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SANT JOAN DESPÍ

La ciudad celebró una 
nueva edición de las Festes 
de Primavera, con record 
de asistentes

SANT JUST 
DESVERN

Nueva convocatoria del 
programa ocupacional para 
jóvenes ‘Work Experience’

Nace la Vall Festival, 
una propuesta de ocio 
alternativo

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Dos propuestas comparten  
el primer puesto tras 
las votaciones para los 
Presupuestos Participativos

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Cornellà impulsa un 
programa de sensibilización 
contra la LGBTIfobia
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Innobaix, 10 anys liderant la 
innovació al Baix Llobregat i l’H
La tardor de l’any 2009 el país estava 
en plena recessió econòmica. Moltes 
empreses corrien el perill de tancar i 
les institucions havien de rebaixar els 
seus pressupostos. En aquest context 
va néixer Innobaix, amb l’objectiu de 
liderar la transformació del model 
productiu a la comarca del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet. Un model fins 
aleshores molt centrat en la indústria i 
que calia canviar a través de la cultura 
de la innovació, el coneixement, el 
foment de l’emprenedoria i la formació 
professionalitzadora. Calia començar 
a crear xarxes de col•laboració i 
incorporar processos d’innovació i 
programes d’investigació en tots els 
sectors productius. 

Deu anys després, el concepte no ha 
canviat però ha incorporat el talent 
digital com a fonament de la innovació. 
Ajuntaments, sindicats, cambres de 
comerç, associacions i universitats, 
d’una banda, i empreses petites, 
mitjanes i grans de l’altra, formen part 
d’un projecte que, en el temps de la 
Internet de les Coses o el Blockchain, té 
més vigència que mai. 

Innobaix vol celebrar el desè aniversari 
amb noves fites. La conjuntura 
econòmica és molt diferent d’aquell 
2009 i el treball en xarxa es fa encara 
més imprescindible. Per això volen 
seguir creixent en nombre de socis, per 
arribar a tots els racons del territori però 
també per potenciar la col•laboració i 
la prestació de serveis. A més, de cara 
a la tardor, ja planifiquen la creació 
dels Premis Innobaix, per posar en 
valor aquells projectes que més 
contribueixen a fer de la innovació un 
motor de creixement en el territori. 

Innovació per a l’empresa
Innobaix és una entitat sense ànim de 
lucre i amb format público-privat que 
està aconseguint que les empreses 
del territori ja integrin els models 
d’innovació en la seva pràctica diària. 
Bona part d’aquesta feina s’ha fet a 
través de programes de capacitació, 
que es dirigeixen tant a empreses com 
a centres educatius. 

Tots els programes són subvencionats 
i es fan en col•laboració amb els 
serveis de promoció econòmica dels 
ajuntaments. De fet, alguns d’aquests 
programes es dirigeixen, exclusivament, 
als tècnics municipals, per ajudar-los a 
detectar projectes amb alta capacitat 
innovadora. Els cursos de capacitació 
i programes de creixement d’Innobaix 
han fet possible que empreses petites i 

mitjanes es plantegin el seu futur d’una 
manera més oberta. Els programes 
formatius inclouen gestió empresarial, 
màrqueting i comunicació. A més, n’hi ha 
un d’específic per a empreses d’àmbit 
social. 

Ara bé, el programa estrella és 
l’Acceleradora Empresarial, un 
acompanyament de 9 mesos per a 
empreses en les seves primeres fases 
de creixement. El programa ja fa 8 anys 
que es va implantar i en aquest temps ha 
acompanyat al voltant de 80 empreses. 
El que proposa l’Acceleradora no és 
només un acompanyament en la gestió, 
sinó també en la cerca d’eines de 
finançament o, fins i tot, en la creació 
de xarxes de negoci. Les empreses 
participants estan altament satisfetes 
del programes d’acompanyament 
personalitzat i realitzen el seu propi 
itinerari subvencionat per les diverses 
fases  de formació i acceleració. Un 
cas d’èxit és el de l’empresa in-best-
ers, un projecte que treballa en el co-
finançament de projectes immobilaris 
propis a canvi d’una rendibilitat fixa 
annual del 7%, incorporant valors socials 
i cultura financera. Dos dels seus tres 
socis van presentar la llavor del projecte 
al programa Start Up Training, i amb la 
formació rebuda i l’ajut dels mentors el 
van desenvolupar. 3 anys i 3 programes 
després (Start Up Advanced, Start Up 
Comunicació Empresarial i Acceleradora 
Empresarial), la companyia compta 
amb un equip de 10 persones i 
col•labora activament en els programes 
d’innovació dirigits a estudiants.

