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SANT JOAN DESPÍ

La ciudadanía ya puede 
disfrutar de la remodelada 
plaza de la Salut, más 
grande, abierta y accesible

SANT JUST 
DESVERN

La AMB pone en marcha 
el P&R, un aparcamiento 
reservado para usuarios 
del transporte público

El Ateneu de Sant Just 
celebra su centenario 
postulando para la Creu de 
Sant Jordi

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

La ‘Setmana dels Horaris’ 
hará realidad la reforma 
horaria en la ciudad durante 
una semana

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
Una iniciativa pionera 
cortará al tráfico una 
quincena de calles todos los 
domingos para abrirlas a la 
ciudadanía
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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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ACTUALIDAD

Arranca la búsqueda de Talento en las Aulas de 
Gavà y Viladecans

El pasado 9 de enero se dio por 
iniciada la segunda edición de 
Talent a les Aules, un proyecto 
de promoción de la cultura 
emprendedora entre el alumnado 
de 4º de ESO, bachillerato y ciclos 
formativos de Gavà y Viladecans.

Esta iniciativa tiene como 
antecedente el proyecto piloto Gavà 
Talent Factory del curso 2013- 2014, 
y el de Viladecans L’Institut Emprèn. 
Unas propuestas que el curso 
pasado se transformaron en un 
proyecto común, el Gavà-Viladecans 
Talent Factory en el que participaron 
400 alumnos. El programa cuenta 
con el apoyo de Catalunya Emprèn, 
la Diputación de Barcelona y el 
patrocinio de empresas locales 
como Audi Rio Import o Bauhaus.

Como en la anterior edición, los 
participantes deberán formar grupos 
de dos miembros y presentar una 
idea inicial de negocio innovadora, 
creativa y viable. Los 24 mejores 
proyectos pasarán por un proceso 
de mentorizaje con empresarios 
locales para desarrollar la idea y 
hacer el plan de empresa. Algunos 
de estos mentores son directivos 
y representantes de las empresas 
Roca Sanitarios, Lunallar, Amada, 
Unilever, Vilamarina, Rosi Group, 
Aincat, Lipotrue, Air-Val,  Barnasud, 
Bauhaus, Rio Import, Gené Karting 
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y  Anper, entre otros. Finalmente, se 
designarán 12 finalistas (seis de cada 
ciudad) que competirán para ganar 
el premio final: un viaje a Silicon 
Valley con un programa de visitas a 
las empresas más representativas 
de sectores innovadores como 
Google, NASA, Facebook o la 
Universidad de Standfoord. También 
se entregará un segundo premio a 
otros dos proyectos, que consistirá 
en un tour emprendedor por 
Bruselas para visitar el Parlamento 
Europeo, aceleradoras de empresas 
como Finnova o el centro de 
innovación de Microsoft. Por último 
se concederá un tercer premio 
a tres proyectos, que será un día 
de visitas a los principales puntos 
del ecosistema empresarial y del 
mundo emprendedor de Barcelona 
como ESA, el Supercomputador 
Marenostrum, Wayra, Incubio o Pier1.

Gala inicial
En el acto inaugural del pasado 
9 de enero, celebrado en Atrium 
Viladecans, asistieron más de 1.400 
jóvenes de 14 centros de secundaria 
de Gavà y Viladecans, a los que los 
alcaldes de ambas ciudades les 
animaron a participar, esforzarse y 
trabajar en aquellos ámbitos que 
más les gusten y les motiven. 

La alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, aseguraba que hay 

“mucha	 satisfacción	porque	vemos	
que	esta	iniciativa	cada	vez	suma	a	
más	gente,	cada	vez	participan	más	
centros	 educativos	 y	 cada	 vez	 hay	
más	mentores	que	quieren	explicar	
a	 los	 alumnos	 su	 experiencia	
y	 les	 enseñan	 competencias	 y	
actitudes	 que	 van	 más	 allá	 de	 las	
aulas”.	 Sánchez también destacó 
el compromiso de los centros 
educativos “por	 incorporar	 otros	
aprendizajes	 durante	 el	 curso	
lectivo”	y ha asegurado que se trata 
de una “iniciativa	 de	 la	 que	 han	
salido	ideas	muy	interesantes	en	las	
pasadas	ediciones”.

Por su parte, Carles Ruiz manifestaba 
que “la	 sabiduría,	 el	 conocimiento	
y	 las	 habilidades	 que	 antes	 eran	
difíciles	de	aplicar	ahora	tienen	más	
posibilidades	 de	 éxito”. El alcalde 
de Viladecans considera que “antes	
que	 nada	 hay	 que	 pensar	 en	 las	
capacidades	 de	 cada	 uno,	 lo	 que	
gusta	 y	 motiva	 puede	 convertirse	
en	 una	 empresa	 dentro	 de	 unos	
años”.	 “Es	 importante	 poner	 en	

Más de 2000 alumnos estan llamados a participar en la edición de este año, que premiará a la mejor 
idea emprendedora con un viaje a Sillicon Valley 

práctica	aquella	idea	de	que	tal	vez	
consideramos	que	no	puede	 llegar	
lejos,	 pero	 que	 si	 se	 desarrolla	 y	
trabaja	 conjuntamente	 con	 otras	
personas	 es	 posible	 tirar	 adelante	
y	 que	 sea	viable”, añadía. Ruiz hizo 
hincapié en que “la	 innovación	
es	 el	 futuro	 de	 la	 zona	 Delta,	 que	
será	uno	de	 los	 lugares	 con	mayor	
implantación	 de	 empresas	 de	
Catalunya”. 

