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GAVÀ

El comercio de la 
ciudad se prepara 
para una nueva fiesta 
nocturna ‘Castelldefels 
Open Night’

VILADECANS

Música, cultura 
popular y propuestas 
familiares y juveniles, 
protagonistas de la 
Festa Major de Sant 
Pere 2018

La reformada plaza 
de las Palmeres da 
continuidad al principal 
eje comercial de la 
ciudad

CASTELLDEFELS

Begues, uno de los 
seis municipios de la 
AMB que cumplen la 
normativa europea de 
recogida selectiva

BEGUES
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20 ANYS DONANT SUPORT A LES 
FAMÍLIES
R. Meritxell Milian. FAGA 

(Famílies dÁlzehimer de Gavà

• Valoració i adequació de l’entorn 
domiciliari i familiar.
• Serveis d’ajuda domiciliària.
• Transports.

A les AFAs disposem d’una plata-
forma de professionals experts que 
donen aquests serveis: psicòlegs, 
neuropsicòlegs, logopedes, tera-
peutes ocupacionals, fisioterapeu-
tes, infermers,  treballadors socials, 
auxiliars de geriatria  i voluntaris.

Les famílies afectades us podeu 
adreçar a www.fafac.cat, on troba-
reu més informació i assessorament.

La Malaltia d’Alzheimer és 
un problema social i sanitari 
de dimensió pública que no 
només afecta a les persones 
diagnosticades i al seu cercle de 
familiars sinó que també impacta 
sobre tota la societat.

La malaltia d’Alzheimer s’ha 
convertit en un gran problema 
de salut a tot el món. A l’Estat 
espanyol es calcula que entre un 
5 i un 10% de les persones més 
grans de 65 anys la pateixen. Però 
les seves característiques fan que 
el problema esdevingui també un 
greu problema social. La malaltia 
d’Alzheimer és degenerativa i 
d’evolució progressiva i és la 
malaltia crònica que provoca una 
major dependència. Per tant, afecta 
la vida diària de les famílies i els 
cuidadors dels malalts, gairebé 3,5 
milions de persones a tot l’Estat i a 
Catalunya més de 100.000.  

Davant d’aquest problema social es 
van crear les Associacions de Fami-
liars de malalts d’Alzheimer (AFA) 
per tal d’ajudar aquestes persones 
en els diversos àmbits afectats per 
la malaltia: àmbit social, psicològic, 
lega, les Associacions acompanyen 
i presten els seus serveis assisten-
cials a les famílies  durant tot el 
procés de la malaltia i representen 
als afectats davant l’administració i 
la societat per donar a conèixer la 
seva problemàtica i necessitats i 
reivindicar els seus drets. 

La FAFAC és la federació que agrupa 
les 21 Associacions establertes per 
tot el territori català (Federació 
d’Associacions de Familiars de 
malalts d’Alzheimer de Catalunya). 
Actualment representem a més de 
7.500 famílies. 

La Federació, des de fa 20 anys, 
treballa a nivell local, recolzant 
les AFAs catalanes per millorar la 

qualitat de vida de malalts i familiars 
cuidadors i, alhora, treballa a nivell 
global per resoldre els problemes 
que suposa la demència i lluitar per 
fer-la desaparèixer.

Què oferim des de les AFAs:
Informació, formació, assessora-
ment jurídic i legal, Suport psico-
lògic a la persona diagnosticada i 
al cuidador; Grups de Suport emo-
cional

Prestació de serveis: 
• Programes de Psicoestimulació, 
Tallers de Memòria, Centres de Dia
• Préstec d’Ajudes tècniques.
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Begues, al capdavant en recollida 
selectiva

La Unió Europea marca l’objectiu 
d’un 50% de recollida selectiva per 
al 2020, xifra que Begues ja supera 
a hores d’ara. Les dades a tota la 
zona metropolitana són bones en la 
selecció a la deixalleria, però s’han 

R. Komunica-Press

de potenciar en la selecció per 
contenidors.

Begues és un dels sis municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(d’un total de 36 poblacions) que 
ja compleixen amb l’objectiu de la 
Unió Europea d’arribar al 50% de 
residus reciclats l’any 2020. Els altres 
són Castellbisbal, el Papiol, Sant 
Just Desvern, Tiana i Torrelles de 
Llobregat.

Tot i això, des del Departament de 
Medi Ambient de l’AMB s’apunta que 
hi ha hagut un estancament en la 
recollida selectiva per contenidors a 
tota la zona metropolitana. Per aquest 
motiu, l’ens ha introduït un nou model 
de gestió per augmentar els índexs 
de recollida selectiva, ja que el 2025, 
l’objectiu europeu hauria de ser del 
55%. En aquest sentit, des de l’AMB es 

marquen com a reptes implementar 
sistemes d’individualització i incentiu 
de la recollida com subvencions als 
ajuntaments o modificacions fiscals 
en el tractament de residus per a 
aquells municipis que n’augmentin la 
recollida selectiva.