Connectant empreses i estudiants
La part formativa és una de les senyes 
d’identitat d’Innobaix. En aquests 
deu anys Innobaix ha posat en marxa 
programes per a estudiants, que 
després han fet el salt fora de la comarca 
i s’han convertit en metropolitans. És el 
cas de l’Innobus, que cada any porta 
joves universitaris a recórrer empreses 
innovadores dalt d’un autobús. Les 
empreses els plantegen reptes, que 

els participants resolen en grup per 
fer visible el seu talent. El programa ja 
porta 4 edicions i hi ha hagut veritables 
casos d’èxit, amb projectes que s’han fet 
realitat. 

L’Innolab és un projecte molt similar, 
però adreçat a joves estudiants de 
Formació Professional de diferents 
especialitats. És un perfil cada cop amb 
més demanda i el programa mostra 
als joves la seva pròpia capacitat 
d’innovar i resoldre problemes reals 
del món empresarial. Avui l’Innolab ha 
passat a dir-se MetropolisFPLab, unit a 
projectes similars d’altres comarques 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
De fet, aquests programes educatius 
són una forma de visibilitat pels joves 
però també una font de talent per a les 
empreses. És la manera d’incorporar-
hi la innovació, a través de les mirades 
dels més joves, que poden afavorir 
formes més disruptives d’entendre el 
creixement. 

El futur
El programa New Trends és l’últim que 
s’ha incorporat al catàleg de serveis 
aquest curs 2018-2019. Una sèrie de 
conferències sobre les tendències més 
actuals en el món de l’empresa han 
passat revista a conceptes que, per a 
molts, sonen a ciència ficció, però que 
són les veritables transformadores del 
teixit empresarial: blockchain, chatbots, 
internet de les coses o impressió 
3D no són solament conceptes, són 
tecnologies que han vingut per a 
quedar-se. 

El gran repte, ara, és fer créixer la 
comunitat i ampliar aquest veritable 
ecosistema de la innovació. Els socis 
són el motor del creixement del territori 
i des d’Innobaix es treballa per generar 
un entorn que faciliti la transformació, 
el desenvolupament de talent digital i la 
interconnexió. 

Si vols saber com formar part d’aquesta 
xarxa, visita www.innobaix.cat. 
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Un projecte per a donar suport a persones amb 
malalties genètiques, guanyador del Sant Boi Talent

R. Komunica-Press

El passat 29 d’abril es van lliurar 
els premis de la primera edició del 
Sant Boi Talent. La iniciativa, crea-
da i dirigida per Talent Factory i im-
pulsada per l’Ajuntament de Sant 
Boi amb l’objectiu de fomentar 
entre els estudiants els valors de 
l’emprenedoria, ha posat punt final 
a 4 mesos de treball, amb una gran 
gala final a Can Massallera.

El projecte guanyador ha estat Ge-
netics, presentat per Luis Chen i 
Marc Hernica, alumnes del col•legi 
Sant Josep. El projecte dels joves, 
que han comptat amb l’ajuda del 
seu mentor, Antonio Rodríguez de 
Carhaus, es tracta d’un aplicatiu as-
sociat a una polsera destinat a do-
nar suport a persones amb malal-
ties genètiques, principalment, 
minoritàries. Basant-se en la pròpia 
experiència d’un dels integrants de 
l’equip “ens vam adonar que en tot 
el procés en el qual es detecta una 
malaltia genètica els afectats no 
saben que fer, on anar, que passarà, 
que suposa, etc. El nostre objectiu 
és aconseguir unir a totes aques-
tes persones, donar veu a aquestes 
malalties i ajudar a tirar cap enda-

vant cada cas”, expliquen els guan-
yadors.

Els estudiants marxaran 5 dies a Si-
licon Valley amb un programa de vi-
sites a les empreses més importants 
de sectors innovadors com Google, 
NASA, Facebook o la Universitat de 
Stanford.

Més premis
A la gala final també s’ha lliurat el 
premi a la segona posició, consis-
tent en un viatge a Brussel·les amb 
visites a centres d’emprenedoria, vi-
vers d’empreses i seus d’empreses 
reconegudes. El projecte guanyador 
ha estat Blindglass, de Judit García 
i Isaac Espina, alumnes del Col•legi 
Sant Josep i mentoritzats per Albert 
Nadal de BMW Barcelona Premium. 
La idea consisteix en unes ulleres 
intel·ligents per a persones invident, 
que compten amb sensors ultrasò-
nics per tal de detectar els objectes 
que envolten a la persona que les 
porta i que es poden connectar a 
plataformes amb funció GPS.

