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SANT CLIMENT

TORRELLES

SANTA COLOMA 
DE CERVELLÓ
Campaña municipal para 
reducir el uso de las 
bolsas de plastico en la 
compra

Convenio entre 
Ayuntamiento y Ateneu 
para potenciar la 
programación cultural

EL PRAT
Reabre al tráfico la 
avenida Verge de 
Montserrat tras su 
remodelación

Más de 40 paneras se 
podrán ver en la 43ª 
Exposició de Cireres

SANT BOI
La ciudad se prepara 
para la Festa Major 2019, 
que se celebra del 17 al 
20 de mayo
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Innobaix, 10 anys liderant la 
innovació al Baix Llobregat i l’H
La tardor de l’any 2009 el país estava 
en plena recessió econòmica. Moltes 
empreses corrien el perill de tancar i 
les institucions havien de rebaixar els 
seus pressupostos. En aquest context 
va néixer Innobaix, amb l’objectiu de 
liderar la transformació del model 
productiu a la comarca del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet. Un model fins 
aleshores molt centrat en la indústria i 
que calia canviar a través de la cultura 
de la innovació, el coneixement, el 
foment de l’emprenedoria i la formació 
professionalitzadora. Calia començar 
a crear xarxes de col•laboració i 
incorporar processos d’innovació i 
programes d’investigació en tots els 
sectors productius. 

Deu anys després, el concepte no ha 
canviat però ha incorporat el talent 
digital com a fonament de la innovació. 
Ajuntaments, sindicats, cambres de 
comerç, associacions i universitats, 
d’una banda, i empreses petites, 
mitjanes i grans de l’altra, formen part 
d’un projecte que, en el temps de la 
Internet de les Coses o el Blockchain, té 
més vigència que mai. 

Innobaix vol celebrar el desè aniversari 
amb noves fites. La conjuntura 
econòmica és molt diferent d’aquell 
2009 i el treball en xarxa es fa encara 
més imprescindible. Per això volen 
seguir creixent en nombre de socis, per 
arribar a tots els racons del territori però 
també per potenciar la col•laboració i 
la prestació de serveis. A més, de cara 
a la tardor, ja planifiquen la creació 
dels Premis Innobaix, per posar en 
valor aquells projectes que més 
contribueixen a fer de la innovació un 
motor de creixement en el territori. 

Innovació per a l’empresa
Innobaix és una entitat sense ànim de 
lucre i amb format público-privat que 
està aconseguint que les empreses 
del territori ja integrin els models 
d’innovació en la seva pràctica diària. 
Bona part d’aquesta feina s’ha fet a 
través de programes de capacitació, 
que es dirigeixen tant a empreses com 
a centres educatius. 

Tots els programes són subvencionats 
i es fan en col•laboració amb els 
serveis de promoció econòmica dels 
ajuntaments. De fet, alguns d’aquests 
programes es dirigeixen, exclusivament, 
als tècnics municipals, per ajudar-los a 
detectar projectes amb alta capacitat 
innovadora. Els cursos de capacitació 
i programes de creixement d’Innobaix 
han fet possible que empreses petites i 

mitjanes es plantegin el seu futur d’una 
manera més oberta. Els programes 
formatius inclouen gestió empresarial, 
màrqueting i comunicació. A més, n’hi ha 
un d’específic per a empreses d’àmbit 
social. 

Ara bé, el programa estrella és 
l’Acceleradora Empresarial, un 
acompanyament de 9 mesos per a 
empreses en les seves primeres fases 
de creixement. El programa ja fa 8 anys 
que es va implantar i en aquest temps ha 
acompanyat al voltant de 80 empreses. 
El que proposa l’Acceleradora no és 
només un acompanyament en la gestió, 
sinó també en la cerca d’eines de 
finançament o, fins i tot, en la creació 
de xarxes de negoci. Les empreses 
participants estan altament satisfetes 
del programes d’acompanyament 
personalitzat i realitzen el seu propi 
itinerari subvencionat per les diverses 
fases  de formació i acceleració. Un 
cas d’èxit és el de l’empresa in-best-
ers, un projecte que treballa en el co-
finançament de projectes immobilaris 
propis a canvi d’una rendibilitat fixa 
annual del 7%, incorporant valors socials 
i cultura financera. Dos dels seus tres 
socis van presentar la llavor del projecte 
al programa Start Up Training, i amb la 
formació rebuda i l’ajut dels mentors el 
van desenvolupar. 3 anys i 3 programes 
després (Start Up Advanced, Start Up 
Comunicació Empresarial i Acceleradora 
Empresarial), la companyia compta 
amb un equip de 10 persones i 
col•labora activament en els programes 
d’innovació dirigits a estudiants.

