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SANT QUIRZE

L’Ajuntament aposta per 
les energies renovables 
amb la instal·lació de 
més de 40 punts de llum 
solar al municipi

BARBERÀ

Inaugurada la nova ruta 
botànica per la serra 
de Galliners, amb 4 
itineraris senyalitzats 

Més de 7.000 veïns i 
veïnes van fer ús dels 
serveis de l’Oficina 
Municipal d’Habitatge 
de Barberà durant l’any 
2017

CASTELLAR 

Escollits els 20 
projectes ciutadans que 
s’executaran a la ciutat 
durant el 2018

SABADELL
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Treballant pel desenvolupament de 
l’Envelliment Actiu de Catalunya
R. Grup Sintagmia

unes bones condicions de qualitat 
de vida.
És per aquest motiu, que un dels 
àmbits en el que E3 està més espe-
cialitzat és el de les Persones Grans 
i l’aplicació d’actuacions des d’una 
perspectiva d’Envelliment Actiu. Fo-
namenta la seva actuació en l’àmbit 
gerontològic, en les directrius mar-
cades per l’Organització Mundial 
de la Salut, facilitant estratègies de 
foment de la participació social, la 
promoció de la salut, la millora de la 
seva seguretat i oferint propostes de 
formació continuada. 

E3 utilitza la denominació Persones 
Grans perquè aquest terme visua-
litza prou bé aquells aspectes deri-
vats de la dignitat individual com són 
l’expertesa, la saviesa, el respecte i 
el tracte com a ciutadà i no com sim-
ple consumidor. Són tots ells, valors 
amb els quals la nostra organització 
es troba plenament identificada.

Actualment E3 gestiona a Catalunya, 
un volum de més de 9.000 persones 
grans que participen en les nostres 
activitats permanents i de més de 
17.000 persones que participen en 
activitats puntuals. Per a garantir 
la qualitat del servei, segmenta la 
població gran en Persones Grans 
“Molt Actives”, amb plena capacitat 
autònoma i que utilitzen els serveis 
integrats de poliesportius o centres 
cívics, Persones Grans “Actives”, que 
manifesten les primeres malalties 
de tipus crònic i es busquen llocs de 
pràctica més propers al lloc de resi-
dència com els casals de persones 
grans, i les Persones Grans “Vulnera-
bles”, que és important detectar i tor-
nar a inserir en programes de mante-
niment de l’autonomia. 
Us convidem a seguir tots els nos-
tres programes a la web de Sintag-
mia: www.sintagmia.com, o bé a la 
web d’E3: www.esport3.org.

El Grup Sintagmia té vocació d’oferir 
un servei de qualitat, dirigit a la ciu-
tadania seguint les directrius marca-
des per les diferents administracions 
públiques que contracten els seus 
serveis. La seva implantació en el 
mercat parteix d’una voluntat de ser-
vei social i és per aquest motiu que 
és especialment sensible a les de-
mandes de cada context en el qual 
ens ubiquem. 

Sintagmia ha desenvolupat una xar-
xa d’implantació de serveis a les per-
sones important en el Barcelonès, 
Baix Llobregat, Vallès Oriental i Oc-
cidental i Maresme, el que li permet 
un coneixement molt acurat de les 
característiques pròpies d’aquest te-
rritori. 

Una de les empreses del Grup Sin-
tagmia, Esport3 (E3), està especia-
litzada en l’aplicació de Progra-
mes Socials i Educatius a diferents 
col•lectius d’Infància, Joventut, 
Adults, Dona o Discapacitats. La seva 
intervenció s’ha desenvolupat durant 
30 anys i actualment es concreta en 
quatre línies d’actuació:

•	 ●Gestió	d’instal•lacions	com	cen-
tres	 cívics,	 centres	 oberts	 i	 ca-
sals	de	persones	grans. Es posa 
especial èmfasi en el bon fun-
cionament participatiu i obert a 
la ciutadania de cada equipa-
ment, gestionant els seus espais 
i diferents serveis. E3 impulsa els 
serveis d’informació i atenció a 
l’usuari, la difusió social i cultural 
de les activitats del centre, dóna 
suport a les iniciatives creatives 
i associatives dels usuaris i im-
pulsa els processos de comuni-
cació amb els agents implicats.

• ●Dinamització	de	programes	co-
munitaris	 i	 d’intervenció	 social.	
Treballem amb el teixit associa-
tiu del territori, fomentem ex-

periències intergeneracionals, 
donem suport a les iniciatives de 
voluntariat i implementem me-
canismes que facilitin la detec-
ció d’aquelles persones que es 
troben en una situació potencial 
de risc social.

● 
•	 Gestió	de	la	formació	i	el	creixe-

ment	personal	dels usuaris dels 
serveis que gestionem. Fomen-
tem la seva formació continua-
da adequant l’oferta segons el 
Cicle Vital. Organitzem propos-
tes d’activitats per al foment de 
l’exercici físic, la salut i el be-
nestar social, la formació per-
manent i la cultura i les activi-
tats lúdiques i de lleure de cada 
equipament. 

● 
•	 Gestió	del	coneixement	profes-

sional. Ens preocupa especial-
ment transmetre el knowhow 
generat pels nostres treballa-
dors en el funcionament diari 
dels serveis i activitats que duen 
a terme. En aquest sentit, el grup 
Sintagmia genera un exigent Pla 
de Formació, que permet un re-
ciclatge permanent i una ade-
quació a les noves necessitats 
que apareixen al mercat. Aques-
ta vocació formativa té una di-
mensió externa, ja que alguns 
dels seus professionals formen 
part de l’equip de professors de 
diferents universitats i organit-
zacions formatives de Catalun-
ya.

Des d’una perspectiva demogràfica, 
l’esperança de vida de Catalunya, 
se situa actualment al voltant dels 
80 anys per als homes i de quasi 86 
anys per a les dones. La creixent am-
pliació del cicle vital dels ciutadans 
obre unes expectatives importants 
per al seu desenvolupament forma-
tiu personal i el repte de fer-ho en 

Mapa d’ubicació dels serveis de Sintagmia
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Més de 900 piulades 
contra la violència 
masclista

R. Komunica-Press

La cinquena edició de la campanya 
de sensibilització “Piula	contra	la	vio-
lència	masclista”  ha rebut aquest any 
901 piulades, de les quals han optat 
al concurs 551, les que complien tots 
els requisits per concursar. La inicia-
tiva es promou des del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental entorn 
el 25 de novembre per commemorar 
el Dia Internacional per l’Erradicació 
de la Violència Masclista. 