També s’ha donat un tercer pre-
mi, el Barcelona Enterpreneur Day 

“Genetics” ha estat la idea guanyadora d’aquesta primera edició del projecte de promoció del talent 
emprenedor a la ciutat de Sant Boi

(programa de visites als principals 
punts de l’ecosistema empresarial 
i emprenedor de Barcelona). Els 
guanyadors han estat María Chicón 
i Marc Gabernet, de l’Institut Maria-
nao, que han tingut com a mentor a 
Albert Mile, de BigMat Garro. Els Jo-
ves han presentat Baggage Search, 
un dispositiu per a equipatge amb 
un xip incorporat, de forma que 

l’usuari pot tenir-lo geolocalitzat en 
tot moment.

Mentors i Col·laboradors
En aquesta primera edició, han par-
ticipat en el procés de mentoratge 
un total de 16 empreses de Sant Boi: 
Laboratoris Ordesa, NaekoLogis-
tics, Panet, Sintagmia, Lotrans, Done 
byDeer, AV Intram, Promaut, BigMat 
Garro, AvantGrup, Turiauto, BBW 
Barcelona Premium, CarHouse, 
Ansa System, Saavedra i Promerca. 
El programa compta, a més, amb el 
suport d’Aigües de Barcelona, Obra 
Social La Caixa, Innobaix, AMB, Ac-
ció de la Generalitat, La Salle Tech-
nova, UB, UPC Google, Ebay, Micro-
soft, Península, Founder Institute, 
Parlament Europeu i Finnova, entre 
altres.
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Impulso a un programa de 
sensibilización contra la LGBTIfòbia

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Cornellà, con el 
apoyo de diversas asociaciones y 
entidades sociales del municipio, ha 
puesto en marcha un programa de 
sensibilización contra la LGBTIfòbia 
que tiene como eje central la 
celebración del Día Internacional 
contra la LGTBIfòbia (17 de mayo) y 
que contempla un amplio abanico 
de actividades y actos comunitarios 
con el objetivo principal de promover 
entre la ciudadania el respeto por la 
diversidad sexual y la prevención del 
acoso a personas de estas opciones 
y dar a conocer los recursos de 
orientación y ayuda.

El programa arrancó el pasado 
lunes 13 con el Taller ‘El armario 
para los abrigos! Prevención del 
bullyng LGBTIfóbico’, dirigido a los 
jóvenes, con el objetivo de prevenir 
la discriminación y el acoso escolar 
LGBTIfóbico, celebrado en el Casal 
Jove Sanfeliu - Sant Ildefons.

El 17 de mayo se celebró una fiesta 
en la plaza de Catalunya, entre 
las 17 y 22 horas, con todo tipo de 
actividades de sensibilización y 
juegos organizados por los jóvenes 
del CRAJ, Espai Jove San Ildefonso, 
Espai Jove Centre-Riera), la Esplai 

El Ayuntamiento de Cornellà pone en marcha una iniciativa con el objetivo 
de concienciar a la población sobre la importancia de respetar la diversidad 
sexual y la prevención del acoso a personas de estas opciones

Mowgli y el Club Sanfeliu-San 
Ildefonso. Además, cuentacuentos 
sobre diversidad, Show de 
improvisación y actuaciones 
musicales de diferentes DJ que 
incluirán temas musicales no 
sexistes y de apoderamiento LGBTI.

Por otro lado, desde el 16 de mayo 
la bandera arcoiris permanecerá 
colgada de la fachada del Centro 
Cultural Joan N. García-Nieto, 
y en las próximas semanas se 
organizarán actividades de todo 
tipo: exposiciones, Tabla consultiva 
de diversidad sexual y de género, 
debates, y un curso de temática 
LGBTI que se incluirá en el programa 
Els Juliols de la Universitat d’Estiu de 
les Dones, becado para las personas 
residentes en Cornellà.

Servicio de Atención Integral (SAI-
DECOLORS)
Hace ahora un año se estrenó en 
la ciudad el Servicio de Atención 
Integral, ubicado en el Centro 
Cívico San Ildefons, para ofrecer 
asesoramiento psicológico y legal a 
personas LGBTI y a sus familias. 

Se trata de un servicio municipal de 
orientación y ayuda sobre cuestiones 
relacionadas con la sexualidad y las 
relaciones. Es totalmente gratuito, 
confidencial y abierto a toda la 
población, tanto  joven como adulta. 
Ofrece atención los jueves por la 
tarde. 