Ejemplo de emprendeduría
Durante la presentación de la 
tercera edición del Talent a les Aules 
se quiso motivar al alumnado con 
una conferencia de Rocío Soler, 
cantante y fundadora de la iniciativa 
Luces Solidarias, que entiende 
el poder de la música como 
vehículo de concienciación social, 
creando conciertos benéficos para 
recaudar fondos para diferentes 
causas sociales y promover el 
emprendimiento social entre la gente 
joven. Según explica la propia Rocio 
“encontrar	 el	 Talent,	 un	 concurso	
organizado	 por	 profesionales	 que	
intentan	 transmitir	a	 la	gente	 joven	
el	 espiritu	 emprendedor,	 es	 para	
mi,	 un	 gran	 descubrimiento.	 Ayer	
pude	 explicar	 mi	 historia	 y	 hablar	
de	 lo	 mejor	 que	 he	 hecho	 en	 mi	
vida,	 Luces	 Solidarias.	 Fue	mágico,	
emocionante	 y	 un	 sueño	 poder	
hacerlo	 delante	 de	 más	 de	 1000	
personas.	Recordaré	la	mañana	del	
9	 de	 Enero	 como	 una	 experiencia	
inmejorable.	 Gracias	 al	 Ajuntament	
de	 Viladecans	 y	 al	 Ajuntament	 de	
Gavà	y	1000	gracias	a	todo	el	equipo	
del	Talent”.
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Jarabe de Palo 
inaugura la temporada 
del Auditori de Cornellà

R. Komunica-Press

El concierto de Jarabe de Palo el 
próximo 17 de febrero, con Pau Do-
nés de vuelta a los escenarios, será el 
encargado de iniciar una nueva tem-
porada en el Auditori de Cornellà. 

La nueva programación para este 
2018 contará, también, con la obra 
Federico García de Pep Tosar (17 de 
marzo); Lurrak, una propuesta combi-
nada de teatro, música y circo (7 de 
abril); las obras Bodas de Sangre , de 
Oriol Broggi (22 de abril) y Addossats, 
con Ramón Madaula (6 de mayo); 
el concierto de Vicente Amigo en el 
marco del 35º Festival de Arte Fla-
menco de Cataluña (19 de mayo); y la 
obra Moby Dick (20 de mayo), prota-
gonizada por el gran Josep Maria Pou.

Además, como es habitual, la Sala2.
cat, presentará propuestas de pe-
queño formato y a un precio más re-
ducido. Este año incluye en su nueva 
programación la interpretación de 
Clara Peya en Oceanes; el cuarteto 
musical Ad Libitum; Núria Graham y 
la obra Cinco horas con Mario i Les 
Mamies, entre otras.

Una de las novedades de esta tem-
porada en el Auditori es el proyecto 
‘Berenem	a	 L’Auditori’, que ofrecerá 
espectáculos infantiles con merien-
da incluida un domingo de cada mes. 
Empezará a las 18 horas y contará 
con un precio anticipado de 10 euros, 
15€ si se compra en taquilla el mismo 
día del espectáculo. 

También pasaran por el escenario grandes 
nombres de la interpretación como Pep Tosar, 
Ramón Madaula o Josep Maria Pou, entre otros

Posar-se en forma és 
fàcil amb el programa 
‘Vine a Fer Esport Salut!’

R. Komunica-Press

Fer dieta, portar una vida més sana o 
apuntar-se a fer esport, acostuma a 
ser un dels propòsits habituals per a 
l’any nou, per això el programa mu-
nicipal Vine	a	Fer	Esport	Salut!, torna 
a posar-se en marxa aquest mes de 
gener amb 200 noves activitats dina-
mitzades als parcs, places, i també a 
la piscina.

Fins al proper 25 de març, hi ha pro-
gramada una activitat esportiva per 
a cada dia de la setmana, són molt 
variades i compten amb diferents ni-
vells de dificultat, només heu de va-
lorar quina és la més adient en funció 
de la vostra condició física, interès o 
les ganes d’experimentar noves mo-
dalitats. Els horaris de les activitats 
són molt amplis per poder respon-
dre a les necessitats dels diferents 
col·lectius: tant de matí com de tarda 
i no requereixen inscripció prèvia.

Les activitats del programa són pro-
postes dirigides per monitors espe-
cialitzats i totalment gratuïtes. En la 
majoria d’elles s’intenta combinar 
el treball cardiovascular de diferent 
intensitat amb exercicis de tonifica-
ció. D’altra banda, hi hauran activi-
tats relacionades amb la natació a la 
piscina. També els dissabtes, a les 11 
hores, es faran Masteclass d’activitat 
saludable a Can Mercader.

El programa també compta amb un 
apartat de tallers i xerrades sobre 
alimentació saludable per a informar 
sobre hàbits alimentaris per a una vida 
sana. El pròxim taller d’alimentació 
saludable serà el 8 de febrer, a les 19 
hores, als centre cívic Sant Ildefons. 
Els tallers sí que requereix inscrip-
cions per tenir un aforament limitat, 
cal trucar al telèfon 93 377 02 12 o al 
correu vroldan@aj-cornella.cat.
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Els diumenges, carrers sense cotxes

Pacificar el trànsit rodat a la ciutat 
i donar prioritat als vianants. Amb 
aquest objectiu l’Ajuntament de 
Cornellà ha posat en marxa el 
programa pioner	 ‘Diumenges,	
carrers	 sense	 cotxes”, una iniciativa 
que vol potenciar l’ús dels carrers 
com a zones de lleure i oci per als 

R. Komunica-Press

ciutadans, recuperant-los com a 
espais per viure i per conviure, on 
els protagonistes seran els veïns i les 
veïnes de Cornellà. Es tracta també 
d’una mesura que pretén, de manera 
progressiva, reeducar a la ciutadania 
i fomentar hàbits de mobilitat 
responsable. 

Carrers sense cotxes
Amb aquesta iniciativa, que ja ha 
començat a funcionar el passat 21 de 
gener, tots els diumenges de l’any, 
entre les 9 del matí i les 14 hores, 
un total de setze carrers a diferents 
barris no permetran el pas de 
vehicles amb l’objectiu que els veïns 
i veïnes facin seus els carrers com a 
espais col•lectiu de convivència.