L’any passat, a tot el territori 
metropolità es van generar 1,45 
milions de tones de residus 
municipals, un 2% més que el 2016 i 
lleugerament per sobre de la mitjana 
catalana. La generació de residus per 
habitant cada any és de 456 quilos, 
sis més que l’any passat, però un 
10% menys que la mitjana catalana i 
també per sota de l’europea. En xifres 
absolutes, el 2016 es van produir a 
Begues 4.451 tones de residus, dels 
quals es van recollir selectivament 
2.193 tones (un 49,2%), tot situant-se 
en 0’89 quilos per habitant i dia.

És un dels sis municipis de l’AMB que compleixen la normativa europea de 
recollida selectiva

El Ayuntamiento de Begues ha 
iniciado un proceso de renovación y 
mejora de algunos parques infantiles 
del municipio. En algunos casos se 
han colocado nuevos elementos 
lúdicos, en otros se ha mejorado la 
seguridad, y en otros se ha mejorado 
la inclusión social. 

Así, el parque de la plaza Lina Font ha 
renovado su valla perimetral y se han 
realizado una serie de actuaciones 
para mejorar la seguridad. También 
se ha instalado un nuevo juego que 
ofrece más prestaciones a los niños 
en sustitución del anterior castillo de 
madera, el cual estaba dañado.  Una 
vez rehabilitada esta estructura, será 
instalada en el espacio de juego de 
la zona deportiva. En la plaza de 
la Comunitat de Begues Parc han 
colocado nuevos juegos infantiles 
que tienen características inclusivas, 
ya que ofrecen diferentes actividades 
a nivel de tierra para niños y niñas con 
problemas de movilidad.

R. Komunica-Press

Mejoras en algunos 
parques infantiles 
del municipio
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El próximo 30 de Junio tendrá lugar una nueva edición 
de la jornada de ventas nocturnas de los comercios de la 
ciudad, que podrán mantener sus puertas abiertas hasta 
la 1 de la madrugada

Vuelve la fiesta 
nocturna del comercio 
Castelldefels Open Night

Castelldefels vivirá este sábado 30 de 
junio una nueva Open Night, una jor-
nada especial que combinará la pro-
moción del comercio local, con músi-
ca y otros espectáculos en diferentes 
espacios de la ciudad para dinamizar 
las diferentes zonas comerciales, jun-
to a propuestas especiales de res-
tauración y el corte de algunas de las 
calles más importantes de la ciudad 
para favorecer el paseo.

Durante la tarde y buena parte de la 
noche, los comercios podrán man-

tenerse abiertos (hasta la 01h de la 
madrugada) y ofrecerán promociones 
exclusivas y otras sorpresas. Además, 
aquellos comercios que no disponen 
de tienda física o que se encuentren 
muy alejados de la zona comercial, 
podrán instalar un stand en la plaza 
de la Iglesia.

La iniciativa Castelldefels Open Night, 
que se celebrará por tercer año con-
secutivo está organizada por el Ayun-
tamiento en colaboración con el Gre-
mio de Comercio de Castelldefels.

L’Ajuntament de Castelldefels, a tra-
vés de l’Àrea municipal de Promoció 
Econòmica i Foment de l’Ocupació, 
impulsa aquest any una línia de sub-
vencions destinades a la promoció de 
l’economia local a través del foment a 
la creació i consolidació d’empreses 
i de llocs de treball relacionats amb 
l’autoocupació i la contractació de 
persones en atur per part d’empreses 
de la ciutat i la millora de la qualitat de 
l’ocupació a Castelldefels.

Existeixen tres tipus d’ajudes. La lí-
nia A, per a fomentar la creació 
d’empreses al municipi i on se sub-
vencionen tant la creació del propi 
lloc de treball per part de persones de 
Castelldefels com l’obertura de noves 
iniciatives econòmiques o la compra 
de negocis que volen canviar de pro-
pietari. La línia B és per a fomentar la 

contractació laboral a la ciutat, tant de 
persones en situació d’atur i empa-
dronades al municipi com la millora 
de la qualitat de l’ocupació ja existent 
i la contractació de persones amb 
discapacitats. Per últim, amb la línia 
C es busca fomentar a Castelldefels 
la creació i consolidació d’iniciatives 
empresarials d’economia social i coo-
perativa: cooperatives, societats limi-
tades laborals, etc.

Dotada amb una partida de 280.000 
€, té com a objectiu revitalitzar 
l’economia local i promoure noves 
oportunitats de negoci. El termini de 
presentació de sol·licituds de sub-
vencions està vigent fins al dia 30 
d’octubre de 2018 o fins a exhaurir el 
pressupost anual. Tota la informació 
es pot consultar al web municipal 
www.castelldefels.org.

