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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
Abre el aparcamiento 
público de la avenida 
Santa Coloma

Nueva convocatoria 
de becas de comedor 
municipales

EL PRAT
Tradición e innovación 
en la Fira Avícol, que se 
celebra del 14 al 16 de 
diciembre

Campaña para 
potenciar las compras 
navideñas en el 
comercio local

SANT BOI
La programación 
navideña de la ciudad 
viene marcada por 
la solidaridad y por 
la implicación de las 
entidades 
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Buscando una cura para la 
enfermedad de Dent
R. Asdent

como ha crecido la asociación. 
En su lucha por la investigación 
de la enfermedad Eva viaja por 
medio mundo: Argentina, Ecuador, 
Japón, contactando y conociendo 
diferentes casos de Dent, con el fin 
de poder tener toda la información 
posible para compartir con los dos 
equipos que trabajan actualmente 
en la investigación del Dent.

Si queréis conocer más sobre 
Nacho, Eva y la asociación 
Asdent, podéis entrar en su web 
www.asdent.es, donde también 
encontraréis diferentes formas de 
colaborar.

La enfermedad de Dent es una 
enfermedad genética reconocida 
como minoritaria, de hecho está 
clasificada como ‘extremadamente 
rara’. Es una dolencia genética 
provocada por una mutación en 
el cromosoma X que afecta en las 
funciones habituales de los riñones. 
Éstos dejan de hacer gran parte de 
su trabajo, y desencadena que el 
organismo no asimile elementos 
básicos para la vida como el potasio, 
el magnesio, las proteínas, las 
vitaminas, el calcio, etc.

Eva Giménez y David Muñoz 
fundaron la asociación Asdent 
en 2012, debido a la necesidad e 
inquietud de conocer más sobre esta 
enfermedad, a partir del diagnóstico 
a su hijo Nacho, que ya empezó a 
presentar complicaciones durante 
el embarazo, parto y posterior 
desarrollo. La asociación, que 
cuenta con más de 600 socios, se ha 
convertido en un punto de referencia 
para las familias de enfermos de 
Dent de otras partes del mundo que 
buscan desesperadas información 
por internet.

La principal misión de Asdent es 
recaudar fondos de forma privada 
para realizar una investigación, 
conjuntamente con el Instituto 
de Investigación del Hospital Vall 
d´Hebrón de Barcelona y el Hospital 
La Candelaria de Tenerife, y conseguir 
un tratamiento para la enfermedad. 
También se propone el objetivo de 
difundir el conocimiento de esta 
enfermedad tan poco conocida, 
tanto a nivel de la población general 
como entre el propio cuerpo médico 
profesional. Además, también tiene 
la importante misión de hacer una 
red de apoyo con otros pacientes. 

Tapones solidarios
La campaña de tapones solidarios 
para Nacho fue una de las primeras 
iniciativas de la asociación, 
manteniéndose fija como método 
de recaudación de fondos y 
consiguiendo, después de 4 años, 
recoger casi 500 toneladas de 
tapones entre los diferentes puntos 
de recogida que hay por toda España.

El reto de Eva
Eva, la mamá de Nacho, también 
da visibilidad a la enfermedad 
participando en las carreras 
ciclistas más exigentes, como la 
Titan Desert, donde ha participado 
en dos ediciones, finalizando la 
carrera en ambas ocasiones. De 
hecho, entre 2013 y 2014 se grabó 
el documental ‘El reto de Eva’, que 
mostró la lucha incansable de Eva y 
la asociación Asdent. 

Además, este año 2019 se ha 
estrenado el segundo documental 
de la asociación ‘Más allá del 
reto de Eva’, en el que se muestra 
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Un munt de propostes per viure el nadal 🌲 al Baix 
Llobregat

R. Komunica-Press

El web esnadal.cat proposa més de 50 activitats, fires i festes nadalenques a la comarca

El Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat ha tornat a posar en marxa 
aquest mes de desembre una ori-
ginal campanya per compartir la 
il·lusió del Nadal: el web esnadal.
cat. Es tracta d’un aparador de més 

de 50 activitats, fires i festes de Na-
dal a la comarca. Un lloc on desco-
brir els atractius, les activitats, les 
fires i les festes més rellevants dels 
municipis del Baix durant les dates 
nadalenques. 