Durant aquestes cinc hores de tall, 
els cotxes no podran circular i els 
veïns i veïnes podran fer un ús lúdic i 
festiu dels carrers realitzant activitats 
que fins al moment no podien fer com 
anar en bicicleta per la calçada, fer 
servir l’skate, jugar a jocs tradicionals 
com la xarranca, fer volar un estel, 
jugar al ‘fet i amagat’...i inclús poder 
fer activitats més creatives com 
pintar, fer manualitats....

Durant les hores que dura la tallada, 
es modificaran direccions de carrers i 
es crearan alternatives per a facilitar 
la mobilitat dels cotxes dels usuaris 
de la zona.

El maltrato, a 
debate en las 
‘Tardes de les 
Dones’
R. Komunica-Press

El Centre d’Informació i Recursos 
per a les Dones (CIRD) comienza el 
año con un nuevo ciclo de tertulias 
dentro del espacio ya consolidado 
de las Tardes de les Dones. Cada 
miércoles hay programadas charlas, 
rutas y presentaciones literarias, 
salidas culturales y proyecciones 
audiovisuales sobre diversas 
temáticas, bajo el paraguas de los 
Sabers de la ciutat.

La primera tertulia, el 31	 de	 enero, 
abordará el maltrato y la importancia 
de educar y reaccionar, con la 
psicóloga del Centro de Higiene 
Mental de Cornellà, Ana Sanjurjo.  
Otros temas que se trataran este año 
serán la autoestima y la importancia 
de las mujeres, la escritura emocional, 
cineastas, la salud femenina y la 
historia de la música. Todas las 
actividades son gratuitas y cuentan 
con servicio de guardería.

Cornellà tallarà al trànsit fins a 16 carrers tots els diumenges de l’any per 
obrir-los a les persones i poder fer activitats lúdiques i d’oci
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Prova pilot sobre la 
reforma horària

R. Komunica-Press

És possible afegir una mica més de 
temps a la nostra vida? La iniciativa 
ciutadana per la reforma horària creu 
que sí i, per això, vol impulsar canvis 
horaris “sincronitzant	 els	 nostres	
hàbits	amb	els	de	 la	 resta	del	món	
i	 amb	 un	 ritme	 més	 ordenat”. El 
resultat hauria de ser una major 
llibertat personal en la gestió del 
temps, i, de retruc, millorar en salut 
i en qualitat vital.

L’Ajuntament d’Esplugues s’ha 
adherit a la iniciativa, que pretén 
introduir canvis com compactar la 
jornada laboral per sortir abans de la 
feina, introduir horaris laborals més 
flexibles d’entrada i sortida, avançar 
les hores dels àpats (tant del dinar 
com del sopar) i sincronitzar els 
horaris de les empreses, institucions 
i actors socials i culturals.

Setmana dels Horaris d’Esplugues
Per fer efectives aquestes propostes, 
una de les primeres iniciatives 
serà la Setmana dels Horaris, una 
prova pilot per veure com seria la 
vida quotidiana si féssim aquesta 
transformació de l’organització del 
temps. I una manera pràctica de 
plantejar alternatives a la ciutadania, 
el teixit productiu i les institucions 
públiques. Esplugues ha estat una 
de les quatre ciutats catalanes 
escollides per liderar aquest 
procés participatiu, juntament amb 
Barcelona, Girona i Terrassa.

La 1a edició de la Setmana dels 
Horaris d’Esplugues se celebrarà del 
26 de febrer al 2 de març. L’objectiu 
és que, durant aquests dies, la 
jornada laboral de les empreses 
i dependències municipals pugui 
finalitzar a les 18 hores com a màxim, 
sempre que sigui possible. En el 
cas dels comerços que s’uneixin a 
la iniciativa, la proposta és que el 
dimecres 28 de febrer tinguin un 
horari de tancament a les 19 hores, 
on sigui possible.

Durant la setmana es faran accions 
de sensibilització per garantir la 
implicació dels diferents actors claus 
en l’acceleració del canvi. Es donaran 
a conèixer els avantatges econòmics, 
ambientals i socials, així com idees 
que permetin transitar cap a un 
moment zero de reforma horària.

Xarxa empresarial 
En la mateixa línia de promoure 
l’adopció de mesures i accions que 
permetin assolir el canvi, l’Ajuntament 
està impulsant la Xarxa d’Empreses 
per a la Reforma Horària i demana 
l’adhesió d’empreses, comerços i 
entitats de serveis del tercer sector 
amb seu o delegació al municipi i 
que estiguin d’acord amb la finalitat 
i els objectius d’aquest canvi de 
paradigma. A la Xarxa hi col·laboren 
AEBALL, PIMEC Baix Llobregat-
L´Hospitalet, CCOO Baix Llobregat i 
UGT Baix Llobregat. 

Esplugues celebrarà del 26 de febrer al 2 de març 
la Setmana dels Horaris com a prova pilot d’un 
canvi en l’organització del temps laboral i personal

Premi Ciutat Sostenible 
en Educació ambiental

R. Komunica-Press

Esplugues ha estat reconeguda amb 
el Premi Ciutat Sostenible en Educa-
ció ambiental en la 15a edició dels 
guardons que atorga la Fundación 
Forum Ambiental, que compten amb 
la col·laboració de Fira de Barcelona, 
el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, i Ecoembes.

Aquests premis, de periodicitat anual,  
s’atorguen a aquells municipis de 
més de 5.000 habitants i ens locals 
supramunicipals de l’Estat en els 
quals s’hagin dut a terme actuacions 
adreçades a la sostenibilitat en un pe-
ríode de 2 anys de durada, així com 

mostrat el seu compromís polític amb 
el desenvolupament sostenible. En la 
passada edició, Esplugues va ser fi-
nalista en aquest certamen estatal en 
l’àmbit de la gestió energètica.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz 
assegura que “la	 sostenibilitat	 me-
diambiental	 és	 un	 principi	 transver-
sal	que	està	present	en	 la	gestió	de	
l’Ajuntament	 d’Esplugues”. I recorda 
que “en	 aquests	 moments,	 estem	
elaborant	el	Pla	Estratègic	Esplugues	
2025,	un	document	que	 recollirà	 les	
línies	d’actuació	per	avançar	cap	a	un	
model	de	ciutat	sostenible,	intel·ligent	
i	inclusiva”.	