Dins la categoria júnior, de 14 a 17 
anys, la guanyadora ha estat Núria 
Escribano, de 16 anys i estudiant de 
l’IES Castellar, que ha escrit “Érase 
una vez una sociedad que protegía 
a las manadas y culpaba a las mini-
faldas”. En segon lloc, s’han desig-
nat dos guanyadors: Àngela Marín, 
estudiant de 15 anys de Palau-Solità 
i Plegamans i autora de la frase “El 
masclisme ens empresona, ens fa 
donar les gràcies de la llibertat que 
posseïm entre les reixes del patriar-
cat”; i Andrea Lorenzo, de 17 anys i es-
tudiant de l’IES Badia del Vallès amb 

la frase “Y la culpa será de caperucita 
por ir sola por el bosque”. 

D’altra banda, en la categoria sènior, 
de 18 a 30 anys, el primer premi ha 
estat per Rocío Pazzetty, estudiant de 
18 anys de Montcada i Reixac, amb 
la frase “Que et facin creure que no 
pots fer alguna cosa, això també és 
violència”. Pel que fa a la categoria 
col·lectiva,  s’ha premiat l’IES de Po-
linyà per haver estat el centre més 
participatiu en la cinquena edició de 
la campanya “Piula”, amb un total de 
117 piulades. 

A més de les piulades, s’han orga-
nitzat diferents tallers per ajudar als 
joves a identificar l’androcentrisme i 
el sexisme en discursos orals, escrits 
i audiovisuals, en les seves interven-
cions en grup i en els productes que 
consumeixen. També reben eines 
pràctiques per estimular el sentit 
crític, l’ús del llenguatge igualitari i 
estratègies per neutralitzar l’ús del 
llenguatge sexista.

La campanya “Piula” arriba als instituts de la  
comarca amb tallers per a l’alumnat

E

Preguntas del lector

AdvocatsReportaje

Hola Carlota. Primer de tot, he 
de dir-te que ESTIGUIS MOLT 
TRANQUILA. Ningú et prendrà 
les nenes. El fet que no treballis, 
implicarà que ell t’hi hagi d’abonar 
una pensió compensatòria mentre 
aquesta situació continuï; en cap 
cas pot significar que et pugui 
prendre les nenes ni res d’això. 
No et deixis espantar. El que està 
fent la teva parella és amenaçar-
te i això no es pot permetre. En el 
cas que no estigueu casats, en 
comptes d’un divorci, es tramita 
un procediment de guarda i 
custòdia. Aquest procediment, 
d’igual forma que el divorci, pot 
ser de mutu acord (que és el 
més aconsellable sempre que es 
pugui) o contenciós.

Com et deia abans, si no treballes 
ell t’haurà que d’abonar una 
pensió compensatòria durant 
un temps per tal que tu puguis 
subsistir i, imagino, el fet de no 
treballar bé donat pel fet que 
deus cuidar de les teves nenes. 
En tot cas, el millor consell que 

et puc donar és que t’assessoris 
amb un bon advocat o advocada 
de família que t’orienti més 
extensament de totes les opcions 
que hi ha. No tinguis por, en cas 
de no arribar a un acord (que 
sembla que no), els tribunals et 
protegiran tant a tu com a les 
teves filles. També he de dir-te 
que pots anar a Atenció a la Dona 
(a tots els municipis hi ha aquest 
servei) per tal també de demanar 
suport psicològic, ja que, entenc, 
el que està fent la teva parella 
amb tu es maltracti psicològic. 
Resto a la teva disposició per tot 
allò que necessitis. Molts ànims.

Sandra	Burgos	
AdvocadaTitular	departament	
de	Família	i	Civil	
Sant	Llorenç	7-19,	bajos	dreta,	
08202	Sabadell
Tlf.	93	707	04	45

Hola.	Em	dic	Carlota	 i	em	vull	 separar	de	 la	meva	parella.	No	estem	
casats	i	tenim	2	filles	petites.	Com	jo	no	treballo	ell	m’amenaça	que	si	
em	separo,	em	prendrà	les	nenes.	Tinc	molta	por	i	no	sé	què	fer.	Moltes	
gràcies	per	la	teva	atenció.
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Una veintena de proyectos escogidos por la 
ciudadanía se incorporan al presupuesto 2018

R. Komunica-Press

Ya se conocen los 20 proyectos sur-
gidos del proceso participativo Cons-
truint	 Ciutat	 que se incorporarán a 
los presupuestos de 2018. En total, se 
presentaron 54 proyectos, 33 de los 
cuales se validaron técnicamente y 
entre los cuales se han escogido los 
20 definitivos por votación popular.

El proceso ponía a disposición de la 
ciudadanía un millón de euros del 
presupuesto municipal, repartidos 
en 500.000 euros para proyectos re-
lacionados con el espacio público o 
equipamientos municipales y otros 
500.000 para propuestas sociales y 
de intervención comunitaria.

Así, en el primer apartado, se han in-
cluido 7 proyectos, que ordenados 
según la cantidad de votos son:

- Pacificación del tráfico y mejo-
ra del camino escolar de C.E. Serra 
(100.000€)

- Mejora del equipamiento cultural 
del barrio de la Concòrdia (100.000€)

- Renovación y mejora del patio y la 
piscina cubierta del colegio Joanot 
Alisanda (75.000€)

- Remodelación de la plaça del Tre-
ball (100.000€)

- Mejoras en el local de la Associació 
Obrir-se al món, destinada a ayudar a 
niños y niñas con autismo (4.500€)

- Mejora del camino escolar en la 
zona alta del barrio de la Concòrdia y 
acondicionamiento del entorno natu-
ral (100.000€)

- Remodelación y mejoras en los 
patios del colegio Alcalde Marcet 
(20.500€).

Por otro lado, en el ámbito dirigido a 
las personas y de intervención comu-
nitaria se han escogido los siguientes 
13 proyectos:

- Proyecto Enfeinat! para mejorar la 
ocupación de los jóvenes (48.000€)

- Programa LIBERA! Educación en la 
empatía (75.250€)

- Difusión de la historia del movi-
miento vecinal de Sabadell (51.900€)

- Programa de actividades de ocio 
para jóvenes con discapacidad 
(16.800€)

- Proyecto para acercar los valores 
de la práctica de castells a los jóve-
nes (74.460€)

- Impulsar un banco de energía local 
(51.600€)

-Ampliar la oferta pública y gratuita 
de formación artística del Esplai Bal-
dufa (69.000€)

El proceso participativo Construint Ciutat ofrecía un millón de euros para que la ciudadanía destinara 
a proyectos relacionados con el espacio público o con el ámbito de la acción social y comunitaria

- Ca l’Enredus, espacio para las per-
sonas LGTBIQ+ (35.000€)

-Crear una red de apoyo hacia el éxi-
to educativo. PIGALL (41.290€)

-Proyecto de musicoterapia comuni-
taria (6.000€)

- Promoción del voluntariado de la 
asociación Êthos, que trabaja para la 
prevención y rehabilitación de las de-
pendencias (9.100€)

- Flamencirc. Intervención social-co-
munitaria (8.090€)

-Macro concierto conjunto de las 
agrupaciones de cantaires de gent 
gran (13.498€)
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La nova Oficina d’Atenció a la 
Discapacitat donarà resposta a les
necessitats de més de 14.700 persones

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de gener, les 
més de 14.700 persones amb 
discapacitat de Sabadell i les 26 
entitats especialitzades en l’àmbit a 
la ciutat disposen de la nova Oficina 
d’Atenció a la Discapacitat (OAD), on 
podran adreçar-se per informar-se 
sobre qualsevol tràmit i consultar el 
seguiment d’intervencions amb els 
professionals del servei.

