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SANT JOAN DESPÍ

Les entidades culturales de 
la ciudad hacen de la Festa 
de la Tardor un éxito de 
participación

SANT JUST 
DESVERN

Las asociaciones salen a 
la calle para celebrar una 
nueva Diada d’Entitats

Del 17 al 27 de octubre 
la ciudad vive les Festes 
de  Tardor, que este año 
celebran su 50a edición

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

Más de 70 contrataciones 
de personas en paro gracias 
a planes de ocupación 
durante este año 2019

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
La carretera del Prat cierra  
los fines de semana para 
reducir y pacificar el tráfico 
de la zona.
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La publicidad que conecta

R. Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral 
i etiologies similars -FEPCCAT-

paràlisi cerebral i les seves famílies; 
per les entitats que ofereixen 
serveis al col•lectiu durant el dia a 
dia; a nivell institucional, amb les 
administracions; i per la societat en 
general, a qui s’encara gran part de 
l’acció.

La FEPCCAT és una federació, i per 
tant, i com a tal, no és una, sinó la 
suma de tota la diversitat de les 
organitzacions que la conformen. 
I aquestes, a la vegada són també 
l’agrupació de persones i els seus 
entorns. Atreveix-te a conèixer-nos, 
un a un, i poc a poc, que no hi ha 
dues persones iguals, perquè tots 
junts podem fer camí. 

El 13 d’octubre fem una gran festa 
major al nostre carrer. Deixarem la 
porta oberta, no tens excursa per 
faltar-hi! Ens saludaràs, et saludarem, 
i sabrem que tenim nous veïns amb 
qui a partir d’ara podem trobar-nos 
més habitualment, a qui saludarem, 
a qui ajudarem si fa falta, amb qui 
haurem establert comunitat. 

El nostre carrer és ben gran, no 
acaba a Sant Ramon Nonat, ni a 
Barcelona, ni al Barcelonès o la 
província. És una xarxa que s’allarga 
per tot el territori, i que cal teixir ben 
fermament, perquè sensibilitzar 
ens implica a tots. Córrer a la 
cursa, fer voluntariat, trencar tabús, 
construir una societat inclusiva és 
responsabilitat de tothom, perquè 
tots i totes ens en beneficiarem.

El diumenge 13 d’octubre més 
de 2.500 persones de totes les 
edats, amb i sense discapacitat, es 
trobaran al Districte de Les Corts 
de Barcelona amb motiu de la 9a 
cursa solidària “En marxa per la 
paràlisi cerebral”, que organitzem 
la Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) 
amb el patrocini IPSEN Pharma. 
Hi haurà veïns del barri, que tanca 
la seva Festa Major, persones que 
s’hi acostaran des d’altres zones 
de la ciutat, però també corredors 
i voluntaris que sortiran ben d’hora 
d’altres ciutats de Catalunya per ser-
hi presents.  

Una porta d’entrada al col•lectiu 
El món de la discapacitat, i més 
concretament el col•lectiu de 
persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars, sembla 
sovint un carrer d’una ciutat on la 
gent, per més que el conegui, li 
soni o n’hagi sentit a parlar, li costa 
d’entrar. Cadascú té els seus motius, 
però principalment s’imposa un 
cert respecte. Temor, a què? Al 
desconeixement, a no saber actuar, 
a trobar-nos descol•locats si ens ens 
interpel•len directament i no tenim 
paraules per respondre.

Per aquest motiu la cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi cerebral” 
és una porta d’entrada al col•lectiu, 

a participar i conèixer qui corre 
al nostre costat. Què hi pot haver 
millor que t’arrosseguin a una festa 
al mig de Barcelona, plena de 
música i bon ambient. A les 9:30 del 
matí, s’inicia la cura de 5km. A les 
10:15, el recorregut d’1km. Després, 
celebració i premis. Durant prop de 
4 hores, Les Corts batega a ritme del 
col•lectiu de persones amb paràlisi 
cerebral i tot el que en podem 
aprendre. Tinguem en compte que 
prop d’una de cada cinc persones 
inscrites té discapacitat. 

