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SANT QUIRZE

La ciutat serà municipi 
pilot d’un nou servei 
d’autenticació digital 
presentat al Mobile 
World Congress

BARBERÀ

L’Agència Catalana de 
l’Aigua dona llum verda 
al projecte de renovació 
del parc de Can Feliu, 
que s’iniciarà entre els 
mesos d’abril i maig

Subvencions municipals 
per fomentar 
l’autoocupació i la 
creació de noves 
empreses a la ciutat

CASTELLAR 

L’Ajuntament ratifica el 
compromís per reduir la 
contaminació a la ciutat 
i al conjunt de la regió 
metropolitana

SABADELL
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26 de abril. Play Again. Erradicar la 
violencia en el mundo del deporte

El deporte en su esencia más profun-
da ha sido siempre un elemento de 
socialización, tanto para las personas 
que lo practican, cómo para la gran 
masa social que lo sigue. Casi siem-
pre podemos asociar el deporte con 
aspectos positivos del entorno y la 
vida de las personas. En la actualidad 
podríamos decir que el deporte se ha 
convertido, en muchos casos, en un 
fenómeno social de masas. Sin duda, 
la influencia del deporte en la socie-
dad moderna es evidente con eventos 
tales como un partido de fútbol o unos 
Juegos Olímpicos.

Como todo, cuando el deporte llega 
a una masa incalculable de personas, 
intervienen agentes externos que, a 
veces, tienen intereses que van más 
allá del deporte. En muchos casos 
estos intereses ya no son los verdade-
ros valores que promueve el deporte, 
valores como; el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la educación, el es-
fuerzo, la superación... Estos valores 
son los que se han de transmitir a los 
niños desde una edad muy tempra-
na en las escuelas, en los clubes, en 
las calles y en cada rincón donde la 
práctica del deporte tenga presencia. 
Parece ser que en la sociedad actual 
promover estos valores y hacer del de-
porte un espectáculo de masas, no es 
compatible.

Hoy en día, el deporte ofrece entrete-
nimiento y emociones que pueden pa-
ralizar todo un país, pero a menudo el 
deporte nos ofrece espectáculos dan-
tescos, que poco tienen que ver con su 
verdadera esencia. Lamentablemente 
este lado negativo del deporte se está 
haciendo cada vez más presente. En la 
mayoría de los casos, se trata de ac-
ciones violentas y actos de vandalis-
mo, ya sea por parte del público asis-
tente al espectáculo, o bien por parte 
de los protagonistas que lo practican. 

26 de abril
El 26 de abril de 2014, Raúl Sánchez 
Fernández, futbolista y montañero, 
jugaba un partido de liga con su equi-
po de fútbol (equipo de veteranos de 
Lloreda), casi al final del partido sufrió 
una agresión por parte de un jugador 
del equipo rival (Equo Calella). Se tra-
taba de un partido oficial de la liga de 
la Asociación de veteranos VallésMa-
resme.

Esta agresión le produjo lesiones en 
las vértebras C3 y C4 y una ruptura 
parcial de la médula, que le ha dejado 
tetrapléjico. Desde entonces, después 
de haber pasado un calvario  de hospi-
talizaciones y operaciones, Raúl lucha 
cada día para recuperar toda la movili-
dad posible de sus extremidades y de-
jar de ser una persona completamente 
dependiente.

A pesar de que el deporte cambió ra-
dicalmente su vida (planes de futuro, 
hábitos, etc.), sigue amándolo y sueña 
con poder volver a practicarlo algún 
día, siempre que su recuperación se 
lo permita. Sabe que es difícil y que no 
será igual que antes, pero tiene las ga-
nas y la fuerza para poder conseguirlo.

Pero su principal objetivo no es llegar 
a la inclusión con la práctica del de-
porte, si no poner su granito de arena, 
para intentar erradicar la violencia, que 
por desgracia a veces ocurre en el de
porte y especialmente en el fútbol. 

Él sabe muy bien, que situaciones 
como la suya, no pueden volver a re-
petirse y está dispuesto a hacer todo 
lo que esté en su mano, poniendo su 
caso como un ejemplo de sensibiliza-
ción y prevención de estas conductas 
indeseables que generalmente apa-
recen en el deporte.

Paradójicamente, esa pasión por el 
fútbol, un buen día se transformó en 
violencia arrebatándole todos sus 
sueños y colocándolo en una silla de 

ruedas, con un nueva vida con la que 
él nunca había soñado.

El proyecto
La base del proyecto es la realiza-
ción de un documental, titulado ‘26 
de abril. Play Again’ , dirigido por Gui-
llermo Cruz y que explicará la historia 
personal de Raúl. En éste, se podrá 
ver cómo era su vida antes, durante 
y después de la agresión. Al mismo 
tiempo, se pretende hacer una re-
flexión sobre la violencia que sufre 
una parte del deporte moderno y es-
pecialmente del fútbol y cómo esta 
violencia puede influir en la sociedad 
y en la vida de las personas.

Una vez finalizado el documental, en 
este momento en fase de producción, 
el equipo quiere hacer una difusión 
muy activa, a través de canales con-
vencionales y también a través de pro-
yecciones presenciales. Se trata de 
hacer una serie de proyecciones en el 
mayor número posible de clubes, aso-
ciaciones y entidades relacionadas, y 
no relacionadas con el deporte, don-
de Raúl pueda hablar sobre su expe-
riencia personal y donde también se 
puedan mostrar otros casos parecidos 
al suyo. Así, se pretende crear un am-
biente de sensibilización y conciencia-
ción (especialmente entre los niños),  
sobre el buen comportamiento en el 
deporte, el civismo, el respeto por los 
compañeros y rivales y el fair play.

El equipo de ‘26 de abril. Play Again’ 
busca activamente financiación para 
poder llevar a cabo su proyecto, con 
acciones de micromecenaje y otras 
donaciones solidarias. Si quieres co-
laborar con ellos y estar informado 
de todos  sus avances, puedes se-
guirlos en su facebook www.face-
book.com/DOCPLAYAGAIN/, su ca-
nal de youtube ‘26DeAbril PlayAgain’ 
y a través de su cuenta de twitter       
@PLAYAGAIN7.

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

Entrevista a la Sandra Burgos, advocada titular i propietària del despatx 
SBD ADVOCATS , Advocats de Família

Advocats

Bon dia Sandra, què feu 
concretament els advo-
cats de família?  Bon dia. Els 
advocats de família trami-
tem tot tipus d´expedients 
que tinguin relació amb la 
família. 