Connectant empreses i estudiants
La part formativa és una de les senyes 
d’identitat d’Innobaix. En aquests 
deu anys Innobaix ha posat en marxa 
programes per a estudiants, que 
després han fet el salt fora de la comarca 
i s’han convertit en metropolitans. És el 
cas de l’Innobus, que cada any porta 
joves universitaris a recórrer empreses 
innovadores dalt d’un autobús. Les 
empreses els plantegen reptes, que 

els participants resolen en grup per 
fer visible el seu talent. El programa ja 
porta 4 edicions i hi ha hagut veritables 
casos d’èxit, amb projectes que s’han fet 
realitat. 

L’Innolab és un projecte molt similar, 
però adreçat a joves estudiants de 
Formació Professional de diferents 
especialitats. És un perfil cada cop amb 
més demanda i el programa mostra 
als joves la seva pròpia capacitat 
d’innovar i resoldre problemes reals 
del món empresarial. Avui l’Innolab ha 
passat a dir-se MetropolisFPLab, unit a 
projectes similars d’altres comarques 
de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
De fet, aquests programes educatius 
són una forma de visibilitat pels joves 
però també una font de talent per a les 
empreses. És la manera d’incorporar-
hi la innovació, a través de les mirades 
dels més joves, que poden afavorir 
formes més disruptives d’entendre el 
creixement. 

El futur
El programa New Trends és l’últim que 
s’ha incorporat al catàleg de serveis 
aquest curs 2018-2019. Una sèrie de 
conferències sobre les tendències més 
actuals en el món de l’empresa han 
passat revista a conceptes que, per a 
molts, sonen a ciència ficció, però que 
són les veritables transformadores del 
teixit empresarial: blockchain, chatbots, 
internet de les coses o impressió 
3D no són solament conceptes, són 
tecnologies que han vingut per a 
quedar-se. 

El gran repte, ara, és fer créixer la 
comunitat i ampliar aquest veritable 
ecosistema de la innovació. Els socis 
són el motor del creixement del territori 
i des d’Innobaix es treballa per generar 
un entorn que faciliti la transformació, 
el desenvolupament de talent digital i la 
interconnexió. 

Si vols saber com formar part d’aquesta 
xarxa, visita www.innobaix.cat. 
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Un projecte per a donar suport a persones amb 
malalties genètiques, guanyador del Sant Boi Talent

R. Komunica-Press

El passat 29 d’abril es van lliurar els 
premis de la primera edició del Sant 
Boi Talent. La iniciativa, creada i diri-
gida per Talent Factory i impulsada 
per l’Ajuntament de Sant Boi amb 
l’objectiu de fomentar entre els estu-
diants els valors de l’emprenedoria, 
ha posat punt final a 4 mesos de tre-
ball, amb una gran gala final a Can 
Massallera.

El projecte guanyador ha estat Gene-
tics, presentat per Luis Chen i Marc 
Hernica, alumnes del col•legi Sant 
Josep. El projecte dels joves, que han 
comptat amb l’ajuda del seu mentor, 

Antonio Rodríguez de Carhaus, es 
tracta d’un aplicatiu associat a una 
polsera destinat a donar suport a 
persones amb malalties genètiques, 
principalment, minoritàries. Basant-
se en la pròpia experiència d’un dels 
integrants de l’equip “ens vam ado-
nar que en tot el procés en el qual 
es detecta una malaltia genètica els 
afectats no saben que fer, on anar, 
que passarà, que suposa, etc. El 
nostre objectiu és aconseguir unir a 
totes aquestes persones, donar veu 
a aquestes malalties i ajudar a tirar 
cap endavant cada cas”, expliquen 
els guanyadors.