Només a quarts d’una del migdia, 
l’Avinguda Sant Ramon Nonat 
recupera la calma. Tornant cap a 
casa, els corredors i voluntaris noten 
el zumzeig d’haver-hi participat. Una 
escletxa per trencar la  “normalitat”, 
un espai per gaudir, unes hores de 
passar-ho bé i construir inclusió. 

Atreveix-te a conèixer-nos  
La Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) va néixer 
l’any 2000 amb la voluntat d’unir les 
entitats que treballaven en l’atenció 
de les persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars a Catalunya, 
per tal de garantir el respecte als 
seus drets fonamentals, així com 
també promoure la seva inclusió 
social i laboral, el seu benestar i 
qualitat de vida. 

Des de llavors, la federació ha 
crescut treballant en quatre 
direccions: per les persones amb 

En marxa per la paràlisi cerebral, una 
cursa per la inclusió
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L’oferta formativa post obligatòria 
continua augmentant a la comarca

R. Komunica-Press

346 grups de Batxillerat i 426 
grups de formació professional 
(239 de cicles formatius de grau 
mitjà i 187 de cicles formatius 
de grau superior). Aquesta és 
l’oferta formativa post obligatòria 
al Baix Llobregat per aquest curs 
escolar  2019-2020. Aquestes 
dades, publicades al darrer informe 
elaborat per l’Observatori Comarcal 
del Baix Llobregat, demostren que 
l’oferta formativa post obligatòria 
en formació professional continua 
augmentant anys rera any. 
Concretament, respecte el curs 
2018-2019 l’augment de l’oferta 
creix amb 19 grups més de cicles 
formatius (9 més de grau mig i 10 
més de grau superior). Pel que fa al 
Batxillerat, es mantenen els grups 
en 346.

Si es compara l’oferta formativa de 
formació professional amb la de 
Batxillerat, a la comarca hi ha més 
municipis que ofereixen Batxillerat 
que cicles formatius (17 municipis 
ofereixen cicles formatius i 22 dels 
30 municipis del Baix Llobregat 
imparteixen Batxillerat). Així, sis 
municipis que ofereixen Batxillerat 
no ofereixen cicles formatius: 
Abrera, Esparreguera, Pallejà, 
Santa Coloma de Cervelló, Vallirana 
i Begues.

L’oferta formativa de Batxillerat 
es distribueix en tres modalitats: 
arts (via d’arts plàstiques, imatge 
i disseny i via d’arts escèniques, 
música i dansa), humanitats 
i ciències socials, i ciències i 
tecnologia. En tots els centres 
que ofereixen Batxillerat, podem 
trobar les modalitats d’humanitats 
i ciències socials i ciències i 
tecnologia. 

La modalitat d’arts és menys 
freqüent a la comarca, ja que només 
s’ofereix a vuit municipis, oferint 
El Prat i Esparreguera la modalitat 
d’arts escèniques i la resta de 
municipis (Cornellà, Martorell, 

Olesa de Montserrat, Sant Boi, Sant 
Feliu i Viladecans) la modalitat 
d’arts plàstiques.

Pel que fa a les titulacions de 
formació professional, aquestes es 
distribueixen segons graus (mig i 
superior) i famílies professionals. 
Les famílies professionals amb 
major oferta a la comarca són: 
Informàtica i comunicacions (63 
grups); Administració i Gestió (52) i 
Comerç i màrqueting (40).

Respecte al curs anterior, 
cal destacar l’increment de 
l’oferta formativa de les famílies 
d’informàtica i comunicacions 
(4 grups més); activitats físiques 
i esportives (+ 3); transport i 
manteniment de vehicles (+ 2); 
administració i gestió (+ 2); arts 
gràfiques (+ 1); comerç i màrqueting 
(+ 1); fabricació mecànica (+ 1); 
hoteleria i turisme (+ 1) i imatge 
personal (+ 1). En canvi, instal·lació 
i manteniment continua disminuint 
la seva formativa (1 grup menys). 
La resta de famílies professionals 
mantenen l’oferta formativa del 
curs anterior.