Des de divorcis, separa-
cions i guardes i custòdies 
fins a reclamació de visites 
pels avis, impugnacions o 
reconeixements de pater-
nitats, reclamacions per im-
pagaments de pensions, re-
coneixement de sentències 
de família extrangeres etc.
Quin consell donaries a 
una persona que està pen-
sant en contractar un bon 
advocat de família? Primer 
de tot, que es posi en mans 
d´un bon advocat de famí-
lia, amb molta experiència i 
formació. A més d´això, que 
busqui un/a professional 
amb el que de senti còmo-
de i que vegi que es preocu-
pa per la seva situació. Hem 
de pensar que l´advocat/da 
que triem, passarà amb no-
saltres molt de temps fins 
que se solucioni tot. Ha de 
ser una persona que, a més 
de ser un bon professional 
especialitzat, sigui de la 
nostra confiança i amb qui 
ens hi trobem molt bé.  
A més d´advocats de famí-
lia, sou mediadors? Sí, som 
de l´opinió que tot procedi-
ment es pot reconduir a tra-
vés de la mediació. Tractem 
per tots els mitjans d´evitar 
arribar a seu judicial mirant 
d’arribar a la bona entesa 

entre les parts. Només quan 
veiem que és impossible, 
és quan iniciem la via con-
tenciosa. Pensa que com a 
advocats de família, opino 
que, tenim un PLUS de res-
ponsabilitat. Hem de mirar 
d´evitar arribar a un conten-
ciós; no estem tractant amb 
empreses sinó amb perso-
nes que tenen sentiments 
i patiments, i oferir una via 
pacífica al conflicte és una 
obligació que tenim des de 
primer moment. 
Es pot demanar visita in-
formativa sense compro-
mís per saber com pot 
sortir el nostre assumpte? 
Sí, és el pas previ a saber si 
el que volem fer és viable 
i quan ens costarà. A SBD 
ADVOCATS la primera visita 
és sempre gratuïta i sense 
compromís.
Veig que tracteu a les per-
sones molt de tú a tú? És 
que dedicant-te al dret de 
família és impossible fer-ho 
d´una altra forma. Els nos-
tres clients són persones, 
les quals, en la majoria de 
casos, ho están passant 
malament. Necessiten ser 
“cuidats” per nosaltres, 
necessiten que, a més de 
sentir-se molt ben asses-
sorats, que són compresos 
i que fem per ells tot el que 
podem. Crec que aquesta 
és la clau per ser un bon 
advocat de família. A més, 
penso jo, no es pot ser un 
bon professional si no ets 
bona persona.
Un tracte tant acurat i pro-

fessional ha de reportar 
moltes victòries als tribu-
nals….. Quan parlo de la 
meva feina no m´agrada 
parlar de “guanyar” o “per-
dre”. En els procediments 
de família no es guanya 
ni es perd. En tot cas, tots 
perden si no hi ha una bona 
entesa. I al final, si no s´és 
curós, qui més perden són 
els nens; pobrets. Es guan-
ya quan fas la teva feina 
sense atacs gratuïts que 
només porten a més con-
frontació, es guanya quan el 
client queda content amb 
la solució que has obtingut, 
sigui per la via amistosa o 
després d´un judici. 
Què ha de fer una persona 
que us vulgui consultar?No 
té més que trucar al 
despatx i demanar hora. 
Sempre atenem amb cita 
prèvia. El nostre email per 
les consultes és info@
sbdabogados.com
I, se m´acut, estaries dis-
posada a assessorar als 
nostres  lectors i lectores si 
aquests ens envïen consul-
tes de dret matrimonial?I 
tant! Encantadíssima! Ja 
podeu obrir una bústia i 
atendré les consultes que 
els lectors i lectores vulguin 
fer! 
Per qui vulgui anar al vos-
tre despatx,on sou? Som al 
centre de Sabadell, al ca-
rrer Sant Llorenç n. 7 baixos. 
Estarem encantats de re-
bre-us si ens necessiteu. No 
oblideu, primer, demanar 
cita prèvia al 93 707 0445.

ReportatgeMoviment veïnal en 
defensa de la sanitat
La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès 
farà enquestes als CAP de la comarca per recollir 
l’opinió dels usuaris sobre l’Atenció Primària

R. Komunica-Press

Des que es va posar en marxa, a 
l’octubre del 2016, la Coordinadora 
del Moviment Veïnal del Vallès 
va deixar molt clar que una de les 
seves prioritats sería la sanitat. 
L’entitat, que engloba associacions 
de veïns dels municipis de Badia, 
Barberà, Sabadell, Santa Perpètua, 
i Sant Quirze, treballa per detectar i 
analitzar els problemes del territori 
i poder determinar la prioritat i la 
forma més adient per reivindicar les 
solucions.

És per això, que durant aquests 
propers dies, representants de la 
coordinadora estaran realitzant 
enquestes a les portes dels CAP, 
per tal de poder recollir el grau de 
satisfacció de la població respecte 

d’aquestes infraestructures i de 
l’atenció rebuda. 

Segons expliquen en un comunicat, 
“En els darrers anys, a Catalunya 
s’han perdut més de 2.500 
professionals entre metges i 
metgesses, infermers i infermeres i 
personal administratiu, el personal 
està sotmès a unes condicions de 
treball precàries i estressants”. 
És per això que des de l’entitat 
posen en marxa aquesta campanya 
sota el lema Una sanitat pública 
comença per una Assistència 
Primària digna, que tindrà diverses 
fases i actuacions al llarg de l’any, 
totes reivindicant “una Assistència 
Primària al servei dels pacients,  no 
dels resultats econòmics”.
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Compromiso municipal para reducir 
la contaminación en la ciudad

R. Komunica-Press

Reducir la polución derivada del trá-
fico en un 30% en 15 años. Con este 
objetivo principal, se reunían a prin-
cipios de este mes de marzo los al-
caldes y representantes de diversos 
municipios del área metropolitana 
(Sabadell entre estos), del AMB de la 
Diputación de Barcelona y de la Ge-

neralitat de Catalunya, en la llamada 
‘Cimera de la Qualitat del Aire’. Allí, 
los asistentes han llegado a diversos 
acuerdos para empezar a trabajar 
con el objetivo principal de reducir 
la contaminación atmosférica en el 
conjunto de la región metropolitana 
de Barcelona.

Uno de los acuerdos principales a 
los que se ha llegado en este en-
cuentro, es la prohibición de que 
los coches y furgonetas de más de 
20 años no puedan circular los días 
laborables por la ciudad de Barcelo-
na y por una cuarentena de munici-
pios más, entre ellos Sabadell. Esta 
prohibición, que se prevé poner en 
marcha a partir de enero de 2019, ya 
empezará a probarse en días de alta 
contaminación, a partir de diciembre 
de 2017.

Políticas estructurales
El teniente de alcalde de Territorio 
y Sostenibilidad, Maties Serracant, 
quien asistió a la cumbre en repre-
sentación de Sabadell, ha puesto 
el énfasis especialmente en la im-
portancia de llevar a cabo políticas 
estructurales y, concretamente, en 
la necesidad de mejorar las infraes-
tructuras y los servicios de transpor-
te público en la comarca del Vallès. 
Así, ha afirmado que “la carencia de 
un transporte público competitivo 
en el Vallès es uno de los factores 
que más contribuyen a la contami-
nación de la región”.

La reflexión sobre la movilidad que 
ya se está haciendo en la ciudad tie-
ne en cuenta las recomendaciones 
de la Comisión Europea y pretende 
delimitar Zonas Urbanas de Atmós-
fera Protegida (ZUAP), tal como pre-
vé el acuerdo. Serracant ha añadido 
que “Sabadell todavía tiene muchos 
deberes pendientes en cuanto al 
combate contra la contaminación. 
Entre los objetivos más inmediatos, 
estamos trabajando para mejorar 
la contaminación alrededor de los 
centros escolares, especialmente 
en los que se concentran en el es-
pacio central de la ciudad, procu-
rando reducir la contaminación y 
favoreciendo el acceso a pie al en-
torno inmediato”.

El teniente de alcalde también ha 
resaltado la importancia de planifi-
car conjuntamente la oferta viaria y 
el transporte público en la comarca, 
para favorecer la competitividad de 
los medios menos contaminantes 
frente a los más contaminantes.

