius i públic en el marc del 
projecte d’Art Urbà. 
11 h  Aurèlius i el jardí curiós, 
conte amb música dels Grallers de 
Casablanca, i Emporta’t el teu roser, 
un taller en el marc de De l’Hort a la 
Biblioteca. 
12 h  Espectacle Familiar Clow Lostl. 
13 h Jam session de Karxofetes 
band. 
17.30 h  Recital de poesia de Dani 
Orviz. 
17.45 h  Final de la Llobregat Slam 
Poetry. El campió representarà el 
Baix Llobregat a la Gran Final de 
Poetry Slam Espanya de València, al 
maig. 
19 h  Sardanes amb la Cobla 
Sabadell. 
20 h Concert acústic de Marc Garcia, 
homenatge a George Brassens. 

FIRA DEL LLIBRE 
Durant tot el dia amb les llibreries 
Isart, Croquis, Barbús, Les Hores i 
Abacus

SIGNATURES 
D’AUTORS
A la tarda: Emili Ferrando Puig, 
Executada, José Matas Crespo La 
otra parte, Sergi Purcet La noia de la 
pluja, Fructuoso García Sonrisa de 
Otoño i Carme Via La modista i altres 
dones. 
Presentació del llibre La cosecha del 
Arco Iris, per la commemoració del 25è 

aniversari de Tots som Santboians

SANT JORDI PER LA 
COEDUCACIÓ
D’11 a 13 h Taller infantil coeducatiu. 
De 17 a 18 h Espectacle infantil amb 
la pallassa i pedagoga Mercè 8A. 
De 18 a 20 h  Taller juvenil de la 
campanya contra la violència de 
gènere Això no és amor, amb WeArt

SANT JORDI SOLIDARI
De 10 a 20.30 h  Fira d’entitats; 
Amizade Junts amb Moçambic, 
Associació Kassumay, Associació 
d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, 
Associació Compassió i Vida, Fundació 
Vicente Ferrer i Grup de Suport al 
Col•lectiu de Mujeres de Matacalpa. 
Venda solidària de roses, llibres i 
artesania. 
De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h, 
Tallers infantils de manualitats: 
punts de llibre, roses, la rosa dels 
desitjos, dracs…

SANT BOI ESCRIU
Espai d’interacció; amb Víctor 
Jurado, Raquel Garcia, Angi Expósito, 
José Herrera, Fructuoso García, 
Vicente Corachán i Sergi Purcet 
Hora: 10 a 20 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament, rambla de 
Rafael Casanova. 
Organitza: Ajuntament, Col•lectiu 
Perifèric Poetry i altres entitats 

XVI TROBADA DE 
DRACS
19 h Dracs Rufino i Pepitu i sis 
colles convidades. Tabalada i 
percussió (20 h), cercavila (20.45 h. Pl. 
Catalunya, c/Tres d’Abril, c/Pau Claris, 
c/ Baldiri Aleu i parc de la Muntanyeta), 
escenificació amb l’alumnat de l’escola 
Montbaig (21.45 h) i ball “espurnejant” 
final. Llocs: plaça de Catalunya i parc 
de la Muntanyeta. Organitza: Fed. 
Garrofers, Diables de Sant Boi amb la 
col•laboració de l’Ajuntament 

Més informació www.santboi.cat/santjordi
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Nou equipament per a la 
Policia Local
La policia local de Sant Climent incorpora  des de 
fa uns dies armilles antibales al seu equip. 

R. Ajuntament Sant Climent

Des d’aquesta setmana els agents 
de la policia local de Sant Climent de 
Llobregat tenen a la seva disposició 
armilles antibales. D’aquesta manera 
cada agent incorpora al seu equip de 
treball habitual aquesta eina satisfent 
la petició que s’havia realitzat des del 
cos. 