Es tracta d’un nou servei municipal, 
que neix amb l’objectiu de 
donar una millor resposta a les 
necessitats que té la població amb 
discapacitat, com a pedra angular 
per al desenvolupament d’un 
model d’atenció a aquest col·lectiu 
de “finestreta única”, centralitzat i 
facilitador de la seva relació amb 
l’administració pública.

Ubicada al Casal Pere Quart, l’oficina 
tindrà quatre àrees d’intervenció: 
atenció a persones amb discapacitat i
les seves famílies, suport a entitats, 
actuació transversal amb altres 
serveis municipals i desenvolupament 
de projectes comunitaris. Entre els 
avantatges de la nova OAD hi ha una 
millora substancial de l’accessibilitat, 
amb una ubicació cèntrica i reserva 
d’aparcament. També s’amplia 
l’horari d’atenció al públic, que serà 
els dilluns, dimecres i divendres 
(de 10 a 13h) amb la possibilitat de 
visita concertada per a orientació 
i gestió de casos, en coordinació 
amb serveis socials bàsics. A més, 
s’oferirà tot tipus d’informació sobre 
els diferents tràmits municipals i 
avantatges fiscals relacionats amb la 
discapacitat i la dependència i sobre 
serveis específics per a persones 
amb discapacitat. També hi haurà 
interlocució i seguiment en relació 
amb els tràmits que les persones i les 
entitats realitzen amb l’Ajuntament.

Sabadell 
renueva su 
arbolado

R. Komunica-Press

Durante el último trimestre de 2017, 
se plantaron en la ciudad 159 árboles 
nuevos. Este es el primer paso de la 
plantación de 502 árboles nuevos en 
diferentes calles, plazas y espacios 
públicos diversos de los siete distritos 
de Sabadell, campaña que continuará 
durante este 2018.

Además, también se han podado 
1.604 ejemplares de diferentes árbo-
les y se han regado varios ejemplares 
jóvenes plantados últimamente, coin-
cidiendo con esta temporada con tan 
poca lluvia. Además, se han repuesto 
634 postes, es decir, tutores que ayu-
dan a sostener los árboles jóvenes 
para que crezcan derechos.
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Comença el soterrament de les vies dels FGC 
entre Can Feu i Gràcia

R. Komunica-Press

El passat 3 de gener es van iniciar les 
obres d’integració urbana de les vies 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) entre el carrer de 
Sobarber i el passeig de Can Feu fins 
al Castell de Can Feu. Això perme-
trà acabar amb la frontera física que 
ha dividit històricament els barris de 
Gràcia i de Can Feu. També es millo-
rarà l’entorn urbà, ja que es guanya-
ran 3.400 m2 d’espai públic per a via-
nants i bicicletes, amb una nova porta 
d’entrada a Sabadell i amb menys 
soroll.

Segons la Generalitat, les obres 
d’integració tenen un pressupost 
sense IVA de 19 milions d’euros. La 
longitud de la nova coberta afecta 

375m i es modificarà el pendent de 
les vies en una longitud total de 975 
metres entre el passeig de Can Feu 
i el carrer de l’Enginyer Playà. L’obra 
durarà 17 mesos.

Cinc fases
Durant aquest hivern es faran els 
treballs previs, on es durà a ter-
me una intervenció arqueològica 
a la zona propera al Castell de Can 
Feu i es farà una inspecció prèvia 
dels edificis. Durant la primavera 
s’executaran les pantalles i es mun-
taran les vies noves. A l’estiu serà el 
moment de desmuntar la via existent 
mentre s’acabaran les excavacions. 
Ja a la tardor s’executarà el pou de 

Les obres, que tindran una durada aproximada de 17 mesos, impliquen el tall del trànsit a una part 
del passeig de Can Feu 

bombament, es construirà la sortida 
d’emergència del nou tram de tú-
nel, es demolirà el pou existent en 
el creuament amb el passeig de Can 
Feu i es cobriran les vies en el tram 
entre pantalles. A la primavera del 
2019, els carrers de Fraser Lawton 
i de l’Enginyer Playà i el passeig de 
Can Feu ja estaran en disposició de la 
urbanització posterior.

Canvis en la mobilitat
Les obres comporten un tall del tràn-
sit i el pas de vianants al passeig de 
Can Feu, entre la plaça del Mil·lenari 
i el carrer de Damià Forment, tall que 
durarà els 17 mesos previstos per 
acabar els treballs de soterrament.

Pel que fa al trànsit de vehicles des del 
nord en sentit a la plaça del Mil·lenari, 
es desviarà per l’avinguda d’Arraona 
en direcció a Sant Quirze del Vallès. 
Els vehicles que vagin des del nord 
en direcció a la C-58 es desviaran per 
la carretera de Terrassa fins a la ron-
da de l’Oest o a la rambla d’Ibèria. Es 
mantindrà obert un accés per a veïns 
i serveis al barri de Can Feu pel carrer 
del Pintor Borrassà, així com les sorti-
des dels carrers de Colòmbia i de Da-
mià Forment en direcció a la carretera 
de Terrassa.

El transport públic
Per evitar els treballs nocturns més 
molestos, les obres que afectin a les 
vies es faran bàsicament de dia. Això 
farà necessari tallar el trànsit ferrovia-
ri entre el 24 de juny al 12 de setem-

bre del 2018, entre les estacions de 
Gràcia | Can Feu i Sant Quirze del Va-
llès. El servei ferroviari es substituirà 
per un d’alternatiu amb autobusos. 
Hi haurà servei de tren, doncs, entre 
l’Estació de Plaça Catalunya de Bar-
celona i la de Sant Quirze del Vallès, 
com també n’hi haurà entre Can Feu,  
Gràcia i Sabadell Plaça Major. A més, 
es procurarà sincronitzar els FGC amb 
el servei de Renfe a l’Estació de Saba-
dell Nord.

Pel que fa als autobusos, la línia L4 en 
sentit la Roureda i la L44 en sentit Hos-
pital Taulí, des de la rambla d’Ibèria es 
desviarà pels carrers de Jacquard i de 
Cèsar Torras fins al carrer de Mèxic. Es 
deixaran de fer les parades a la ram-
bla d’Ibèria, a la plaça del Mil·lenari i 
al passeig de Can Feu. Es creen no-
ves parades provisionals al carrer de 
Jacquard i al carrer de Cèsar Torras. 