En són alguns exemples el Pessebre 
Vivent de Corbera, la Fira de la Pu-
ríssima de Sant Boi, la Fira Avícola 
de la Raça Prat al Prat de Llobregat, 
la fira medieval Castrum Fidelis de 
Castelldefels, els tallers de Nadal al 
Museu de les Aigües, el FiraJuga de 
Sant Andreu de la Barca, la fira de 
Nadal de Collbató, el Campament 
del Mag Maginet de Cornellà de 
Llobregat, el Campament d’en Fan-
guet a Esplugues de Llobregat i els 
Caça-Tions de Catalunya en Minia-
tura, entre moltes altres propostes.

Joc i sorteig
Com a novetat, aquest any el web 
esnadal.cat anima a tothom a parti-
cipar en el joc del tortell de Reis. En-
tre totes les persones participants, 
el Consell Comarcal sortejarà una 
experiència en família al Baix Llo-
bregat (2 adults i 2 infants) i un “pack 
fred” solidari que consisteix en un 
buff i una manta de la Fundació Por-
tolà.
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Solidaritat, il·lusió i cooperació marquen l’agenda 
nadalenca a Sant Boi

R. Komunica-Press

La celebració de la Fira de la 
Puríssima va donar el tret de sortida 
a les activitats nadalenques de 
Sant Boi, que continuaran omplint 
d’esperit la ciutat fins al proper 5 
gener.

Pessebre Vivent
Entre les propostes més destacades, 
trobem el XI Pessebre Vivent, que es 
podrà veure el 14 i 15 de desembre 
als Jardins Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. Hi haurà representacions en 
viu de les imatges més clàssiques 
del Nadal: naixement, reis, pastors, 
romans, bugaderes i mercaders. Una 
cita per a tota la família on conèixer 
els oficis tradicionals i animals de 
granja. Organitzat per la Comissió 
de Festes de Cooperativa Molí Nou 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i Parc Sanitari Sant Joan de Déu, hi 
seran presents el veïnat del Districte 
com a actors principals.

Llum de la Pau
Diumenge 22 de desembre arribarà 
al pessebre tradicional de la plaça 
de l’Ajuntament la ‘Llum de la Pau 
de Betlem’, tradició nadalenca on es 
lliurarà la flama als assistents perquè 
s’estengui el desig de la pau a totes 
les llars. Es cantaran nadales amb 
la participació de les corals infantils 
de la Coral Renaixença. Organitzen 
l’Agrupament Escolta i Guia Sant 

Ramon Nonat i els Pessebristes de 
Sant Boi.

Parc de Nadal
Un altre imperdible de les festes 
nadalenques serà el Parc de Nadal 
Infalúdic, que s’instal·larà a la plaça 
Catalunya del 28 al 30 de desembre. 
Allà els nens i les nenes podran 
divertir-se durant les vacances de 
Nadal, gaudint d’una sèrie de jocs 
i activitats d’entreteniment per a 
totes les edats.

Campament Reial
Els patges de Ses Majestats els 
Reis Mags de l’Orient s’instal·laran 
a la plaça de la República, del 2 al 
4 de gener, on els nens i les nenes 
podran lliurar les cartes als reis 
i participar a diverses activitats: 
tallers de fanalets a la nit de Reis, 
un gran scalextric i jocs gegants. 
L’animació anirà a càrrec del veïnat 
de Marianao que van participar en 
l’espectacle sobre la història del 
barri del Marianao del projecte 
Cultura als Barris.