L’actuació ha estat desenvolupada 
a iniciativa del que va ser al llarg 
de l’anterior legislatura regidor 
de Seguretat Ciutadana i ha estat 
culminada pel seu successor al 
càrrec. Les armilles de les que s’ha 
proveït als agents són les mateixes 
que fan servir habitualment d’altres 
cossos de seguretat com, per 
exemple, els Mossos d’Esquadra. 
Aquest equip permet la protecció 
continuada del tot el tors —lateral, 
pectoral i dorsal— i dels òrgans vitals 
davant de bales, ganivets i d’altres 
objectes punxants.

L’alcalde, Isidre Sierra, ha indicat: 
“la seguretat dels treballadors és 
important i més sabent que estant 
les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l’any vetllant per la nostre seguretat 
i sense saber que es poden trobar al 
carrer”.

Sant Climent projecta la 
creació de plans d’ocupació 
a quatre anys amb una 
despesa de 160.0000€
La Diputació de Barcelona ha aprobat 
el seu Programa complementari de 
foment de l’ocupació i de suport a 
la integració social a través del qual 
Sant Climent de Llobregat disposarà 
de 44.071,72€. 

Coincidint amb aquest anunci el 
consistori climentó a avançat el 
seu projecte de destinar 160.000 
€ en plans d’ocupació fins a l’any 
2020. D’aquesta manera es vol 
donar continuat al treball realitzat 
en els quatre anys precedents 
durant els què més de 70 persones 
en situació d’atur al municipi han 
pogut prendre part d’aquestes 
iniciatives ocupacionals. Pel que 
fa a la inversió per a enguany, s’ha 
assenyalat que l’objectiu és centrar 
els plans d’ocupació en activitats 
relacionades amb l’atenció a les 
persones i amb el manteniment i 
millora dels espais públics. 

Des del consistori s’apunta també 
als bons resultats que s’ha obtingut 
en passats exercicis amb el foment 
d’aquests plans. Així, per exemple, 
el 50% de les persones que presten 
servei a través de l’empresa 
adjudicatària de la neteja dels centres 
d’estudis climentons prové de plans 
d’ocupació realitzats al municipi.

L’alcalde de Sant Climent de Llobregat, 
Isidre Sierra, ha volgut destacar 
que “els plans d’ocupació ens han 
demostrat que no són únicament 
una solució transitòria mentre no 
millora el mercat laboral. Ens consta 
que permeten formar persones en 
activitats d’alta ocupabilitat i, per 
tant, que aquestes tinguin majors 
possibilitats de trobar feina. Amb 
aquesta experiència no tenim cap 
dubte de que hem de continuar 
invertint esforços en els propers anys 
en aquesta línia de treball”.
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Primavera cultural en Sant Climent

R. Komunica-Press

Durante estos días, se está 
repartiendo por los hogares 
climentones un nuevo formato 
de la Agenda Cultural, donde el 
ayuntamiento ha englobado todas 
las actividades de ocio y cultura 
programadas por los meses de 
abril, mayo y junio en el municipio.

Este nuevo formato, con el diseño 
gráfico corresponde de Sabina 
Torras con la colaboración en la 
ilustración de Gloria Fulquet y la 
impresión de Gráfiques Sira, incluye 
una veintena de propuestas para 
todos los gustos y edades.

La programación fue inaugurada 
el primer fin de semana de abril, 
coincidiendo con la floración de 
los campos de cerezos, con un 
paseo entre los cerezos en flor, 
una actividad inspirada por la 
tradición japonesa del Hanami, la 
celebración de contemplar estos 
árboles durante su floración. Los 
visitantes estuvieron acompañados 
por labradores que se dedican 

al cultivo de este fruto, quienes 
fueron explicando los detalles 
sobre las cerezas climentonas. 

Actividades variadas
Durante los próximos meses, 
los ciudadanos y ciudadanas de 
Sant Climent podrán disfrutar de 
diversas propuestas. Destacamos, 
por ejemplo, la 11ª Fira Solidària 
que se celebrará el próximo 10 de 
abril en la plaza Lluís Companys, 
desde las 10 hasta las 18 horas. 
Todo lo recaudado se destinará 
a proyectos solidarios con Sierra 
Leone.

