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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Sarrià dispondrá de un 
recurso pionero para 
ayudar a mujeres sin 
hogar

Se inaugura un Camí 
Escolar ideado por los 
propios alumnos

Los vecinos y vecinas 
de Les Corts decidirán 
inversiones en el distrito 
por valor de cinco millones

Empiezan las obras del 
entorno del Camp Nou en 
el Espai Barça

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes

Y ADEMÁS...
Ambos distritos, 
preparados para el 
Carnaval!
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L’ONG ACCeDE llença la campanya 
“Cada Gest Compte” 
R. ACCeDE

L’ONG ACCeDE de Gavà ha posat 
en marxa la campanya “Cada 
Gest Compte” coincidint amb la 
celebració del seu desè aniversari 
que es commemora aquest 2020. 
La iniciativa té per objecte implicar 
al teixit comercial i empresarial de 
la ciutat per tal que donin suport 
als seus projectes de cooperació, 
desenvolupament social, d’educació i 
de promoció de la dona a Etiòpia.  

La finalitat de la campanya és 
sensibilitzar a les empreses 
locals per tal que dins els seus 
programes de responsabilitat social 
corporativa (RSC), es comprometin 
amb l’Agenda 2030 i els ODS del 
Planeta practicant la solidaritat, 
en aquest cas la Cooperació al 
Desenvolupament. Aquests objectius 
de desenvolupament sostenible 
es poden aconseguir mitjançant 
la creació d’aliances i estratègies 
comunes, creant treball en Xarxa 
on les diferents empreses poden 
interrelacionar-se donant a conèixer 
bones pràctiques i programes de 
sensibilització.  

L’ONG ACCeDE fa deu anys que 
treballa a Etiòpia. Es tracta d’una 
entitat sense ànim de lucre creada per 
un grup de persones que després de 
veure en primera persona la situació 
dels nens i nenes de l’escola Adengur, 
a Woldiya arran de l’adopció d’un 
nen, decideix treballar per ajudar als 
més petits a millorar la seva qualitat 
de vida.  

El primer viatge es va fer a l’estiu de 
2010 de la mà d’IPI (una ONG catalana 
que treballa a Etiòpia). El primer grup 
de cooperants va centrar la seva 
tasca a l’escola Adengur on es va 
construir una pista poliesportiva i es 
va dotar el centre d’aigua i electricitat. 
Amb els anys, l’àmbit d’actuació s’ha 
anat ampliant a altres ciutats com 
Welkite, Hawassa o Yeka. En tots els 
programes el nexe d’unió és l’esport 
que possibilita ajudar a nens i nenes 
amb pocs recursos per tal que 
estudiïn i, com a mínim  tinguin un 
àpat saludable al dia. La pràctica de 
l’esport és l’excusa per aconseguir 
que no deixin l’escola per treballar o 
per casar-se en el cas de les noies. 
 

Per ACCeDE, l’esport és una eina molt 
potent per la formació integral de la 
persona, com a transmissor de valors 
i relacionat amb temes de salut i 
nutrició. La seva implantació a l’escola 
com un pilar més de l’educació pot 
esdevenir un element bàsic en la 
millora de la seva qualitat de vida. 
És en aquest sentit que els projectes 
estan dirigits a facilitar l’accés a 
l’esport ajudant en la dotació de les 
infraestructures necessàries, aportant 
material, formant als professionals i 
col·laborant amb les administracions 
en els seus plans de millora educativa 
i social.  

Per celebrar aquest desè aniversari 
l’entitat local està preparant tot un 
seguit d’accions per donar a conèixer 
el treball realitzar al llarg d’aquests 

deu anys. Així mateix, a Etiòpia la 
Federació Nacional de Basquetbol 
i el Comitè Olímpic del país estan 
preparant un gran esdeveniment que 
es farà coincidir amb el Dia de l’Esport 
Olímpic que se celebra a Etiòpia, 
previst per mitjans del mes de juny. 