El premi reconeix el Programa 
d’Activitats Educatives Complemen-
tàries (PAEC) de l’àmbit d’Educació 
ambiental, que es realitza a la ciutat 
des de fa més de dues dècades, com 
a referent en l’àmbit pedagògic. Des 
de 1994, es realitzen aquests progra-
mes els centres educatius, públics i 
privats, d’Esplugues gràcies als quals 
més de 2.000 alumnes participen 
cada curs en tallers sobre medi am-
bient. L’objectiu, crear una consciència 
col·lectiva des de la infància de res-
pecte al medi ambient.

R. Aj. Esplugues

La Casa Consistorial de Esplugues y 
los dos Puntos de Atención a la Ciu-
dadanía (PAC), el Central y el de Can 
Vidalet, han instalado tres máquinas 
de autogestión para que la ciudada-
nía pueda realizar, de forma cómoda 

y rápida, trámites como la obtención 
de volantes y certificados de empa-
dronamiento con un documento de 
identificación original, la presentación 
de quejas y sugerencias, la petición de 
citas previas al PAC, las instancias con 
certificado electrónico físico y la soli-
citud de inclusión en el Presupuesto 
Participativo. 

También ofrecen información gene-
ral del municipio como un plano de 
la ciudad, la agenda de actos y datos 
sobre las ofertas de trabajo públicas y 
privadas.

Además, los quioscos permiten adjun-
tar documentación en formato papel a 
través de escáner dinA4 o electrónico 
a través de USB.

Quioscos electrónicos 
para realizar trámites
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El barri de La Salut 
canvia d’imatge amb la 
nova plaça i la pineda

R. Komunica-Press

Els veïns i veïnes de Sant Feliu ja 
poden gaudir de la remodelació de 
la plaça i de la pineda de La Salut. El 
passat 20 de gener es va inaugurar la 
nova zona amb diversos actes com 
una cercavila amb la Banda Simfònica 
Ciutat de les Roses i els Gegants de la 
Ciutat, jocs al carrer per a infants i un 
vermut popular.

L’alcalde de la ciutat Jordi San José 
va aprofitar per agrair la lluita de les 
persones que han fet possible la 
nova plaça però que també van fer 
possible molt més. També va ressaltar 
“la	 voluntat	 i	 l’actitud	 dels	 i	 de	 les	
dirigents	veïnals	del	barri	de	La	Salut	
pel	 seu	 combat	 per	 la	 democràcia	
i	 per	 la	 seva	 aportació	 enorme	 i	
impagable	 en	 la	 construcció	 d’un	
Sant	 Feliu	 com	 un	 sol	 poble,	 amb	
plena	igualtat	entre	els	seus	barris	 i	
les	seves	persones”.	També va tenir 
un record per a aquelles persones 
ja desaparegudes que, gràcies a la 
seva lluita als anys 70, van aconseguir 
evitar la construcció d’un nou bloc 
de pisos i d’una gasolinera i van fer 
possible la reforma de la plaça. 

Per tal reconèixer la seva lluita, el mur 
ubicat a l’extrem de la plaça serà un 
gran mural d’homenatge a la lluita 
dels veïns i veïnes de Sant Feliu. El 
mural el realitzarà en els propers 
mesos l’artista urbà valencià Escif, 
guanyador del concurs internacional.

Un llarg camí
El camí per fer realitat la reforma 
integral de la plaça de La Salut i dels 

seus accessos es va iniciar a finals de 
2012, amb la reivindicació al ple de 
l’Associació de Veïns que va comptar 
amb la unanimitat de tot el consistori 
per tirar-la endavant. 

Des de llavors es va encarregar 
el projecte que va comptar amb 
aportacions de veïns i veïnes del 
barri, fent realitat una nova plaça, 
més gran, oberta i accessible. Com a 
principals actuacions s’han eliminat 
les barreres arquitectòniques, s’han 
ampliat i distribuït millor els jocs 
infantils amb un gronxador per a 
infants amb discapacitats, s’ha fet 
un millor aprofitament dels bancs 
i dels espais de descans que són 
molt utilitzats, s’han millorat l’arbrat 
i les zones verdes i s’ha conservat 
una part del porxo per resguardar-
se del sol a l’estiu. El pressupost de 
la reforma de la plaça ha estat de 
1.307.302,89 € (IVA inclòs).

La fesomia del barri també ha 
canviat per la carretera de la Sànson, 
la dels carrers que accedeixen a 
la plaça, i de la pineda de La Salut. 
Aquest espai públic, situat al costat 
de l’escola bressol Fàbregas i del 
Roserar, connecta amb el Parc de 
la Vall del Cerdanet i és un pòrtic 
d’entrada al Parc Natural de la Serra 
de Collserola. Així, Sant Feliu disposa 
a partir d’ara d’un nou espai verd del 
qual en pot gaudir tota la ciutadania, 
i especialment per la seva proximitat, 
els veïns i veïnes dels barris de La 
Salut, Can Maginàs, Les Grases i Can 
Calders.

E

¿Formar o no formar a los equipos comerciales?

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

Todavía en la actualidad existen es-
tructuras comerciales que funcio-
nan con el modelo comercial tra-
dicional (pre-crisis), mail, llamada, 
visita, venta, equipos focalizados a 
la venta por precio y a los que se 
les hace realmente difícil conciliar 
la gestión diaria con la consecución 
de new business o aumento de la 
facturación debido a la falta de foco 
al valor diferencial.

Para afrontar este nuevo entorno es 
necesario; planificar, atraer, captar, 
gestionar y fidelizar clientes al mis-
mo tiempo, sin que la complejidad 
del día a día nos haga perder el foco 
de los objetivos marcados.