Nova línia de subvencions 
per a la promoció de 
l’economia local

R. Aj. Castelldefels
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¿Cuánto tardaré en vender mi piso o casa Pedro?
Buenas tardes desde nuestra oficina 
de Gavà.
Oigo últimamente mucha confusión 
respecto a este tema en cualquier 
ciudadano o ciudadana con el que 
me cruzo, que como sabe a lo que 
me dedico me pregunta: ¿Están 
subiendo los precios verdad? Esto 
si es una persona que tiene una 
propiedad pensando en vender, si 
por el contrario es alguien que está 
pensando en comprar o está a punto 
de hacerlo me dicen: ¿Dicen que 
están empezando o van a bajar los 
precios verdad? A lo que me pregunto: 
¿donde está realmente la vara de 
medir? ¿Escuchamos las noticias que 
nos interesan y nos agarramos a ellas 
como un clavo ardiendo depende de 
nuestra situación?

Ahora os hablo como lo que algunos 
me consideran “experto” en el sector 
inmobiliario por mi amplia experiencia 
llevando en él prácticamente desde 
que tengo uso de razón, desde que 
apenas me hice mayor de edad, 
con alguna entrada o salida cuando 
tuve 18/19 añitos fruto de la edad en 
diferentes empresas, pero de manera 
continuada en Aincat desde hace 12 
años.

¿Cuál es la realidad al día de hoy? 
Como siempre me apoyaré en 
datos ya que la opinión es como el 
ombligo todos tenemos uno. Cuando 
un propietario me pregunta... Pedro 
¿cuánto tiempo tardaré en encontrar 
un comprador/vender mi propiedad? 
Mi respuesta es que la media de Aincat 
de las más de 200 compra-ventas que 
realizamos en todo el Baix Llobregat 
en 2017 es de 21 días, y bien ¿y en este 
momento? Te voy a hablar de Gavà en 
las últimas compra-ventas analizadas 
este año donde salen datos curiosos. 
La media aquí en nuestra ciudad este 

año es de 53 días y un descuento 
del precio inicial que se pide por esa 
vivienda de un 4,3%, como  muchas 
veces me dicen estos son medias... 
ahora vamos a concretar el 42% de las 
ventas realizadas este año si las pones 
al precio que te recomendamos en 
nuestro informe de valoración es las 
que no se ha bajado ni un céntimo de 
ese valor inicial, teniendo una media 
de tener un comprador en.. !18 días! 
y el otro 58% se multiplica por 5 los 
días necesitados es decir 84 días y 
teniendo que hacer un descuento de 
7,5% de tu idea inicial para localizar a 
ese comprador es decir has perdido 66 
días para acabar tener que vendiendo 
por debajo de tus expectativas 
iniciales. 

Por lo que a partir de ahora cuando 
me preguntes, Pedro... ¿cuánto 
tiempo tardaré en vender mi casa? 
Te responderé: Eso no depende de 
nuestras habilidades, depende de los 
días que tardes en ponerlo al precio 
real, que afortunadamente desde 
Aincat apoyándonos en el Big Data más 
grande del país sabiendo la diferencia 
de las 217.638 viviendas que nos han 
encargado la venta a las 32.169 que 
hemos vendido desde 2011 y llevamos 
registrando desde nuestra agrupación 
a nivel estatal el Club Noteges y que 
lideramos aquí en Gavà por numero 
de compra-ventas realizadas desde 
Aincat. ¿Estás pensando en vender 
tu propiedad? Ven a vernos a nuestra 
oficina del paseo Juan Maragall donde 
te haremos una tasación de tu vivienda 
¡GRATUITA! y donde te aportaremos lo 
que necesitas como vendedor cuando 
pones algo en venta, COMPRADORES 
ya que manejamos el 43,5% de la 
demanda españoles con 199.934 
compradores digitalmente registrados 
y emocionalmente preparados para 
comprar.

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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L’escola de ball La Sala de Gavà ha 
obtingut un nou premi. Concretament, 
han quedat primers, en categoria 
absoluta, en el campionat nacional de 
danses urbanes iDance 2018 disputat 

La Sala aconsegueix un nou 
premi nacional de ball

el passat 3 de Juny amb el seu nou 
grup Feel, Share & Funk. “Pocs mesos 
abans dels campionats, a Edu Aliwal, 
director i coreògraf de l’escola, se 
li va ocórrer que podria fer un grup 
mixt d’edats, com el passat grup No 
Limits que va quedar segon a l’iDance 
i van arribar a la semifinal del concurs 
televisiu Got Talent”, expliquen des de 
l’escola. Aquesta vegada però, a Aliwal 
li feia especial il·lusió ballar amb els 
alumnes de l’escola, tant adults com 
infants, i així ho va fer.

Amb aquesta ja són 7 les vegades que 
l’escola La Sala puja a pòdium aquesta 
temporada. 