Cavalcada de Reis
De setembre a gener moltes entitats 
locals, un petit grup d’artistes 
visuals i un equip municipal 
treballen plegats en una nau del 
polígon de Sant Boi per donar forma 
a les carrosses i a les comparses de 

Desenes de propostes nadalenques per gaudir de la ciutat, com els tradicionals pessebres, l’arribada de la 
Llum de la Pau, activitats solidàries i el plat fort: la Cavalcada de les entitats santboianes

la Cavalcada de Reis que desfilen 
per tota la ciutat la Nit de Reis. Són 
aquestes entitats santboianes les 
que construeixen les escenografies 
de les carrosses i les que elaboren el 
vestuari i attrezzo de les comparses 
i decideixen la temàtica per a totes 
les carrosses. Aquell dia, més de 
1.000 ciutadans i ciutadanes de 
Sant Boi s’impliquen i participen en 
aquest projecte.

I aquest any 2020 la Cavalcada de 
Reis de Sant Boi retrà un homenatge 
a la creativitat, submergint-se 
en un món abstracte presidit per 
les formes, els volums i el color 
inspirant-se en l’estètica de molts 
artistes contemporanis: Tanya 
Schultz, Yayoy Kusama, Alexander 
Calder, Joan Miró, Janet Sobel, Dalí 
i Georgia O’Keeffe: reinterpretaran 
l’art pop a través de l’explosió de 
colors purs de Kusama o els mons 
de somni construïts amb gominoles 
de Schultz.

En aquesta edició 2020 participen 
les entitats següents: Asociación 
Cultural Andaluza Casa de Cádiz 
(carrossa inspirada en Salvador 
Dalí), Associació Comissió de 
Festes Cooperativa Molí-Nou 
(carrossa inspirada en Yayoi 
Kusama), Associació persones amb 
discapacitat intel·lectual Tots Som 
Santboians (carrossa inspirada 
en Alexander Calder i Joan Miró), 
Asociación Cultural Andaluza Casa 
de Sevilla (carrossa inspirada en 
Janet Sobel), Ampa Escola Benviure 
(carrossa inspirada en Tanya 
Schultz), Club Fútbol Vinyets Molí-

Vell (carrossa inspirada en Georgia 
O’Keefe), Associació de famílies 
d’alumnes del col·legi Vedruna Sant 
Boi (engalanament de la carrossa de 
l’Estel i vestuari la seva comparsa), 
Federació d’entitats Els Garrofers 
(encarregats de les tres comparses 
reials).

Cap Infant Sense Joguines
Un any més es posa en marxa la 
campanya solidària perquè tots els 
nens i totes les nenes de Sant Boi 
obrin un regal aquest Nadal. Per 
col·laborar podeu apadrinar una 
carta als Reis, donar joguines (noves), 
participant com a voluntari/a o 
adquirint el llibre solidari ‘Fum, Fum, 
Fum’ (5€ als Casals de la ciutat).

També podeu participar en les 
activitats solidàries que es faran a 
la ciutat, com el 10è concert ‘Rock 
de Joguina’ al Casal Marianao (dia 
15/preu: una joguina nova) o la 19a 
Cantada de nadales en anglès, a 
Cal Ninyo (dia 21/ preu: donatiu 
voluntari).
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La ciutat aplegat ciutats de tot l’Estat, institucions i 
empreses a la jornada ‘Tech Cities. Agenda Urbana 
i Polítiques d’Innovació’

R. Aj. Sant Boi

La ciutat Sant Boi ha estat l’amfitriona, 
el passat dia 4 de desembre, de la 
jornada ‘Tech Cities. Agenda Urbana 
i Polítiques d’Innovació’, on han par-
ticipat ciutats, institucions i empreses 
de tot l’Estat.

“Si volem avançar en el compliment 
dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)”, ha dit l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, “són essencials dues 
coses: les ciutats i les xarxes de 
col·laboració entre tots”.

A la jornada hi van participar les ciu-
tats de Sant Boi, Terrassa, Ermua, 
Barcelona, Barakaldo, San Fernando, 
Alcoi o Calvià; el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, la Gene-
ralitat de Catalunya, el Govern Basc i 
la Diputació de Barcelona; la Red In-
npulso de Ciudades de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación, la Red de 
Ciudades por la Bicicleta i les empre-
ses Vodafone i SILO, entre d’altres. 
Les taules de debat programades per 
TECH Friendly i l’Ajuntament de Sant 
Boi han comptat amb la presència 
d’alcaldesses i alcaldes dels munici-
pis esmentats, responsables de les 
diferents instàncies de l’administració 
pública i personal directiu d’empreses 
privades. 