Quien quiera crecer por encima del 
mercado y sus competidores debe-
rá contar con equipos comerciales 
capaces de construir procesos que 
combinen el día a día con el creci-
miento, combinando herramientas 
digitales comerciales para atraer y 
acciones convencionales eficientes 
para captar.

Por lo cual, ¿cómo en un entorno 
donde la planificación comercial 
y las habilidades comerciales son 

más importantes que nunca, hay 
organizaciones que ponen en cues-
tión el preparar a sus equipos para 
que puedan afrontar esta nueva si-
tuación de mercado de la manera 
más eficiente posible? ¿Cómo hacer 
una inversión en formación que tie-
ne retorno asegurado, se cuestio-
na?

Los comerciales, ejecutivos que 
han asistido a mis conferencias o  
formaciones y han aprendido como 
planificar y ejecutar acciones co-
merciales de “éxito” combinando 
la gestión diaria con el aumento de 
facturación y clientes,  han conse-
guido mejorar su eficacia comercial, 
su eficiencia, pero sobre todo han 
conseguido mejorar su resultados 
de facturación.
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SANT JOAN DESPÍ

Teatre, música i cinema a la nova 
temporada d’espectacles

Amb l’arribada del nou any, Sant 
Joan Despí ha estrenat també nova 
temporada d’arts escèniques, amb 
una vintena de propostes fins al mes 
de maig.  Com sempre, hi haurà per a 
tots els gustos: teatre, música i cinema 
de qualitat per a totes les edats. 

La nova temporada va arrencar el 
passat 18 de gener amb la projecció, 
al Teatre Mercè Rodoreda, de Tierra 
firme, la primera pel·lícula del	 Cicle	
Gaudí	 de	 cinema	 català. En el marc 
d’aquest cicle també es projectaran 
La llamada (15 de febrer) i La pell 
freda (15 de març).

Pel que fa al teatre,	 destaca la 
presència de la prestigiosa companyia 
T de Teatre, que sota la direcció de 
Julio Manrique portarà el muntatge 
E.V.A. el 2 de febrer al Mercè Rodoreda. 
En aquest mateix escenari s’hi podran 
veure la comèdia Paradise (2 de 
març), dirigida per Raquel Salvador i 

R. Komunica-Press

Oriol Vila; Parlàvem d’un somni (23 de 
març), sota la direcció de Jordi Coca; 
el drama Sol Solet, d`Àngel Guimerà 
(20 d’abril), dirigit per Carlota Subirós; 
i Les noies de Mossbank Road (4 
de maig), dirigida per Sílvia Munt i 
interpretada per Clara Segura, Marta 
Marco i Cristina Genebat.

La Sala Bulevard també acollirà 
diferents representacions	teatrals: el 
26 de gener, Txabi Franquesa hi durà 
el seu espectacle d’humor Parlant 
amb Franquesa; i el 5 d’abril serà el 
torn del popular Goyo Jiménez. Ja 
acabant la temporada, el 25 de maig, 
el mag de Sant Joan Despí The roker 
actuarà per primera vegada a la ciutat 
després del seu recorregut per Got 
Talent Espanya, on va quedar finalista.

A la programació també trobem 
propostes de teatre	 infantil	 per 
als més petits. Pel Teatre Mercè 
Rodoreda hi passaran la companyia 

Parpelles, amb Acluca els ulls (28 de 
gener); el pallasso Tortell Poltrona, 
amb Post-clàssic (18 de febrer); la 
companyia Viu el Teatre, amb Alícia al 
país de les meravelles (25 de març); i 
Afònix Produccions & Pep López, amb 
Per terra de dracs (8 d’abril). A més, es 
programen tres obres adreçades a la 
primera infància (nens i nenes fins a 
3 anys): Almazuela, de la companyia 
Roberto G. Alonso (21 de gener); 
Pinxit, de Baychimo Teatro (18 de 
març); i Cinemúsica, de Viu el teatre 
(22 d’abril).

Pel que fa a la música,	el 23 de febrer 
el Bulevard acollirà un concert de 
tribut al grup Maná, a càrrec de la 
banda Chamán. L’11 de març, el duo 
Marlango oferirà un concert acústic al 
Teatre Mercè Rodoreda, un escenari 
pel qual també hi passaran els 
Blaumut, el 27 d’abril, dins de la seva 
gira Vint-i-un botons. I a l’Auditori 
Miquel Martí i Pol, el 17 de març 
tindrà lloc l’espectacle Lila Cabaret, 
amb una combinació d’artistes de 
diferents gèneres entre els quals hi 
haurà l’actriu, compositora i cantant 
Beth.

Una de les novetats d’aquesta 
temporada serà la posada en marxa 
del Festival	 Zero, els dies 16 i 17 
de febrer, un certamen pensat per 
a la gent jove amb ganes de viure 
experiències noves, artístiques 
i innovadores. Als espectacles, 
que tindran lloc al Teatre Mercè 
Rodoreda, el públic serà a l’escenari 
tot compartint espai amb els artistes. 
La programació del Festival Zero 
inclou els espectacles A.K.A (Also 
Knwon As), Conseqüències i Mi gran 
obra.

Aparcamiento 
para usuarios de 
transporte público

R. Komunica-Press

El Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha activado el Park&Ride, el 
aparcamiento con plazas reservadas 
para los usuarios de la estación de 
Cercanías de Sant Joan Despí y otros 
medios de transporte público que se 
ha habilitado en la calle de Jacint Ver-
daguer, junto a la pasarela que conec-
ta con la estación.

El aparcamiento P+R dispone de una 
cuarentena de plazas señalizadas 
que pueden utilizar gratuitamente los 
usuarios de transporte público que 
se registren a la app del servicio y 
que pasen su título de transporte por 
la máquina comprobadora que se ha 
instalado al vestíbulo de la estación 
de Cercanías. El objetivo del aparca-
miento de intercambio es incentivar el 
uso del transporte público facilitando 
la combinación con el vehículo priva-
do. Las 41 plazas del Park&Ride están 
reservadas de lunes a viernes, de 5 a 
23 horas. En la zona hay también dos 
plazas reservadas para personas con 
movilidad reducida y el resto de pla-
zas de aparcamiento son libres.