Per últim, de l’informe també es pot 
destacar que aquest curs escolar 
s’ofereixen al Baix  Llobregat 76 
projectes amb 496 empreses 
col·laboradores i 655 alumnes 
de formació professional dual. 
Aquestes xifres signifiquen un 
total de 61 projectes, 3 empreses i 
177 alumnes més respecte el curs 
anterior.

Els cicles formatius son els que experimenten major creixement

El Baix 
Llobregat ja 
té 61 Punts 
d’Informació 
Turística

R. Consell Comarcal

El passat 10 d’octubre va tenir lloc 
al Parc Arqueològic Mines de Gavà 
l’acte de lliurament dels distintius a 
les 61 empreses certificades com a 
Punt d’Informació Turística del Baix 
Llobregat.  Es tracta d’establiments, 
públics o privats, que tenen contacte 
directe amb les persones que esco-
geixen el Baix Llobregat per fer turis-
me, i que encara que no poden do-
nar un servei tant complert com les 
oficines de turisme, sí exerceixen una 
funció informadora en cobrir aquells 
horaris i territoris que no tenen les ofi-
cines d’informació turística.

El Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat va posar en marxa l’any 2016 
el programa PIT, Punts d’Informació 
Turística, en col·laboració amb la Di-
putació de Barcelona, que té com 
objectiu ampliar la xarxa d’oficines de 
turisme amb altres espais, empreses 
i entitats de la comarca.

Aquest any 2019, un total de 61 em-
preses i entitats del Baix Llobregat 
han estat acreditades. En concret 
s’han renovat 51 distintius de l’any an-
terior i s’han sumat 10 de nous a: Aca-
demia Sánchez-Casal del Prat; Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló; 
Biblioteca de Collbató; Canal Olímpic 
de Catalunya de Castelldefels; Hotel 
Barcelona Golf de Sant Esteve Ses-
rovires; Museu de les Aigües de Cor-
nellà; Museus d’Esplugues; Outside 
Sports de Begues, Parc Arqueològic 
Mines de Gavà i Som Bo Cuina Sana 
Sant Boi.
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Pacificació del trànsit a 
la carretera del Prat

R. Komunica-Press

Des d’aquesta tardor, el tram inicial 
de la carretera del Prat, entre el 
passeig dels Ferrocarrils Catalans 
i el carrer Francesc Layret, està 
restringit al trànsit de vehicles 
a motor cada cap de setmana, 
concretament des de les 20.00 
hores del divendres fins a les 24.00 
hores del diumenge i els dies festius, 
amb la voluntat de reduir i pacificar 
el trànsit de la zona.

Cornellà Natura
L’acció s’integra dins del conjunt 
d’actuacions dutes a terme 
últimament en el barri Riera, 
emmarcada en el projecte 
Cornellà Natura, com l’ampliació 
i adequació dels espais per a 
vianants, la zona verda gratuïta per 
a facilitar l’aparcament dels veïns 

i la construcció d’una rotonda en 
l’avinguda Baix Llobregat. Totes 
elles encaminades a oferir un entorn 
més amable i millorar la mobilitat 
en aquest punt que registra una 
gran afluència de persones per la 
proximitat d’equipaments esportius, 
educatius i del centre comercial.

Només els veïns i veïnes i els 
comerciants del tram comprès 
en la zona verda del plànol adjunt 
hi podran accedir amb els seus 
vehicles si estan autoritzats, incloent 
les motos. L’accés estarà senyalitzat 
i controlat per una càmera des de la 
rotonda del passeig dels FFCC en 
sentit mar. Per demanar l’autorització 
han d’adreçar-se a la seu de la 
Guàrdia Urbana (c. Rubió i Ors 65) en 
horari de dilluns a divendres, de 8 a 
20 h, i inscriure’s al registre.