Se inicia el proceso 
participativo 
para decidir la 
transformación del 
solar del antiguo 
Vapor Cusidó 

R. Komunica-Press

Un acto abierto a la ciudadanía, 
el pasado 11 de marzo, dio por 
iniciado el proceso participativo 
que determinará la transformación 
del solar del antiguo Vapor Cusidó, 
en la Creu Alta. En relación con el 
carácter participativo del proyecto, 
la regidora de Participación, Glòria 
Rubio, explicó que “continuamos 
concretando acciones para 
impulsar que la ciudadanía tome 
decisiones vinculantes sobre los 
temas que lo afectan. En el caso del 
espacio del antiguo Vapor Cusidó, 
el Ayuntamiento simplemente se 
suma al trabajo de reivindicación y 
generación de propuestas concretas 
que ha promovido la comisión por el 
futuro de este espacio a lo largo de 
los últimos años”.

El proceso participativo también 
incluye dos sesiones de trabajo los 
días 14 y 22 de marzo, a las 7 de la 
tarde. En el transcurso de estas 
sesiones, que se harán en el Centro 
Cívico de la Creu Alta y serán abiertas 
a la población y a las entidades de la 
zona, se recogerán las aportaciones 
y consideraciones sobre el proyecto. 

Se prevé que a lo largo del mes de 
junio se presenten públicamente 
los resultados del proceso y la 
propuesta final de proyecto de 
ejecución para recuperar el espacio. 
Las obras para convertir el antiguo 
Vapor Cusidó en un espacio abierto 
a los ciudadanos se iniciarán a finales 
de este año 2017.

El Ayuntamiento se compromete a trabajar para mejorar la calidad del aire 
en el municipio con medidas como la de prohibir circular a los vehículos de 
más de 20 años por el centro de la ciudad
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Més de 1.400 persones ateses en el primer any 
de funcionament del Servei d’Urgències Socials

Un total de 1.417 persones ateses i la 
detecció de 731 nous casos de ne-
cessitat de suport. Aquest és el re-
sultat del balanç del primer any del 
Servei d’Urgències i Emergències 
Socials (SUES) de l’Ajuntament de 
Sabadell.  Amb la posada en marxa 
d’aquest servei, s’han realitzat 1.788 
atencions directes, “donant resposta 
social a les persones en situacions 

R. Komunica-Press

Les principals problemàtiques ateses han estat les relacionades amb l’habitatge i la pobresa energètica 

més desafortunades”, expliquen des 
del consistori.

Problemàtiques més comunes
Sobre les problemàtiques ateses en 
el primer any del SUES, els proble-
mes econòmics són presents en la 
majoria de les 1.788 atencions regis-
trades. Destaquen les atencions rela-
cionades amb la pobresa energètica 

(348), l’habitatge (223), els desnona-
ments (185) i les persones sense llar 
(313). Altres problemàtiques detecta-
des i ateses, tot i que en molt menor 
mesura, són les relacionades amb la 
malaltia mental, la violència domèsti-
ca o les addiccions, entre altres.

Pel que fa al canal d’accés al SUES, 
la majoria d’usuaris ha arribat per ini-
ciativa pròpia. En 219 casos, per deri-
vació dels Serveis Socials Bàsics del 
territori (SSBT).

En la resposta que ha donat el SUES 
als usuaris i usuàries, destaca la infor-
mació i orientació puntual (en 481 ca-
sos) i  també l’elaboració d’informes 
d’exclusió derivats de la Llei 24/2015, 
concretament per talls de submi-
nistraments bàsics o de pèrdua de 
l’habitatge (313 casos). 

Reestructura serveis socials
Destaca, així mateix, la derivació de 

295 persones als SSBT per donar 
continuïtat a l’atenció i suport rebuts 
al SUES. Des del consistori es recorda 
que aquest servei ha comportat una 
reorientació de l’Acció Social muni-
cipal, especialment en la resposta a 
les urgències i emergències socials, 
separada del tractament dels casos 
que responen a situacions més es-
tructurals.

Amb la posada en marxa del SUES, 
s’ha destinat un equip de professio-
nals en exclusiva a l’atenció i resposta 
a les urgències i emergències socials, 
de manera que els serveis socials bà-
sics del territori compten amb un nou 
recurs que els permet concentrar-se 
en les situacions de seguiment ordi-
nari.

Les persones que desitgin rebre 
atenció del servei, poden trucar al 
93 726 47 00 o escriure un correu a 
l’adreça sues@ajsabadell.cat
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Pepi Bailón del Vas 
Gerent  Edades Sabadell 
Carrer de Sant Llorenç, 7
Tlf. 937 27 76 64
sabadelledades@gmail.com

Reportatge

“La millor atenció pels que més estimem”

Salut i Benestar

De ben jove vaig co-
mençar a estudiar in-
fermeria i passats uns 
anys dedicats a la famí-
lia, vaig iniciar-me en el 
món dels serveis socials 
i l’ajuda a les persones 
discapacitades, va ser 
passats uns anys treba-
llant conjuntament amb 
diversos ajuntaments 
que vaig decidir crear el 
meu propi negoci.

Fruit de la meva expe-
riència dedicada al mon 
dels serveis socials, i la 
proximitat que la meva 
feina m’oferia als proble-
mes reals de les perso-
nes, vaig poder apreciar 
que les autoritats com-
petents no poden donar 
servei a totes les perso-
nes que ho necessiten. La 
reducció de les partides 
destinades a aquest tipus 
d’ajudes, la supressió per 
part del govern central 
de la llei de dependèn-
cia i d’altres mesures han 
deixat desateses a un 
munt de persones.

Per altre banda, el que 
és evident és  que vivim 
en una societat que es 
fa gran, i les famílies no 
poden deixar de treballar 
per cuidar als avis o a les 
persones amb neces-
sitats especials, i  com 
cada cop tenen menys 
alternatives,  vàrem pen-
sar que podria ser una 
bona oportunitat, per fer 
el que ens agrada.

De manera que vàrem 
creure convenient  crear 
una empresa que pugués 
donar suport i ajuda a les 

persones amb neces-
sitats especials, i a les 
famílies a càrrec de per-
sones amb aquest tipus 
de necessitats, oferint un 
ampli ventall de possibi-
litats i serveis per tal de 
fer-los més fàcil el dia a 
dia.
Penso que la societat 
actual té moltes man-
cances, de vegades crec 
que s’està deshumanit-
zant. Els models de fa-
mília han anat canviant 
generació rere genera-
ció arribant a un punt en 
què la convivència cada 
cop és més difícil. Hem 
passat de viure en fa-
mília avis, pares i nets, a 
oblidar-nos els uns dels 
altres. Però aquest no ha 
de ser un motiu perquè 
les persones grans i / o 
dependents estiguin ben 
ateses. Hi ha famílies que 
fan veritables esforços 
per poder donar la millor 
qualitat de vida a aquells 
que tenen al seu càrrec, 
és admirable veure com 
fills, nets i joves es posen 
al servei d’aquells que 
un dia els van portar al 
parc, els van ensenyar 
a caminar i a dir les pri-
meres paraules, per això 
quan venen famílies que 
ja no saben on acudir, 
que t’expliquen els seus 
problemes, o que fins i 
tot, només necessiten 
parlar amb algú que els 
comprengui i els orienti, 
te n’adones que el que 
estàs fent és necessari. 
I es per aquest motiu, la 
voluntat de millorar la 
qualitat de vida de les 
persones grans i / o de-
pendents que fan que 

empreses com Edades 
Sabadell existeixin.
El poder donar serveis 
de qualitat i de primera 
necessitat a casa apor-
ta grans beneficis, el fet 
d’estar en un lloc cone-
gut, amb persones co-
negudes al voltant,  fa 
que persones grans amb 
demència o bé Alzheimer 
estiguin més ubicats. Tot i 
que al cap i a la fi, les per-
sones acaben adaptant-
se bé a les residències, 
sota el meu parer, no hi 
ha res millor que poder  
veure com la cuidadora 
interactua amb la per-
sona, poder gaudir de 
l’evolució i saber que la 
tens ben a prop. Penso 
que a ningú ens agrada 
marxar de casa i sempre 
i quant sigui possible, ser 
atès a casa és una molt 
bona opció. A  més a més, 
cal mencionar que sem-
pre és una opció econò-
micament més viable.