R. Komunica-Press

Inaugurada la nueva pista 
del Marcel·lí Moragas

Gavà ya cuenta con un nuevo 
equipamiento deportivo, la nueva pista 
polideportiva de la escuela Marcel·lí 
Moragas. La pista, semicubierta y de 
uso compartido, beneficiará no sólo 
al centro educativo, sino también a 
los barrios del entorno y permitirá 
liberar un poco los dos pabellones 
municipales ya existentes. Su 
construcción, una de las inversiones 
más importantes de este mandato, 
ha contado con un presupuesto de 2 

millones de euros, financiados por el 
àrea Metropolitana de Barcelona.

La pista Marcel·lí Moragas está 
pensada como una instalación de 
uso compartido, lo más polideportiva 
posible, con el objetivo de dar cabida 
a todas las prácticas deportivas que se 
realizan a los pabellones municipales 
cubiertos como son: baloncesto, 
balonmano, fútbol sala y vóley 
Además, se aprovechará el nuevo 
equipamiento para la competición 
regular de los Jocs Esportius Escolars 
de Gavà, cumpliendo así una vieja 
reivindicación de este colectivo que 
permite la iniciación en la práctica 
deportiva a los escolares del municipio.

La escuela Marcel·lí Moragas utilizará 
la pista y los vestuarios en exclusiva 
durante el horario escolar, mejorando 
así la calidad de las actividades del 
proyecto educativo del centro.
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Els joves i les famílies, protagonistes de la 
Festa Major de Sant Pere de Gavà

R. Komunica-Press

Ja està tot preparat per la Festa Major 
de Sant Pere 2018, que se celebrarà 
del 28 de juny al 1 de juliol. Així durant 
quatre dies Gavà es convertirà en un 
gran escenari on se succeiran dife-
rents propostes musicals, artístiques, 
lúdiques i de cultura popular i tradi-
cional per a tots els gustos i totes les 
edats.
 
David Bustamante, cap de cartell
El concert estrella d’enguany vindrà 
de la mà de David Bustamante. El 
cantant de Cantabria presentarà el 
seu darrer treball “Lo pide el alma” el  
dissabte 30 de juny a les 23.00h a la 
plaça de Francesc Macià. Un concert 
on també hi seran presents altres èxits 
de la seva carrera musical.

Destaquen també a la programació 
els Hotel Cochambre, que pujaran a 
l’escenari de la Torre Lluch el diven-
dres 29 a mitjanit. Abans, l’Auditori 
Marc Grau acollirà la Nit de Tributs 
amb Black Ice que oferirà versions 
d’AC/DC a les 22.00h i també hi haurà 
el concert de Mala Vida a l’avinguda 
del Mar a les 22.50h.

No faltarà la XVI Convenció de Tu-
llianos, que se celebrarà dissabte a 
l’Auditori Marc Grau, a partir de les 
19.00h. El mateix dissabte tindrà lloc la 
Nit de Rumba al parc de la Torre Lluc, 
escenari que també acollirà altres pro-
postes musicals com les Vesprades al 
Jardí amb tres actuacions diferents o 
la tradicional cantada d’havaneres de 
diumenge a la nit.

Una festa per a les famílies
La Festa Major d’enguany vol donar un 
espai especial a les famílies i als més 
petits i petites de la casa amb un festi-
val del joc, l’experimentació i la diver-
sió. Aventures a través d’animacions, 
instal·lacions, música i moltes sorpre-
ses.

En el programa es podran trobar les 
propostes programades seguint la 
pista del Petit Sant Pere, un símbol en 
forma de campana que marcarà les 
diferents activitats destinades al pú-
blic familiar. Per dijous 28 i divendres 
29 de juny s’ha programat una matinal 
de cinema gratuït a l’Espai Maragall. 
També el dijous hi haurà un taller fa-
miliar de construcció d’estels a la Bi-
blioteca Marian Colomé i divendres El 
Laberint al parc de la Torre Lluc.

Dissabte 30 de juny se celebrarà la 
Festa del Petit Sant Pere a l’avinguda 
Joan XXIII. Al matí tindrà lloc un con-
cert de xiula, el racó del conte, jocs 
de taula i la creació d’un espai artístic 
amb un taller d’estampació tèxtil del 
Petit Sant Pere. Ja a la tarda, es podrà 
participar de l’activitat Juga menut 

La música, amb els concerts de David Bustamante i Hotel Cochambre, entre d’altres, i la cultura popular, 
amb el 25è aniversari dels Gegants de Gavà, també destaquen dins el programa

amb un espai per a petita infància i 
Juga i crea amb jocs gegants i taller 
de baldufes. El mateix dissabte, la 
plaça Jaume Balmes acollirà la festa 
d’Aigües. Aquest mateix indret acollirà 
el diumenge 1 de juliol la Waterfest.

Festa Major Jove
Enguany cal destacar la implicació di-
recta i activa dels i les joves de Gavà. 
Els joves han treballat de forma molt 
activa en l’elaboració del programa 
de festes presentant propostes ori-
ginals i creatives. Ells són els autors 
del  Mapping de Festa Major que es 
farà a la façana del Museu el dia 28 de 
juny després de la inauguració de les 
festes. Un Mapping on la cultura urba-
na serà la protagonista de la història, 
grafiters i murs lliures, poesia urbana, 
skaters… com agents transformadors 
de la realitat urbana i del nostre en-
torn.