Otra actividad destacable será 
la concentración de Harley 
Davidson y coches americanos 
“SuperBikeCustom”, programada 
para el fin de semana del 1 de mayo. 
Y siguiendo con los vehículos, no 
puede faltar la XVI Concentración 
de Motos Clásicas, que se realizará 
el 15 de mayo con multitud de 
actividades.

En junio, además de la Revetlla 
de Sant Joan, cabe destacar la 
Gegantada 2016, que se celebrará 
el viernes 17 y incluirá actividades 
infantiles, cercavila de agua, 
butifarrada y cercavila nocturna.

Teatro, exposiciones, ‘passejadas’, 
actividades para gent gran y 
charlas, completan la oferta para 
los próximos meses.

El ayuntamiento ha editado un nuevo formato de la Agenda Cultural para los meses de abril, 
mayo y junio con todas las propuestas de ocio y cultura que hay programadas en el municipio



SANTA COLOMA DE CERVELLÓ Abril/Mayo 2016

www.redkomunica.com12

Els alumnes de l’escola Montpedrós es traslladaran 
a l’escola Colònia Güell el curs vinent

R. Komunica-Press

A partir del curs vinent, l’Institut de 
Santa Coloma passarà a ocupar 
tot l’edifici Montpedrós i els aularis 
provisionals annexes, disposant així 
d’espai suficient pel curs 2016-2017 i 
permetent obrir l’oferta de Batxillerat 
al municipi amb les branques de 
Ciències i tecnologia i d’Humanitats 
i ciències socials. Per a què això sigui 
possible, s’ha hagut de prendre la 
decisió de què fer amb l’alumnat 
de l’escola que actualment ocupa 
l’espai. Han estat setmanes de 
reunions entre diversos actors de la 
comunitat educativa del municipi i 
el Departament d’Ensenyament, per 
finalment decidir el trasllat en bloc a 
l’escola Colònia Güell.

Diverses opcions
Inicialment, el Departament havia 
plantejat un tancament progressiu 

de l’Escola Montpedrós, però també, 
i davant del fet que algunes famílies 
s’havien interessat per l’opció de canvi 
de centre, es va plantejar l’opció de 
desplaçar grups (tots o alguns) de 
l’escola Montpedrós a altres centres 
del municipi. L’AMPA de l’escola, però, 
no considerava el desplaçament 
de grups solts, sinó només de tota 
l’escola en bloc. 

Així, finalment es van plantejar dues 
opcions possibles: mantenir l’escola 
Montpedrós a l’edifici actual, com 
escola de tancament progressiu 
segons el previst, o desplaçar tots els 
seus alumnes i integrar-los a l’escola 
Colònia Güell a partir del curs vinent.

Opinió dividida
El passat 22 de febrer l’AMPA de 
l’escola Montpedrós, a petició del 

El Departament d’Educació, després de reunions amb l’AMPA, decideix el trasllat en bloc. L’edifici de 
l’escola Montpedrós es rehabilitarà i es destinarà a ampliar l’Institut

Departament d’Ensenyament, va 
fer una consulta per tal de conèixer 
L’opinió de les famílies envers el futur 
de l’escola, amb les dues opcions 
finalment proposades
.
El resultat de la votació, amb una 
alta participació, va ser de 46 famílies 
favorables a mantenir-se a l’escola 
Montpedrós i 47 famílies favorables 
al desplaçament a una altra escola. 
Malgrat que el resultat va ser molt 
ajustat, el Departament va considerar 
que l’opció majoritària era la de 
traslladar l’alumnat a una altra escola.

Procés de trasllat
L’escola Montpedrós deixarà d’existir 
a partir del proper 1 de setembre, i el 
trasllat a l’escola Colònia Güell inclourà 
tot l’alumnat actual, el professorat 
amb plaça definitiva al centre (si així ho 
volen) i el material escolar disponible 
que sigui necessari. 

L’escola Colònia Güell s’ampliarà 
amb dos aularis que incrementaran 
la superfície d’aules i serveis en uns 
450m2. S’ubicaran a un terreny d’uns 
1.200m2 confrontants a l’escola, que 
cedirà l’INCASÒL, i permetrà també 
ampliar la zona de pati per disposar 
d’espai suficient. 