Puc entendre que les co-
ses tenen un preu, i que 
les persones sempre 
busquen la opció més 
econòmica, ara bé, si-
guem realistes, quan es 
tracta amb persones amb 
necessitats especials o 
gent gran, hi han coses 
intolerables de les que no 
es pot prescindir, això em 
molesta, perquè penso 
que potser aquesta per-
sona no podrà rebre l’ajut 
que necessita.

La meva satisfacció és 
quan veus a tots satisfets,  
els resultats de la feina 
ben feta, quan saps que 
els has ajudat.

Programa pioner en el 
tractament de l’autisme
El Parc Taulí posa en marxa un programa pioner 
d’atenció a les persones amb Trastorn de l’Espectre 
Autista durant la transició a la vida adulta

R. Komunica-Press

El Servei de Salut Mental Parc Taulí 
ha organitzat un equip multidisciplinar 
de treball, format per professionals de 
psiquiatria, psicologia, treball social i 
infermeria, per a l’abordatge en la vida 
adulta de les persones amb Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA), traslladant 
el coneixement cada vegada més am-
pli sobre com s’ha d’actuar durant la 
infància.

El nou programa, denominat TAVA, 
dóna resposta a una necessitat que 
porten demanant pacients i associa-
cions de familiars de Sabadell i vol-
tants: poder accedir a professionals 
experts que faciliten les intervencions 
integrades i de continuitat. En els da-
rrers anys, el major coneixement del 
trastorn s’ha convertit en un repte per 
als professionals de Salut Mental Parc 
Taulí, i aquests s’han proposat afron-
tar-lo creant un nou programa per 

cuidar d’aquestes persones coincidint 
amb l’arribada a la majoria d’edat.

Els pacients amb aquest tipus de tras-
torn tenen major risc de patir una dis-
continuïtat terapèutica en el procés 
de canvi de professionals en la seva 
assistència en el pas a la vida adulta.  
El programa TAVA donarà assistèn-
cia durant dos anys a 100 pacients 
d’entre 18 i 21 anys.

Programa pioner
En el programa TAVA es realitzen 
intervencions individuals i grupals 
amb les persones amb TEA per a 
l’abordatge dels dèficits propis del 
trastorn i altres patologies associades, 
de forma integrada i en coordinació 
amb els serveis educatius i laborals 
de la zona. Es dóna suport i formació 
a les famílies, col·locant-les al centre 
de la intervenció i col•laborant contí-
nuament amb elles, treballant per una 
major autonomia i integració social de 
les persones afectades. 

A més, el programa vol millorar el co-
neixement d’aquest trastorn en l’àmbit 
mèdic i sensibilitzar altres professio-
nals, mitjançant l’acompanyament i 
la formació de professionals de Salut 
Mental Parc Taulí i d’altres companys 
externs a l’àmbit. L’equip del progra-
ma  es proposa que les evidències 
trobades en la millora dels resultats 
d’integració i qualitat de vida de les 
persones amb TEA, donin suport a 
programes de finançament específic 
que assegurin la seva viabilitat.



Alumnes de la ciutat 
s’acosten a diferents 
disciplines artístiques 
amb el FlipArt 

R. Aj. Sabadell

El Ciutat i Escola presenta enguany 
una nova oferta entre les propostes 
que es posen a l’abast dels centres 
educatius. Es tracta del programa 
FlipArt de la Diputació de Barcelona, 
que consta de tres blocs d’activitats 
gratuïtes adreçades bàsicament als 
centres de secundària, batxillerat 
i cicles formatius, i a través de les 
quals l’alumnat s’acosta a diferents 
disciplines artístiques. En el cas de 
Sabadell, aquest curs es preveu que 
hi participin més de 550 alumnes 
d’una desena de centres.

El primer bloc d’activitats és 
Aventures d’Artistes, en què diversos 
artistes expliquen a l’alumnat la seva 
trajectòria i experiència professional. 
En segon lloc s’ofereix Els oficis 
de les Arts, a través del qual 
diferents professionals d’àmbits 
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com l’escenografia, el vestuari, el 
maquillatge o la il·luminació exposen 
què hi ha darrere el teló i allò que 
fa possible la posada en escena 
dels espectacles. Per últim, els 
Monogràfics d’Arts donen a conèixer 
diferents disciplines escèniques 
a partir d’una introducció pràctica 
adreçada als alumnes.

Gràcies al programa FlipArt, 
l’alumnat de Sabadell s’aproparà 
durant aquest curs a les arts de la 
mà d’artistes com l’il•lusionista Serbi 
Buka, l’artista urbà Werens, el músic 
Marc Parrot, l’escenògraf Sebastià 
Brossa, la figurinista i dissenyadora 
Míriam Compte o l’actor i director 
Marcel Tomàs, entre altres. Les 
sessions es van iniciar a l’octubre 
i es portaran a terme fins a finals 
d’aquest curs.

Los colegios Sallarès 
i Pla i Enric Casassas, 
premiados en el Mobile 
World Congress 
Por sus proyectos educativos innovadores a través 
del uso de la tecnología móvil

R. Komunica-Press

El proyecto Les TAC a l’abast de 
tothom, para evitar la brecha digital y 
conseguir la igualdad de condiciones 
de todos los alumnos en relación a 
las tecnologías, ha llevado al colegio 
Joan Sallarès i Pla a recibir el primer 
premio en la categoría de centros 
educativos de los Mobile Learning 
Awards. Estos galardones, otorgados 
durante el Mobile World Congress, 
reconocen a los proyectos más 
innovadores de docentes y centros 
educativos de Cataluña a través del 
uso de la teconología móvil en la 
eduación. El proyecto de la escuela, 
creado por los propios profesores, ha 
permitido idear un dispositivo a precio 

muy bajo y con altas prestaciones 
para hacer accesible la tecnología a 
todos los alumnos. “Por lo que cuesta 
un solo ordenador, podemos adquirir 
4 o 5 de estos terminales”, explican 
desde el centro.

Por otro lado, en la categoría 
que reconoce a las AMPAs, la del 
colegio Enric Casassas se llevaba 
un reconocimiento por su proyecto 
Dels videojocs als Serious Games 
a l’aula, que introduce aspectos 
de programación informática 
y resolución de problemas 
matemáticos a partir del uso de los 
videojuegos.

Marzo/Abril 2017 SABADELL
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El Festival de música Embassa’t escalfa motors

R. Komunica-Press

El Mirador del Museu del Gas tornarà 
a acollir aquest mes d’abril una nova 
edició dels Vermuts Embassa’t, 
un cicle de música emergent que 
s’emmarca dins la programació de la 
novena edició del Festival Embassa’t, 
que se celebrarà del 9 al 11 de juny.

Els Vermuts permetran, a més 
d’escalfar motors per a la gran cita, 
presentar noves veus del panorama 
musical i descobrir les millors 
propostes emergents. Enguany, la 
programació d’aquest cicle estarà 
centrada en artistes femenines.

La primera de les propostes serà el 
2 d’abril, amb un concert del duet 
mallorquí de pop-folk Donallop, 
format per Joana Pol i Pere Bestard. 
Li seguirà l’actuació de la cantant i 
pianista lleidatana Ariana Abecasis, 
el 8 d’abril, qui presentarà a 
l’escenari el seu primer disc de pop, 
Philosophades. L’endemà, el dia 9, 
serà el torn de PAVVLA (Paula Jornet), 
que compartirà escenari amb el duet 
Jo Jet i Maria Ribot.