A banda d’aquesta activitat juvenil, 
la programació contempla d’altres 
propostes com ara una exhibició de 
radiocontrol, un taller de reggae-
ton amb la participació de l’escola 
El Muro, una batucada a càrrec de 
l’esplai El Mamut, un taller de hip-hop, 
una Holi Party castellera, la Led Party i 
la Fluor Party amb la presència de di-
ferents DJs, a més del concert de La 
Banda del Coche Rojo.

Cultura popular
Un any més, la Festa Major de Sant 
Pere té un espai per la cultura popu-
lar i tradicional amb actes que contri-
bueixen a reforçar la identitat de Gavà 
gràcies a la implicació i participació 
del teixit associatiu de la ciutat. Espe-
cial protagonisme tindran també els 
Gegants de Gavà que celebren en-
guany els seus 25 anys de vida.

D’altra banda, divendres 29 de juny es 
viurà un dels actes més multitudinaris 
de la Festa Major: el Castell de Focs 
a la platja. Per fer més fluid l’accés al 
Castell de Focs, l’Ajuntament posa a 
disposició de gavanencs i gavanen-
ques un servei gratuït d’autobusos.

El foc també serà protagonista de la 
mà de la Companyia General del Foc. 
Dissabte 30 de juny hi hauran activi-
tats per a tothom: plantada de dracs, 

taller i berenar diabòlic, la tabalada, 
la cercavila d’aigüa, la Ciaigüa amb la 
Pepa i els seus amics i els correfocs 
infantil i de dracs i adults que tindran 
el seu inici al passeig Maragall.

La jornada de dissabte també inclourà 
les matinades dels Grallers l’Anguila 
de Gavà que farà un recorregut per 
diferents carrers de la ciutat amb sor-
tida des de la plaça de l’Església i la 
ballada de sardanes a la plaça Jaume 
Balmes.

Diumenge 1 de juliol tindrà lloc la 12a 
Trobada d’intercanvi de plaques de 
cava de Festa Major, la trobada de 
puntaires, la Cercavila Xerinolis amb 
els personatges d’imatgeria festiva 
de la ciutat i el seu seguici, les dan-
ses de l’Esbart Sant Martí i la Cantada 
d’havaneres.

Una festa lliure de sexisme
Per segon any consecutiu Gavà incor-
pora accions per evitar i donar res-
posta a les agressions sexistes, però 
ampliant la seva intervenció al col.lec-
tiu LGTBI, per vetllar per unes festes 
lliures també de conductes lgtbifòbi-
ques. Durant els dies de la Festa Ma-
jor, s’instal.larà una carpa d’informació 
i de suport a possibles agressions 
sexistes i lgtbifòbiques. Professionals 
especialitzats que faran sensibilitza-
ció a la carpa, i en el cas de l’espai de 
joves, dues parelles itinerants també 
faran sensibilització i intervenció al 
voltant de tot l’espai on tindran lloc les 
activitats.

A més, Sota el lema “No és No” es 
repartirà material informatiu en dos 
esdeveniments concrets que tindran 
lloc el 30 de juny: la Festa Jove i el 
Concert de David Bustamante.
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La playa, preparada 
para una nueva 
temporada estival

R. Komunica Press

Las cuatro playas que forman el lito-
ral viladecanense (Murtra, Pineda, Cal 
Francès i Remolar), ya están a pleno 
rendimiento para empezar una nueva 
temporada de verano. Entre las nove-
dades de este año, destaca la apues-
ta por facilitar el acceso a la zona de 
playa sin usar el transporte privado. 
El Vilabús (VB4) ya está funcionando 
desde el pasado 15 de junio, dos se-
manas antes de lo que era habitual en 
los últimos años y, además, la última 
salida de la playa hacia el casco urba-
no acabará una hora más tarde. Los 
autobuses tendrán un intervalo de 60 
minutos por sentido, desde la avenida 
de Josep Tarradellas, de 10 a 14 y de 16 
a 20 horas, y desde la playa, de 10.30 a 
14.30 y de 16.30 a 20.30 horas. 

Además, se ha creado un nuevo tramo 
de carril bici, que pasa por la antigua 
C-31 hasta llegar al litoral, facilitando el 
acceso en bicicleta a la playa del Re-
molar, la más alejada del aparcamien-
to público y la que está más cerca del 
Espai Natural del Remolar-Filipinas. 
Hasta ahora, el carril bici sólo llegaba 
hasta la playa de la Pineda, pero des-
de mayo existe la posibilidad de usar 
este medio de transporte sostenible y 
que cada vez tiene más adeptos para 
ir a la playa del Remolar. Este nuevo 
tramo de carril bici fue estrenado con 
motivo de la 26a Paseada en bicicleta, 
el pasado 20 de mayo.