Citilab 
organitza la 
XI Jornada de 
Programació 
i Robòtica 
Educatives

R. Komunica-Press

El proper dissabte 25 de maig Citilab 
acull l’onzena edició de la Jornada de 
Programació i Robòtica Educatives, 
la trobada dedicada a l’intercanvi 
d’experiències didàctiques amb 
entorns de programació i robòtica 
educatives. Un total de 36 ponències, 
12 tallers, 18 projectes educatius 
a la fira d’alumnes i 9 empreses 
configuraran el programa d’enguany.

La Jornada està especialment 
adreçada als docents de primària 
i de secundària interessats en l’ús 
de la programació i la robòtica en 
els seus entorns d’aula, però també 
està oberta a altres professionals 
interessats en la temàtica. Tanmateix, 
des de fa uns anys, hi participen 
alumnes, acompanyats pels seus 
professors, en la mostra de treballs 
realitzats per l’alumnat.
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El Pressupost 
Participatiu de 2019 ja 
té guanyadors

El Pressupost Participatiu 2019 ha es-
collit enguany dos projectes guanya-
dors, ja que el pressupost per desen-
volupar els dos més votats s’encabeix 
dins el pressupost previst per l’edició 
2019, que és de 280.000 €.

La proposta finalista més votada 
va ser la millora del pas elevat da-
vant de l’Escola Isidre Martí, amb un 
pressupost de 15.000 €, que va tenir 
un suport de 284 vots a la fase final 
de votació. La proposta parteix de 
la idea que alguns passos no estan 
adequats a l’alçada de cotxes i “pro-
dueixen petits accidents als mobilia-
ris dels cotxes i certa perillositat”.

La segona proposta més votada va 
ser dotar cinc parcs d’elements adap-
tats per a infants amb diversitat fun-
cional, que té un pressupost 250.000 
€, amb 213 vots. Aquest projecte vol 
afavorir que els infants amb diversitat 
funcional puguin fer ús dels espais 
de joc infantil de la ciutat col·locant 
aparells i jocs que estiguin adaptats. 
La proposta s’aplicarà a parcs de di-
ferents barris de la ciutat.

Les tres fases del procés
El procés del Pressupost Participatiu 
es va iniciar amb la fase d’elaboració, 
on 200 persones van participar apor-

tant 94 propostes. La segona fase va 
ser la priorització de propostes, on 
450 persones van triar les 10 propos-
tes finalistes. La darrera fase ha es-
tat la votació, amb una participació 
de 779 persones. La votació ha estat 
possible a través de trobades pre-
sencials i punts de participació mòbil 
al carrer, com el d’aquest darrer cap 
de setmana a Firesplugues.

Unes 1.400 persones han participat, a 
través de trobades presencials, punts 
de participació mòbil als diferents 
barris i de la plataforma digital Esplu-
gues Participa, a l’edició de 2019 del 
Pressupost Participatiu d’Esplugues.

Edicions anteriors 
La primera edició del Pressupost Par-
ticipatiu, al 2014, va donar com a re-
sultat la creació de l’espai Esplugues 
Coworking. A la segona edició, la del 
2015, la proposta guanyadora va ser 
l’adaptació del Casal de Cultura Ro-
bert Brillas per guanyar en accessi-
bilitat. El 2016, l’opció més votada va 
ser l’ampliació de l’espai d’oci per a 
joves del parc de les Tres Esplugues 
La proposta guanyadora de 2017 va 
ser dotar de pèrgoles d’ombra el parc 
de la Solidaritat i la de 2018 va la de 
dotar les escoles i instituts públics de 
material educatiu.

Les propostes més votades són la millora del pas 
elevat davant de l’Escola Isidre Martí i la instal·lació 
d’elements i jocs adaptats per a infants amb diversitat 
funcional a cinc parcs de la ciutat

R. Komunica-Press

Aprovada l’ordenança 
per a vehicles de 
mobilitat personal

culació per les vies urbanes i altres 
espais lliures de titularitat municipal, 
o oberts a l’ús públic, fent compati-
ble l’equitativa distribució de l’espai 
públic disponible entre totes les per-
sones usuàries, amb la necessària 
fluïdesa del trànsit de les diferents 
modalitats de mobilitat.