L’objectiu de la jornada ‘Tech cities’  
era principalment compartir punts de 
vista, inquietuds, experiències i bones 
pràctiques per repensar les ciutats. 
Els debats han posat sobre la taula 
conceptes com ‘desenvolupament 

urbà’, ‘innovació’, ‘ciutats intel·ligents’, 
‘gestió de dades’, ‘compra pública’, 
‘lluita contra el canvi climàtic’, ‘soste-
nibilitat’ o ‘transformació digital’. Tot 
plegat, nous reptes que les ciutats 
han d’abordar en les seves ‘ agendes 
urbanes ‘ vinculades als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

L’alcaldessa de Sant Boi ha explicat 
que des de les ciutats “hem d’apostar 
per desenvolupaments urbans sos-
tenibles i per polítiques innovadores” 
i ha afegit que per donar respostes 
eficaces als reptes del futur immediat 
caldrà fer-ho, com en aquesta jorna-
da, “des de lògiques col·lectives, tre-
ballant amb aliances i en xarxa”.

Durant la jornada, TECH Friendly ha 
presentat els premis i el rànquing 
TECH Cities , iniciatives que es duran 
a terme l’any 2020 per reconèixer la 
tasca innovadora de les ciutats en re-
lació amb els ODS.
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Cita amb els productes de prox imitat 
a la 46a Fira Avícola raça Prat
La Fira se celebra els dies 13,14 i 15 de desembre a la Granja de la Ricarda

R. Komunica-Press

Com cada any per aquestes dates, es 
celebra la Fira Avícola de la raça Prat, 
una fira de proximitat, de km 0, que 
mostra productes de la terra recone-
guts i de qualitat, com són l’aviram 
de raça Prat i la carxofa Prat, entre 
d’altres.  La Fira, que se celebrarà del 
13 al 15 de desembre, combina la tra-
dició de la pagesia amb una mostra 
de l’activitat econòmica, associativa 
i de restauració de la ciutat. 

32a Mostra Comercial
Al pavelló de la Mostra Comercial 
es pot trobar una àmplia gamma 
de productes i serveis. Hi haurà un 
interessant sector especialitzat en 
alimentació tradicional de diferent 
d’origen de la geografia espanyo-
la, productes catalans, extremenys, 
gallecs, mallorquins, etc. També  hi 
estaran les empreses de comerç i 
serveis locals que tenen en la Fira un 
excel·lent aparador i oportunitat de 
promoció. 

Mostra d’Entitats
Com cada any, la Mostra d’Entitats 
a la Fira Avícola suposa la troba-
da anual d’una gran part d’entitats 
del Prat. un moment clau on les 
associaciones de la ciutat tindran 
l’oportunitat d’ensenyar les seves ac-
tivitats a la ciutadania pratenca. Com 
és habitual, la Mostra estarà comple-
mentada per una sèrie d’activitats 
que amenitzaran tot el cap de se-
tmana. Entre les més destacades, 
per exemple, el dissabte, tindrà lloc 
l’activitat “Les dones de la nostra 

vida”, a càrrec de l’Escola d’Arts del 
Prat i organitzada pel programa de 
Feminisme i LGTBI. Aquesta activitat 
té com objectiu recuperar i posar en 
valor el rol de les dones i proposarà 
als assistents fer una representació 
d’una dona que hagi estat important 
a les seves vides.

També hi hauran durant el cap de se-
tmana moltes activitats de caire so-
cial, cultural, esportiu o infantil.