El cicle continuarà la diada de Sant 
Jordi (dia 23), amb un concert especial 
a l’aire lliure amb la banda Renaldo 
i Clara, una banda de pop de Lleida 
que lidera Clara Viñals i amb el seu 
LP Els Afores’. El dia 30 es tancarà la 
programació amb Maià, una formació 
recent de pop-folk melòdic català, i 
Aloha Bennets, un combo femení del 
Baix Llobregat que amb el seu treball 
Varadero esperen fer-se un lloc en la 
música indie de Barcelona. 

SABADELL Marzo/Abril 2017

El cicle Vermuts de l’Embassa’t torna aquest mes d’abril a la ciutat com a aperitiu de la novena edició 
del certamen musical, que se celebrarà a principis de juny 
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kumon.sabadell@gmail.com

Kumon, un mètode educatiu d’èxit que compleix 15 anys a Sabadell

Educació

El mètode Kumon porta 
ja 15 anys a Sabadell; va 
arribar el 2002 a la ciutat 
sota el guiatge de Sònia 
Sánchez, i des de llavors 
ha ajudat ja més de 900 
alumnes a desenvolupar 
al màxim les seves ca-
pacitats, aprendre amb 
autonomia i despertar la 
passió per aprendre. 

Kumon és un mètode 
d’aprenentatge indivi-
dualitzat que utilitza les 
matemàtiques i la lectu-
ra com a eines per des-
envolupar al màxim les 
capacitats acadèmiques 
dels alumnes. Disposa 
de més de 25.000 cen-
tres d’estudi i 4.000.000 
d’alumnes matriculats a 
tot el món.
Sònia ha exercit i exerceix 
diversos rols a Kumon. 
Quan va acabar els seus 
estudis de magisteri, va 
començar com a profes-
sora assistent d’un centre 
Kumon fins que va decidir 
obrir el seu propi centre i 
es va convertir en la pro-
fessora d’un dels centres 
de major trajectòria a la 
província de Barcelona. 
A més, té l’experiència de 
ser mare de dos alumnes 
Kumon, que porten estu-
diant els programes de 
Matemàtiques i Lectura 
des dels 2 anys i ara tenen 
11 i 7 anys. 

Què és el que fa que el 
mètode educatiu iniciat 

per Toru Kumon sigui tan 
especial? 
El mètode Kumon té com 
a objectiu principal des-
envolupar el potencial 
de l’alumne i la seva ca-
pacitat d’estudi a través 
de les matemàtiques i 
la comprensió lectora 
per aconseguir l’èxit en 
el seu futur escolar i la-
boral. El mètode permet 
desenvolupar eines fo-
namentals com l’hàbit 
d’estudi, la concentració, 
la confiança en un mateix, 
la motivació per aprendre 
i, finalment, l’autonomia 
en l’aprenentatge. El 
mètode Kumon impulsa 
l’aprenentatge autodi-
dacte, és a dir, que l’infant 
aprengui a aprendre.

Quin és el teu paper, 
com a professora, per 
portar els infants cap a 
l’autodidactisme?
Kumon ens permet treba-
llar d’una manera indivi-
dualitzada amb alumnes 
de diferents edats i en di-
ferents punts de partida. 
El meu paper és provo-
car situacions i moments 
d’aprenentatge amb el 
material didàctic dels dos 
programes i acompanyar 
l’alumne en tot el procés 
d’aprenentatge: des que 
comença a Kumon, en 
un punt de partida fàcil 
que li permetrà interio-
ritzar tota la dinàmica de 
treball, fins que supera el 
nivell escolar i s’enfronta 

per primera vegada a 
conceptes que no ha vist 
abans. 
El material didàctic és ple 
de pistes i exemples que 
l’alumne pren com a base 
d’estudi per resoldre els 
exercicis. El professor 
guia l’alumne a través del 
material, supervisa el seu 
treball i la seva evolució, 
i s’assegura que l’alumne 
ha construït una bona 
base que li permetrà tre-
ballar més enllà del seu 
nivell escolar.

Quan l’alumne s’adona 
que ha après alguna cosa 
per si mateix, se sent més 
confiat per aprendre tot 
sol altres matèries i assu-
mir altres reptes. 

I quin és el paper dels 
pares?
La família representa 
un dels pilars sobre els 
quals se sosté el treball 
del professor de Kumon. 
El fet que la família esti-
gui involucrada és essen-
cial per obtenir el màxim 
benefici dels programes 
de Kumon. 

Al centre mantenim una 
comunicació constant 
amb els pares, valorem 
amb ells el treball dels 
seus fills a casa i al cen-
tre, així com la seva acti-
tud davant el treball diari 
i qualsevol dificultat que 
pugui sorgir en el procés 
d’aprenentatge.

Municipio piloto del 
servicio Mobile Connect

R. Komunica-Press

En el marco del último Mobile World 
Congress, celebrado este mes de 
marzo en Barcelona, se ha presentado 
el proyecto Mobile Connect, un nuevo 
método de autenticación digital, 
que permitirá a sus usuarios realizar 
tramites electrónicos sin necesidad 
de introducir ninguna contraseña. 

Los ciudadanos y ciudadanas de 
Castellar del Vallès, serán de los 
primeros en usar este nuevo método, 
ya que la ciudad será uno de los 
tres municipios piloto donde se 
implantará este servicio. Éste, se 
prestará a través del idCAT Mòbil, 
una herramienta proporcionada por 
el Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC) y la Generalitat, 
que se estrenó también de manera 
pionera en Castellar hace ya un 

año. Con la implantación del Mobile 
Connect, el servicio idCAT dejará 
de funcionar a través de un código 
de un solo uso, que actualmente se 
recibe por SMS, y pasará a requerir 
únicamente el registro del número de 
teléfono móvil en la base de datos de 
la Sede Electrónica de la Generalitat.

Con el nuevo método implantado en 
el servicio idCAT, será todavía más 
fácil realizar desde el dispositivo 
móvil los trámites municipales que 
requieren autenticación, además de 
poder consultar información privada 
de la base de datos municipal, como 
la información del padrón. Además, 
el servicio permite conectar con otras 
administraciones, como por ejemplo, 
la Agencia Tributaria, para gestionar 
la declaración de la renta.

Castellar será uno de los tres municipos piloto 
de un nuevo método de autenticación digital 
presentado en el último Mobile World Congress

Reportatge
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Èxit de les rutes guiades “Caminant 
amb la Història per Castellar”

R. Aj. Castellar del Vallés

Les rutes guiades sota el nom 
“Caminant amb la Història per 
Castellar”, una iniciativa impulsada 
per l’historiador castellarenc 
Llorenç Genescà i l’Arxiu d’Història 
de Castellar amb el suport de 
l’Ajuntament, estan a punt d’esgotar 
les places disponibles.

Així, dels deu itineraris programats 
durant el primer semestre de 
2017, vuit ja han penjat el cartell 
de “complet”, mentre que encara 
queden places per a les propostes 
“L’associacionisme a Castellar”, que 

el proper diumenge 16 d’abril farà un 
repàs al teixit associatiu del municipi 
des de finals del segle XIX, i “Ruta 
pel modernisme i altres estils”, que 
tindrà lloc diumenge 28 de maig i 
que repassarà alguns dels edificis 
construïts a la vila seguint principis i 
elements del modernisme i d’altres 
estils com el neoclassicisme o 
l’eclecticisme.

Fins al moment, unes 150 persones 
ja han dut a terme alguna de les 
rutes proposades, des que aquestes 
van engegar la tardor passada. 