De manera gairebé simultània 
s’ha observat l’aparició d’activitats 
d’explotació econòmica de tots o 
d’alguns d’aquests elements de mo-
bilitat sobre roda, activitat que tam-
bé ha de ser objecte de regulació i 
ordenació. Amb aquesta finalitat, la 
Direcció de Mobilitat i Transport de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha 
impulsat els treballs d’un equip mul-
tidisciplinari, en el qual l’Ajuntament 
d’Esplugues ha participat conjunta-
ment amb diversos municipis metro-
politans, que ha elaborat un conjunt 
de recomanacions que han servit de 
base al projecte d’ordenança aprova-
da en sessió plenària.

En ple municipal d’Esplugues ha apro-
vat inicialment, amb una àmplia majo-
ria, l’ordenança sobre la mobilitat dels 
cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat 
personal, d’acord amb el compromís 
adquirit fa uns mesos per l’Ajuntament. 

L’ordenança s’aprova arran de 
l’increment notable que s’ha produït 
darrerament en l’ús dels diferents ele-
ments de mobilitat sobre roda, amb 
les conseqüents afectacions, i fins i tot 
riscos, per a les persones usuàries de 
les vies i espais públics, ja siguin via-
nants o conductores de vehicles mo-
toritzats. El més destacat que preveu 
és que a tots els carrers de la ciutat 
amb limitació de velocitat per a vehi-
cles de 30km/h, les bicicletes, pati-
nets elèctrics i altres VMP hauran de 
circular per la calçada.

L’augment d’aquest tipus de vehicles 
de mobilitat personal, fa imprescin-
dible la regulació, ordenació, gestió, 
vigilància i disciplina de la seva cir-

La 9a Cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues recapta 5.610 €
R. Komunica-Press

euros que la alcaldesa Pilar Díaz libró 
en forma de cheque simbólico a los 
responsables del proyecto Hospital 
Amic, que tiene como objetivo hacer 
tan positiva como sea posible la expe-
riencia de los niños hospitalizados.

El domingo, 12 de mayo, se celebró 
la 9.ª edición de la Cursa Solidària 
d’Esplugues con el Hospital San Jaan 
de Deu. Bajo el lema Corre pels pe-
tits valents, 720 personas, entre niños 
y adultos, permitieron recaudar 5.610 
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Lorem ipsum sic amet 
sumum pactum
Ut wisi eniem ad minim veniam nostrud aliquip 
vero eros alemden

Marta Fandiño

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Pactum sic amet sumum pactum alden 
dum etrupides lorem ipsum

Marta Fandiño

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
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Rècord d’assitència a les Festes de Primavera 2019

inaugurar la 61a Exposició Nacional de 
Roses i la 40a Fira Comercial i Indus-
trial del Baix Llobregat.

Més assistència que mai 
25.000 persones, segons l’Associació 
Amics de les Roses, van visitar 
l’Exposició Nacional de Roses. Aques-
ta és una xifra bastant superior a la 

La ciutat va celebrar del 10 al 12 de maig una nova edició de les festes, que van incloure 61a Exposició 
Nacional de Roses i la 40a Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat

Sant Feliu ha celebrat del 10 al 12 de 
maig les Festes de Primavera, que 
han omplert de vida els carrers i on 
la ciutadania ha gaudit de tot tipus 
d’activitats.

El pregó de l’artista santfeliuenca Mar-
ta Juvanteny va donar el tret de sortida 
a les festes i tot seguit es va procedir a 

d’altres anys. Amics de les Roses des-
taca el capital humà que ha fet possi-
ble tota la mostra i el fet que enguany 
12 edificis emblemàtics de la ciutat es 
van decorar, dins la Mostra Sant Feliu, 
façanes amb roses. Dissabte es van 
lliurar els premis dels concursos de 
la 61a Exposició Nacional de Roses i 
del 59è Concurs de Fotografia Trofeu 
Rosa d’Or. 

Una edició amb moltes novetats
Una de les protagonistes de les Fes-
tes va ser la plaça de la Vila, que es va 
convertir en la plaça de la Via per ser 
un espai dedicat al soterrament. Una 
via plena de flors va travessar la plaça, 
els nens i nenes podien fer una volta 
amb un trenet i va haver-hi stands i 
punts d’informació.

Una altra novetat de l’edició d’enguany 
va ser l’exposició a l’aire lliure “40 anys 
de La Fira!”, que commemorava amb 
cartells, retalls de premsa i fotografies, 
l’aniversari de la Fira Comercial i Indus-
trial del Baix Llobregat. Dins l’exposició 

també es podia visitar Tendències 
Street, que diumenge va acollir un 
reconeixement a la trajectòria del co-
merç de la ciutat.