El nuevo aparcamiento de intercambio 
está basado en el concepto extendido 
en Europa de Park&Ride que permite 
al usuario frecuente del transporte pú-
blico disfrutar de estacionamiento re-
servado cerca de zonas de transporte 
público.
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Unes 1.200 persones es mobilitzen reclamar 
la connexió dels tramvies per la Diagonal 

R. Aj. Sant Just

Aquest passat dissabte hi va haver 
una manifestació a Barcelona amb 
el lema ‘Prou bloqueig polític, unim 
els tramvies!’ per reclamar la unió 
del Trambaix i el Trambesòs per 
l’avinguda Diagonal. El responsable 

Entitats veïnals i cíviques, així com líders polítics i ciutadans particulars van participar a la marxa

de comunicació d’Unim els 
Tramvies, Humbert Blanco ha valorat 
molt positivament l’assistència a la 
mobilització, que segons la Guàrdia 
Urbana de Barcelona va ser de 1.200 
persones.

A la manifestació van assistir 
representants polítics d’ERC, la CUP, 
el PSC i Catalunya en comú i també 
membres del govern municipal de 
Sant Just. A més, ha recalcat que 
tots els municipis metropolitans han 
aprovat en ple una moció defensant 
la connexió dels tramvies. Segons ha 
expressat Blanco el problema és el 
bloqueig polític de l’ajuntament de 
Barcelona on aquesta obra s’està 
convertint en una arma política de 
l’oposició.

Humbert Blanco ha assegurat que 
la connexió seria molt beneficiosa 
per Sant Just perquè permetria als 

santjustencs arribar a més zones de 
Barcelona d’una forma més fàcil i 
ràpida.

En el manifest que han presentat 
les entitats convocants es recullen 
diversos arguments de caràcter 
tècnic, social, econòmic i ambiental 
per avalar la connexió. 

D’altra banda, l’alcalde de Sant 
Just, Josep Perpinyà, ha recalcat 
que la connexió dels tramvies per 
la Diagonal seria positiva per al 
municipi i ha assegurat que des de 
l’ajuntament seguiran lluitant perquè 
s’implementi.

R. Komunica-Press

L’Ateneu de Sant Just ha presentado 
una solicitud para que le sea 
concedida la Creu de Sant Jordi, 
como reconocimiento de los 100 
años (este 2018 celebran su primer 
centenario) de actividad al servicio 
de la cultura y la convivencia tanto 
en la ciudad como en Catalunya en 
general. 

Desde el Ateneu piden tanto a las 
asociaciones como a las personas 
a título individual que se adhieran 
a esta petición. Para hacerlo hay 
que entrar en la web www.santjust.
org/ateneu, descargarse la hoja 
de adhesión y enviarla al correo 
electrónico ateneudesvern@gmail.
como llevarla al Ateneu de 18h a 21h.

El Ateneu de Sant Just 
se postula para recibir 
la Creu de Sant Jordi 
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Aigües de Barcelona impulsa “The Zone of 
Hope”, una exposició que permet viure en 
primera persona els efectes del canvi climàtic

Aigües de Barcelona ha inaugurat 
aquest mes de gener l’exposició 
“The Zone of Hope (TZOH)”, una 
experiència que, mitjançant la 
tecnologia de realitat virtual 
immersiva extrema (única a Europa), 
permet viure en primera persona 
els efectes del canvi climàtic en 
un futur no molt llunyà. L’exposició, 
ubicada al Reial Cercle Artístic de 
Barcelona, està pensada perquè els 
visitants experimentin, de manera 
hiperrealista, com seria viure en un 
futur en el qual l’excés de CO2 a 
l’atmosfera ho ha canviat tot.

De la mà de la Violeta, una nena 
que neix en el 2018, l’espectador 
podrà viure en primera persona 

R. Komunica-Press

com l’escalfament global del 
planeta afecta a la protagonista 
en tres escenaris i etapes diferents 
de la seva vida. Per exemple, en 
un dels moments l’espectador 
es troba a la Barcelona de l’any 
2068. La pujada del nivell del mar 
i una tempesta violenta inunden la 
plaça d’Espanya. Davant de l’Hotel 
Catalonia no hi circulen taxis com 
sempre, sinó llanxes de salvament.

Aquesta experiència és possible 
gràcies a l’entorn immersive 
extreme (immersió extrema) generat 
utilitzant sistemes de realitat virtual 
d’última generació. L’equipament 
que permet recrear i situar al públic 
en aquest futur gairebé apocalíptic 
en tres dimensions i 360 graus està 
format, entre altres, per unes ulleres 
de realitat virtual i uns sensors 
col·locats en mans i peus.

A la presentació de l’exposició, en un 
acte al mateix Reial Cercle Artístic 
de Barcelona, el president d’Aigües 
de Barcelona, Àngel Simon, ha 
posat en valor el compromís dels 
treballadors de la companyia i 
l’esforç dut a terme per treballar 
per tal de limitar l’escalfament 
global, així com sensibilitzar 
respecte d’aquesta qüestió:	 “‘The	

Zone	of	Hope’	anticipa	una	realitat	
que	podria	tenir	lloc	d’aquí	a	molts	
anys.	I	aquesta	voluntat	d’anticipar-
ha	estat	sempre	el	tarannà	d’Aigües	
de	Barcelona”.

El físic i meteoròleg Tomàs Molina, 
com a mestre de cerimònies, ha 
destacat la capacitat innovadora 
d’Aigües de Barcelona: “No	 és	
un	 valor	 incorporat	 de	 nou	 a	 la	
companyia,	 sinó	 que	 ho	 porta	
al	 seu	 ADN”.	 Durant l’acte, una 
representació d’alumnes de 
Batxillerat de l’Escola Virolai han 
explicat les seves preocupacions 
sobre el Canvi Climàtic i han 
dialogat amb Àngel Simon sobre 
com es treballa a l’empresa en la 
lluita contra l’escalfament global i 
com fer front a la sequera.