Altres afectacions
Igualment, l’ocupació de les obres 
comportarà el tall dels carrers de 
l’Enginyer Playà i de Fraser Lawton 
entre el passeig de Can Feu i el carrer 
de Caresmar. L’accés al barri per als 
veïns i serveis públics es podrà fer des 
dels carrers del Pintor Borrassà i de 
Cèsar Torras als carrers de l’Enginyer 
Playà i de Damià Forment, i des dels 
carrers de Mart i Mercuri als carrers de 
Saturn, Urà i Júpiter. Segons l’evolució 
de l’obra, podran sorgir noves afecta-
cions en aquests carrers, de les quals 
s’informaran i se senyalitzaran conve-
nientment.
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Creu Roja i Ajuntament impulsen un nou servei 
de menjador a l’Institut Jonqueres

R. Aj. Sabadell

El nou servei de menjador de l’Institut 
Jonqueres ja està en funcionament. 
El projecte, que neix amb la voluntat 
d’atendre fins a 50 adolescents diaris, 
permetrà donar resposta a l’alumnat 
que ha finalitzat l’educació primària 
i que, per tant, no pot accedir al ser-
vei ni als ajuts de menjador d’aquesta 
etapa educativa. Així mateix, i per mi-
tjà d’un conveni entre l’Ajuntament 

i Creu Roja, 30 d’aquests nois i noies 
podran accedir al menjador de mane-
ra gratuïta.

El nou servei neix de la iniciativa 
Jove, menja tu!, Menjador per a ado-
lescents a la zona nord, que va ser 
un dels projectes seleccionats en el 
marc dels pressupostos participa-
tius Construint Ciutat de l’any 2017. 

A partir d’aquesta iniciativa, es va 
proposar ubicar el servei a l’Institut 
Jonqueres, que disposava d’un espai 
adequat per acollir el projecte i que, 
des d’un primer moment, va mostrar 
plena disposició a fer realitat el servei. 
Per materialitzar l’acció, s’ha comptat 
amb la col·laboració de Creu Roja, 
que ja desenvolupa a altres municipis 
el projecte propi -, adreçat a adoles-
cents de secundària.

Dins el servei que s’ofereix el menjador 
als joves, s’inclou no només el dinar, 
sinó també altres aspectes relacio-
nats amb l’assoliment d’hàbits, ruti-
nes i valors. Així, per exemple i entre 
altres accions, són els mateixos alum-
nes els que diàriament col·laboren 
amb els monitors a l’hora de parar 
i recollir la taula. En aquest sentit, el 
president de Creu Roja Sabadell, Jo-
sep Masip, ha comentat que	 “amb	
aquest	projecte,	que	s’emmarca	dins	
les	accions	de	 l’Aliança	Humanitària	

per	 a	 l’alimentació	 infantil,	 volem	
donar	 resposta	 a	 les	 situacions	 de	
vulnerabilitat	 alimentària	 entre	 els	
adolescents	 i	 joves	 des	 d’un	 treball	
coordinat	i	integral”.

El regidor d’Acció Social i del Districte 
3, Gabriel Fernàndez, ha destacat que 
“aquesta	 és	 una	 aposta	 inequívoca	
per	 millorar	 el	 suport	 a	 l’èxit	 edu-
catiu,	 focalitzada	 en	 aquest	 cas	 en	
adolescents	 i	 joves.	 Des	 del	 Govern	
municipal	continuarem	treballant	per	
avançar	i	garantir	un	model	universal	
de	 beques	menjador	 a	 Sabadell	 i	 a	
Catalunya,	tant	a	la	primària	com	a	la	
secundària”.

Per la seva part, el director de l’Institut, 
Jonay Roda, ha comentat que “és	un	
servei	 que	 feia	 falta,	 ja	 que	 des	 de	
l’Institut	havíem	detectat	problemes	
d’hàbits	 alimentaris	 i	 de	nois	 i	 noies	
que	arribaven	al	centre	sense	haver	
menjat”.

Mitjançant un conveni, 30 joves de la zona nord podran accedir al servei de manera gratuïta
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L’alumnat dels tallers de música i teatre a les 
escoles augmenta en més d’un 35% en un any 

R. Aj. Sabadell

Les activitats que l’Ajuntament va 
posar en marxa el curs passat, en 
coordinació amb diferents entitats 
i institucions per tal d’estendre 
la formació artística a la ciutat, 
han crescut notablement aquest 
2017-2018 i han arribat a un 35% 
més d’infants respecte de l’any 

anterior. Així, els tallers de coral i 
de teatre, els tallers de guitarra i el 
projecte A-cordant per a la formació 
d’orquestres a centres educatius 
sumen gairebé 560 alumnes, cosa 
que representa un increment de 
prop de 150 nens i nenes en relació 
amb el curs passat. Amb aquestes 
propostes educatives, gratuïtes per 
als participants, i en el marc del Pla 
per a l’Equitat i l’Èxit Educatiu, es vol 
avançar en la igualtat en l’accés a la 
formació artística com a estratègia 
de lluita contra les desigualtats, 
incidint sobretot en els contextos 
més desafavorits.

Tal com ha explicat el tinent d’alcalde 
i regidor d’Educació, Joan Berlanga, 
“l’accés	a	la	formació	artística	està,	en	
molts	casos,	directament	 relacionat	
amb	 les	 possibilitats	 econòmiques	
de	 les	 famílies.	 Amb	 les	 propostes	
de	 música	 i	 teatre	 volem	 revertir	

aquesta	 realitat	 arribant	 a	 més	
infants,	 molts	 dels	 quals	 tindrien	
difícil	 assistir	 a	 activitats	 d’aquest	
tipus	fora	de	l’escola”.

En el cas dels tallers de coral, com 
també els de guitarra, els coordina 
l’Escola Municipal de Música i 
Conservatori. Els primers es porten 
a terme a escoles d’infantil i primària 
de Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que 
disposen de servei de menjador 
gestionat per l’Ajuntament i enguany 
hi participen prop de 160 nens i nenes. 
Pel que fa als tallers de guitarra, es 
realitzen a les escoles Sant Julià i 
Calvet d’Estrella (també en el marc 
dels PEE), arran d’un projecte nascut 
als propis centres. L’activitat es porta 
a terme durant l’hora de música, per 
tant dins l’horari lectiu, i hi prenen 
part uns 140 infants de 5è i 6è de 
primària. En aquest cas, el projecte 
el van iniciar el curs passat alumnes 

de cinquè que enguany cursen sisè 
i que, per tant, accediran a aquest 
aprenentatge musical durant dos 
cursos.

D’altra banda, aquest 2017-2018, 
i conjuntament amb l’Orquestra 
Simfònica del Vallès, s’està portant 
a terme, també per segon any, el 
Projecte A-cordant, per a la creació 
d’orquestres a centres públics, en 
aquest cas a les escoles Agnès 
Armengol i Joaquim Blume. L’alumnat 
d’aquesta activitat pràcticament s’ha 
duplicat des del curs passat, passant 
de 71 a 141 nens i nenes.