“Genetics” ha estat la idea guanyadora d’aquesta primera edició del projecte de promoció del talent 
emprenedor a la ciutat de Sant Boi

Els estudiants marxaran 5 dies a Si-
licon Valley amb un programa de vi-
sites a les empreses més importants 
de sectors innovadors com Google, 
NASA, Facebook o la Universitat de 
Stanford.

Més premis
A la gala final també s’ha lliurat el 
premi a la segona posició, consis-
tent en un viatge a Brussel·les amb 
visites a centres d’emprenedoria, vi-
vers d’empreses i seus d’empreses 
reconegudes. El projecte guanyador 
ha estat Blindglass, de Judit García 
i Isaac Espina, alumnes del Col•legi 
Sant Josep i mentoritzats per Albert 
Nadal de BMW Barcelona Premium. 
La idea consisteix en unes ulleres 
intel·ligents per a persones invident, 
que compten amb sensors ultrasò-
nics per tal de detectar els objectes 
que envolten a la persona que les 
porta i que es poden connectar a pla-
taformes amb funció GPS.

També s’ha donat un tercer premi, el 
Barcelona Enterpreneur Day (progra-

ma de visites als principals punts de 
l’ecosistema empresarial i emprene-
dor de Barcelona). Els guanyadors 
han estat María Chicón i Marc Gaber-
net, de l’Institut Marianao, que han 
tingut com a mentor a Albert Mile, 
de BigMat Garro. Els Joves han pre-
sentat Baggage Search, un dispositiu 
per a equipatge amb un xip incorpo-
rat, de forma que l’usuari pot tenir-lo 
geolocalitzat en tot moment.

Mentors i Col·laboradors
En aquesta primera edició, han par-
ticipat en el procés de mentoratge 
un total de 16 empreses de Sant Boi: 
Laboratoris Ordesa, NaekoLogis-
tics, Panet, Sintagmia, Lotrans, Done 
byDeer, AV Intram, Promaut, BigMat 
Garro, AvantGrup, Turiauto, BBW Bar-
celona Premium, CarHouse, Ansa 
System, Saavedra i Promerca. El pro-
grama compta, a més, amb el suport 
d’Aigües de Barcelona, Obra Social 
La Caixa, Innobaix, AMB, Acció de la 
Generalitat, La Salle Technova, UB, 
UPC Google, Ebay, Microsoft, Penín-
sula, Founder Institute, Parlament Eu-
ropeu i Finnova, entre altres.
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Rosario, Carolina Durante i Buhos, 
noms propis de la Festa Major 2019

R. Komunica-Press

Del 17 al 20 de maig Sant Boi bullirà 
d’activitats de Festa Major, moltes 
gestionades per les pròpies entitats, 
i algunes presents als diferents 
barris, una intenció ja expressada a 
les polítiques públiques i que en el 
cas de la festa grossa s’expressa en 
la descentralització d’algunes grans 
activitats en altres escenaris de la 
ciutat.

El tret de sortida d’aquesta edició 
serà divendres a les 21h amb 
l’Orquestra Selvatana, que donarà 
pas a un pregó que tindrà com a 
protagonistes el jovent del Consell 
d’Adolescència de Sant Boi.

La programació musical tornarà a 
ser un dels ingredients principals 
de la Festa Major de Sant Boi i en 
aquesta edició, hi haurà molta i molt 

variada. Els concerts protagonitzats 
per artistes de renom com Rosario, 
Nach, Carolina Durante, Buhos o 
la banda Tequila en la seva gira de 
comiat, compartiran escenari amb 
altres propostes musicals, com els 
tributs a Queen, The Rolling Stones 
o Abba,  concerts d’artistes locals o 
Los 40 on Tour, entre d’altres.