Una realitat propera
El canvi climàtic és un dels 
desafiaments més grans del món 
actual. Es calcula que la superfície 
mundial classificada com a àrida 
s’ha duplicat des dels anys setanta. 
Les projeccions indiquen que, entre 
altres fenòmens, els augments 
de temperatura i els fenòmens 
extrems, com per exemple les 
inundacions i les sequeres, 
afectarien tant la disponibilitat com 
la qualitat de l’aigua.

“The Zone of Hope” és un projecte 
innovador que té per objectiu 

conscienciar i sensibilitzar la ciuta-
dania i impulsar-ne el compromís 
envers l’impacte del nostre estil 
de vida en el medi ambient. 
També vol transmetre un missatge 
d’esperança, ja que els experts 
afirmen que encara som a temps 
de reaccionar per frenar els efectes 
del canvi climàtic.

Compromís amb el media ambient
Aigües de Barcelona, com a 
empresa encarregada de la gestió 
del cicle integral de l’aigua a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, centra 
els esforços a minimitzar el seu 
impacte en el canvi climàtic i reforçar 
la seva posició com a referent en la 
contribució al desenvolupament 
sostenible del seu entorn. Entre 
altres compromisos, ha adquirit 
el de mantenir la capital catalana 
entre les cinc ciutats europees amb 
menys consum domèstic d’aigua, 
augmentar en un 10% la producció 
d’energia renovable i continuar 
reduint les emissions de CO2 fruit 
de la seva activitat.

L’exposició “The Zone of Hope” 
es podrà visitar de forma 
ininterrompuda fins al 20 de gener 
de 2019. Les entrades es poden 
adquirir a través del web www.
thezoneofhope.com. Els clients 
de les empreses pertanyents al 
Grup Agbar podran obtenir quatre 
entrades gratuïtes.



www.redkomunica.com12

ACTUALIDAD Enero/Febrero 2018

Quinto, el primer museo español de momias

Cuando hablamos de momias 
siempre 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 natural 
porque la manipulación artificial de 
conservación de un fallecido fue 
una práctica habitual en algunos 
personajes de alta alcurnia y del 
clero pero no es el caso que nos 
atañe. 

En primer lugar me gustaría 
situar geográficamente a Quinto. 
Este municipio  se encuentra a 
43 km de Zaragoza. Capital de la 
Ribera Baja del Ebro cuenta en la 
actualidad con 2055 habitantes. 
Cuenta con una historia muy rica 
y el patrimonio arquitectónico lo 
lidera  la iglesia de estilo mudéjar 
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 estamos hablando de los 
siglos XVIII-XIX. Seguro que todos 
recordamos las sepulturas en el 
suelo de algunas catedrales como 
la de Barcelona.

Lo normal es encontrar osarios 
incluso de varios individuos por 
enterramiento. Pero en este caso del 
que os estoy hablando la sorpresa 
fue mayúscula cuando el estado 
de conservación de algunos de los 
cuerpos encontrados presentaba 
una calidad sensacional.  

En el siguiente extracto, 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	natural,	
propiciada	 por	 las	 condiciones	
medioambientales	del	terreno	en	el	
que	los	cuerpos	fueron	enterrados,	
pero	 lamentablemente,	 al	 haber	
variado	 estas	 tras	 la	 exhumación	
de	 los	 cuerpos,	 muchos	 de	 ellos	

habían	 comenzado	 ya	 un	 período	
irreversible	de	deterioro.”
“Las	autoridades	competentes	nos	
pidieron	que	elaborase	un	informe	
sobre	 el	 estado	 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	 urgencia	 en	
algunas	 de	 las	 momias	 entre	 las	
que	 elegí	 cinco	 de	 ellas,	 dos	 de	
adulto	y	tres	infantiles.	Los	trabajos	
de	 conservación	 preventiva	 se	
llevaron	a	cabo	entre	los	meses	de	
abril	y	mayo	de	2015.	”, añade.

Por desgracia es un fenómeno 
habitual, 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 conservación antes de ser 
expuestas en el museo definitivo 
que se situará en una de las capillas 
del actual edificio de la iglesia 

Ciencia

R. Jorge Onsulve

antes mencionada, denominada 
el Piquete, destinada actualmente 
para fines municipales. Se prevé 
que el museo abra sus puertas en 
mayo de este año.

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 antigüedad de estos 
cuerpos. 

Para finalizar, me gustaría recordar 
a los lectores que estos tipos de 
exposiciones no deberían suscitar 
repulsa o considerarlas como 
algo macabro. Fueron personas 
que vivieron, amaron y sufrieron y 
que, en algunos casos, no tuvieron 
tiempo de vivir lo suficiente 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.



   

Dv Dv

Ds

Dc

“Les dones de gel” a 
càrrec de Francesc Bailon

Dj

Residència La Mallola
Auditori M. Rosa 
Campreciós

01-02-2018

18:00 pm

Teatre adult: E.V.A amb 
T de Teatre

Teatre Mercè Rodoreda
C/ Major 69

02-02-2018

V Trofeu Vila d´Esplugues 
de gimnàstica artística i 
trampolí

03-02-2018

09:00 am - 20:00 pm

Ds

31-01-2018

Visita teatralitzada a la 
Torre de la Creu

Centre Jujol Can Negre
Inscrició prèvia: 93 373 73 63
cannegre@sjdespi.net

04-02-2018

12:00 am

04

Festa ball i disfresses de 
Carnestoltes

Poliesportiu Moreres
Plaça de les Moreres, s/n

10-02-2018

17:00 pm - 19:45 pm

10

L’hora del conte: “Una nit 
monstre”

07-02-2018

17:30 pm

07

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Zumba carnaval Retro 
80’s i 90’s

El Bulevard
Av. de Barcelona, 85 
Activitat gratuïta

09-02-2018

22:30 pm

Campionat de la copa 
Catalana de trial per a 
nens i nenes

Bucle pont d’Esplugues
Esplugues de Llobregat

18-02-2018
Dg

Tertúlies d´art 
“Medicina i art”