Pel que fa als tallers de teatre, igual 
que els de coral, es realitzen en horari 
interlectiu de migdia a centres de 
Pla Educatiu d’Entorn i es mantenen 
entorn de 115-120 alumnes. L’activitat 
es porta a terme sota la coordinació 
de la companyia AlGalliner.

Aquest curs 2017-18 més de 550 nens i nenes de la ciutat es formen en aquestes disciplines artístiques
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La Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà atiende más de siete mil 
visitas durante el año 2017

R. Komunica-Press

La Oficina Municipal d’Habitatge de 
Barberà del Vallès atendió durante 
el pasado año 2017 un total de 7.201 
consultas, de las cuales casi tres cuar-
tas partes han sido presenciales. 

A pesar de que la demanda mayorita-
ria de los usuarios y usuarias de la ofi-
cina han sido las ayudas	económicas	

para	el	pago	de	 la	vivienda	habitual 
con 3.189 consultas (52,5%), queda 
patente que el acceso a una vivienda 
es la principal necesidad de la ciu-
dadanía. Así lo demuestran las 1.203 
consultas (20%) sobre viviendas	 de	
protección	oficial y el Registro de so-
licitantes de vivienda, herramienta in-
dispensable para acceder a cualquier 
vivienda de protección oficial a precio 
asequible.

Entre las ayudas económicas más so-
licitadas encontramos las ayudas	 en	
el	pago	del	alquiler,	que representa el 
90% del total, y las ayudas de urgencia 
especial, para cubrir deudas puntua-
les de alquiler, para acceso a una nue-
va vivienda como consecuencia de un 
desahucio o ejecución hipotecaria, 
para deudas puntuales de cuotas de 
amortización de la hipoteca.

La necesidad de rehabilitar los edifi-
cios y viviendas del municipio y la ob-

tención de la cédula de habitabilidad 
representa el 16% de las consultas re-
cibidas, con 1.140 consultas. Durante 
2017 el Consorcio Metropolitano de la 
Vivienda ha abierto dos convocatorias 
de ayudas a la rehabilitación. Una de 
ellas para rehabilitar el interior de la 
vivienda, todavía vigente. 

Por otro lado, las consultas de ayudas 
para personas con deudas corres-
ponden al 8% del total con 603 con-
sultas, representando un aumento 
de dos puntos respecto al año ante-
rior. Los casos en que la deuda de la 
hipoteca pueda provocar la pérdida 
de la vivienda se derivan al Servicio 
de Intermediación en Deudas de la 
Vivienda (SIDH), un servicio gratuito 
de información, asesoramiento e in-
termediación, en convenio con el Co-
legio de abogados de Sabadell para 
las personas o familias con problemas 
para afrontar la deuda hipotecaria de 
su vivienda habitual.

Nou Programa 
Activa’t +60 per 
a gent gran

R. Aj. Barberà

Amb l’inici de l’any es posa en marxa 
el nou Programa Activa’t +60 pels 
mesos de febrer a maig de 2018.

Hi ha activitats de tot tipus i per 
a tots els gustos, des d’activitat 
física, expressió i creativitat, cultura 
digital, formació i recursos i visites 
culturals. Una gran oferta formativa i 
cultural per a totes les persones de 
més de 60 anys del municipi. Com a 
novetats per aquest any destaquen 
un taller d’escriptura, un taller per 
aprendre tècniques per dormir bé i 
amb qualitat i un curs per aprendre a 
editar els teus propis vídeos.
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Aposta municipal per 
l’energia solar

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès preveu instal·lar durant 
aquest any 2018, fins a 40 punts 
de llum a la via pública que 
s’alimentaran amb energia solar. 
Els fanals, que contenen lluminàries 
LED, es distribuiran a l’Àrea de 
Passeig del Pla de la Bruguera, en 
diversos pipicans i localitzacions 
on actualment no arriba la xarxa 
elèctrica.

Del total de punts, 10 es finançaran 
mitjançant una subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona de 
l’any 2016 que ha estat notificada 
recentment; 5 més seran de compra 
directa amb càrrec al pressupost 
municipal; els 25 restants es 
troben inclosos com a millora en 
el plec d’adjudicació del contracte 
de manteniment de l’enllumenat 
públic, que es troba en tràmit de 
resolució.

Segons informa el regidor de 
Planificació, Pepe Gonzàlez, “la	
instal·lació	 de	 punts	 de	 llum	 solar	
forma	part	d’un	pla	que	l’Ajuntament	
té	previst	des	de	fa	més	d’un	any”,	
“aquests	 40	 seran	 els	 primers	
fanals	 amb	panells	 d’energia	 solar	
que	 tindrà	el	municipi,	 i	 suposaran	
una	 inversió	 global	 que	 superarà	
els	80.000	euros”,	afegeix.

A més, segons expliquen des del 
consistori, la xifra final podria arribar 
als 65 fanals solars si la Diputació 
de Barcelona concedeix una altra 
subvenció pel mateix concepte que 
es va sol·licitar durant l’any 2017. 

Potència regulable i autonomia de 
36 hores
Les lluminàries que s’instal·laran 
disposen de bateria amb una 
autonomia de 36 hores (o 3 dies en 
horari nocturn) i de la possibilitat de 
regulació de la potència, de manera 
que durant 3 hores funcionen a 
20W, mentre que la resta del cicle 
ho poden fer a 10W.

Segons un mapa que han realitzat 
els serveis tècnics municipals, 25 
fanals es col·locaran al llarg de 550 
metres a l’Àrea de Passeig del Pla 
de la Bruguera. Es tracta d’un tram 
no il·luminat que comença després 
de la rotonda de la carretera de 
Sabadell amb el carrer del Bages i 
arriba a la cruïlla amb el carrer del 
Garraf. 

Altres punts de col·locació de punts 
de llum solar previstos són el parc 
de Colobrers, els pipicans de la 
ronda de Llevant i Can Carner i altres 
punts a determinar.

Castellar preveu aquest any 2018 la instal·lació de 
40 punts de llum solar al municipi

El TSJC obliga a la 
Generalitat a pagar 
al Ayuntamiento la 
financiación de las 
guarderías municipales

R. Komunica-Press

El Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña (TSJC) ha dado la razón a 26 
ayuntamientos catalanes, incluyendo 
el de Castellar del Vallès, que inter-
pusieron un recurso contencioso-ad-
ministrativo para exigir a la Generalitat 
que cumpliera con la obligación de 
financiar las guarderías públicas. La 
sentencia reconoce que los munici-
pios demandantes tienen derecho a 
percibir un importe de 1.300 euros por 
alumno en relación a los cursos esco-
lares 2012/13, 2013/14 4 y 2014/15.