Així, Genescà ha explicat que els 
itineraris resulten “molt enriquidors, 
d’una banda perquè permet veure 
llocs de Castellar que habitualment 
no es mostren i, d’altra banda, 
perquè els participants enriqueixen 
el discurs que fem, ja que molta 
gent coneix històries del municipi”. 
Davant la bona acollida que ja va 
tenir la primera edició del cicle, 
per a la segona es va afegir una 
ruta nova, la de l’associacionisme, i 
“espero que amb el ritme i l’interès 
demostrat es puguin seguir fent tant 
les que ja comencen a ser habituals 
com algunes de noves”. En aquest 
sentit, afegeix Genescà, “ja s’han 
posat damunt la taula alguns 
suggeriments, com per exemple fer 
una ruta als refugis antiaeris o a Can 
Santpere”.

Actualment, les rutes que ofereix 
Caminant amb la Història per 
Castellar són, a més de les ja 
esmentades, “La Guerra Civil a 
Castellar”, “Història de Castellar” i 
“Història Medieval”.

Els preus de les rutes, que estan 
limitades a 15 persones cadascuna, 
són els següents:  10 euros (general) 
i 8 euros (socis de l’Arxiu d’Història 
de Castellar) i gratuït (infants de 0 
a 14 anys). Les inscripcions a les 
propostes que encara disposen de 
places lliures es poden fer al correu 
electrònic caminantamblahistoria@
gmail.com.

La Mostra de 
Cinema BRAM! es 
tanca amb 2.500 
espectadors

R. Komunica-Press

Entre el 3 i el 12 de març es va 
celebrar a la ciutat una nova edició 
de Mostra de Cinema de Castellar 
del Vallès BRAM!. La novena edició 
del cicle ha tancat amb un total de 
2.480 espectadors i les valoracions 
més altes de la seva història. De 
fet, 7 pel·lícules projectades aquest 
any figuren dins del rànquing de les 
15 més ben puntuades de totes les 
mostres. A més, el 88% dels 1.200 
vots emesos pels assistents han 
tingut puntuacions que van entre el 
7 i el 10.

Pel que fa als premis, Ken Loach, 
amb la pel·lícula Yo, Daniel Blake, es 
va emportar per tercera vegada el 
Premi del Públic del BRAM!, a més 
del Premi del Jurat Jove. La cinta 
de Loach, triomfadora a la darrera 
edició Festival de Cannes, es va 
imposar amb una puntuació mitjana 
de 8,85, dues dècimes per sobre d’El 
ciudadano ilustre (que va obtenir 
8,62 punts). 

D’altra banda, el curt Einstein-Rosen, 
d’Olga Osorio, ha guanyat el Premi 
del Jurat de la primera edició del 
festival “Els Curts del BRAM!”. La 
Mostra va projectar un total de 30 
curtmetratges d’entre una selecció 
de 400 títols inscrits al concurs.
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Llum verda al projecte de renovació de Can Feliu

R. Komunica-Press

L´ACA ha emés un informe favorable per tirar endavant el projecte del parc de Can Feliu, una de les 
principals actuacions que es preveu iniciar al municipi durant aquest any 2017

L’Ajuntament ja té el vistiplau de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
per iniciar el projecte d’arranjament 
i renovació del Parc de Can Feliu. 
Aquesta actuació, que serà una de 

les més importants que es faran 
al municipi enguany, tenia previst 
iniciar-se el mes de febrer, però 
l’Ajuntament ha estat a l’espera que 
L’ACA informés sobre el projecte, 

part del qual discorre en paral·lel 
pel torrent de la Betzuca. Finalment, 
des de l’administració, que ha 
trigat quatre mesos en donar el 
seu informe, considera que les 
obres es poden realitzar sempre 
que es compleixin unes mínimes 
condicions, com ara senyalitzar les 
zones inundables i no es modifiqui 
el perfil natural del terreny per tal 
que no presenti un obstacle al flux 
de l’aigua.

Millora de la connectivitat i 
respecte a la biodiversitat
L’ACA considera també important 
consolidar els camins que han 
aparegut per l’ús dels usuaris, com 
ara “l’escala rampa” del carrer Leonci 
Quera i Tisner, el camí accessible 
des de la plaça del Sot o el nou camí 
vers la zona de jocs, entre d’altres.
 
A l’informe també es demana que, 
les obres respectin les espècies 
arbòries i que s’aprofiti la renovació 
per plantar, també, noves espècies 
autòctones. 

Quatre mesos d’obres
Amb l’informe favorable de l’ACA, 
l’Ajuntament pot continuar el 
procediment per l’inici de les obres, 
amb l’aprovació definitiva del 
projecte i l’inici de la contractació 
de les obres. S’estima que, si el 
procediment es resol en els terminis 
esperats, les obres podrien iniciar-se 
entre els mesos d’abril o maig. 

Amb un cost final de 300.112 euros, 
l’actuació previsiblement tindrà una 
durada de quatre mesos i compta 
amb una subvenció de 220.000 
euros de la Diputació de Barcelona.

El Parc de Can Feliu, annex a la 
masia rep el mateix nom i al costat 
de la Riera de Can Feliu és un gran 
espai verd d’ús ciutadà, amb una 
superfície de més de 54.000 m2.  
Actualment es caracteritza per la 
gran extensió de prats, amb un 
vial de vianants pavimentat que el 
creua,  i un llac artificial amb sortidor 
d’aigua. També té una petita zona de 
jocs infantils.
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8è Premi Literari de 
“Contes solidaris i poesia”
L’Ateneu del Món organitza una nova edició 
d’aquest certamen, amb l’objectiu de promoure 
la creació literària amb contingut compromès

R. Aj. Sant Quirze

L’entitat solidària Ateneu del Món ha 
convocat la vuitena edició del Premi 
literari de contes solidaris i poesia. 
L’objectiu de la convocatòria és fo-
mentar i promoure la creació literària 
al voltant de la solidaritat. Com en els 
anys anteriors, s’han establert tres 
categories en la modalitat de contes 
solidaris, una per a participants de 10 
a 12 anys, una altra per a participants 
de 13 a 17 anys i una tercera categoria 
per a adults. Hi haurà una modalitat 
de poesia amb categoria única.

Els contes hauran de tenir un màxim 
de dos fulls, hauran de ser inèdits i 
escrits en llengua catalana o caste-
llana. Els poemes tampoc podran 
passar dels dos fulls. Els originals, tal 
com estableixen les bases, s’hauran 
de presentar a la biblioteca municipal 
fins al 30 d’abril. Les bases comple-
tes poden consultar-se a www.ate-
neudelmon.org. El jurat estarà format 
per un membre de l’ONG Ateneu de 

Món, una persona de la biblioteca, 
un representant de l’ajuntament, una 
professora de literatura, un autor del 
poble i un representant dels mitjans 
de comunicació.

Premis
En l’apartat de contes solidaris, hi 
haurà un premi per cada categoria:
- De 10 a 12 anys:  un val de 60€ 
per a la compra de llibres o material 
escolar, o d’escriptori, a la Papereria 
DIN A4  de Sant Quirze del Vallès.
- De 13 a 17 anys:  un val de 60€ 
per a la compra de llibres o material 
escolar, o d’escriptori, a la Papereria 
DIN A4  de Sant Quirze del Vallès.
- Adults: un val de 100€ per a la 
compra de llibres o material escolar, 
o d’escriptori,  a la Papereria DIN A4  
de Sant Quirze del Vallès.
Categoria de Poesia: un val de 100€ 
per a la compra de llibres o material 
escolar, o d’escriptori,  a la Papereria 
DIN A4  de Sant Quirze del Vallès.
 