Praticipa
En el marc de la Mostra d’Entitats i 
amb l’objectiu de dinamitzar a tra-
vés d’una activitat lúdica l’espai es 
planteja de nou el Praticipa, el joc 
participatiu de la ciutat. Enguany es 
presenta amb novetats: més proves, 
un nou regal, nous reptes a superar 
i nous personatges. Els més petits 
hauran de mostrar el seu valor i com-
promís amb la ciutat en divertides 

proves per investigar i explorar as-
pectes nous del Prat, alhora que re-
flexionaran sobre què és ser un bon 
veí o veïna o sobre com ens podem 
ajudar tots plegats a gaudir dels es-
pais comuns de la ciutat. Hauran de 
recórrer diferents estands de la Mos-
tra d’Entitats així com també l’estand 
municipal o del Prat Ràdio per inves-
tigar i descobrir pistes que els portin 
al final del joc.

Gastronomia
En el marc de la 46a edició de la Fira 
Avícola, la xarxa de restaurants lo-
cals El Prat Degusta’l i d’altres res-
taurants del Prat adherits a aquesta 
campanya, tornaran a convidar a una 
variada proposta gastronòmica i a 
degustar un Menú de Fira, elaborat 
amb el pollastre pota blava, com a 
principal ingredient dels seus me-
nús. Tzambé hi haurà el Take Away i 
el tradicional Esmorzar de Pagès.

Economia Social i Cooperativa
L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llo-
bregat i l’Ajuntament del Prat orga-
nitzen la segona Fira de l’Economia 
Social i Cooperativa del Baix Llobre-
gat  (FESCdBLL) dins el recinte de la 
46ª Fira Avícola de la Raça Prat. La 
Fira acollirà una representació de 
les entitats de l’Economia Social i 
Cooperativa (ESC) de la comarca del 
Baix Llobregat en una de les naus 
de la Granja, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer els visitants que una 
altra economia ja està aquí i pot ofe-
rir solucions en tots els àmbits del 
consum: l’habitatge, l’alimentació, 
les comunicacions, el transport, el 
finançament, etc...

El Nadal 
arriba al Prat

R. Aj. El Prat

El 29 de novembre va arrencar la 
campanya de Nadal d’enguany, amb 
la il·luminació dels carrers comercials. 
L’Ajuntament subvenciona el 80% dels 
projectes d’enllumenat, a fi d’afavorir 
les activitats de dinamització 
realitzades per les associacions de 
comerciants. 

Aquest any, no només la Cavalcada 
de Reis tornarà a l’avinguda de la 
Verge de Montserrat; també ho faran 
els llums de Nadal, ja que el tram 
central, entre Carretera de la Marina i 
Jaume Casanovas, s’ha il·luminat amb 
motius  nadalencs. 

Nadal als comerços i a les xarxes
Durant totes les festes nadalenques, 
les associacions de comerciants de la 
ciutat organitzaran una gran varietat 
d’activitats per promoure el comerç 
local: mercats nadalencs, actuacions, 
jocs infantils, recollida de cartes per 
als Reis de l’Orient... Podeu seguir la 
campanya nadalenca del comerç 
pratenc a les xarxes socials, a través 
de les etiquetes #Comerçmagic i 
#NadalAlPrat.

Concurs d’aparadors 
Com ja és tradició, els establiments 
participants en el Concurs d’Aparadors 
exhibiran els seus dissenys fins al 12 
de desembre. Podeu participar en 
la votació popular enviant un SMS o 
un whatsapp per escollir els millors 
muntatges (trobareu el número als 
aparadors participants). Juntament 
amb els vots populars, un jurat 
especialitzat valorarà la qualitat i la 
creativitat dels aparadors i decidirà 
els guanyadors.

L’Ajuntament dona suport 
a les associacions de 
comerciants en les activitats 
de promoció i dinamització i 
en l’enllumenat dels carrers
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Comprar a Sant Climent aquest 
nadal, té premi

R. Komunica-Press

Aquestes dates nadalenques 
comprar al comerç local tindrà premi. 
L’Ajuntament de Sant Climent de 
comú acord amb els comerços locals 
col·laboradors, organitza la promoció 

“comprar a Sant Climent de premi”.  
La iniciativa té per finalitat impulsar 
i promocionar l’activitat comercial 
del municipi, premiant la fidelitat 
i confiança dels consumidors. La 

Se sortejaran 15 vals de 20€ entre tots aquells que comprin als comerços 
de la ciutat i omplin una butlleta de segells

promoció consisteix en completar els 
sis vuits d’una butlleta que trobareu 
als comerços col·laboradors durant 
els mesos de novembre i desembre, 
i finalitzarà una setmana abans de 
les Festes de Nadal, en la que tindrà 
lloc el sorteig que determinarà el 
guanyador/a de la promoció. . 