En estos cursos, el Departament 
d’ensenyament no financió el funcio-

namiento de las guarderías de titula-
ridad municipal, pero en el caso de la 
provincia de Barcelona la Diputación 
implantó un programa de financia-
ción en sustitución de la Generalitat. 
La cuantía de la subvención otorga-
da por la Diputación de Barcelona en 
estos tres cursos fue de 875 euros por 
alumno. No onstante, según la senten-
cia, el Ayuntamiento de Castellar del 
Vallès tiene derecho a percibir la dife-
rencia respecto de los 1.300,00 euros 
por alumno (es decir, 425,00 euros por 
alumno). A la vista del número total de 
alumnos certificado en estos tres cur-
sos escolares la cantidad que tiene 
que percibir el Ayuntamiento de Cas-
tellar del Vallès es de 184.450 euros.

Según el alcalde, Ignasi Giménez, “en	
unos	momentos	difíciles,	y	en	un	con-
texto	de	crisis	económica,	el	Ayunta-
miento	 hizo	 una	 apuesta	 para	 man-
tener	 las	 guarderías	municipales,	 un	
servicio	que	consideramos	básico”. Y 
añade: “la	 sentencia	hace	 justicia,	ya	
que	no	podía	ser	que	la	Generalitat	no	
aportara	ni	un	céntimo	de	euro	al	fun-
cionamiento	de	los	centros”.
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Ja es poden presentar 
candidatures al premi 
Dona de Sant Quirze

R. Komunica-Press

L’Ajuntament ha iniciat la convocatòria 
per presentar candidatures al premi	
Dona	 de	 Sant	 Quirze	 del	Vallès,  la 
distinció té per objectiu reconèixer 
dones o entitats de dones que hagin 
contribuït a millorar la situació de 
les dones del municipi i a avançar 
cap a relacions equitatives entre 
dones i homes.  Les bases del premi 
també recullen l’atorgament de dues 
distincions honorífiques, una d’àmbit 
català i una altra, d’internacional, 
a una dona o moviment de dones 
mereixedores de reconeixement 
per la seva contribució a l’impuls del 
paper de la dona. 

Fins al 25 de gener, entitats i 
ciutadania poden presentar les seves 
candidatures, que hauran d’anar 

acompanyades d’una valoració 
raonada dels motius pels quals la 
persona proposada és mereixedora 
del reconeixement. Les candidatures 
es poden presentar en línia, 
mitjançant certificat digital, o bé de 
forma presencial a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana.

Posteriorment, una comissió inte-
grada per una àmplia representació 
social de Sant Quirze valorarà les 
propostes i n’elevarà una a l’òrgan 
municipal competent per a la seva 
aprovació definitiva. El premi Dona de 
Sant Quirze del Vallès i les distincions 
honorífiques es lliuraran en un acte 
institucional convocat en el marc 
de la celebració del 8 de març, Dia 
internacional de les Dones.

Fins el 25 de gener es poden fer les propostes

La ruta botánica por la 
sierra de Galliners ya es 
una realidad

R. Komunica-Press

Conocer y valorar nuestro entorno na-
tural y fomentar su conservación es 
uno de los principales objetivos de la 
ruta botánica que el Ayuntamiento ha 
señalizado en la sierra de Galliners. 
Se trata de una actuación que fue es-
cogida por la ciudadania durante los 
Presupuestos Participativos de 2016 y 
que ha consistido en la creación de 4 
itinerarios por los caminos de la sierra, 
con paneles identificativos de las prin-
cipales especies vegetales y animales 
que forman parte. 

El primero de los itinerarios propone un 
circuito de 2.300 metros por el “bosc 
de ribera o galeria”, que encontramos 
en el entorno del torrente de la Betzu-

ca. El segundo itinerario, de 2.200 me-
tros, es el de “l’alzinar litoral o de terra 
baixa” y se ubica en el sector de can 
Poncic, donde se pueden ver encinas, 
pinos y varios arbustos como el madro-
ño. Otra de las opciones es la ruta de 
“les plantes aromàtiques i medicinals”, 
que seguirá el camino de Sant Feliuet, 
con plantas como el romero, el tomillo 
o la salvia, entre otras. Finalmente, el 
cuarto itinerario se ha reservado a los 
“bolets i fruits del bosc” en el cual se 
podrá aprender cómo son las setas y 
otros frutos como la endrina o la mora.

La ruta también incluye la señalización 
de puntos de interés especial, como el 
Pujol Blanc o el Turó de Can Camps.

Es un proyecto nacido fruto de los Presupuestos 
Participativos de 2016
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La remodelada plaza 
Nova de Les Fonts 
ya está abierta a la 
ciudadanía

R. Komunica-Press

Desde este mes de enero, los ve-
cinos y vecinas del barrio de Les 
Fonts  ya puede disfrutar de la pla-
za Nova de Les Fonts. Después de 
que la empresa ISEOVA SL Cons-
trucciones haya finalizado las obras 
de remodelación. El nuevo espacio 
ya se ha abierto a todo el mundo. 

Sant Quirze reitera la 
necessitat de soterrar les 
vies dels FGC per millorar 
la mobilitat a la comarca

R. Aj. Sant Quirze

Coincidint amb l’inici de les obres de 
soterrament dels FGC a Sabadell, 
l’Alcaldessa de Sant Quirze, Elisabeth 
Oliveras, ha reiterat la necessitat de 
soterrar també les vies del tren de la 
ciutat. Segons Oliveras, aquesta era 
una molt bona oportunitat per fer 
realitat una llarga reivindicació de Sant 
Quirze i, alhora, connectar de manera 
amable Sant Quirze amb Sabadell.

Si bé es congratula que Sabadell 
pugui  soterrar les vies del barri de 
Can Feu i felicita el teixit social que 
ha aconseguit aquesta fita històrica, 
l’Alcaldessa creu que hauria estat una 
molt bona oportunitat per connectar 
Sabadell i Sant Quirze, dos municipis 
que tenen una relació molt estreta, 
però que la connexió tant a peu com 
en bicicleta és difícil i mal resolta. 
“De	 res	 serveix	 que	 fem	 carrils	 bici,	
promoguem	 la	 mobilitat	 sostenible,	
si	quan	els	nostres	projectes	es	topen	
amb	 els	 municipis	 veïns,	 no	 tenen	
continuïtat”,	 explica	 Oliveras. “Cal	
pensar	 en	 clau	 comarcal	 i	 facilitar	
al	 màxim	 que	 la	 ciutadania	 canviï	
els	 hàbits	 de	 transport.	 I	 això	 ho	
hem	 de	 promoure	 amb	 projectes	

que	no	acabin	als	 límits	dels	 termes	
municipals”,	afegeix.

En aquest sentit, l’Alcaldessa també 
fa referència a les obres que s’estan 
executant per ampliar la C-58, que 
tenen la seu operativa a Sant Quirze. 
“Som	el	municipi	més	afectat	per	les	
obres	d’aquesta	nova	infraestructura,	
malgrat	 que	 el	 projecte	 no	 se’ns	 ha	
fet	 arribar	 en	 temps	 i	 forma,	 no	 ha	
inclòs	 les	 mesures	 necessàries	 per	
minimitzar	 la	 contaminació	 acústica,	
ni	 se’ns	 ha	 explicat	 com	 aquesta	
intervenció	 pot	 afectar	 la	 mobilitat	
interna	del	poble”.