Els premiats es donaran a conèixer 
el 15 de maig. Tots els treballs pre-
miats es penjaran a la pàgina web de 
l’Ateneu del Món, a les xarxes socials, 
als diaris digital del poble i se’n farà 
difusió a la Ràdio de Sant Quirze del 
Vallès al programa SOM SOLIDARIS.
 El lliurament de premis, es farà dins 
de la Festa del Comerç Just, i Banca 
Ètica, el dia 28 de maig 2017, a les 12 
hores al parc de les Morisques.

Abierta la inscripción a la 
Fira de L’Aplec del Mussol
Los artesanos que deseen montar una parada 
durante el Aplec tienen tiempo hasta el 31 de 
marzo para formalizar su inscripción

R. Komunica-Press

Tanto los que se dedican profesio-
nalmente a la artesanía como los 
que lo hacen de forma amateur, el 
próximo 30 de abril tienen la oportu-
nidad de mostrar sus trabajos y po-
nerlos a la venta en la Fira d’Artesans 
de L’Aplec del Mussol, una festividad 
organizada por el Ateneu de Sant 
Quirze en colaboración con el ayun-
tamiento.

Los artesanos que deseen participar, 
pueden realizar su inscripción de 
forma presencial en las Oficinas de 

Atención Ciudadana, o a través de la 
página www.santquirzevalles.cat.

Entre los requisitos para montar “pa-
radita”, se pide que los productos 
puestos a la venta sean totalmente 
artesanales, y que se incluyan algu-
nas piezas relacionadas con los bú-
hos, el ave que da nombre a la festi-
vidad y que es símbolo identificativo 
del municipio.

El periodo de inscripción finalizará el 
próximo 31 de marzo.

Marzo/Abril 2017SANT QUIRZE
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La Asociación de Familias (AFA) de la 
Escuela Marta Mata inicia el proyecto 
de voluntariado “Catacrac Catacric la 
Biblioteca ja és aquí”, una iniciativa 
para catalogar las obras de la escuela 
y abrir la biblioteca del centro a las 
familias y niños fuera del horario 
lectivo.

Voluntarios para abrir la 
biblioteca de Marta Mata
R. Ayto. Barberà del Vallés

El objetivo del proyecto es dinamizar 
el uso de la biblioteca del centro 
e integrarla como espacio de 
aprendizaje utilizándola como 
recurso para motivar el aprendizaje 
de la lengua y la integración del 
alumnado recién llegado y con otras 
dificultades.  Las personas voluntarias 

serán las encargadas de clasificar 
libros, introducirlos en la base de 
datos y, posteriormente, abrir la 
biblioteca a la comunidad educativa 
y gestionar el espacio mediante 
iniciativas que puedan aportar como 
talleres, cuentacuentos, etc.
Las personas que quieran hacer un 

voluntariado con el AFA de la Escuela 
Marta Mata tienen que dirigirse 
al Punto de Voluntariado (lunes y 
jueves, de 16 a 19h en la OAC del 
Ayuntamiento de Barberà), escribir a 
voluntariat@bdv.cat o llamar al 937 
297 171 (pidiendo por el Punto de 
Voluntariado).

E
Tina Osorto amb el Dr. Mikel 
García al box “Estic molt 
contenta per poder tornar a 
somriure. Ja he portat la família 
a Bukalix Sabadell”
Bukalix Sabadell
Avinguda de Barberà, 359 
Sabadell - Tlf. 93 720 91 85
sabadell@bukalix.com 

Reportatge

BENVINGUTS AL FUTUR DEL DISSENY DE SOMRIURES

Dental

Estareu tots d’acord 
que la preocupació 
per la salut bucoden-
tal ha crescut molt en 
els darrers anys i tots 
coneixem algun fa-
miliar o amic que ha 
visitat el seu dentista 
recentment. De fet, és 
estrany no veure algun 
centre dental quan 
sortim de casa i anem 
a comprar el pa o treu-
re diners al banc. 

És important que quan 
entrem a una clínica 
dental sapiguem ràpi-
dament si podem con-
fiar en aquell equip de 
professionals o si pre-
ferim seguir buscant. 
Per exemple; tots hau-
ríem d’informar-nos 
bé sobre si el centre 
dental on estem és un 
franquícia o gran cade-
na o, si pel contrari, es-
tem davant d’un centre 
dental propietat d’un o 
varis dentistes. Segu-
rament, el factor proxi-
mitat que ens puguin 
oferir els dentistes que 
treballen als seus res-
pectius consultoris si-
gui més atractiu que no 
pas en un franquícia. 

És evident que quan el 
diagnòstic mèdic i els 
tractaments dentals 
compten amb l’ajuda 
de la última tecnologia 
i, sobretot, els especia-
listes estan contínua-
ment en formació, els 
pacients sabem ràpi-
dament que podem 
confiar la nostra salut 
en aquesta clínica den-
tal. 

És per aquest mo-
tiu, que les clíniques 
dentals de Bukalix a 
Sabadell i Martorell 
estan dotades de mo-
dernes instal•lacions 
amb servei de TAC ó, 
que gràcies a la tec-
nologia CAD-CAM 
(Computer-AidedDe-
gisnand Computer-Ai-
dedManufacturing) les 
pròtesis dentals poden 
ajustar-se al cent per 
cent a cada pacient i 
són fabricades amb 

material que poden 
oferir el mateix color 
i translucidesa que la 
dent natural. Perquè no 
ens enganyem, a tots 
ens preocupa la salut 
però també l’estètica i 
per tant la imatge que 
tenen els altres de no-
saltres mateixos.

Un altre aspecte que 
tots valorem molt és el 
tracte que rebem allà 
on anem, sobretot si 
hem d’invertir-hi temps 
i diners. Per tant, ¿què 
millor que poder tenir 
una persona dedica-
da exclusivament a 
atendre als pacients i 
les seves necessitats? 
En Borja Arriaga, res-
ponsable de la clínica 
Bukalix de Sabadell, 
comenta “que cada 
pacient que ens visita 
té una història perso-
nal i la meva feina és 
ajudar-lo en tot allò 
que necessiti. Tots els 
pacients saben que 
poden venir a veure’m 
en qualsevol moment. 
Ens adaptem a totes 
les situacions i ofe-
rim solucions per a 
tothom.” 

Potenciar la creació de 
noves empreses

R. Komunica-Press

Facilitar la inserció laboral i millorar 
les possibilitats d’ocupació dels veïns 
i veïnes de la ciutat. Aquests són els 
objectius principals que tenen els 
programes que es porten a terme 
des de la Fundació Barberà Promoció 
(FBP), que combinen diferents 
accions com la informació, orientació, 
formació, cerca de treball, pràctiques 
a empreses, tutoria, seguiment, així 
com diversos programes d’ajuts per 
recolzar iniciatives ocupacionals.

Una d’aquestes accions és la 
convocatòria de subvencions per a 
projectes municipals d’autoocupació, 
que es va engegar l’any passat i que 
continua oberta per a aquells que 
compleixin els requisits demanats 
(entre ells, haver estat en situació 
d’atur com a mínim fa 3 mesos, 
inscrits com a demandants de feina 

La Fundació Barberà Promoció convoca  subvencions 
per a projectes municipals d’autoocupació

als serveis públics d’ocupació i estar 
empadronats a Barberà del Vallès 
des de fa 6 mesos).