Les butlletes es poden trobar als 
establiments col·laboradors i també a 
l’Ajuntament. Un vegada completat la 
butlleta amb 6 comerços diferents, el 
participant ha de completar-ho amb 
les seves dades personals i la podrà 
dipositar-la a una urna preparada a tal 
efecte a la recepció de l’Ajuntament.

En total es sortejaran 15 vals de 20 
euros cadascun. El guanyador rebrà 
un val per import de 20€, a bescanviar 
al comerç local col·laborador que 
desitgi. El termini per gastar aquest 
val serà d’un mes a partir del dia 
següent a la data del sorteig. A 
data 18 de gener de 2020 caducarà 
l’import no gastat.

Adhesió al 
programa 
Demeter de 
perspectiva 
de gènere
R. Aj. Sant Climent

L’Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat s’adhereix al Programa 
Demèter, amb l’objectiu de treballar 
amb el Pla d’Igualtat Intern amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. El programa Demèter 
és un instrument per incorporar 
la perspectiva de gènere en les 
polítiques de transparència i en 
els projectes d’innovació en el bon 
govern per contribuir a equilibrar 
la corresponsabilitat entre dones i 
homes.

L’Agència de Transparència de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
és responsable de coordinar les 
accions i iniciatives orientades a 
impulsar la transparència, facilitar 
el dret d’accés a la informació i 
promoure el bon govern.
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Campaña navideña para 
promocionar el comercio local

R. Komunica-Press

‘Estimem el Nadal’ es la campaña 
comercial de Navidad que este año 
ha puesto en marcha la Associació 
de Comerciants de Santa Coloma 
de Cervelló, con el apoyo del 

Ayuntamiento. El objetivo principal 
vuelve a ser el de promocionar e 
incentivar las compras navideñas 
en el comercio local, con el sorteo 
de cheques regalo y de una panera.

A la campaña de este año se 
han adherido 40 comercios del 
municipio. La campaña empezó el 
pasado 1 de diciembre y finalizará 
el próximo dia 20. Por cada compra 
realizada durante este periodo, 
los comercios que se han sumado 
a la campaña entregarán tickets 
para participar en los sorteos, con 
premios y cheques regalo por un 
valor total de 1.500 €. En concreto, 
se sortearán 43 cheques regalo por 
valor de 35 € cada uno para comprar 
en los comercios asociados. Además 
se sorteará la tradicional panera con 
frutas y verduras Km0, gentileza del 
Mercat de Pagès de la Colònia Güell 
y un jamón de Bon Àrea.

El sorteo se celebrará el mismo 
viernes 20 diciembre en la Sociedad 
Recreativa, durante la media 
parte del Concierto de Navidad 
organizado por el Centre de Repàs 
Escolar NEURONA’S y la Associació 
de Comerciants.

La Associació de Comerciants de Santa Coloma organiza la campaña 
‘Estimem el Nadal’

Obre 
l’aparcament 
públic 
d’avinguda 
Santa Coloma

L’aparcament públic de l’avinguda 
Santa Coloma  ja s’ha reobert a la 
ciutadania després de les obres 
de remodelació. Els treballs han 
permès ordenar la circulació de 
vehicles i vianants a l’interior de 
l’aparcament, diferenciant les zones 
d’aparcament, les de circulació de 
vehicles i la de circulació de vianants 
amb diferents paviments, millorant 
les condicions d’accessibilitat, 
seguretat i il·luminació. També s’han 
senyalitzat les places per a persones 
amb mobilitat reduïda, i s’ha instal·lat 
gàlibs per evitar l’entrada de camions 
i altres vehicles grans.