La campanya “Cada Gest Compte” té 
per objecte obtenir altres recursos, 
independentment de les ajudes 
públiques que ACCeDE rep, i fer arribar 
els nostres projectes a més indrets 
del territori etíop. Les empreses, 
comerços i establiments que vulguin 
adherir-se poden contactar a través 
del correu practicalasolidaritat@
accede.cat. D’altra banda, les 
empreses col·laboradores rebran un 
distintiu com a empresa amb RSC 
compromesa amb l’agenda i els ODS.
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El 50 % de los vehículos 
sin etiqueta ya no 
circulan por la ciudad

R. Aj. Barcelona

Se calcula que ahora el número de 
vehículos sin etiqueta ambiental de 
la DGT que circulan por Barcelona 
representa entre un 7 y un 9 % 
del total del parque móvil de la 
ciudad. Así lo han constatado las 
cámaras de control de la zona de 
bajas emisiones durante su primer 
mes de funcionamiento. En el año 
2017 estos vehículos representaban 
el 20 % de la circulación. Esta 
disminución —circulan por la 
ciudad 40.000 vehículos menos— 
comporta una reducción de un 19 % 
de las emisiones de NOx, unas 684 
toneladas.

Para hacer el seguimiento de las 
emisiones y de la calidad del aire 
de Barcelona, el Ayuntamiento de 
Barcelona estableció un comité 
de expertos que evalúa el impacto 
de la zona de bajas emisiones 
cada seis meses. La evaluación 
va acompañada de un mapa de 
contaminación interactivo, que se 
podrá consultar de manera abierta 

en el web de Calidad del Aire. 
Esta herramienta de visualización 
ofrecerá información actualizada 
sobre cada tramo de calle a partir 
de las mediciones concretas de las 
estaciones de la Red de Vigilancia 
y Previsión de la Contaminación 
Atmosférica, que se sitúan en 
distintos puntos de la ciudad.

Cerca de 40.000 vehículos sin etiqueta ambiental, 
los más contaminantes, han dejado de circular 
por la ciudad desde la planificación de la zona 
de bajas emisiones (ZBE). Con esta reducción, las 
emisiones de NOx han disminuido un 19 %, unas 
684 toneladas, respecto al 2017

Comença la Marató per 
l’Emergència Climàtica

R. Komunica-Press

Aquest mes de febrer ha començat 
la edició d’enguany de la Marató 
per l’Emergència Climàtica, una 
campanya de sensibilització i bones 
pràctiques en l’ús i el consum 
d’energia, gas, aigua i gestió de 
residus. La Marató es farà durant 
el mes de febrer en un total de 72 
edificis i equipaments municipals 
de tots els districtes de Barcelona 
i té com a objectiu conscienciar 
sobre l’emergència climàtica que 
viu la ciutat.

Les persones que treballin en les 
oficines municipals participants, 
així com les persones usuàries 
dels equipaments, hauran de fixar-
se molt bé en com consumeixen 
energia, gas i aigua, així com intentar 
reduir al màxim tots els residus que 
generin i fer-ne la recollida selectiva 
correctament.

Setmanalment es farà un control 
dels consums d’aigua, electricitat, 
gas i emissions de CO2 per mirar si 
s’ha aconseguit reduir el consum 
i les conseqüències ambientals 
respecte anys anteriors. L’estalvi 
econòmic resultant, es traduirà 
en una quantitat de diners que es 
destinarà a projectes que donin 

resposta a l’emergència climàtica. 
Enguany s’utilitzaran per impulsar 
un projecte de creació d’horts 
socials en cobertes municipals. Una 
iniciativa en què participen diferents 
entitats sense ànim de lucre i que 
consisteix en aprofitar els terrats 
d’edificis municipals en desús per 
fer-hi horts cultivats per persones 
amb discapacitat. 