El tram inicial d’aquesta via es tanca al trànsit 
durant els caps de setmana

La Escuela Municipal 
de Música aumenta el 
número de plazas

R. Komunica-Press

El curso 2019-2020 la Escuela 
Municipal de Música Roser Cabanas 
ha empezado con 59 nuevas plazas, 
lo cual significa que en dos años 
ha crecido un 20% y ha llegado 
a un total de 440 alumnos. Este 
aumento ha significado también una 
ampliación del número de profesores 
de la escuela, principalmente en los 
instrumentos de guitarra y batería. 
Estos dos instrumentos, junto con el 
piano son de los más demandados. 
De hecho hasta ahora había lista de 
espera para ambas modalidades, que 
este curso ha quedado solventada. 
Además de crecer en número de 

alumnos la escuela también crece en 
oferta musical. Con la ampliación de 
profesorado la escuela aumentará su 
oferta de conjuntos instrumentales 
hasta 13, con 4 conjuntos nuevos.

La Escuela Municipal de Música 
Roser Cabanas empezó a funcionar 
en 1984 con el objetivo  de difundir 
la música en el sentido artístico del 
ser humano a través del lenguaje 
del sonido. Ofrece una formación 
especializada de calidad que permite 
al alumnado la posibilidad de ejercer 
una actividad musical desde los 4 
años hasta la edad adulta.

En los últimos dos años se ha aumentado un 20% 
y cuenta este curso con más de 440 alumnos
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La ciutat, capital del folk

R. Komunica-Press

Aquest mes d’octubre, Esplugues 
acollirà una nova edició del Festival 
Arrela’t, un dels festivals de folk més 
importants de la comarca. Un any 
més, Tradicions i Costums d’Espluga 
Viva, amb el suport de l’Ajuntament 
d’Esplugues, ha preparat una 
programació plena de propostes 
musicals de primer nivell.

El festival arrencarà dissabte 19 al 
Museu de ceràmica La Rajoleta, amb 
una producció especial cortesia de 
Marcel Casellas Trio i continuarà 
diumenge amb Roger Andorrà que 
presentarà un espectacle de gralla 
connectada a pedals electrònics, 
anomenat Electrogralla, on es barreja 
tradició i modernitat.

El divendres següent, dia 25, hi haurà 
doble programació a l’Ateneu. D’una 
banda, Pony Pisador aproparà la 
música tradicional d’arreu del món; 
i de l’altra, els espluguins The Cane 

Peelers, que combinen el rock i el folk 
amb temes més tranquils.

El dissabte 26 serà el dia fort del 
festival pels concerts que s’aniran 
succeïnt. Mireia Vives i Borja Penalva 
presentaran el seu nou disc, Cançons 
de fer camí, i faran un recorregut 
entre cançons inèdites, pròpies, 
musicacions i referents. Després, 
vindrà la delicadesa de Pasquines, 
amb un espectacle de música i poesia 
a través de la sensibilitat de sis dones. 
La jornada la tancarà El Diluvi, el grup 
de música valencià que oferirà el folk 
més modern.

Diumenge 27 serà el torn pel cuplet 
català de la mà de Mousse de Parrús, 
amb un espectacle d’humor, sàtira i 
erotisme. I per últim,  dijous 31 arribarà 
el colofó final del Festival Arrela’t 
amb el taller de danses amb Sagristà 
& Soler, el sopar i el ball, amb música 
de Safolk.

Les Pasquines i El Diluvi, plats forts de l’edició 
d’enguany del Festival Arrela’t

Entidades trabajan en 
el diseño de una futura 
Ludoteca Móvil

R. Komunica-Press

Esplugues ha creado el Urbact Local 
Group (ULG), un grupo formado 
por representantes de entidades, 
escuelas y centros de referencia 
ubicados en la ciudad, además de 
personal municipal y responsables 
políticos, para impulsar un proyecto 
basado en fomentar el juego como 
factor de cohesión social. De 

momento, el grupo se ha reunido 
para decidir cómo será la ludoteca 
móvil que el Ayuntamiento tiene 
previsto impulsar. Este proyecto 
está incluido en la red de ciudades 
europeas Playful Paradigm.