R. Komunica-Press
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Nova convocatòria de 
beques municipals de 
menjador

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Torrelles ha obert 
una nova convocatòria de beques 
de menjador pel curs 2019-2020 
per a les escoles d’infantil i primària 
del municipi. Els ajuts són comple-
mentaris a les beques de menjador 
que ofereix el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat.

De fet, les famílies que podran be-
neficiar-se de les noves beques mu-
nicipals de menjador han d’haver 
sol·licitat prèviament els ajuts del 
Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat o han de ser alumnes de nova 
matriculació. De manera excepcio-
nal, es podran beneficiar les famí-

lies que, tot i no haver sol·licitat amb 
anterioritat la beca del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, des dels 
Serveis Socials es valori mitjançant 
un informe social la necessitat dels 
infants d’assistir al menjador esco-
lar i hi hagi un pla d’intervenció ac-
tiu amb la família.

El termini per presentar les 
sol·licituds finalitzarà el divendres 
13 de desembre. Les famílies inte-
ressades en aquests ajuts muni-
cipals han d’adreçar-se al Servei 
d’Atenció Ciutadania o als Serveis 
Socials, en horari d’atenció al pú-
blic.

Torrelles se vuelca 
con las enfermedades 
minoritarias

R. Komunica-Press

Torrelles vuelve a volcarse un 
año más con la Marató de TV3, 
que este año está dedicada a las 
enfermedades minoritarias, dolencias 
muy poco frecuentes que afectan 
un máximo de 5 personas por cada 
10.000 habitantes. Las enfermedades 
minoritarias incluyen un conjunto de 
dolencias muy diferentes, pero que 
tienen en común que acostumbran 
a ser graves, crónicas, progresivas y 
discapacitantes.

Las propuestas solidarias en el 
municipio empezaron el pasado 6 de 
diciembre con un torneo de fútbol 
de la mano de la Unión Deportiva 
Torrelles, que destinó toda la entrada 
(de 2€) a la causa. Siguiendo con el 
deporte, el sábado 14 de diciembre 
será el turno de dos torneos solidarios 
de tenis y pádel impulsados por el 

Club de Tenis Can Coll Torrelles 
y el Ayuntamiento. El precio para 
participar será de 10 euros por 
persona. 

Por otro lado, el domingo 15, el AMPA 
Can Coll impulsará la 5.ª Caminata 
Familiar Solidaria. La ruta será de 
seis kilómetros con avituallamiento a 
medio recorrido y final en la Plaza del 
Ayuntamiento. Durante el itinerario, 
se organizará la actividad ‘Buscamos 
el Tió’ y en la Plaza del Ayuntamiento, 
habrá música y propuestas infantiles.

Así mismo, el Ayuntamiento hará 
el sorteo de una panera solidaria. 
Las personas interesadas pueden 
comprar los tickets en los comercios 
al precio de 1 euro. El sorteo se 
celebrará el domingo, en las 13 horas, 
en la Plaza del Ayuntamiento.

Els ajuts seran complementaris als ofertats pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat

Diversas actividades recaudaran fondos para la 
Marató de TV3
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NO ET POTS PERDRE....

Bingo per la Marató

Pau Casals, 1
Sant Climent
Preu (donatiu): 1€

15, 16 i 17-12-2019

15-17 Festa del Caga Tió
21

Teatre: ‘Els Pastorets de 
Sant Boi’

Cal Ninyo
Sant Boi
Preu: des de 5€

Del 25 al 29-12-2019

25-29

18:00h

C.Cívic Jardins de la Pau
El Prat
Gratuït

21-12-2019

17:00 h

Diversos horaris

Concert de Nadal22

Parròquia
Santa Coloma de Cervelló
Gratuït

22-12-2019

13:00 h

Teatre: ‘Tercets’, de 
Joan Oliver

21

Ateneu Torrelenc
Torrelles
Gratuït

21-12-2019

21:30 h

L’hora del conte en 
anglès: Snow Penguin

10

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Sant Climent
Gratuït

10-01-2020

18:00 h

Pratijoc 201927-3

Del 27-12-2019 
al 3-01-2020

Festa de l’Home dels 
Nassos

31

Plaça Catalunya
Sant Boi
Gratuït

31-12-2019

11:00 h

Escola del Parc
El Prat
Preu: des de 2€

de 16 a 20:00 h
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#1vida5respuestas