Els Serveis Territorials s’han 
compromès a convocar pròximament 
una reunió amb les famílies per tal 
d’aclarir i acordar solucions a les 
qüestions que des de l’Ajuntament i 
les AMPAs es traslladin per resoldre 
dubtes, propostes i problemàtiques 
que genera la seva decisió. Des de 
l’Ajuntament es farà el seguiment i 
s’exigirà que el Departament resolgui 
de forma satisfactòria totes les 
qüestions de dificultat que generi el 
desplaçament de l’alumnat a l’escola 
de la Colònia.

Escola Colonia Güell

Escola Montpedrós
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Els horts comunitaris, 
aviat a Santa Coloma 
de Cervelló

R. Aj. St Coloma de Cervelló

L’Ajuntament està treballant, amb 
l’assessorament de la Diputació de 
Barcelona, en un projecte d’horts 
comunitaris al municipi. Actualment 
s’ha realitzat l’estudi tècnic per a 
possibles ubicacions i previsions 
econòmiques per a tirar endavant la 
iniciativa. Properament s’elaborarà el 
projecte executiu per a la implantació 
dels horts i les infraestructures 
associades, però per dimensionar 
adequadament aquesta actuació cal 
fer una aproximació a les necessitats 
i interès que hi ha per part de la 
ciutadania del municipi.

Els horts comunitaris, que recolliran 
l’experiència ja en funcionament 
en altres municipis, seran espais 
d’uns 50 m2, cedits a ciutadans i 
ciutadanes del poble temporalment 
i amb unes condicions determinades 
en el seu reglament.

Si us interessa participar d’aquest 
projecte en el futur, i voldríeu optar 
a un d’aquests horts comunitaris, 
envieu un missatge de correu 
electrònic o truqueu a la regidoria 
de Medi Ambient (agustinsm@
santacolomadecervello.cat | Telèfon 
936 450 700), indicant el vostre nom, 
edat, adreça, telèfon de contacte i 
adreça de e-mail.

En funció del nombre de persones 
interessades, i de la seva distribució 
geogràfica, es preveurà el 
desenvolupament de les fases del 
projecte, el nombre d’horts inicials, 
la seva ubicació, el sistema d’elecció 
dels concessionaris i el funcionament 
general.

Comencen les obres 
de millora del Pavelló 
Poliesportiu Municipal

El projecte de millora del Pavelló 
Poliesportiu preveu construir una 
nova Sala Polivalent al nivell 0, a 
una part de l’edifici on en un principi 
hi havia projectada una petita 
zona d’aigua que no es va acabar 
construint i que actualment es troba 
sense cap ús. En aquest mateix 
espai es faran dos nous vestuaris, un 
per a homes i un altre per a dones. 
Aquesta actuació permetrà disposar 
de dos espais de vestidors, un, els 
ja existents, per als esportistes dels 
clubs, i un altre, els nous, per als 
usuaris i usuàries individuals.

R. Aj. St Coloma de Cervelló

Per altra banda, disposar d’una nova 
sala permetrà traslladar els equips 
de musculació a la sala polivalent 
que ja hi ha al nivell 0, més amplia 
i adequada per acollir aquesta 
activitat. A l’actual sala de musculació 
s’hi traslladaran les activitats d’alta 
intensitat, com l’spinning, i a la nova 
sala polivalent que es construirà 
al nivell 0 s’hi realitzaran la resta 
d’activitats dirigides. D’aquesta 
forma serà possible diversificar 
l’oferta d’activitats en una mateixa 
franja horària, oferint als usuaris 
i usuàries la possibilitat de triar 
entre musculació, activitats d’alta 
intensitat o d’altres dirigides en un 
mateix horari.