Clàssics que mai fallen
Com cada any, s’organitzen moltes ac-
tivitats culturals i de lleure com cerca-
viles, concerts, exposicions... Enguany 
ha augmentat l’assistència a les activi-
tats de les Festes de Primavera. Entre 
d’altres, el XXXV Festival Flamenc Ciu-
tat de les Roses, que va comptar amb 
unes 400 persones, el XV Festival Bu-
tifarrasound, que va aplegar 6500 per-
sones, i d’altres, com la música en di-
recte d’El Tast, la XII Mostra d’Activitats 
i Folklore Tradicional i Popular, el Fira-
joc, el Firaesport 3.0 i la Fira Verda.
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R. Aj. Sant Joan Despí

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha abierto la convocatoria de la sexta 
edición del Work Experience, el pro-
grama ocupacional que da una opor-
tunidad de trabajo a gente joven que 
ha finalizado recientemente los estu-
dios reglados, para que trabajen en 
el Ayuntamiento durante el verano y 
puedan adquirir experiencia laboral 
relacionada con los estudios que han 
finalizado.

Los requisitos para participar en el pro-
grama Work Experience son: tener en-
tre 18 y 30 años; estar empadronado/a 
en Sant Joan Despí; haber finalizado 
desde 2016 (o pendiente de finalizar 
en 2019) una formación profesionali-
zadora (ciclos formativos, grados uni-
versitarios, másters o certificados de 
profesionalidad) y no estar trabajando.

Abierta la convocatoria 
del programa Work 
Experience para la 
contratación de jóvenes

Las personas interesadas pueden 
realizar la inscripción en promodespi.
sjdespi.net. Los días 11 de junio (a las 
11 horas) y 12 de junio (a las 17 horas) 
se harán las sesiones informativas y de 
selección.

Los departamentos municipales en 
los que podrán trabajar las personas 
seleccionadas, en función de su perfil, 
son los siguientes: Participación ciuda-
dana (trabajo en los casales de vera-
no), Acción social, Cultura (Oficina de 
Turismo de Can Negre), Archivo muni-
cipal, Juventud, Deporte, Informática, 
Vía pública, Territorio, Sanidad, Comu-
nicación, Promoción económica, Se-
guridad ciudadana, Gobierno abierto 
y transparencia, Medio ambiente, Edu-
cación y familia, Recursos humanos y 
Oficina de Atención a la Ciudadanía.

Están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años 
que quieran adquirir experiencia laboral

Exposició de treballs de 
l’Escola Municipal d’Art 
dedicada a l’Any Jujol140

R. Komunica-Press

El Centre Jujol-Can Negre de Sant 
Joan Despí acull fins al 2 de juny 
l’exposició anual dels treballs dels 
alumnes de l’Escola Municipal d’Art 
que aquest any està dedicada a la 
commemoració de l’Any Jujol140. En 
les diferents disciplines artístiques, 
els alumnes han creat peces que 
remeten a Josep Maria Jujol, als seus 
dissenys, colors i formes.

L’exposició de l’Escola Municipal d’Art 
s’ha inaugurat el 9 de maig en un 
acte amb la participació d’alumnes 
i professorat. Els artistes han seguit 
les passes de Jujol i han volgut 
experimentar amb línies i conceptes 
de l’artista que va fer realitat joies 
com Can Negre o la Torre de la 
Creu, que formen part de l’itinerari 
modernista de Sant Joan Despí.

A la mostra podem veure treballs 
de les diferents disciplines que 
ofereix l’escola: dibuix i pintura (amb 
plafons de paper i quadres), ceràmica 
(amb diferents objectes com plats, 
gerros, pots i un camí de trencadís), 
fotografia (amb fotos individuals i 
diversos muntatges en forma de 
collage), moda (amb vestits de paper 
i de tela amb motius jujolians) i ioga 
(amb 3 figures humanes fent ioga 
folrades de trencadís). Els alumnes 
de la secció infantil i juvenil també 
presenten les seves creacions, com 
ara ampolles jujolianes, ocells de 
ceràmica o un singular joc de cadires.

L’exposició es pot visitar de dilluns 
a dijous, de 10 a 13 i de 17.30 a 20 h; 
divendres de 10 a 13 h, i diumenges 
de 12 a 14 h.
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SANT JUST DESVERN

La Vall Festival, una proposta d’oci 
alternatiu per a joves

R. Komunica-Press

El proper 15 de juny, l’entorn del Molí 
Fariner acollirà el primer La Vall Fes-
tival, una iniciativa nascuda amb la 
voluntat d’aplegar activitats artísti-

ques i culturals, i donar resposta a 
les inquietuds en aquest àmbit que 
es van recollir en el Pla Municipal de 
Joventut. L’Ajuntament està treballant 

És un projecte nascut a partir del Pla Municipal de Joventut i se celebrarà el 
proper 15 de juny

conjuntament amb els joves implicats 
a través de quatre comissions –deco-
ració, comunicació, tallers i xerrades i 
espectacles–, les quals s’encarreguen 
de tots els engranatges que comporta 
el festival.