La Marató 2019 i el projecte E3
En l’edició anterior, els 62 edificis 
participants de l’Ajuntament de 
Barcelona van aconseguir reduir 
la despesa energètica dels 
equipaments públics fins a gairebé 
un 13,46% en electricitat; un 9,6% en 
consum d’aigua i un 15,33% en gas. 
En total, es va deixar de consumir 
407.377 kWh d’electricitat; 5.779 m3 
d’aigua i 815.978 kWh de gas en les 
diferents oficines municipals.                                                                                                                       

L’any passat, els fons recaptats amb 
la Marató  per l’Emergència Climàtica 
es van destinar íntegrament a la 
implantació de mesures d’estalvi 
energètic als instituts Barri Besòs, 
Doctor Puigverd i Rambla Prim. 
El projecte, anomenat E3, és una 
iniciativa educativa entorn els drets 
energètics.

Enguany hi participen més de 70 edificis i equi-
paments municipals a l’iniciativa, que destinarà 
l’estalvi econòmic aconseguit a projectes d’horts 
socials en cobertes municipals.
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Los vecinos y vecinas de Les 
Corts decidirán inversiones en el 
distrito por valor de cinco millones

Desde el lunes 3 de febrero, y hasta 
el 7 de junio, los vecinos y vecinas de 
Les Corts podrán presentar y votar 
propuestas de inversión en el distrito 
por un valor máximo de 5 millones de 
euros.

La medida llega en el marco de los 
llamados presupuestos participativos, 
que tendrán lugar por primera vez 
en Barcelona, y que deben permitir 
avanzar en el modelo de democracia 
directa, es decir, un modelo en el que 
la ciudadanía hace las propuestas, las 
debate, las prioriza y decide. Estos 
primeros presupuestos participativos 
de Barcelona permitirán que los 
vecinos y vecinas decidan 75 millones 
de euros de inversiones en los 
barrios de la ciudad, el 5% del total 
de inversión ordinaria prevista en la 
ciudad hasta el 2023.

Calendario 
El proceso se dividirá por fases. Del 
3 de febrero al 17 de abril estará 
abierta la fase de debate y recogida 
de proyectos y propuestas, así como 
la de valoración técnica y política.

Posteriormente, del 20 al 30 de abril, 
se entrará en la fase de priorización 
mediante la recogida de apoyos.

Del 4 al 22 de mayo se realizará la 

fase de concreción de los proyectos 
y, finalmente, del 25 de mayo al 7 
de junio, se abrirá la votación de los 
proyectos.

Tipos de propuestas
Los ciudadanos podrán presentar 
propuestas, principalmente, en los 
siguientes ámbitos de trabajo:

• La rehabilitación, reforma, 
ampliación o mejora o dotación 
tecnológica de equipamientos 
públicos e infraestructuras, como 
centros cívicos, casales de barrio, 
centros educativos, bibliotecas, 
ludotecas o instalaciones 
deportivas, entre otros.

• Construcción de equipamientos 
de dimensiones reducidas, como 
por ejemplo pistas deportivas, 
puntos verdes o espacios de 
juego infantiles.

• La reurbanización y mejora de los 
espacios públicos.

• Infraestructuras y mobiliario 
urbano.

• Aplicaciones o infraestructura 
tecnológica

Presentación de propuestas
Cualquier persona, aunque no esté 
empadronada en Barcelona, puede 
presentar su propuesta o proyecto de 
inversión, que debe oscilar entre los 
50.000 euros y el 30% del presupuesto 

La ciudadanía podrá hacer propuestas, debatirlas, priorizarlas y, 
finalmente, escoger las que se realizaran por votación popular

asignado al sistrito, hasta un máximo 
de 2 millones de euros. Se podrá 
hacer a través de cuatro canales: la 
plataforma decidim.barcelona, los 
puntos de participación itinerantes 
en la calle, los debates presenciales 
temáticos o de colectivos y los 
órganos ordinarios de participación.