El trasllat ara fa un any dels 
Serveis Socials Bàsics a l’edifici de 
l’Ajuntament permet recuperar el 
servei de bar, que ja hi havia en un 
inici al Pavelló Poliesportiu. També es 
traslladarà a la planta 1 el servei de 
consergeria, més accessible i ampli.
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Es busquen voluntaris de Protecció Civil

R. Komunica-Press

Si ets una persona altruista i et 
motiva ser d’ajuda als altres, 
pot ser t’interessa convertir-te 
en voluntari de Protecció Civil 
Torrelles. L’associació es troba 
reclutant persones voluntàries per 
tal de mantenir de forma eficient la 
seva tasca.

Protecció Civil Torrelles actua 
sobretot en situacions de risc, 
com un incendi o un accident, per 
preservar la seguretat i evitar els 
danys en persones i béns. Col·labora 
molt estretament amb els cossos 
de seguretat i emergències, 
elabora plans de protecció civil i fa 
tasques preventives i de vigilància. 

També,  per exemple, donen suport 
logístic en activitats multitudinàries 
al municipi, ja siguin esportives, 
lúdiques o festives.

Requisits i formació
Per passar a formar part del cos de 
voluntaris de Protecció Civil, l’únic 
requisit imprescindible és ser major 
d’edat. 

Pel que fa a la formació, l’associació 
ofereix cursos de formació i la 
possibilitat d’obtenir titulació en 
els àmbits de la prevenció i la 
seguretat. A més, els  associats 
obtindran un coneixement ampli 
del territori i el municipi i podran 
col·laborar amb altres entitats, 
especialment els ADF, el grup de 
defensa forestal. 

Els interessats en formar-hi part 
poden dirigir-se al regidor de 
Protecció Civil, José Gallardo, a 
través del telèfon 694 49 55 35 o 
el correu electrònic jose.gallardo@
torrelles.cat.

L’associació de Torrelles necessita incorporar voluntaris al seu equip  per garantir el servei públic 
que ofereix actualment, sobretot en situacions de risc com ara incendis o accidents
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Prohibit fer foc en 
terrenys forestals fins el 
15 d’octubre

R. Aj. Torrelles

Entre el 15 de març i el 15 d’octubre 
queda totalment prohibit encendre 
foc en els terrenys forestals i a la 
franja de 500 metres al voltant, 
zona que inclou tot el municipi de 
Torrelles. 

La mesura, dictada pel Govern de la 
Generalitat, té coma objectiu evitar el 
risc d’incendi forestal produït per les 
cremes. En concret, no està permès 

encendre foc per qualsevol tipus 
d’activitat, llençar objectes encesos, 
com ara coets o focs d’artifici, abocar 
escombraries que puguin iniciar un 
foc o utilitzar bufadors en vies de 
comunicació que travessin terrenys 
forestals. Queden exclosos de la 
prohibició els fogons de gas i les 
barbacoes d’obra amb mataguspires 
en àrees d’acampada o parcel·les de 
les urbanitzacions. 

R. Komunica-Press

L’Esbart Sant Martí de l’Ateneu 
torrellenc celebra enguany el seu 
50è aniversari. Per commemorar 
aquesta important data, ha 
organitzat diversos actes, com la 
Mega Tal·lara per Festa Major. Una 
de les principals celebracions fins 
al moment ha estat el Diumenge de 
Rams, a l’església Sant Martí, on es 
va ballar la Moixiganga de Torrelles 
i la Muixeranga d’Algemesí.

L’Esbart va estar acompanyat 
dels Grallers de Torrelles i la colla 
castellera dels Carallots de Sant 
Vicenç dels Horts. La Moixiganga, 
que representa la passió de Jesucrist 
amb torres humanes, va comptar amb 
alguns dansaires que ja van estrenar 
aquest ball el 1995. També s’ha ballat 
la Muixeranga d’Algemesí, un conjunt 
de danses i torres humanes provinents 
d’aquest municipi valencià. 