Biblioteca Montserrat Roig
Sala Adults
Entrada lliure

13-02-2018

19:00 pm

Dm

Cinema: La llamada

Teatre Mercè Rodoreda
C/ Major 69

15-02-2018

20:00 pm

Dj

Biblioteca Montserrat Roig
Sala infantil
C/ Verge de Montserrat, 1-3

Biblioteca Montserrat Roig
Sala Adults
C/ Verge de Montserrat, 1-3

Dg

Dc

Gran Rua de Carnaval

Sortida c/ Mataró i arribada 
Plaça Vila

10-02-2018

17:30 pm

10
Ds

Bibliolab. Contes 
interactius a càrrec de 
Qpertin

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dc

Exposició: “Escoles 
d´altres mons”

El Celler de Can Ginestar
c/ Carles Mercader, 17

01-02 al 25-02-2018

Dl a Dv 9:45-13:30 / 15:30-21h
Ds 9:45 a 13:30 / 18 a 21h
Dg 12h a 14 h

Hora del conte: Gats, 
amb Sandra Rossi

Sala Isidor Cònsul de Can 
Ginestar. Per a infants a 
partir de 3 anys
Aforament limitat

31-01-2018

17:30 pm

10:00 am - 14:00 pm

17:30 pm

13

22:00 pm

CEM Les Moreres
Plaça de les Moreres, s/n

18

15

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dv

Xerrada/degustació: Els 
colors de te

Biblioteca Sant Ildefons
Plaça Carles Navales

31-01-2018

19:00 pm

31 Va de contes: El molinet 
de sal màgic

Biblioteca Central de Cornellà
Sala Raimon Llort 
C/ de Mossèn Andreu, 15

02-02-2018

18:00 pm

Concert: Jarabe de Palo

L’Auditori de Cornellà
C/ Albert Einstein, 51
Venta anticipada a la 
recepció de l’Auditori

17-02-2018
DsDc

21:00 pm

17

02

01-2531

09

02

01 03

31

Jazz: Mélodie Gimard-
Numen

Sala Cinquantenari de 
l´Ateneu
C/ de l’Ateneu, 3 i 5

02-02-2018

22:00 pm

Dv

02

Presentació literaria: 
“Bibliotecas quemadas”, 
de Francisco Rincón

Biblioteca Central de Cornellà
Sala Raimon Llort 
C/ de Mossèn Andreu, 15

07-02-2018
Dc

18:00 pm

07
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AGENDA

Taller de disfresses i 
máscares per a infants

Espai Mas Lluí
Cal inscripció prèvia a : 
info@maslluisantjust.org

07-02-2018

22:00 pm

Dc

07
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#1vida5respuestas

“Gracias al concurso hemos aprendido que con 
Trabajo, pasión y ganas todo se puede conseguir”

Carla Martín y Pau Cuesta – Ganadores Talent Factory 2017

El proyecto de un auricular inhalamrico destinado a personas con problemas de memoria para recibir recordatorios, Sonolife, les 
llevó a proclamarse ganadores del Talent Factory 2017, entre más de 110 candidaturas. El pasado verano, estos alumnos del colegio 
Sant Gabriel de Viladecans, viajaron a Sillicon Valley donde pudieron conocer y visitar las empresas más representativas de sectores 
innovadores como Google, NASA o Facebook, entre otras. Hoy, nos cuentan como vivieron la experiencia.

1- ¿Qué significó personalmente 
para vosotros el viaje a San Francis-
co?
C: El viaje a San Francisco fue una 
experiencia espectacular, llena de 
emociones y de nuevos aprendizajes.
P: También ha significado una gran 
recompensa de todas las horas dedi-
cadas a desarrollar el proyecto.

2- ¿Qué es lo que más os sorpren-
dió de la ciudad?
P: Personalmente, lo que más me 
sorprendió fue ver el estilo de vida 
y trabajo que tienen. En empresas 
como Google, tienen pistas de vóley, 
sofás para descansar, comida y bebi-
da gratis, etc.. Todo esto, para que los 
empleados sean más eficientes.
C: También sorprende el estilo de 
vida. Nos dejó impactados, ya que la 
vida allí es muy diferente a la que vi-
vimos nosotros.

3- ¿Creéis que es lo mismo hablar 
de emprender en una ciudad como 
San Francisco que en Barcelona?
C: Emprender algo, creo que es co-
mún en cualquier ciudad del mundo, 
la única diferencia es pensar en las 
necesidades de cada ciudad para 
poder darle respuesta con una idea 
emprendedora.
P: Pues yo sí creo que es diferen-
te emprender en cada una. En San 
Francisco, el concepto de emprender 
lo tienen mucho mas interiorizado y 
apuestan mucho más por las Start 
Apps.

4- ¿Hasta qué punto os ha marca-
do el ganar un concurso de empren-
dedores y disfrutar de un premio tan 
importante?
C: Esta experiencia para nosotros ha 
sido increíble y, sinceramente, aún no 
somos conscientes de ella.  Después 

de vivir todo lo vivido en el concurso, 
nos hemos dado cuenta que pode-
mos con todo lo que nos proponga-
mos, que con pasión y ganas todo se 
puede conseguir, y que no hay que 
rendirse nunca.
P: Al principio, no me daba cuen-
ta de que significaría. Pero después 
de unos meses me he dado cuenta 
que haber ganado y haber viajado a 
San Francisco me ha abierto mucho 
la mente a crear nuevas cosas y a in-
novar.

5- ¿Qué les diríais a los chicos y 
chicas que este año están pensan-
do si participar o no en el Talent?
P: Que no se lo piense dos veces y 
que participe, que aprenderá muchí-
simo, y… ¿quién sabe si será el gana-
dor?
C: Aunque este no debería ser el úni-
co fin, deberían disfrutar y aprender 

durante el proceso con los mentores, 
con Talent Factory, porque es una ini-
ciativa que, indudablemente te hace 
crecer como persona.