Concretamente, el distrito de Les 
Corts contará con un punto de apoyo 
y acompañamiento a la presentación 
de proyectos de inversión de los 
presupuestos participativos todos 
los jueves del 20 de febrero al 26 de 
marzo, de 16 a 18 horas, en la Sede 
del Distrito (plaza Comas, 18).

Espectacles, 
concursos, tallers 
i la tradicional 
Rua omplen el 
programa de 
Carnaval 

R. Districte Les Corts

Arriba el Carnaval, festa d’aparences 
i disfresses, on regnen les màscares 
entremaliades que ballen, on res és 
el que sembla, i el que sembla no ho 
és. A les Corts, s’han programat un 
munt d’activitats per celebrar-ho.

El tret de sortida serà el 18 de febrer 
amb ‘El carnaval dels animals’, un 
taller-conte familiar a la Biblioteca 
Les Corts-Miquel Llongueras. Ja 
Dijous Gras, es farà el tradicional 
Concurs de Truites al Centre Cívic 
Tomasa Cuevas, que enguany donarà 
tres premis: jove, adult i del públic. 

Divendres 21 es farà l’Arribo de la 
Reina Carnestoltes (16.30h) a la 
plaça Comas. Arribarà acompanyada 
dels Diables de les Corts i hi haurà 
tallers i espectacles d’animació. A la 
nit, l’entitat Cortsenques Dissidents 
organitza al Centre Cívic Tomasa 
Cuevas una Festa de Carnestoltes 
Feminista.

Ja dissabte serà el torn de la Rua de 
Carnaval. A les 17 hores es farà la 
plantada de comparses a la plaça 
Comas i, posteriorment, es farà la 
desfilada pels carrers colindants. 
En acabar, entrega de premis, 
xocolatada i espectacle d’animació 
per a tota la familia.

Per acomiadar les festes de Carnaval, 
dimecres 26, Dimecres de Cendra, 
es farà el tradicional enterrament de 
la sardina i una sardinada popular 
oberta a tothom organitzada pels 
Diables de les Corts. Serà a les 20 h a 
la plaça Comas.
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El Cros de les Corts omple 
el parc de la Maternitat 
amb 650 esportistes

R. Aj. Barcelona

Un total de 650 esportistes de 
totes les categories escolars es van 
aplegar, el passat diumenge 26 de 
gener, al parc de la Maternitat per 
disputar el 17è Cros de les Corts.

La jornada va estar organitzada 
pel Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, en col·laboració amb 
el Club Esportiu Universitari i el 
Districte de les Corts.

Enguany, el Challenge va comptar 
amb una gran novetat: una cursa 
més sostenible gràcies al conveni 
amb Aigües de Barcelona. En 

aquest sentit, es van habilitar punts 
d’hidratació amb aigua de l’aixeta 
que es podia consumir amb gots 
reutilitzables i un personatge molt 
peculiar: en Qualo, una corredora 
amb cara d’aixeta d’Aigües de 
Barcelona!!

Un cop finalitzades les curses, es va 
procedir a l’entrega de medalles als 
primers i primeres classificats de 
cada categoria i sexe. A més a més, 
aquells i aquelles que formaven 
part d’una entitat de Les Corts van 
rebre un premi extra: El guardó del 
Districte de Les Corts.

Empiezan las obras de 
transformación de los 
entornos del Camp Nou

R. Komunica-Press

Este mes de febrero se inicia la 
transformación que convertirá la 
zona que rodea el estadio Camp 
Nou en un nuevo espacio sin 
barreras integrado en el barrio. 
La primera actuación se realizará 
en el tramo de la avenida de Joan 
XXIII comprendido entre las calles 
de Menéndez y Pelayo y de Martí 
Franquès. En esta zona se pasará 
de los actuales cuatro carriles de 
circulación y de uno de servicio 
que hay en algún tramo a tres 
carriles, dos de circulación y uno de 
aparcamiento y servicios. También 
se harán aceras más anchas y un 
carril bici. Se prevé que esta fase de 
las obras finalice en septiembre.