La subvenció és d’un màxim de 4.000 
euros per a les despeses directament 
relacionades amb la nova activitat 
empresarial i també se subvenciona 
la quota de cotització al RETA 
(Règim Especial de Treballadors/
es Autònoms/es) dels 6 primers 
mesos. També es cobrirà l’import 
de les taxes municipals per la 
llicència d’obres per inici d’activitat, 
per obertura de l’establiment i pels 
serveis d’intervenció administrativa 
i s’oferiran un màxim de 1.000 
euros tant pel cost de l’informe 
tècnic expedit per l’arquitecte/a o 
enginyer/a com per a les despeses 
notarials de l’escriptura pública. Fins 
a 500 euros es podran destinar a les 
despeses de gestoria pels tràmits 
d’alta com a autònom/a o empresa.

Aquesta línia de subvencions es va 
obrir al passat mes de novembre, i 
fins ara hi ha diferents emprenedors i 
emprenedores de Barberà que s’han 
afegit. De fet, a dia d’avui hi han 2 
sol·licituds presentades i 5 persones 
més que estaran treballant en un 
Pla d’Empresa que presentar a la 
subvenció.

Per a més informació, es pot anar a 
la Fundació Barberà Promoció o a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
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Teatre: Maclownbeth

Dv

L´Alternativa Teatre
c/ de Marià Aguiló, 22 Bxs
Sabadell

24-03-2017

22:00 pm

Club de lectura infantil. 
La increible història de...
La Gran fuga de l´avi

Biblioteca Municipal,sala 
d´actes
c/ Eduard Toldrà, s/n
Sant Quirze del Vallés

22-03-2017

18:00 pm - 19:00 pm

Titelles: El soldadet de 
plom

Teatre Arlequi
c/ del Sol, 118 Bxs
Sabadell

25-03-2017

18:00 pm

Ds

18 al 26-03-2017

18:30 pm 

IX Cursa nocturna dels 
Mussols

Serra de Galliners

Ornanitza: Club excursionista 

Sant Quirze del Vallés

cursadelmussols@yahoo.es

25-03-2017

19:030 am

XVI Cicle de concerts al 
museu

Museu d´Història de Sabadell
c/ de Sant Antoni, 13
Sabadell

28-03-2017

18:30 pm 

Fira “Esplay“: jocs, 
diorames i col·leccionisme 
de Playmobil

18 i 19-03-2017

16:00 pm - 20:00 pm

CASTELLAR DEL VALLÉS

SABADELL

SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Compartir en família: 
“Llibres, contes i altres 
tradicions“

Sala d´actes de la Biblioteca

Famílies amb fills/es fins als 

3 anys

28-10-2016

10:30 am

28

Conferència: Jeroglíos i 
saviesa egípcia

Associació bNova Acrópolis
c/ de Sol, 188
Sabadell

31-03-2017

20:00 pm

31
Dv

Teatre familiar: “Els 
tres porquets es 
caguen de por“

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat s/n
A partir de 2 anys

02-04-2017

12:00 am

Dg

Cabaret L´hora bruixa

Casal d´Avis de Sant Quirze

c/ Pintor Vila-Puig, 22

Sant Quirze del Vallés

31-03-2017

21:30 pm - 23:30 pm

Dv

Espai Tolrà
Ctra. de Sabadell s/s
Castellar del Vallés

Sala de Petit Format a 
l´Ateneu
c/ Major, 13

Ds

Teatre: “El bon pare“

Auditori Miquel Pont
Pl. del Mercat s/n
Castellar del Vallés

01-04-2017

20:30 pm

Ds

Teatre: “Escenes d´una 
vida amb hàmsters“

BARBERÀ DEL VALLÉS

Dl

Juguem i aprenem 
escacs

Biblioteca Esteve Paluzie (Sala 
infantil)
Plaça Constitució s/n
Barberà del Vallés

21-03-2017

17:00 pm - 18:30 pm

Documental Home

Espai Gran Centre
C/Nemesi Valls, 37
Barberà del Vallés

24-03-2017

17:00 pm

24 Els Biblioaventurers: Un 
viatge ple de lectors

Biblioteca Esteve Paluzie
Plaça Constitució s/n
A partir de 7 anys amb inscripció 
prèvia

27-03-2017

18:00 pm

Taller de cuina: Fajitas 
mexicanes

Espai Jove LA ROMA
Via de Sant Oleguer, 6
Barberà del Vallés

29-03-2017

18:30 pm

29
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#1vida5respuestas

“A la gent els hi costava menys ser feliços i somriure a la vida,  
tot i passar moltes més penes”
Em presento, em dic Jordi Jurado i sóc un ciutadà de Castelldefels que ha tornat fa poc d’un viatge de 18 mesos perdut 
pel món, que vaig iniciar després d’haver deixat la feina i tota la meva vida enrere.

1  Què et va empènyer a deixar-ho 
tot i marxar a viatjar pel món?
Era quelcom que venia pensant 
els últims anys. Vivia a Romania, on 
vaig descobrir l’autoestop i me’n 
vaig enamorar. No només podia 
viatjar pel món gratuïtament, sinó 
que a la vegada anava coneixent 
en profunditat a la gent de per on 
passava. A més, em vaig trobar en 
què l’empresa a què estava canviava 
de sector, que no m’agradava tant, i 
que a ells també els hi anava bé tenir 
menys gent, així que era l’oportunitat 
perfecta per iniciar aquesta gran 
aventura.

2 Què és i com sorgeix el projecte 
Smile4US?
És un projecte fotogràfic que neix de 
veure que pels països que passava, 
la gran majoria més pobres que 
occident, a la gent els hi costava 
menys ser feliços i somriure a la vida,
tot i passar moltes més penes. Per

Jordi Jurado

això vaig començar amb la meva 
parella, a fer fotografies a gent quan 
la veia somriure. Són fotografies 
directes, de carrer i molt reals que 
no només ens apropen al continent 
asiàtic i al seu dia a dia, si no ens fa 
veure que hem de prendre’ns la vida 
amb més optimisme.

3 També tens un blog on expliques 
la teva experiència viatjant. Que hi 
pot trobar la gent?
Doncs al blog hi escric tot el que em 
passa pel cap i vaig aprenent, pel que 
hi poden trobar una mica de tot. Des 
de les rutes que he fet pels països 
pels quals he passat, converses 
interessants que pugui haver tingut, 
informació útil de com fer alguns 
visats, les experiències que he 
tingut fent autoestop i acampant 
explicades per països, diccionaris 
bàsics de diferents llengües per fer-
se entendre, el menjar local que he
tastat i que més m’ha agradat i fins i 

tot alguna recepta exòtica!

4 Els teus viatges també tenen un 
component solidari, oi?
Si, a banda d’haver col•laborat 
puntualment amb un parell d’ONGs, 
ens preocupava la quantitat de 
menjar en bon estat que es llença 
diàriament. Pensàvem que en 
aquells països, pel fet de tenir index 
més alts de pobresa, estarien més 
conscienciats en no llençar menjar 
però no era així. Així que com a prova, 
vam començar a reciclar menjar per 
veure si podíem viure d’això durant 
uns dies. La resposta va ser tan 
positiva que vam començar a donar-
li sortida donant-lo a gent més 
necessitada. Era tan simple com 
anar a un supermercat a l’hora de 
tancar (o restaurant, o hotel després 
del buffet lliure) i demanar si ens 
podíem emportar tot aquell menjar 
que estigués en bon estat però 
que per llei havien de llençar. I us 

sorprendria la de quilos que solien 
donar-nos!

5 Ara tornes a marxar. A on?
Doncs torno a Orient Mitjà, on ja vaig 
estar uns mesos a la primera part 
del viatge. Aquest cop començaré 
per Iran, on no hi he estat mai i en 
tinc moltes ganes, i després ja aniré 
veient per quins països passo.

Jordi Jurado
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