En cuanto al aparcamiento regulado, 
de unas 400 plazas, seguirá suponien-
do el pago de cinco euros para las per-
sonas de otras poblaciones y un euro 
para las de Viladecans (a acreditar 
con la tarjeta residente). Para tener-
lo adecuado para esta temporada de 
playa, época con el uso más intensivo 
de todo el año, también se han reali-
zado trabajos de mejora para arreglar 
los desperfectos causados por las llu-
vias y se han repasado puntos de giro 
y repuesto postes y cuerdas. Cómo en 
otras ocasiones, las motos y las bicis 
podrán aparcar sin ningún coste.

Por otro lado, también ya está activo, 
hasta el 11 de septiembre, el servicio 
de salvamento en las playas de la 
Murtra y la Pineda, entre las 10 y las 
19 horas. Cómo el año pasado, se ha 
instalado el módulo de socorrismo, 
el chiringuito, un módulo de servicios 
para hombres y mujeres y uno de ser-
vicios adaptados para personas con 
diversidad funcional. Además, se ha 
instalado una nueva ducha que se 
suma a las otras cinco que ya estaban 
a disposición de la ciudadanía.

Además del servicio de salvamento, 
también la Policía Local tendrá un dis-
positivo especial que patrullará con 
quads para garantizar la seguridad en 
los 2,7 kilómetros de playa con los que 
cuenta Viladecans.

Desde el pasado 15 de junio ya funciona el 
servicio de salvamento en la Murtra y la Pineda, 
además del Vilabús 4, que ha avanzado dos 
semanas su entrada en funcionamiento

Le

VILADECANS

R. Komunica-Press

La pacificació de la plaça de les 
Palmeres ja és una realitat. Des 
d’aquest mes de juny, la plaça 
ja ha tancat al trànsit i fa que la 
ciutat tingui la zona comercial 
per a vianants més llarga del Baix 
Llobregat: dos quilòmetres amb 120 
establiments. 

Les obres, que es van iniciar el passat 
8 de gener i uneixen els dos Mercats 
Municipals, resolen aspectes 
relacionats amb la mobilitat i 
milloren la xarxa de clavegueram i 

serveis. A més, s’ha volgut retornar 
a la plaça la seva identitat com 
a espai de trobada i convivència, 
instal·lant nou mobiliari urbà (bancs 
i papereres) i renovant l’enllumenat.

L’eix es completarà properament 
amb la conversió en prioritat per a 
vianants del tram de Doctor Reig 
amb la plaça de la Constitució. 

El pròxim 30 de juny es farà una festa 
del comerç per inaugurar oficialment 
la nova plaça de les Palmeres.

La plaça de les 
Palmeres ja forma part 
de l’eix peatonal 
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Un projecte per construir habitatges als camps de 
refugiats, guanyador del Talent a les Aules 2018

El passat 30 de maig es van lliurar els 
premis del Talent a les Aules Gavà-
Viladecans 2017-2018. La iniciativa, 
impulsada pels dos ajuntaments 
amb l’objectiu de fomentar entre 
els estudiants els valors de 
l’emprenedoria, va posar punt final a 
més de 6 mesos de treball, amb una 
gran gala final a l’Espai Maragall de 
Gavà

El projecte guanyador d’aquesta 
edició ha estat LOVEinBLOC, 
presentat per l’Andrea Aguilar i la 
Cristina Martínez, alumnes de 4t 
d’ESO de l’Institut Josefina Castellví 
de Viladecans. El projecte de les 
Joves, que han comptat amb 
l’ajuda del seu mentor, Sergi Fuster 
d’Arqteria, es tracta d’uns maons fets 
a partir de material plàstic reciclat, 
amb un muntatge format “clic” molt 
fàcil, lleuger i resistent per construir 
habitatges per a zones i països poc 
desenvolupats, especialment per als 
camps de refugiats. “Vam detectar 
l’oportunitat d’aprofitar i reutilitzar 
part del material residual que 
perjudica el medi ambient i alhora 
poder satisfer les necessitats 
mínimes de les persones 
proporcionant-los un espai més 
confortable, millorant les seves 
condicions de vida substituint les 

R. Komunica-Press

lones de plàstic per construccions 
amb una estructura més resistent”, 
expliquen les guanyadores.

Gràcies al seu projecte, les 
estudiants marxaran 5 dies a Silicon 
Valley amb un programa de visites 
a les empreses més importants de 
sectors innovadors com Google, 
NASA, Facebook o la Universitat de 
Stanford, un premi patrocinat per 
Motorsol i Bauhaus.

Més premis
A la gala final també es van lliurar 

dos segons premis (un de cada 
municipi) consistents en un viatge 
a Brussel·les amb visites a centres 
d’emprenedoria, vivers d’empreses 
i seus d’empreses reconegudes. El 
projecte guanyador de Gavà d’aquest 
segon premi ha estat HIKE, de Sergi 
García i Nacho Lozano, alumnes del 
Col·legi Santo Angel i mentoritzats 
per Sergio Cócera de Grupo 
Lancaster. La idea consisteix en 
unes plaques que generen energia 
elèctrica mitjançant la trepitjada de 
les persones. 