“Los cuentos, la literatura, son la base del 
aprendizaje de cualquier ser humano”

Muriel Bourgoise - CEO de Micuento.com

Muriel es una joven emprendedora, CEO y cofundadora de MiCuento.com, una startup que ilusiona a los niños con la 
lectura convirtiéndolos en los protagonistas de sus historias favoritas

1-¿De dónde viene esa pasión por la 
literatura y por contar cuentos?
De niña me fascinaban las historias. 
Eran mundos maravillosos donde 
todo lo que quisiera podía ser posible. 
Con los cuentos aprendí a ser valiente 
y sensible y a no dejar que ningún 
obstáculo se antepusiera ante mí y mis 
sueños.  

2- ¿Cómo decidiste hacer de esa 
pasión tu profesión y emprender tu 
propio negocio?
De forma natural fui sintiendo siempre 
la necesidad de mejorar nuestro 
mundo, de hacer de él un lugar más 
igualitario y bonito para todos y todas 
nosotras, entonces empecé a ver que la 
educación era fundamental para poder 
hacer ese cambio: nuestra infancia y lo 
que aprendemos a lo largo de nuestra 
vida nos da las herramientas de lo que 
seremos en el futuro. Y los cuentos, la 
lectura, son la base del aprendizaje 
de cualquier ser humano, tanto por el 

desarrollo de la comprensión lectora 
como por la ayuda que representan 
para atravesar las dificultades en 
la vida. Y así me fui dedicando a la 
educación, desarrollando proyectos 
educativos para hacer con niños y niñas, 
y a su vez en narradora oral o contadora 
de cuentos. Gracias a mi experiencia 
como narradora oral descubrí la magia 
que representaba hacer que los niños 
y niñas se adentraran en esos mundos 
fascinantes que son los cuentos. Y así 
surgió micuento.com una plataforma 
online donde los niños y niñas pueden 
ser los protagonistas de sus historias 
favoritas.

3-  La estrella de Micuento.com es 
sin duda el“Principito”. ¿Por qué 
escogisteis este título?
El Principito es una belleza literaria 
que representa muchos de los valores 
con los que nos sentimos muy afines 
en MiCuento: Recordar que fuimos 
niños y niñas alguna vez y defender la 

infancia como una etapa muy especial 
de la vida, cuidarnos los unos a los 
otros como El Principito con la rosa, la 
conciencia medioambiental de cuidar 
nuestro planeta como el Principito lo 
hace con el Baobab, darle importancia 
a la amistad como le enseña el zorro al 
Principito, ver con el corazón para ver lo 
esencial y no quedarse en lo superficial 
etc…

4-  ¿Es difícil fomentar la lectura infantil 
en una era tan tecnológica?
Sin duda la era digital en la que estamos 
inmersos implica que la lectura infantil 
compite con plataformas como 
youtube, videojuegos y apps; pero a su 
vez, gracias a la tecnología en MiCuento 
podemos hacer que personalices tu 
libro online en micuento.com  y al cabo 
de unos días el niño o niña protagonista 
reciba en tapa dura una increíble 
aventura donde salva a un dragón de 
las estrellas o vuela hasta el planeta 
del Principito. Eso solo se puede hacer 

gracias a la tecnología.

5- Tú emprendiste muy joven. Da un 
consejo a jóvenes que estén pensando 
en hacerlo…
El mundo os necesita, hay realmente 
muchísima cosas por hacer. Buscad 
el problema con el que os sintáis más 
sensibilizados y soñad con solucionarlo. 
No paréis hasta conseguirlo: el 50% del 
camino es ser perseverante con lo que 
queréis conseguir.