Enguany el programa compta també 
amb una dedicació especial al públic 
familiar, amb l’objectiu que tothom 
gaudeixi de la festa. En aquesta 
ocasió, la Fira Familiar del Joc i 
l’Aventura estarà dedicada al món 
del circ. 

Les entitats de la ciutat tindran una 
participació destacada, sobretot pel 
que fa al bloc d’activitats de cultura 
popular. Tabalada, correfoc,  diada 

La ciutat celebra la Festa Major del 17 al 20 de maig amb desenes de propostes

castellera, sardanes, gegants... 
sense oblidar el Piromusical que 
clourà la Festa Major 2019  el dilluns 
20 de maig.

Pel que fa a les activitats als barris, 
en diferents espais de Marianao es 
representarà un espectacle teatral 
sobre la història del barri, produït i 
interpretat per veïns i veïnes, en el 
marc del projecte municipal Cultura 
als Barris. També a Marianao, la 
dansa contemporània tornarà a 
ser la protagonista de l’espectacle 
participatiu Sant Boi es Mou (SBEM) i 
a Ciutat Cooperativa i Molí Nou tindrà 
lloc la 3a edició de La Coope Arts al 
Carrer.

La Festa Major també comptarà amb 
la segona edició del SwingBoi, una 
trobada on tothom està convidat a 
ballar a ritme de swing. 

Per tercer any consecutiu, la Festa 
Major de Sant Boi comptarà amb un 
protocol contra la violència masclista 
amb la finalitat de mantenir els espais 
d’oci lliures d’agressions sexistes. 
Aquest protocol també s’aplica en 
altres esdeveniments lúdics i festius 
com el Festival Altaveu i la Fira de la 
Puríssima.

La ciudad 
estrena 
semáforos 
inclusivos LGTBI

R. Komunica-Press

Con motivo del Día internacional 
contra la LGTBIfobia, el próximo 
17 de mayo, Sant Boi estrena sus 
primeros semáforos inclusivos e 
igualitarios con parejas del mismo 
y de distinto sexo. En lugar de la 
silueta habitual, estos semáforos 
muestran parejas diversas que se 
van sucediendo cada vez que hay 
cambio de color verde-rojo.

Los semáforos se han instalado en 
dos cruces del municipio, la de la 
ronda de San Ramón con la calle de 
Miguel y la de la calle Bonaventura 
Calopa con Can Julià.

Con esta iniciativa, Sant Boi quiere 
dar visibilidad a la lucha por la 
igualdad de derechos de todas las 
parejas ya la no discriminación de las 
personas por razones de orientación 
sexual. De este modo, se suma a 
experiencias similares desarrolladas 
en otros municipios de Cataluña, 
como Santa Coloma de Gramanet y 
Ripollet.
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Impuls a la Contractació 
Pública Responsable

R. Komunica-Press

Els contractes públics de 
l’Ajuntament de Sant Boi inclouran 
clàusules per impulsar polítiques 
socials, ambientals i d’innovació. El 
Ple municipal ha aprovat inicialment, 
per unanimitat, la Instrucció sobre 
Contractació Pública Responsable.

Aquest instrument jurídic incorpora 
directrius, criteris i pautes per a un ús 
estratègic de la contractació pública 
, de manera que no només serveixi 
per realitzar una determinada obra 
o prestar algun tipus de servei, sinó 
també per incorporar polítiques 
concretes d’interès general.

Objectius socials, ambientals i 
d’innovació
La contractació complirà així amb 
objectius de caràcter social (per 
exemple, la promoció de la igualtat 
entre homes i dones o el foment de 
l’estabilitat dels llocs de treball), de 
caràcter ambiental (com el foment de 
la recollida selectiva de residus o la 
contribució a la lluita contra el canvi 
climàtic) i d’innovació (per exemple, 
la promoció de mercats innovadors).

La nova instrucció fixa uns criteris 
bàsics obligatoris que s’hauran de 
concretar en el futur en clàusules 
específiques als plecs de cada 
procediment de contractació (com 

a mínim, una clàusula social, una 
d’ambiental i una d’innovadora en 
cadascun d’ells).