En el cas de Viladecans, el segon 
premi se l’ha endut AS-PRO, un 
protector bucal per a esportistes 
amb problemes asmàtics presentat 
per Xavi Zafra i Guillermo Alonso 
del Col·legi Sant Gabriel, que han 
tingut com a mentora a Ana Palencia 
d’Unilever.

També s’han lliurat quatre tercers 
premis, que consisteixen en una 
jornada de visites a l’ecosistema 
empresarial i del món emprenedor 
de Barcelona. Aquests han estat 
pels projectes: DYGO, una app de 
navegació inclusiva; Info Allergies, un 
detector d’al·lèrgens per a aliments; 
NDS, una app per a persones 
amb epilèpsia i Audifogafas, unes 
ulleres per a sords que tradueixen 
el llenguatge verbal a llengua de 
signes.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel 
Sánchez i l’alcalde de Viladecans, 
Carles Ruiz, van ser els encarregats 
d’obrir la gala final, i van aprofitar 
per felicitar a tots els alumnes 
participants en el Talent a les Aules, 
destacant el seu treball, esforç i 
implicació. Un agraïment que van 
fer extensiu al professorat, famílies 
i empresaris i empresàries de les 
dues ciutats que han acompanyat 
als equips participants a l’hora de 
dissenyar el seu projecte de negoci.

Abans de conèixer els guanyadors, 
l’humorista i empresari David Guapo, 
va pujar a l’escenari per explicar als 
joves com van ser els seus inicis i com 

Les guanyadores, dues alumnes de l’institut Josefina Castellví de Viladecans han desenvolupat Love 
in Bloc, un projecte consistent en reciclar residus de plàstics per a l’elaboració de maons 

“l’esforç, el talent i la passió són les 
eines que et poden fer-te arribar 
més lluny”. Una ponència motivadora 
i divertida, que va arrencar constants 
rialles als assistents.

Aprendre a emprendre
El Talent a les Aules és un projecte 
destinat a fomentar la cultura 
emprenedora de l’alumnat dels 
centres de secundària, promovent 
els valors de la creativitat, la 
innovació i el treball en equip 
perquè puguin desenvolupar les 
competències bàsiques que els 
facilitin la possibilitat d’esdevenir 
futurs emprenedors.

Enguany han participat més 500 
alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius de Gavà i Viladecans 
que, en grups de dos membres, van 
haver de presentar una idea inicial de 
negoci innovadora, creativa i viable. 

De les 264 idees presentades 
inicialment es van seleccionar 24 (12 
de cada municipi) que van passar a una 
fase de mentoratge amb empresaris 
locals, que van ajudar als joves en el 
procés de desenvolupament de la 
idea de negoci i l’elaboració del pla 
d’empresa.

12 equips finalistes
Ara fa unes setmanes, es van escollir 
els 12 projectes finalistes (6 de Gavà 
i 6 de Viladecans), que participaran 
en un programa formatiu sobre 
emprenedoria YoungEntrepreneur 
de La Salle Technova on treballaran 
entre d’altres, temes de finances, 
rendibilitat i desenvolupament del 
model Canvas per a les seves idees 
de negoci, i coneixeran experiències 
reals d’altres joves emprenedors.
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Dv

 

Ds

Ds

Matinal de cinema: 
Coco

Espai Maragall
Passeig de Joan Maragall, 11
Entrada gratuïta. LEs 
etrades es poden recolliur 
anticipadament 1 hora abans 
de l’inici de la projecció a la 
taquilla

29-06-2018

11:30 am

29-06-2018

22:00 pm - 00:00 pm 

XII Dansa a la fresca

Auditori Marc Grau
Amb la praticipació d’escoles 
de dansa de la ciutat de Gavà i 
centres de dansa convidats de 
tot Catalunya
Entrada lliure

01-07-2018

21:30 pm

Xerrada. Viu l’aire

L’Esconxador
Av. Sitges, 12
A càrrec de Roger Reixac i 
Miquel Cabré

06-07-2018

19:30 pm  

Visita lliure dels Jardins, 
sala magna i quadres 
del Castell

30-06-2018

10:00 am - 14:00 pm 

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Festa del Barri Can 
Tintorer

Associació de -Can Tintorer
Orquesta Ron Cremat y 
cuadro flamenco

07-07-2018

Durant el dia

07

El musical viu! - 1r 
Juliol musical

Teatre  El Goula
Avd, Sitges, 14
Preu: 5€
Organitza Coral Montau

07-07-2018

20:00 pm

07
Ds

Cinema entre 
Palmeres: Cars 3

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

05-07-2018

22:00 pm - 00:00 pm

Dj

XVI Convenció de 
Tullianos

Auditori Marc Grau
Actuacions gratuïtes 
de Cristobal Vergara, 
Paco&Josing, Cimbo Big 
Band, Los Doctores, Dani 
Flaco y Jethro Sur