Progresivamente, se irá 
transformando el espacio de uso 
público previsto en todo el ámbito 
y el resto de calles incluidas en el 
proyecto:    Menéndez y Pelayo, 

entre Joan XXIII y Martí i Franquès;    
Arístides Maillol y   Elisabeth 
Eidenbenz.

Finalizada la construcción del nuevo 
Palau Azulgrana, se actuará sobre 
la calle de Cardenal Corvina y la 
avenida del Doctor Marañón. Una 
vez terminen las obras del Camp 
Nou, se actuará también sobre la 
acera del lado del campo. En todas 
las intervenciones se reordenará y 
se mejorará el acceso rodado y de 
peatones: se ampliarán las aceras 
perimetrales de las instalaciones 
deportivas y se habilitará la red de 
carril bici en todo el ámbito. 

Estas obras dan continuidad a 
la modificación del Plan general 
metropolitano; se actuará en más 
de 111. 000 m2 y se invertirán 28 
millones de euros, que irán a cargo 
íntegramente del FC Barcelona.
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SARRIÀ-ST. GERVASI

El districte es prepara per celebrar Carnaval

R. Komunica-Press

Un any més arriba una de les festes 
més divertides del calendari. Les en-
titats i els equipaments del districte 
se sumen a la celebració del Carna-
val amb moltes propostes perquè 
tothom pugui participar-ne.

El tret de sortida es donarà dijous 20 
de febrer a partir de les 10 h, amb la 
Rua de Carnaval amb l’Escola Nostra 
Senyora de Lurdes, els alumnes de 1r 
i 2n de primària de l’Escola Sant Gre-
gori i la Fundació Estimia.

A partir de les 16 h, Concert de Car-
naval amb els alumnes d’ESO de 
l’Escola Sant Gregori, taller de pinta 
cares i carnestoltes a càrrec del Cen-
tre Cívic Sarrià, taller infantil, rua de 
carnaval amb la Reina Carnestoltes i 
lectura de les lleis i botifarrada d’ou 
popular de la mà del Centre Cívic 
Casa Orlandai.

Divendres al matí serà el torn de la 
Rua de Carnaval amb l’Escola Poeta 
Foix, l’Escola Lleó XVIII, l’Escola De-
croly i l’Escola Guimbarda i, per la 
tarda. de l’Escola Concepcionistes, 
l’Escola Suïssa, l’Escola Pia Balmes, 
l’Escola Infant Jesús, l’Escola Projec-
te i l’Escola Lys.

A partir de les 17 hores hi haurà un 
espectacle d’animació infantil  amb 
els ‘DeParranda’ al Centre Cívic Vil·la 
Urània, mentre que a la nit, es farà 
festa de carnaval de Sarrià amb ball a 
càrrec del Centre Cívic Casa Orlandai.

Dissabte al matí, a partir de les 10h, 

Entitats i equipaments de Sarrià-Sant Gervasi organitzen diverses propostes per gaudir d’aquests 
dies de festa i disbauxa

hi haurà carnaval i taller de màsca-
res animades de la mà del Centre 
Cívic Vil·la Florida, juntament amb la 
Biblioteca Sant Gervasi – Joan Mara-
gall, rua infantil de Carnaval a càrrec 
del Centre Cívic l’Elèctric i rua de car-
naval a la Plaça del Consell de la Vila 
organitzada pel Centre Cívic Casa 
Orlandai. A les 11 h, Rua de Carnaval 
amb el Centre Cívic Vallvidrera Váz-
quez – Montalbán, ‘En Teo va al ver-
mut’, concurs de comparses i entrega 
de premis de la mà del Centre Cívic 
Casa Orlandai, festa de Carnaval amb 
el Casal de barri Espai Putxet i anima-
ció infantil amb rumba per la canalla 
organitzat pel Centre Cívic Casa Or-
landai.