D’aquesta manera, tots els 
contractes administratius podran 
incorporar d’una manera sistemàtica, 
transversal i coherent una mateixa 
sensibilitat social, ambiental i 
emprenedora .

Les clàusules seran aplicables a totes 
les fases de la contractació pública, 
tant la preparació dels contractes, 
com la licitació-adjudicació i la 
posterior execució i seguiment.

L’Ajuntament preveu proporcionar 
formació específica sobre aquesta 
qüestió al personal de l’Ajuntament i 
de les empreses municipals.

També impulsarà accions formatives 
adreçades a persones autònomes, 
entitats i pimes per acompanyar-
les en el procés de millora que 
els permeti complir amb els nous 
requisits i contribuir, per tant, a 
un teixit empresarial socialment 
responsable ..

L’objectiu final de la nova Instrucció és 
promoure un creixement integrador, 
sostenible i intel·ligent de la ciutat de 
Sant Boi.

El Ple Municipal aprova per unanimitat una 
instrucció per aquests tipus de contractes 

E

¿CÓMO CONSEGUIR MÁS VENTAS APROVECHANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

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

EmpresaReportaje

La transformación digital (TD) es la cuarta 
revolución industrial (la industria 4.0), la TD 
ha venido a quitar el trabajo de poco valor 
a las personas y dejar el trabajo especiali-
zado de alto valor a profesionales altamen-
te cualificados. La transformación digital, 
como todas las revoluciones industriales 
que hemos vivido es positiva aunque trau-
máticas en sus inicios, cuando se inventó 
la máquina de vapor y se trasladó el traba-
jo duro a las máquinas, lo primero que se 
pensó fue que todo el mundo se quedaría 
sin trabajo, cuando la consecuencia real fue 
que se mejoró la calidad laboral y de vida, 
en 1908 cuando aún la población se des-
plazaba en caballo y carruajes, Henry Ford 
puso el automóvil al alcance de casi toda 
la población, los herreros y personas que 
tenían cuadras pensaron que se quedarían 
sin trabajo, algunos lo hicieron, no obstante 
otros herreros dejaron de hacer herradu-
ras para hacer ruedas y otros propietarios 
de cuadras montaron parkings. Lo que to-
dos tenemos que tener claro es que la TD 
es imparable, estamos solo en sus inicios, 
adaptarse a ella no es una opción, depen-
de de ti como te afecte profesionalmente, 
puedes convertirte en un herrero sin traba-
jo o en un herrero que hace ruedas.

Dependiendo de en qué ámbito profesio-
nal te muevas, la TD puede significar cosas 
muy diferentes:

SI COMERCIALIZAS PRODUCTOS O SERVI-
CIOS A PÚBLICO FINAL B2C: En este caso 
TD significa la posibilidad de llegar a miles 
de personas que antes desde un punto físi-
co (tienda/oficina) no llegabas, en la actua-
lidad puedes tener tu propio E-Commerce, 
o para simplificarlo, tener tus productos o 
servicios en un market place como Amazon 
u otros más especializados.

SIMPLIFICAR Y ELIMINAR PROCESOS IN-
TERNOS: En la actualidad vemos como 
todas (TODAS)  las industrias están traspa-
sando el trabajo de poco valor al cliente fi-
nal, los bancos ya no hacen transferencias, 
ahora las hacen los clientes, en Mc Donal´s 
tienes que hacer tú, tu propio pedido, las 
empresas ya no hacen pedidos a sus pro-
veedores a través del email o teléfono, en 
la actualidad entran en la plataforma de 
compra de dichas empresas y ellos mismos 
hacen cómodamente los pedidos viendo 
stock y plazos de entrega a tiempo real. 
Importante remarcar que solo se digitaliza 
trabajos de poco valor, si quieres contratar 
una hipoteca o un plan de pensiones en un 
Banco quieres que te atienda una persona 
y además altamente preparada.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (BIG DATA): 
La implantación de los CRMs y ERPs ha he-

cho que controlar cantidades masivas de 
información sea realmente sencillo, antes 
de la TD los comerciales y ejecutivos fun-
cionaban con BBDD gestionadas desde 
Excel o similar, en la actualidad los equi-
pos comerciales de las organizaciones son 
capaces de optimizar su tiempo captando 
y gestionando clientes con una precisión 
máxima de cuando y como hacerlo, la me-
jora de la eficacia y eficiencia que aportan 
los CRMs son incalculables. He de destacar 
que muchos CRMs están vinculados con 
Linkedin, por lo que, si un cliente cambia de 
posición o empresa, se puede ver en tiem-
po real en el CRM, esto es transformación 
digital.