30-06-2018

19:00 pm

Ds

Castell
Tots els dijous, divendres, 
dissabtres i diumenges de 
l’any

Plaça de les Palmeres
Castelldefels

Dg

Dv

Can Roca Runs 2018. 
Cursa solidaria

Pista Poliesportiva Can Roca
Carrer del Castanyer, s/n

01-07-2018

09:00 am - 14:00 pm

Dg

Nits d’ estiu entre 
Palmeres. Actuació de 
l’Escola Municipal de Dansa

Ds

Exposició: “Ardalén” de 
Miguel Anxo Prado

Biblioteca de Viladecans
Av. de Josep Tarradelles, 16

20-06 al 31-07-2018

Dl a Dj de 15h a 21h
Dv 9h a 15h

15a Cursa de la Lluna 
Plane 2018

Sortida inscripció prèvia a 
la tenda  Castelló Esport 
936583009
castell@base.net

27-06-2018

20:15 pm

Parcs plens de plants: 
Aquafesta

Plaça de la Diversitat
Viladecans

30-06-2018

19:00 pm

30
 Ds

29 30

06

29 30 01 05

01

27

Dv 

Taller infantil per a elaborar 
un marcapàgines divertit

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Begues

26-06-2018

17:30 pm 

26
Dm

Espectacle de 
pallassos

Biblioteca La Ginesta
Av. Sitges, 4
Amb el moyiu de la 
celebració del 4t aniversari 
de la Biblioteca La Ginesta
A càrrec de la companyia 
Pengim-Penjam

29-06-2018

18:00 pm

29
Dv

Cinema a la fresca: 
“Piratas del Caribe, la 
venganza de Salazar

Parc de la Marina, Plaça cons-
titució, Ateneu Can Batllori i 
Escola Marta Mata

28-06-2018

22:00 pm

Dj

28

BEGUES

20-31
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#1vida5respuestas

“Todo ha sido fruto de la constancia, del trabajo y del 
esfuerzo que hemos hecho”

Andrea Aguilar y Cristina Martínez - Ganadoras de Talent a les Aules 2018

Andrea y Cristina son alumnas de cuarto de ESO en el Instituto Josefina Castellví de Viladecans. Su proyecto Love in Bloc, que 
consiste en desarrollar ladrillos de plástico reciclado para construir viviendas en campos de refugiados, las ha llevado a ganar el 
concurso Talent a les Aules 2018.

1- ¿Cómo ha sido la experiencia de 
participar en el Talent a les Aules?
Talent a les Aules ha sido una 
experiencia increíble, al principio 
no estábamos muy motivadas, 
pero a medida que iban pasando 
los días iban aumentando nuestras 
ganas de trabajar y de disfrutar de 
este concurso. Hemos aprendido 
muchísimo durante estos meses, 
hemos descubierto muchas cosas, 
y ahora vemos el mundo con otros 
ojos. Estamos seguras de que nunca 
nos olvidaremos de esta experiencia.

2- ¿Cómo surgió la idea de Love in 
Bloc?
Vimos que los refugiados viven en 
unas situaciones precarias en las 
que no pueden seguir, y por otro lado 
somos conscientes del daño que 
hace el plástico a nuestro planeta. 
Y decidimos hacer algo que pudiera 

ayudar a ambas partes para mejorar 
nuestro medio ambiente y a la vez 
poder dar mejores condiciones de 
vida a los refugiados.

3- ¿Qué papel ha tenido cada una 
de vosotras en el desarrollo del 
proyecto? 
Durante todo el proceso nunca 
nos distribuimos el trabajo, fuimos 
haciendo el proyecto entre las dos y 
con ayuda de nuestro mentor. Si que 
una de las dos daba un poco más de 
ordenes para poder entregar el plan 
de empresa a tiempo pero fue un 
trabajo en equipo.

4- ¿Esperabais ser las ganadoras? 
Si que es verdad que nos 
esperábamos estar entre los 
ganadores, y en algunos momentos 
hasta pensábamos que teníamos 
posibilidades de ganar, pero nunca 

tuvimos claro que íbamos a hacerlo. 
Todo ha sido fruto de la constancia, 
del trabajo y del esfuerzo que hemos 
hecho para sacar nuestro proyecto 
adelante e intentar que estuviera a la 
altura del concurso.

5- ¿Qué esperáis del viaje a San 
Francisco?
Esperamos disfrutar como nunca, 

que sea ese viaje que nunca 
olvidaremos. Nos han dado la 
oportunidad de poder visitar algunas 
de las empresas más importantes 
del mundo y de presentar nuestro 
proyecto en Google y queremos 
aprovecharla. Y por otro lado 
queremos ver cómo trabajan allí y 
ver el funcionamiento que tienen 
todas aquellas empresas.  