Elisabeth Oliveras ha demanat també 
mantenir de manera urgent una reunió 
amb el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat, 
responsable del soterrament 
dels FGC i també de les obres de 
l’ampliació de la C-58. L’Alcaldessa 
insisteix que es tingui més sensibilitat 
envers Sant Quirze, un municipi 
amb prop dels 20.000 habitants que 
reivindica participar i fer valer la seva 
opinió en els projectes que l’afecten 
directament.

L’Alcaldessa ha demanat una reunió urgent amb 
el Departament de Territori i Sostenibilitat per 
exigir que el municipi participi i sigui escoltat en 
els projectes que l’afecten directament

Las obras, que empezaron el 31 de 
julio y que han supuesto un importe 
de 118.827,80 €, han consistido en 
la remodelación de aceras y calza-
da, más amplias que las anteriores. 
También se ha ensanchado la acera 
del passeig Riera y se han canaliza-
do y sepultado los servicios de tele-
fonía. También se ha retirado la línea 
aérea y se han instalado elementos 
de jardinería. Queda aun por colo-
car nuevos juegos en el área infantil, 
que se espera quede acabada a fi-
nales de este mes.

El proyecto ha incorporado diversas 
mejoras que fueron propuestas por 
el propio vecindario en diferentes 
sesiones participativas.

El aparcamiento antiguo 
de la estación, ahora 
más seguro y ordenado
El espacio ha sido remodelado, reordenando el 
aparcamiento y renovando el pavimento de la zona

R. Ayto. Sant Quirze

El antiguo aparcamiento de la esta-
ción ya presenta una nueva imagen. 
Después de que hayan finalizado las 
obras de mejora del espacio dedica-
do principalmente al aparcamiento 

de taxis y bicicletas, accesible des-
de la avenida de Països Catalans, la 
zona cuenta con mejor movilidad y 
más seguridad. Ferrocarriles de la 
Generalitat aceptó, bajo petición del 
Ayuntamiento, remodelar este es-
pacio y asumir los costes, dado que 
resultaba reducido para el aparca-
miento, además de desordenado y 
poco seguro especialmente en los 
accesos. Ahora, con nuevo pavimen-
to, los recorridos para peatones son 
más seguros y claros y las delimita-
ciones de espacios más claras. La 
distribución de las plazas de aparca-
miento también son nuevas y se han 
completado las vallas que delimitan 
en este ámbito con la vía del tren. 
También se han instalado nuevas 
mamparas que protegen las perso-
nas usuarias del viento.
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Quinto, el primer museo español de momias

Cuando hablamos de momias siem-
pre nos viene a la memoria las del 
Antiguo Egipto o las andinas. Pero 
seguro que muchos de los que estáis 
leyendo este artículo no sabréis  que 
en España contamos con una serie de 
casos en los que se han descubierto 
algunos cadáveres en un estado de 
conservación espectacular  debido a 
condiciones naturales. Pongo énfasis 
en la condición de conservación natu-
ral porque la manipulación artificial de 
conservación de un fallecido fue una 
práctica habitual en algunos persona-
jes de alta alcurnia y del clero pero no 
es el caso que nos atañe. 

En primer lugar me gustaría situar 
geográficamente a Quinto. Este mu-
nicipio  se encuentra a 43 km de Za-
ragoza. Capital de la Ribera Baja del 
Ebro cuenta en la actualidad con 2055 
habitantes. Cuenta con una historia 
muy rica y el patrimonio arquitectó-
nico lo lidera  la iglesia de estilo mu-
déjar dedicado a la Asunción. Fue en 
esta iglesia, que tras la rehabilitación 

del suelo para instalar la calefacción 
en 2010, se encontraron una serie de 
enterramientos típicos de las iglesias 
de aquel periodo. En este caso esta-
mos hablando de los siglos XVIII-XIX. 
Seguro que todos recordamos las se-
pulturas en el suelo de algunas cate-
drales como la de Barcelona.

Lo normal es encontrar osarios in-
cluso de varios individuos por ente-
rramiento. Pero en este caso del que 
os estoy hablando la sorpresa fue 
mayúscula cuando el estado de con-
servación de algunos de los cuerpos 

encontrados presentaba una calidad 
sensacional.  En el siguiente extrac-
to, Mercedes González, Directora del 
Instituto de Estudios Científicos de 
Momias,  nos habla de los problemas 
tras la exhumación de las momias: 
“Se	trata	de	una	momificación	natu-
ral,	 propiciada	 por	 las	 condiciones	
medioambientales	del	terreno	en	el	
que	 los	 cuerpos	 fueron	 enterrados,	
pero	lamentablemente,	al	haber	va-
riado	 estas	 tras	 la	 exhumación	 de	
los	cuerpos,	muchos	de	ellos	habían	
comenzado	 ya	 un	 período	 irrever-
sible	 de	 deterioro.	 Las	 autoridades	
competentes	 nos	 pidieron	 que	 ela-
borase	 un	 informe	 sobre	 el	 esta-
do	 de	 los	 cuerpos	 y	 que	 incluyera	
unas	 medidas	 que	 garantizasen	 su	
conservación	futura.	A	raíz	de	dicho	
informe	 se	 decidió	 que	 había	 que	
realizar	 una	 intervención	 de	 urgen-
cia	en	algunas	de	las	momias	entre	
las	que	elegí	cinco	de	ellas,	dos	de	
adulto	y	tres	 infantiles.	Los	trabajos	
de	conservación	preventiva	se	lleva-
ron	a	cabo	entre	los	meses	de	abril	y	
mayo	de	2015.	”

Por desgracia es un fenómeno ha-
bitual, tanto en momias artificiales 
como naturales. Pero con un buen 
equipo de expertos en conservación, 
este deterioro se minimiza al máximo. 
En estos momentos las momias se 
encuentran en un almacén bajo unas 
condiciones estrictas de conserva-
ción antes de ser expuestas en el mu-
seo definitivo que se situará en una 
de las capillas del actual edificio de la 
iglesia antes mencionada, denomina-
da el Piquete, destinada actualmente 
para fines municipales. Se prevé que 
el museo abra sus puertas en mayo 
de este año.

Ciencia

R. Jorge Onsulve

Algunas de las momias expuestas 
presentan algunas características 
sensacionales en la indumentaria. En 

algunos casos fueron vestidas con 
hábitos de monjes, los bebés fueron 
introducidos en féretros ricamente 
decorados con vestimentas de seda y 
lino. Otros elementos destacables son 
los zapatos. Una curiosidad es que los 
zapatos antes del 1850 no presentan 
horma de izquierdo-derecho. De esta 
forma podemos determinar la anti-
güedad de estos cuerpos. 