PROCESO DE CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN 
DE CLIENTES: Antes de la TD los comercia-
les y ejecutivos invertían cantidades infini-
tas de tiempo y recursos haciendo presen-
taciones a clientes potenciales o leads (no 
me conoce no me compra) con la única fi-
nalidad de que conocieran los productos o 
servicios que comercializaban. En la actua-
lidad todo este proceso se hace sin levan-
tar el culo de la silla y de una forma mucho 
más eficiente, utilizando herramientas digi-
tales como Linkedin o  Linkedin Sales na-
vigator, puedes despertar la necesidad de 
todos tus clientes potenciales y conseguir 
atraerles, de esta manera los transformas 
de clientes potenciales a contactos (me co-
noces no me compras).  El proceso de cap-
tación tradicional (email, llamada, visita/
acción, venta) se hace mucho más eficiente 
y se simplifica debido a que se realiza úni-
ca y exclusivamente sobre personas que te 
conocen (contactos) y están interesadas en 
lo que ofreces, una vez mas la TD quita el 
trabajo de poco valor a las personas, pero 
nos deja el trabajo de alto valor, venta y ne-
gociación.

La transformación digital debe hacer que 
las organizaciones aumenten su rentabili-
dad y facturación sin aumentar sus recur-
sos, hay que trasladar el trabajo de poco 
valor a herramientas digitales (Linkedin, 
CRM, RSS, B2B, E-Commerce, APP, etc) y 
focalizar a las personas al trabajo de alto 
valor que aporte más clientes, más factu-
ración y en consecuencia más rentabilidad. 
A dos años como máximo de la próxima 
recesión, el principal objetivo de todas y 
cada una de las organizaciones debe ser 
el de adaptarse a los tres grandes retos 
(Transformación digital, pasar de la venta 
por precio a la venta por valor y trabajar con 
o por pasión) en el menor tiempo posible y 
estar preparados para cuando las cosas se 
compliquen, que se complicarán. Cuando 
entremos en recesión solo sobrevivirán las 
empresas y organizaciones que se hayan 
adaptado. ¿Y tu, esperas o actúas? 
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Reabre al tráfico la avenida Verge 
de Montserrat

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento del Prat prevé abrir 
este viernes 17 al tráfico de vehículos 
el tramo central de la avenida de la 
Verge de Montserrat, entre las calles 

de la Carretera de la Marina y de Jau-
me Casanovas. Los peatones también 
podrán volver a caminar por el paseo 
central de la avenida.

La apertura de la avenida también 
supondrá la vuelta a la normalidad 
circulatoria de las calles transversa-
les, algunas de los cuales ahora están 
cortadas al tráfico. Respecto de la 
situación anterior a las obras, la prin-
cipal novedad será el cambio de sen-
tido circulatorio de la calle de Enric 
Morera entre la avenida y la calle de 
Catalunya. Antes de las obras el sen-
tido era de mar a montaña, mientras 
que a partir del viernes se mantendrá 
como funciona desde el inicio de las 
obras, de montaña a mar, porque se 
ha comprobado que esta disposición 
es más eficiente desde el punto de 
vista de la circulación del sector. 

Otra novedad respecto de la situa-
ción anterior a las obras es la sema-
forización del cruce entre la avenida 
y la calle del Coronel Sanfeliu. Este 
es uno de los cruces de la ciudad con 
más volumen de peatones y autobu-
ses, por lo que se ha optado por regu-
larlo con semáforos, a fin de ganar en 
seguridad y fluidez. 