L’Esbart Sant Martí 
celebra el 50è aniversari
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Nova campanya amb l’objectiu de convertir la 
comarca en un gran parc d’oci per a famílies
El Consorci de Turisme engega una nova iniciativa per agrupar i oferir un ampli ventall d’activitats d’oci 
familiar amb descomptes y ofertes gratuïtes

R. Komunica-Press

Aquest mes d’abril s’inicia el 
SuperMes al Baix Llobregat, una nova 
campanya del Consorci de Turisme 
que ofereix a les famílies amb infants 
una àmplia oferta turística, amb 
descomptes i activitats gratuïtes.

La campanya, pionera a Catalunya 
i nascuda fruit de la implicació del 
sector públic i privat, pretén convertir 
la comarca del Baix Llobregat en un 
referent del turisme familiar a tot el 
territori català.

Un abril ple d’ofertes
Durant els 5 caps de setmana 
d’abril, tots els divendres, dissabtes i 
diumenges, les famílies amb infants 
poden gaudir d’una oferta turística 
dissenyada a la seva mida, amb 
descomptes molt especials, com 
packs familiars, activitats gratuïtes, 
descomptes exclusius en allotjaments 
i restaurants o menús infantils gratuïts, 
entre moltes altres promocions 
que cada establiment ha preparat 
especialment per a aquest abril.

Entre totes les ofertes, podem trobar 
rutes en bicicleta pel Delta del 
Llobregat, excursions per a descobrir 
castells i paratges naturals únics, 
sortides a cavall, circuits d’aventura, 
un recorregut per a viatjar al món 
subterrani de les Coves de Montserrat 

a Collbató, fer d’exploradors al 
Parc Arqueològic Mines de Gavà, 
descobrir l’obra més autèntica de 
Gaudí, la Cripta de la Colònia Güell, i 
experiències úniques com pasturar 
un ramat d’ovelles, entre moltes 
altres activitats sorprenents.

Pàgina web 
Tota l’oferta de la campanya esta al 
web elsupermes.cat i, per poder-
ne gaudir, les famílies han d’activar 
les promocions i els descomptes 
directament al web.

A la pàgina, també està actiu el 
concurs per buscar nom a la nova 
mascota del Baix Llobregat: un 
puput, un ocell comú a Catalunya i 
molt especialment a la zona del Baix 
Llobregat.
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PIMEC joves Baix Llobregat nombra a Miquel 
Costa como nuevo presidente
PIMEC Joves Baix Llobregat-L’Hospitalet apoya y otorga representación a los jóvenes empresarios y 
emprendedores del territorio ante los agentes políticos, sociales y económicos

R. Komunica-Press

Des de este mes de marzo, PIMEC 
Joves Baix Llobregat tiene un nuevo 
presidente. Se trata de Miquel Costa, 
gerente y accionista mayoritario de 
Esteban Costa SL, quién toma el 
relevo de Sergi Fuster, que deja el 
cargo al haber superado el límite de 

edad de PIMEC Joves y, por lo tanto, 
pasa a formar parte de la Comisión 
Ejecutiva de PIMEC Baix Llobregat-
La Hospitalet.

Nuevos propósitos
Costa ha mostrado su firme propósito 
de “aumentar la presencia de PIMEC 
en el Baix Llobregat Nord, “sectorizar” 
los actos organizados por la Comisión 
con el objetivo de generar valor para 
los asistentes, además de hacer 
crecer la calidad del Networking y las 
oportunidades de negocios futuros”. 
Además, el nuevo presidente se ha 
puesto como objetivo  conseguir 
un incremento en la afluencia de 
jóvenes emprendedores a los 
actos organizados por PIMEC en el 
territorio.

Currículum extenso
Miquel Costa, tiene 34 años, es 
licenciado en ingeniería técnica 
industrial, especializado en mecánica 

y diseño de máquinas por la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Posteriormente cursó el Máster en 
‘Business Administration’.