A migdía (14h) hi haurà calçotada po-
pular a l’Espai Gardenyes a càrrec de 
la Plataforma Construïm la Sarrianen-
ca, mentre que a la tarda es farà el 
primer concurs de disfresses del Fa-
rró i sopar de carmanyola organitzat 
per l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Farró.
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El nou Punt Verd de Barri dels jardins 
de les Tres Torres, en funcionament

El nou Punt Verd de Barri (PVB), situat 
als jardins de les Tres Torres, va en-
trar en funcionament el passat 10 de 
febrer, i servirà perquè els veïns i les 
veïnes dels barris de les Tres Torres, 
Sant Gervasi – Galvany i Sant Gerva-
si – La Bonanova puguin donar una 
sortida sostenible i controlada als 
residus que no tenen cabuda en cap 
dels contenidors habituals de recolli-
da selectiva.

Aquest nou espai és el tercer PVB de 
Sarrià Sant-Gervasi i obrirà de dilluns 
a dissabte de 8.30 a 14 h i de 16 a 19.30 
h. Els tres punts verds fixos, ubicats 
als jardins de les Tres Torres, Vallvi-
drera i Sarrià, se sumen als vuit punts 
verds mòbils (PVM) del districte, així 
com a altres punts situats a Gràcia i 
les Corts –dos de fixos, un de mòbil i 
un de zona– que també donen servei 
al districte per la seva proximitat.

El creixement de la xarxa de punts 
verds suposa una millora en la segre-
gació i la recuperació de materials, 
de manera que, cada vegada més, es 
pot donar una segona vida a residus 
reutilitzables com roba, joguines, lli-
bres, sabates o cartutxos de tinta, re-
sidus reciclables com aparells elec-
trònics, oli de cuina o cables elèctrics, 
o residus especials com piles, fluo-
rescents i bombetes, radiografies o 
bateries. Els punts verds també són 
els llocs adients per deixar un tipus 
de residu que ha proliferat notable-
ment, com són les càpsules de cafè.

Bonificació pels usuaris
A més dels avantatges evidents de 
reduir el rebuig i contribuir al medi 
ambient, evitant l’abocament incon-
trolat d’aquests materials i la seva 
posterior incineració, els usuaris tin-
dran una bonificació que l’Àrea de 

Medi Ambient de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona aplica a la Taxa Me-
tropolitana de Tractament de Resi-
dus (TMTR) que es cobra en el rebut 
de l’aigua. La bonificació s’aplica d’un 
any per l’altre, gràcies a una targeta 
magnètica facilitada per l’Àrea de 
Medi Ambient, i pot arribar fins a un 
14% de la TMTR, depenent del núme-
ro de vegades que l’usuari utilitzi els 
punts verds. Cada visita, a partir de la 
segona, suposa un 1% de bonificació, 
de manera que un usuari que visiti el 
PVB 15 vegades obtindrà el màxim de 
bonificació possible.

Factor de socialització
Segons aseguren des de l’ajuntament, 
els punts verds, i “especialment els 
de barri”, no només són necessaris 
sinó que “estan esdevenint un punt 
de reunió on els veïns i les veïnes so-
cialitzen i parlen amb cares conegu-
des”. Segons diuen, “alguns els fre-
qüenten per agafar llibres del ‘Racó 
dels llibres que demanen tornar a 
ser llegits’, d’altres, senzillament per 
reciclar correctament. Uns altres, 
sempre aprofiten per fer el cafè en 
algun establiment proper. I tot plegat 
afavoreix el teixit social dels barris”.

Cinquena edició 
dels Premis 
Punts de Llibre 
Sant Jordi

R. Komunica-Press

El districte de Sarrià – Sant Gervasi 
convoca la cinquena edició dels 
Premis Punts de Llibre Sant Jordi. El 
termini per presentar els dissenys 
s’obrirà el 9 de març i enguany es 
premiaran cinc creacions.