La primera sesión de trabajo 
del ULG, que tuvo lugar el 14 de 
octubre en la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues, consistió en lanzar una 
lluvia de ideas sobre el Ludobús: 
para proponer nombre e imagen de 
la futura ludoteca móvil, para definir 
qué tipo de juegos debe contener y 
con qué objetivos, y para establecer 
espacios, periodicidad y horarios, 
entre otros aspectos. Los resultados 
se incorporarán a la plataforma 
digital Esplugues Participa, donde 
el grupo de trabajo podrá hacer 
comentarios y enmiendas a las ideas 
surgidas, y generar nuevas.

Més de 70 contractacions 
en plans d’ocupació
R. Aj. Esplugues

L’Ajuntament d’Esplugues porta 
aquest any contractades a 73 
persones que estaven en situació 
d’atur a través de diversos plans 
d’ocupació, gràcies a convenis amb la 
Generalitat, Diputació de Barcelona 
i Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Aquest mes d’octubre s’han sumat 
les últimes 12 contractacions (d’entre 
33 i 58 anys), a través d’un pla de la 
Diputació, que durant tres mesos 

reforçaran les àrees de Manteniment, 
Serveis Socials i Economia i Treball. 

Des del 2016 l’Ajuntament ha 
contractat a prop de 350 persones 
en situació d’atur a través de plans 
d’ocupació (la majoria, d’entre sis 
mesos i un any de durada). Un dels 
llocs de treball que es creen gràcies 
a aquests plans és del d’Agents pel 
Civisme.
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Carrers plens per la Festa de Tardor 2019

R. Komunica-Press

Nou èxit de participació de la Festa 
de Tardor de Sant Feliu. Durant   cinc 
dies la ciutadania ha pogut gaudir 
de multitut d’activitats per a tots 
els gustos, moltes d’elles gràcies a 
la implicació de les entitats i colles 
locals.

Entre els actes més multitudinaris 
de la Festa de Tardor 2019 cal 
destacar el lliurament del Mocador 
d’Honor a Joan Díez, que es va fer 
el dimecres 9 d’octubre, així com 
el tradicional seguici, una cercavila 
popular pels carrers de la ciutat que 

Del 9 al 13 d’octubre, Sant Feliu va celebrar una nova edició de les seves festes de tardor, on les 
activitats organitzades per les entitats culturals de la ciutat van ser protagonistes

enguany i com a novetat va acaba i 
ball d’entremesos r al parc del Vuit 
de Març. 

Enguany en el marc de la festa 
s’han commemorat els 25 anys dels 
Ministrils, que han celebrat amb la 
publicació d’un nou disc amb les 
músiques del seguici i la recopilació 
de les partitures d’aquestes. També 
han bufat espelmes aquest 2019 
la colla gegantera de l’ACF i els 
Diables Rojos, que han organitzat 
per a l’ocasió l’exposició ‘30 anys de 
Diables Rojos. Orígens i família”, i que 
s’ha pogut visitar des de dimarts 8 
fins a diumenge 13 d’octubre.

El correfoc infantil i el d’adults també 
van concentrar molta gent, així com 
altres activitats que s’han dut a 
terme durant els diferents dies de 
festa. L’inici del propi correfoc va 
estar marcat per una de les enceses 
del campanar més celebrades dels 
darrers anys, amb un espectacle 
pirotècnic que, amb l’Obertura 1812 

de Tchaikovsky de fons, va cobrir de 
llum i espurnes tots els racons de la 
plaça de la Vila. 