Nova edició del 
Formant Espais 
de Dones

R. Komunica-Press

Aquest mes de maig es posa en 
marxa la 12a edició del cicle Formant 
Espais de Dones, que va néixer amb 
l’objectiu d’oferir formació de qualitat 
amb perspectiva de gènere, al llarg 
de tot l’any.

El cicle inclou d’aquí a final d’any 
propostes obertes a tothom, que 
incorporen des de videojocs a 
temes d’autodefensa feminista, el 
consentiment sexual, la WikiDones 
Prat, la maduresa emocionalment 
ecològica, la diversitat afectiva o la 
trobada de dones amb la Núria Varela, 
entre altres.
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Tot a punt per celebrar la 43a Exposició de Cireres 
de Sant Climent

R. Komunica-Press

Enguany, l’esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 de maig i s’espera la participació 
de més de 40 paneres i 70 paneretes guarnides amb cireres

Coincidint amb el final del mes de 
maig, San Climent de Llobregat 
celebra una festa que gira al voltant 
d’un dels productes per excel·lència 
de la vila: Les Cireres. El proper cap 
de setmana, 18 i 19 de maig, arriba 
l’Exposició de Cireres, que enguany 
celebra la seva 43a edició. 

Com no pot ser d’una altra manera, 
les grans protagonistes seran 
novament les cireres. Durant tot el 
cap de setmana es podran comprar 
cireres de diverses varietats al 
Mercat Pagès instal·lat a la plaça 
de la Vila en horari de matí i 
tarda.  A més les cireres també 
tindran protagonisme a través de 
les paneres i paneretes que es 
mostraran en el recinte firal, fetes 
per particulars i entitats de la 
ciutat. Enguany, es mostrarà una 
quarentena de paneres i més de 70 
paneretes.

D’altra banda, el xef local 
Gerard Solís oferirà dissabte, 
una demostració de receptes 
realitzades amb cireres. En finalitzar 
hi haurà una degustació solidària en 

favor de la Fundació Lluita Contra la 
Sida.

Presència de les entitats
Durant els dies de festa, les entitats 
locals instal·laran els seus estands 
a la plaça de la vila, on exposaran 
a la ciutadania i als visitants la 
seva feina anual. A més, són les 
encarregades d’amenitzar el cap 
de setmana  organitzant diverses 
activitats per a tots els públics i 
gustos. 

La cultura popular hi serà molt 
present, amb els tradicionals balls 
del Patatuf, ball dels Cireraires, ball 
i versos de les Gitanes, ball dels 
gegants. Sense oblidar el Correfoc, 
que es farà com a preludi de 
l’Exposició, divendres 17.

La representació teatral de la 
Llegenda del Cirerer, dissabte, 
repassarà l’origen dels cirerers a 
Sant Climent, amb música en directe 
de la Companyia Imagonària d’Arrel 
i la participació dels Gegants, els 
Fomarians i el Grup Escènic Sant 
Climent. 

Durant tot el cap de setmana 
també hi haurà altres propostes 
com animació infantil, exposicions 
de pintura, concursos, trobada 
de puntaires, passejada històrica, 
trobada de cotxes clàssics, la Nit 
Jove, concerts corals, etc. Un munt 
de propostes per gaudir en família, 
que finalitzaran diumenge, a la nit, 
amb la tradicional foto i entrega 
d’obsequis a tots els participants i 
col•laboradors de la 43 exposició de 
cireres i un esclat de focs artificial.

Comerç local
Durant tot el cap de setmana els 

comerços del poble sortiran al carrer 
per vendre els seus productes a la 
Plaça Francesc Macià. A més, sota 
el lema “Temps de cireres, temps 
de premis, deixa el teu tiquet” es 
farà un sorteig entre tots els que 
facin alguna compra. 

D’altra banda, el comerç local 
tornarà a organitzar el joc de la 
Cirera Amagada, on es convida a 
la ciutadania a buscar entre els 
aparadors dels establiments del 
municipi les lletres que ajudaran 
a descobrir la frase secreta 
d’enguany.