L’escenari triat és l’entorn del Molí Fa-
riner i hi haurà dos escenaris, batejats 
amb els noms d’El Molí i de Pit Roig. 
A partir de les 5 de la tarda i fins a la 
matinada, aquests espais acolliran ac-
tuacions musicals, de dansa, màgia i 
grafits, però també tallers amb pers-
pectiva de gènere, de defensa perso-
nal per dones i d’art; així com xerrades 
del Pla Caufec i antiracista. També hi 
haurà una zona chill-out, barra i punt 
gastronòmic.

Podeu seguir les informacions de La 
Vall Festival a les xarxes Instagram i 
Twitter al perfil : @lavallfestival.

Constituida la 
Mesa de Salud 
Mental de Sant 
Just Desvern
R. Komunica-Press

Este mes de abril se ha constituido la 
mesa para desarrollar el plan de ac-
tuación de Salud Mental en Sant Just, 
una herramienta de proposiciones 
concretas para coordinar el trabajo 
del Ayuntamiento y los servicios pú-
blicos del municipio que trabajan en 
este campo. 

La propuesta quiere trabajar sobre 
cuatro aspectos: la prevención, tra-
bajando conjuntamente con escue-
las y diferentes centros educativos 
para detectar este tipo de problemá-
ticas; la inserción laboral, incidiendo 
con políticas que favorezcan la adap-
tación de entornos de trabajo a per-
sonas que convivan con
dolencias mentales; favorecer el ac-
ceso a la vivienda de este colectivo; 
y, por último, promocionar propues-
tas de ocio para estas personas.
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NO ET POTS PERDRE....

XXIII Festival de Música 
Clàssica i Tradicional

Església Santa Magdalena
Esplugues
Gratuït

24-05-2019

24 Concert. Brother Rock, 
amb Bosy+Bunker+Red 
N’Rebel.

24

Festes de Barri. 
La Salut

Plaça Rafael Alberti
Sant Feliu
Gratuït

01-02-06-2019

1-2 Festa del Joc 2019
8

20:30 h

El Bulevard
Sant Joan Despí
Gratuït

24-05-2019

21:00 h

cap de setmana

Parc dels Torrents
Esplugues
Gratuït

05-05-2019

de 17 a 21:00 h

SuperNit a la Biblioteca 
amb el Club Super3

31

Biblioteca Joan Margarit 
Sant Just Desvern
Gratuït. Inscripció a la 
mateixa biblioteca

31-05-2019

20:00 h

Espectacle. “Magic 
Night”

31

Orfeó Catalonia
Cornellà
Preu: 3€ socis / 5€ no socis

31-05-2019

22:00 h

Concert. Rafael 
Fernández

7

Parc Can Mercader
Cornellà
Gratuït

07-06-2019

22:00 h

Taller del Foodieslab: 
‘Cheesecakes’

1

Mercat Municipal Centre
Sant Joan Despí
Gratuït. Cal inscripció prèvia
al 93 373 73 63

01-06-2019

d’11 a 13:00 h
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Metodologies d’èxit a la formació professional

Avui en dia, podem dir amb total 
certesa que la formació professio-
nal està en plena transformació. 
S’ha passat d’una formació de futurs 
treballador on se’ls avaluava fona-
mentalment per l’adquisició de co-
neixements a una situació actual on 
a més dels coneixements, se li dona 

gran importància i s’avaluen com-
petències professionals, és a dir el 
domini, la capacitat, l’habilitat que té 
l’estudiant quan fa tasques laborals. 

Conseqüentment, les metodolo-
gies de treball han canviat, tant 
d’aprenentatge, com d’avaluació, 

destacant aquelles que promouen 
l’aprenentatge vivencial, un apre-
nentatge que simula l’execució del 
món laboral (tasques, processos, 
projectes, accions) en condicions 
prèviament dissenyades i organitza-
des pel professorat. Gràcies a aques-
tes activitats s’aconsegueix preveure 
com es comportarà l’estudiant en el 
món laboral. Per regla general, son 
activitats que inicialment les lide-
ra el professorat exposant el model 
a seguir i progressivament cedeix 
l’execució a l’alumne, incrementat 
progressivament la seva autonomia 
fins assolir la seva totalitat.
 