Altres activitats com les diferents 
cercaviles de bastoners, gegants i 
de les colles també van concentrar 
molta gent així com la quarta edició 
de la cercavila de les AMPA o la 
bicicletada popular de dissabte al 
matí, en què més de 400 persones 
es van donar cita per recórrer els 
carrers de Sant Feliu i la llera del riu. 
En l’apartat esportiu cal destacar 
la gran entrada que va tenir el 3r 
Torneig Solidari Festa de Tardor, que 
enfrontava la Peña Recrativa SF amb 
el Santfeliuenc FC, i que destinava 
els beneficis a l’associació ‘Muévete 
por los que no pueden’.

El punt i final a la Festa de Tardor 
2019, que es va cloure el diumenge 
13 d’octubre, la va posar la Nit de 
Foc dels Diables de La Salut, amb 
una exhibició pirotècnica i posterior 
tronada.
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El teixit associatiu surt al carrer per 
celebrar la 14a Diada d’Entitats

R. Komunica-Press

Sant Joan Despí celebrarà el proper 
cap de setmana (19 i 20 d’octubre) la 
14a edició de la Diada d’Entitats, un 
esdeveniment que serveix per donar 
a conèixer el teixit associatiu de la 
ciutat i que enguany comptarà amb 
la participació de 70 associacions.

La Diada d’Entitats estarà oberta 
el dissabte 19, de 17 a 21 hores, i el 

diumenge 20, de 10 a 14.30 hores, i 
s’estendrà al llarg de tot el passeig 
del Canal, entre el carrer de la 
Creu d’en Muntaner i l’avinguda de 
Barcelona.

A la trobada hi haurà estands 
d’entitats de diversos àmbits (veïnals, 
esportives, socials, culturals, 
solidàries, gastronòmiques, de 

dones, de lleure, de salut, etc), així 
com dos escenaris per a actuacions: 
a la plaça de la Sardana i a la plaça 
de l’avinguda de Barcelona, per on 
passaran les entitats per oferir les 
seves exhibicions de música, dansa 
i esport. A més, també hi haurà un 
concert de pop rock, amb temes 
dels anys vuitanta interpretats pel 
grup Evil Rosebud (dissabte 19) i 
conta contes (diumenge 20).

Enguany, la Diada d’Entitats incidirà 
en la conscienciació sobre la 
protecció del medi ambient i la 
lluita contra el canvi climàtic, amb 
el lema El món de les entitats, amb 
el medi ambient. Per això, part de la 
decoració estarà feta amb material 
reciclat. A més, hi haurà un espai 
on es faran tallers de sensibilització 
mediambiental.

La diada també comptarà amb el 
seu espai gastronòmic, on hi haurà 
food trucks amb una àmplia oferta 
d’àpats.

Serà els dies 19 i 20 d’octubre al llarg de tot el passeig del Canal

Nueva promoción 
de pisos 
protegidos en 
el sector de Les 
Begudes

R. Komunica-Press

La empresa municipal ADSA ha 
abierto el plazo para la presentación 
de solicitudes para optar a una nueva 
promoción de vivienda protegida 
en Sant Joan Despí. Se trata de 64 
viviendas que se construirán en la 
zona de Les Begudes, junto al nuevo 
estadio Johan Cruyff del FCB.  El plazo 
de presentación de solicitudes se 
cerrará el próximo 8 de noviembre. 
Las bases de la convocatoria y el 
formulario de solicitud se pueden 
consultar en la web municipal 
www.sjdespi.net/vivienda-publica-
aparcamientos-y-trasteros.
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Les Festes de Tardor de Sant Just 
celebren mig segle de vida

R. Komunica-Press

Les Festes de Tardor de Sant Just 
Desvern celebren enguany 50 anys 
d’història. Al llarg d’aquests anys han 
canviat força coses però l’objectiu 
primigeni és el mateix: avui, les Fes-
tes de Tardor continuen sent una 
eclosió d’activitats als equipaments 
i als carrers del poble, així com punt 
de trobada pel veïnat. Per celebrar 
aquests 50 anys s’han preparat acti-
vitats de tot tipus i per a les diferents 
franges d’edat. Del 17 al 27 d’octubre 
hi haurà propostes culturals, socials, 
esportives, comercials, etc... 