Para finalizar, me gustaría recordar a 
los lectores que estos tipos de expo-
siciones no deberían suscitar repulsa 
o considerarlas como algo macabro. 
Fueron personas que vivieron, ama-
ron y sufrieron y que, en algunos ca-
sos, no tuvieron tiempo de vivir lo su-
ficiente y disfrutar de una vida intensa 
y feliz. Este descubrimiento supondrá 
el reconocimiento  y el interés de la 
comunidad científica y el respeto y el 
recuerdo de aquellos que visiten la 
exposición.
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Dg Ds

Dg

Cursa solidària: La 
llanera Trail

Dg

Plaça del Dr. Robert
Inscripcions a partir dia 11
www. trailues.wixsite.com/
lallanera

21-01-2018

08:45 pm 

Cinema Familiar: “El bosc 
de Haquivaqui”

Sala Històrica de la Patronal 
Avinguda de Pau Casals, 86-88

28-01-2018

17:00 pm

Titelles i música en 
directe

La Sala Teatre
Ronda de Roureda, 24
Recomanat a partir de 3 
anys

21-01-2018

12:30 am

Dg

26-01-2018

21:00 pm 

Espai de joc: “Màscares 
de Carnestoltes”

EBM El Payufet
Ronda Santa Julita, 67

30-01-2018

16:00 - 17:00 pm

Teatre: Josep i l’increible 
abric en technicolor

Teatre del Sol
Carrer del Sol, 99
Tots els dissabtes i 
diumenges

27 i 28-01-2018

Ds 18:00 pm i 21:30 pm

Dg 18:00 pm

Racó 0-3 anys: “Juguem 
amb pintura “

27-01-2018

11:30 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Mercat Ecològic del 
Vallès

Rambla Lluis Companys - Parc 
de les Morisques

03-02-2018

9:00 am - 14:00 pm

03

Els nous Pastorets 
conjuguem 
tradicionalitat i innovació

Teatre Sant Vicenç
C/ Montllor i Pujal, 103

28-01-2018

17:30 pm

Dg

Teatre Familiar: 
“L’Endrapasomnis”

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n

04-02-2018

12:00 am

Dg

Cinema VOSE: “Hard 
Days Night”

Sala Històrica de la Patronal 
Avinguda de Pau Casals, 86-88

04-02-2018

18.30 pm

Dg

Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres
c/ de Sala Boadella, 6

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n

Dm

Dv

Teatre: “El metge de 
Lampedusa”

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat, s/n

03-02-2018

17:00 pm

Ds

Cinefòrum: “Una historia 
de locos”

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dv

Concurs Masterchef La 
Roma

Espai Jove La Roma
c/ Via Sant Oleguer, 6

24-01-2018

18:00 pm

Taller de zumba

Espai Jove La Roma
c/ Via Sant Oleguer, 6
Inscripcions: laroma@bdv.cat

25-01-2018

18:30 pm

BiblioLab: Creació 
d’històries amb LEGO

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució, s/n
A partir de 6 anys

26-01-2018

17:30 pm 

DjDc

21

24

30

04

04

21

26

03

28

26 19

28

25

27-28

Ball de Carnestoltes per 
a la Gent Gran

Teatre Municipal Cooperativa
Plaça Cooperativa, 5

04-02-2018

17:30 pm

Dg

04
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#1vida5respuestas

“Afrontamos el futuro con mucho optimismo. Queremos 
que sea lo más independiente posible”
Jessica es la mamá de Rocío, una preciosidad de 3 años diagnosticada de Síndrome de Noonan, una enfermedad de las consideradas 
“raras”. Hace poco, ha puesto en marcha una asociación para dar visibilidad al síndrome y recaudar fondos para su investigación.

1- ¿Cómo conociste la existencia 
del síndrome de Noonan?
Con una prueba genética que le 
hicieron a mi hija en agosto del año 
pasado, aunque desde bebé nos 
dimos cuenta de que algo no iba bien. 
No paramos hasta que conseguimos 
que le hicieran las pruebas.

2- ¿Encontraste poca información 
sobre la enfermedad, verdad? Se 
considera una enfermedad rara. 
Si. . muy poca . . . además no afecta a 
todos por igual, es según el gen. En la 
actualidad se han identificado unos 
diez genes asociados, y ni aún así, 
teniendo el mismo gen, les afecta por 
igual.

3-	 Entonces decidiste fundar la 
Asociación Síndrome de Noonan de 
Catalunya. ¿Con qué objetivo?
Sí, con el objetivo de dar a conocer el 
síndrome para que otras familias que 

Jessica Infantes – Presidenta Asociación Síndrome de Noonan de Catalunya

se encuentren con el mismo problema 
tengan un punto de apoyo para poder 
afrontar la nueva situación, ya que la 
palabra síndrome asusta mucho al 
principio , para que no se sientan solos 
los familiares, y poder ayudarlos en 
todo momento, tanto en persona, vía 
email o por teléfono. Entre nuestros 
objetivos también está recaudar 
dinero para poder continuar con la 
investigación.

4- ¿ Qué hacéis desde la asociación? 
¿Cómo puede colaborar la gente con 
vosotros?
Estamos preparando eventos para 
poder recaudar fondos para la 
investigación, queremos hacer clases 
de zumba, yoga o pilates entre otras 
actividades. También ofrecemos 
apoyo a las familias con el mismo 
síndrome o de cualquier enfermedad 
rara. Vendemos productos “noonan”, 
como camisetas de manga corta y 

de tirantes, tazas de loza, tazas de 
pvc, bolsas, mochilas, bolígrafos y 
también lotería. Lo estamos haciendo 
todo con la colaboración y la gran 
ayuda de Inmaculada, presidenta de 
la asociación de Cantabria, que desde 
el primer momento nos ha dado su 
apoyo incondicional. 

5- ¿Cómo es vuestro día a día 
conviviendo con el síndrome? ¿Cómo 
afrontáis el futuro?
Motivándola mucho, son niños que 
por lo general les suele afectar a la 
psicomotricidad, a nivel motor, al 
lenguaje y en el caso de Rocío, a nivel 
intelectual también. Ella tiene tres años 
y es como si tuviera año y medio o dos. 
Son niños con talla baja y bajo peso, la 
mayoría suele tener problemas con la 
alimentación, suelen tener bastante 
carácter , aunque son muy cariñosos. 
El futuro lo afrontamos con muchísimo 

optimismo, queremos que sea lo más 
independiente posible. Hay personas 
que han convivido con el síndrome sin 
haberlo sabido ellos, hasta que les han 
hecho las pruebas a sus hijos y les han 
dado positivo. Este síndrome puede 
ser hereditario o genético (caso novo) 
y han tenido una vida completamente 
normal. Una vez diagnosticados, 
muchos han entendido el porqué 
estaban afectados de riñón , la falta de 
apetito además de otras patologías.          