Su experiencia profesional se inicia 
como operario técnico y mecánico 
a la empresa donde actualmente 
se encuentra ocupando el cargo de 
gerente y de la cual es accionista 
mayoritario, Esteban Costa S.L. Aún 

así, ha sido trabajando en otras 
empresas como ingeniero técnico,  
y Product Marketing Manager. En la 
actualidad, Miquel Costa desarrolla 
nuevas líneas de negocio dentro 
de Esteban Costa S.L., entre las 
cuales hay que destacar la Kubes 
Sustainable Modular Construction y 
el Proyecto MolaBike, que consiste 
a diseñar, construir y vender la 
“Bicicleta Plegable Catalana”.
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AGENDA

Dg Dc

Dg

Ds

LOULOGIO presenta 
“Achuchao“

08
Dv

Can Massallera
c/ Mallorca, 30

08-04-2016

21:00 pm 

Fem de biòlegs! 
Exploració del parc i 
alliberament d´animals

Parc Can Lluc
Av. Onze de Setembre, 1

10-04-2016

 11:30 am - 13:30 pm

10

Poesia: Joan Margarit, 
Estel Solé i Josep Ma. 
Rodríguez

Cal Ninyo
c/ Major, 43

17-04-2016

12:30 am

Dg

10-04-2016

10:00 am - 18:00 pm

1ª Caminada nocturna a 
Sant Antoni

A la Plaça del Pi Tallat
St. Coloma de Cervelló

15-04-2016

20:00 pm

Música: Pedro Pastor 
amb Banda

Cal Ninyo
c/ Major, 43

17-04-2016

20:00 pm

17

Jornada de portes 
obertes a l´escola 
Bressol Municipal

16-04-2016

11:00 am

16

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

EnamorART 2016: 
Herois i Mites

Centre Cívic Can Baruta
Carrer Lluís Pascual Roca, 2

20-04-2016

18:00 pm 

20

Antílopez presenten 
Desprendimiento de 
rutina. Humor i música

Can Massallera
c/ Mallorca, 30

29-04-2016

17:30 pm

29
Dv

Concentració Harley 
Davidson i cotxes 
“Superbikecustom“

Camp de Futbol Municipal
Sant Climent de Llobregat

30-04-2016 i 01-05-2016

Tot el cap de setmana

30-01

Fireta de Sant Jordi

Al Camet de la Colònia 

St. Coloma de Cervelló

23-04-2016

10:00 am - 18:00 pm

23
Ds

Escola Bressol Municipal
c/ Mixerris, 9

Plaça Lluís Companys
Sant Climent de Llobregat

Dv

Dg

Entrega Premis del 
concurs de cartells de la 
40ª Exposició de Cireres

Sala de Lectura Sant Jordi
Pl. Francesc Macià, s/n

21-04-2016

18:00 pm

21
Dj

11ª FIRA SOLIDÀRIA amb 
Sierra Leona

SANT BOI

Dj

15ª Marató ornitològica

Sortida de camp per observar el 
nombre d´espècies d´ocells
Cal Inscripció prèvia

16-04-2016

06:00 am - 13:00 pm

Taller familiar. Fes el teu 
punt de llibre de St. Jordi

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

23-04-2016

12:00 am 

23 Ens visitarà Sebastià 
Alzama per comentar 
l´obra: Crim de Sang

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Cal reserva prèvia

28-04-2016

19:30 pm 

28
Club de lectura: The Great 
Gatsby de Fitzgerald

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Cal reserva prèvia

29-04-2016

19:00 pm

29
 DgDsDs

17

20

16

15

10
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#1vida5respuestas

“Nunca debo olvidar de dónde vengo, para saber 
hacia dónde voy”
Premio de Literatura Nacional en Catalunya, por su novela“La flor de la vida”, premio Nacioal Joven 
Emprendedor Social 2014 por la  Universidad Europea de Madrid y la International Youth y, premio de 
la FPdGi Social 2014 

1 ¿Quién es Mohamed El Amrani?

Nací el 7 de octubre de 1992 en 
un pueblo rural y humilde a pocos 
kilómetros de Chef Chaouen. Llegué 
de Marruecos con 3 años, cuando 
mis padres se vinieron para trabajar 
a Roses (Girona). Me he formado  en 
Cataluña, aunque siempre he estado 
influenciado por mis orígenes, una 
gran ventaja, creo, ya que me ha 
ayudado a entender el mundo desde 
diversas perspectivas. Una gran 
riqueza humana, que me sirve de 
inspiración. 