Les activitats s’iniciaran dijous 17 
amb el recital poètic de Joan Marga-
ritCeller de Can Ginestar. Per diven-
dres 18, La Ginesta de l’Ateneu de 
Sant Just, amb la col·laboració de la 
Colla Gegantera, l’Esbart Sant Just, 
el Drac i Dimonis han preparat el 

seguici, per tercer any consecutiu, i 
balls que ompliran de música, dansa 
i tradició els carrers del poble durant 
més de cinc hores. Hi haurà cercavila, 
balls propis, sopar popular i actuació 
de balls bojos

Les activitats continuaran el dimarts 
22 amb l’espectacle ‘Magnolo’, de 
màgia i mentalisme. Tindrà lloc al 
centre social El Mil·lenari, a partir de 
les 17:30h. Dijous 24, es projectarà a 
la primera planta del Mercat Muni-
cipal el documental ‘Caras y luga-
res’, d’Agnès Varda i JR. Una ocasió 
que també s’aprofitarà per oferiruna 
selecció de curts audiovisuals pro-
duïts des de Sant Just, que s’ha ti-
tulat LOW.MOV. Alhora, divendres 
25 el Carrau Blau oferirà un taller al 
parc del Mil·lenari, a partir de les 17h, 
per tal de crear de forma col·lectiva 

Durant 10 dies, els veïns i veïnes de Sant Just podran gaudir d’una nova 
edició de les Festes de Tardor, organitzades per les entitats i l’Ajuntament, 
amb un ampli ventall d’actes per a tots els gustos i franges d’edat

un mural a partir de vinils reciclats i 
fang. I, per tancar la setmana laboral, 
es projectarà el documental del mes 
a l’Ateneu, amb ‘Push’, de Fredrik 
Gertteno. Serà a la sala Cinquante-
nari a partir de les 20h.

Un dels grans atractius per iniciar 
el cap de setmana final de Festes 
de Tardor serà la Gala de Sant Just 
Fever., divendres 25 per la nit. Un 
acte organitzat des de Munfilms, la 
productora encarregada d’elaborar 
la websèrie Sant Just Fever i que in-
clourà una ‘premier’ de l’últim capítol 
de la sèrie, i una festa posterior inspi-
rada en els anys 80. 

Dissabte també se celebrarà una 
de les activitats més esperades, la 
Nit de Sant Just al Carrer.  De la mà 
de les associacions comercials, al 
voltant dels carrers Bonavista, Ra-
val i Creu, més d’una seixantena 
d’establiments obriran fins les 12 de 
la nit per oferir els seus productes i 
serveis, i els paradistes del Mercat 
oferiran més de 10.000 tapes. A tot 
això cal sumar actuacions i especta-
cles de petit format per dinamitzar la 
jornada.

Per acabar, diumenge es tancaran 
les Festes de Tardor 2019, com sem-
pre, amb la jornada de Sant Just al 
Carrer, a la plaça Verdaguer. Com 
sempre, amb paradetes d’entitats 
i batucada, xaranga, actuacions de 
mim i activitats per a totes les edats.

Comptadors 
d’aigua 
intel·ligents en 
diferents edificis 
municipals

R. Aj. Sant Just

L’Ajuntament de Sant Just ha signat 
un conveni amb Aigües de Barcelona 
per tal d’instal·lar la tele-lectura en 
edificis municipals. Una eina que 
permet mesurar de forma telemàtica 
el consum d’aigua, podent consultar 
en tot moment quin ús s’està fent 
d’aquest bé escàs. El conveni inclou 
fins a onze edificis que podran allotjar 
aquest aparell: el propi Ajuntament, 
cinc centres cívics i culturals, 
dos equipaments educatius, dos 
equipaments esportius i el Mirador de 
la Xemeneia del Walden.