La metodologia vivencial, va com-
plementada amb el desenvolupa-
ment d’activitats enquadrades dins 
de les estades pràctiques (FCT o 
DUAL) que fa l’alumnat a empreses 
i institucions reals.  Cal afegir que 
qualsevol execució de tasques està 
afectada per unes variables que per 
molt que s’expliquin s’han de viure 
i experimentar. Són variables que 

Educació

R. Sergi Escandell / CEFP Núria

li donaran forma al perfil profes-
sional del nou treballador, com ara 
l’ambient de treball, la relació amb 
companys i comandaments, la res-
ponsabilitat, el compromís, l’acord, 
assumir fites, implicar-se en projec-
tes, i tantes variables que trobem 
en les organitzacions empresarials 
cada dia.
 
Per tant, podem confirmar que a 
l’actual FP, a més de coneixement, 
s’adquireixen competències profes-
sionals, personals i socials, total-
ment vinculades a l’exercici profes-
sional real.
 
Cal indicar que aquesta mane-
ra d’ensenyar té un resultant molt 
gratificant en l’aprenentatge, doncs 
l’evolució que experimenta l’alumne 
li suposa una millora en la seva au-
toestima i autopercepció profes-
sional. Sentir-se útil, demostrar que 
pots fer determinades tasques i que 
a altres professionals els interessa la 
teva feina... és molt gratificant.
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#1vida5respuestas

“Creo que las mujeres hacen la política más 
cercana y eficaz”

Raquel Sánchez- Alcaldesa de Gavà

Raquel Sánchez es desde 2014 alcaldesa de Gavà, municipio que la vio nacer hace 43 años. Ejerció de abogada unos 
años en un despacho barcelonés antes de meterse de lleno en el mundo de la política, dedicación que admite que 
desgasta por la enorme dedicació que requiere, pero que sin duda, vale la pena.

1- Tu eres licenciada en derecho 
verdad, ¿en qué momento decidiste 
dedicarte a la política?
Siempre tuve inquietudes políticas. 
Por convicción y por el ejemplo de 
mi padre, sindicalista comprometido. 
Y porque trabajar por la justicia era y 
es para mí una de las posibilidades 
que ofrece la política. Hace más de 
una década que entré a militar en el 
Partit dels Socialistes y ahí encontré el 
espacio coherente con mis ideas.

2- ¿Qué crees que es lo peor y lo 
mejor de vivir la política en primera 
línea?
En los últimos tiempos, lo peor es el 
desprestigio de una actividad que la 
inmensa mayoría ejerce con enorme 
dedicación y honestidad. Por eso 
entiendo la política como un ejercicio 
permanente de transparencia y 

diálogo, esa es la buena política.  
También desgasta el tiempo y la 
tensión que comporta, que resta a los 
tuyos y a tu espacio personal. Pero vale 
la pena, y eso es justamente lo mejor: 
ver que tu tarea, y la de tu equipo, 
beneficia a tus vecinos y vecinas.

3- ¿Cómo ves la participación de la 
mujer en la vida política? 
Imprescindible pero todavía 
insuficiente. La política y la sociedad 
saldrán ganando cuanto más se 
feminicen y cuantas más mujeres 
ocupen puestos de responsabilidad. 
Creo que las mujeres hacen la 
política más cercana y más eficaz, 
más sensible y más flexible, pero lo 
que debería estar claro es que no 
se puede hacer buena política sin 
contar de verdad con la mitad de la 
población.

4- Todos necesitamos desco-
nectar, hacer cosas que nos relajen 
de la vida profesional, aunque en tu 
caso seguro que no tienes demasiado 
tiempo libre, ¿qué te gusta hacer en 
ese tiempo libre?
Deporte y música, cine y lectura. Y 
estar con mi familia. La verdad es que 
no necesito demasiado para valorar 
las cosas más importantes.

5- ¿Alguna vez te has imaginado 
sin ser alcaldesa de Gavà? ¿Cómo 
te imaginas tu vida? ¿A qué te 
dedicarías? 
No me cuesta mucho imaginarlo 
porque siempre he entendido 
la actividad política como una 
dedicación temporal, de manera 
que cuando la deje creo que podré 
volver a mi profesión de abogada. No 

será fácil porque la política absorbe 
mucho, pero como decía, política 
y justicia tienen muchos puntos en 
común.

Raquel Sánchez. Alcaldesa de Gavà