2 ¿ A qué te dedicas, cuáles tus 
proyectos realizados?

Desde muy joven he trabajado en 
el ámbito de la comunicación y la 
implicación y acción social. Siempre 

he creído que esa faceta comunicativa 
va muy ligada a remover conciencias… 
para ayudar a otros! He trabajado en 
multitud de revistas y publicaciones 
escritas y en televisión, además 
de ser colaborador de medios 
nacionales. He creado la Asociación 
Red de Convivencia en Roses (Girona) 
que se dirige a jóvenes en riesgo de 
exclusión social o que forman parte 
de familias desestructuradas, sobre 
todo inmigrantes con problemas de 
integración.

3 ¿Cuál es tu visión de Marruecos 
hoy?

Actualmente veo Marruecos como un 
país que, poco a poco, pero en una 
dirección decidida, camina hacia el 
progreso. Existe una concienciación 
colectiva para lograr un mejor entorno 
y, eso es importante. Los marroquíes 

que residen en el extranjero, tienen 
esa misma obligación, la de asumir 
el reto de contribuir en la causa, 
aportando lo mejor que tengamos de 
nosotros mismos, para trabajar en esa 
línea. Tenemos que lograr crear ese 
puente que una esos dos mundos.. 

4 ¿Cuáles crees que son los 
estereotipos de la imagen de 
Marruecos vista por los españoles y 
viceversa?

Los estereotipos forman parte de los 
fenómenos sociales y son difíciles de 
cambiar. Aunque tienen una cura muy 
simple: viajar, conocer, descubrir, 
experimentar…Tenemos que dar el 
paso, dejar de planear y despegar 
la mente, atrevernos a conocer por 
nosotros mismos y, que nuestra 
opinión nazca de una visión realista y 
propia.

Mohamed El Amrani

Mohamed El Amrani 
Un comunicador sin fronteras

5 ¿Qué frase identifica mejor el es-

píritu de Mohamend El Amrani?
Nunca debo olvidar de dónde vengo, 
para saber hacia dónde voy.



SECCIÓN PATROCINADA  POR: 

AHORA ES EL MOMENTO… ¡HAZLO! 
REFORMA TU CASA, TERRAZA O JARDÍN

Llega el momento de cuidar tu hogar, te cambiar el color de esa pared que 
lleva años sin gustarte, de reformar y darle luminosidad al cuarto de baño. 
A veces por falta de tiempo o de recursos lo dejamos pasar y damos prioridad a otras cosas. 
Sin embargo en BAUHAUS te lo ponemos fácil con el servicio de Instalaciones y Reformas que 
encontrarás en todos nuestros centros. Es la manera más sencilla de renovar tu hogar con  la 
tranquilidad que te da un profesional.

TODO BAJO UN MISMO TECHO
Un equipo de especialistas te 
asesorará para hacer realidad 
aquello que imaginas. Lo 
importante es que tengas claro de 
lo que necesitas para que nuestros 
especialistas entiendan tus ideas y 
les den forma. A partir de ahí tienes 
a tu disposición la más amplia gama 
de materiales para llevar a cabo la 
reforma: pintura, maderas, baldosas, 
cerámica, suelos, etc… todo lo que 
necesitas para tu reforma bajo un 
mismo techo. 

MANOS A LA OBRA
El departamento de Instalaciones y Reformas 
de BAUHAUS elabora un presupuesto 
gratuito para que tengas una idea del coste 
total de la reforma. Gracias a nuestra amplia 
gama, y a nuestro compromiso del precio 
más bajo, lo ajustaremos a tus necesidades 
para que sea satisfactorio.  Una vez aprobado 
el presupuesto todo nuestro equipo se 
pondrá manos a la obra y tendrás en todo 
momento una persona de contacto que te 
informará sobre la reforma, así no tienes que 
preocuparte. Nosotros te ayudamos, te lo 
montamos, instalamos y reformamos. 