La telemesura dels comptadors 
comporta diferents avantatges 
respecte el sistema tradicional. En 
primer lloc, perquè es pot controlar 
més el nivell de consum, que 
s’actualitza gairebé en temps real. Un 
factor que també propicia una cultura 
de consum intel·ligent, ja que és fàcil 
disposar d’informació a través d’un 
clic. Alhora, és una eina que permet 
detectar fuites amb certa celeritat, 
perquè es poden instal·lar alertes 
que avisin d’una despesa més alta de 
l’habitual.
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NO ET POTS PERDRE....

Teatre. ‘L’Habitació del 
costat’

Auditori
Cornellà
Preu: 16 €

19-10-2019

19
Cinema. ‘La vida sense la 
Sara Amat’24

Teatre. ‘La Flama 
de l’Amor. Agència 
matrimonial S.L.’

Auditori 
Cornellà
Preu: 10/12€

04-10-2019

4

21:00 h

Teatre Mercè Rodoreda
Sant Joan Despí
Preu: 4,5 €

24-10-2019

20:00 h

21:00 h

XXXVII Concurs de 
panellets

1

Jardins del Casal Robert 
Brillas
Esplugues

29-10-2019

11:30 h

Teatre. ‘Micros-T ‘27

L’Avenç Centre Cultural
Esplugues
Gratuït

27-10-2019

19:00 h

Concert Maldita Nerea16

Auditori
Cornellà
Preu: des de 22 €

16-11-2019

21:00 h

Concert de Doctor 
Ricefield

8

08-11-2019

Concert: Tribut a ‘El 
Barrio’ amb Tala & su 
banda

8

El Bulevard
Sant Joan Despí
Preu: 5 €

08-11-2019

22:00 h

Sala2.Cat de l’Auditori
Cornellà
Preu: des de 5 €

21:00 h
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“En este mundo hay que tener mucha confianza 
en uno mismo”

Daniel Miras - Actor i bailarín

1- ¿Cómo empezó tu carrera en 
las artes escénicas?
Desde los 6 años hasta los 18 estudié 
diferentes disciplinas de danza y a 
los 22 una amiga me animó a probar 
el teatro musical. En ese primer 
contacto me di cuenta que el teatro 
me aportaba cosas que la danza no y 
decidí estudiar interpretación, teatro 
físico y técnica vocal. Actualmente 
tengo mi compañía de teatro con la 
que producimos nuestros propios 
espectáculos, a parte de dirigir y 
actuar en otros dos proyectos más.

2- ¿Qué es para ti lo mejor de ser 
actor de teatro?
Lo mejor de ser actor de teatro es 
que jugamos con emociones que 
provocan sentimientos que son muy 
verdad y eso te da la oportunidad 
de abrirte a tus  compañeros y al 

público sin miedos ni resistencias. Te 
ayuda a conocerte mejor a ti mismo 
y a entender y ponerte en el lugar de 
los demás. 

3- ¿Y lo peor?
Lo peor, sin duda, es que solo del 
teatro es imposible vivir y muchas 
veces tienes que combinarlo con 
otros trabajos que no tienen nada 
que ver con la interpretación, lo que 
hace que tengas menos tiempo para 
ensayar y dedicarte realmente a lo 
que te gusta. 

4- ¿Cómo ves el panorama teatral 
actual?
La situación de la cultura en general 
es preocupante. Hasta que no 
entendamos que las profesiones 
artísticas son igual de importantes y 

requieren la misma preparación que 
cualquier otra, no va a cambiar nada. 

5- ¿Algún consejo para 
generaciones futuras que quieran 
dedicarse al teatro?
Les diría que se formen bien en 

el oficio y que intenten aprender 
todo lo que puedan de la gente 
que les rodea, pero sobre todo que 
aprendan a escuchar y a escucharse 
a ellos mismos. Mucha confianza en 
uno mismo y tener claro que antes 
del “Si” va a haber mil “No”. 

#1vida5respuestas

Daniel Miras es un joven actor y bailarín, nacido en Barcelona. Fundador de la compañía de teatro gavanense teatr3s, actualmente 
combina la producción de sus propios espectáculos con la dirección teatral. 