La convocatòria d’aquest concurs 
anual és de tema lliure, tot i que 
es podrà valorar que la creació 
artística pugui associar-se al districte 
o a la seva història. La qualitat i 
l’originalitat seran paràmetres clau 
a l’hora d’establir qui són els cinc 
guanyadors, que veuran el seu 
punt de llibre present a llibreries, 
equipaments i biblioteques el dia de 
Sant Jordi gràcies al tiratge de 1.500 
còpies que es farà de cada punt 
premiat. A més, hi haurà un premi en 
metàl·lic de 300 € per a cadascun 
dels guanyadors i guanyadores. 

Les bases es poden recollir a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (Anglí, 31, baixos) 
o consultar online a www.ajuntament.
barcelona.cat/sarria-santgervasi

El servei facilitarà la recollida d’aquells residus que no es poden llençar 
als contenidors i bonificarà als usuaris 
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“Me compré mi primera máquina de coser sin saber 
absolutamente nada y, poco a poco, fui mejorando día a día.”

Arantxa Salmerón- concursante de Maestros de la Costura

Con una prometedora carrera como bailarina profesional por delante, una lesión de tobillo le obligó a replantearse su futuro. Para esta 
joven gavanense, la costura ha sido su tabla de salvación. Recientemente, ha participado en el programa de RTVE ‘Maestros de la Costura’

1- ¿Cómo empezó tu afición a la 
costura?
Mi afición a la costura empezó a raíz 
de mi lesión en el tobillo a causa 
del baile. Hace un año, era bailarina 
profesional, hasta que un día, de 
la noche a la mañana, me lesioné. 
Recuerdo ese momento como de 
los peores de mi vida, pero tenía 
tan solo 19 años y mi vida tenía que 
seguir. Así que, como desde siempre 
me había llamado la atención la 
moda y el hacerme ropa para mí, 
para ir diferente al resto de la gente, 
decidí meterme en este mundillo. 
Me compré mi primera máquina de 
coser sin saber absolutamente nada 
y, poco a poco, fui mejorando día a 
día. Empecé con unos neceseres, 
unos cojines... Hasta hacerme, 
actualmente, ropa para mí, como 
vestidos, blusas, abrigos…
 
2- ¿Por qué decidiste presentarte 

a Maestros de la Costura? ¿Cómo 
ha sido la experiencia?
Decidí presentarme a Maestros de 
la Costura para vivir una experiencia 
única e inolvidable. Para aprender 
de los mejores, para ponerme a 
prueba, para saber de lo que soy 
capaz y para crecer como persona 
y como profesional. La experiencia 
está siendo maravillosa. Me la podía 
imaginar de esta manera, pero 
puedo afirmar que es una versión 
mejorada de mi imaginación. Es 
una experiencia que no basta con 
explicarla, sino que hay que estar en 
ella y vivirla.
 
3-  ¿Qué estas aprendiendo de los 
profesionales del programa?
De los profesionales del programa 
he aprendido la profesionalidad 
y la realidad de este gran mundo 
del cual desconocía por completo. 
El rectificar y aprender de tus 

propios errores. La importancia de 
la elección de un buen tejido y de 
una buena organización. El saber 
improvisar, reconducir y modificar. 
Pero, sobre todo, el ir evolucionando 
como profesional.

4- ¿Cuáles son tus puntos fuertes 
y tus puntos débiles?
Mis puntos fuertes son la máquina 
de coser overlook y la confección 
de blusas, pantalones, faldas. Y, 
mis puntos débiles, las mangas, los 
bolsillos y las cremalleras.

5- ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Te 
gustaría dedicarte al mundo de la 
moda?
En un futuro me veo en el mundo 
de la moda. Me encantaría poderme 
dedicarme a ello por completo y 
crear mi propia línea de ropa, la 
cual el cliente pueda comprarla y 
disfrutarla.

Foto: RTVE