Estand municipal
L’Ajuntament de Sant Climent  
muntarà un estand durant tot el cap 
de setmana, on s’oferirà informació 
diversa de promoció del comerç i 
del turisme local i comarcal. També 
es donarà suport a la campanya de 
salut i media ambient “+actius cada 
dia” oferint una prova gratuïta de 
bicicletes elèctriques, i hi haurà un 
espai de la regidoria d’Igualtat amb 
informació sobre la Dona.

Tota la programació i horaris es 
poden consultar al web municipal 
www.santclimentdellobregat.cat
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El municipi celebra l’arribada del 
temps de les cireres

R. Komunica-Press

La Festa de la Cirera és 
l’esdeveniment amb més tradició 
de Santa Coloma de Cervelló, que 
serveix per celebrar l’arribada 
de la temporada del fruit més 
saborós que es cultiva al municipi: 
les cireres. Durant tot el cap de 
setmana de 31 de maig i 2 i 3 de juny 

arriba la 34ª edició d’aquesta festa, 
amb activitats per al gaudiment de 
tots els públics. 

L’edició d’enguany comptarà 
com sempre amb actes d’arrel 
tradicional, activitats familiars, 
música, exposicions i, sobretot, 

moltes cireres. Una combinació que 
agradarà a tots els públics. 

Art amb cireres
La Mostra de la Cirera és, sens 
dubte, la columna vertebral de la 
Festa. Durant mesos, els artistes 
colomins han treballat de valent 
per acabar elaborant escenaris 
fantàstics i sorprenents, amb les 
cireres com a fil conductor. Aquesta 
mostra, com sempre, es podrà 
veure a la Societat Recreativa 
dissabte i diumenge de 10 a 14.30h i 
de 16.30 a 20.30 hores.

Activitats per a tothom
Durant els dies de Festa, també hi 
hauran altres propostes com ara el 
tradicional Correfoc, els Gegantons, 
la trobada de Puntaires, el Ball de 
la Cirera, activitats infantils, l’Espai 
de Tast o la Fira d’artesania i de 
comerç, entre d’altres.

Podeu consultar els horaris 
i tota la programació de la 
festa al web municipal www.
santacolomadecervello.cat

Campanya 
‘Digues adéu 
al plàstic!’

R. Aj. Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma ha 
posat en marxa una nova campanya 
per reduir l’ús del plàstic. Ofereixen 
a tota la ciudatania tres bosses 
reutilitzables per a la compra a granel, 
que es poden recollir de forma 
gratuïta al mateix ajuntament. Les 
bosses, de polièster  permeten veure 
el contingut i enganxar l’etiqueta 
del pes al cordill. A més, aquestes 
bosses estan confeccionades 
per la Fundació Portolà situada al 
municipi, contribuint així a la inserció 
sociolaboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual.
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Conveni per potenciar la programació 
cultural del municipi

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Torrelles i 
l’Ateneu Torrellenc han arribat 
a un acord per tal de potenciar i 
estimular la programació cultural 

al poble, fomentar l’establiment de 
dinàmiques participatives amb les 
entitats del municipi i facilitar l’accés a 
la cultura de la ciutadania. El conveni 
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L’Ajuntament i l’Ateneu han establert un seguit d’acords per impulsar la 
programació cultural

de col·laboració signat entre les parts 
estableix que l’entitat torrellenca 
organitzarà una programació de 
qualitat, variada, estable al llarg de 
l’any i oberta a tots els torrellencs i 
totes les torrellenques. Per la seva 
part, el consistori torrellenc atorgarà 
una subvenció anual en concepte 
de complement a la programació 
cultural de l’entitat, que no podrà 
excedir els 10.850 euros.

Concretament, l’Ateneu, amb el 
suport de l’Ajuntament, oferirà 
xerrades, tertúlies, debats i 
conferències, així com exposicions 
temporals d’arts visuals i plàstiques. 
També, impulsarà la programació 
de propostes relacionades amb les 
arts escèniques com dansa, teatre, 
cinema o circ i espectacles infantils. 
Per últim, ampliarà l’horari d’obertura 
de l’equipament i convocarà uns 
premis literaris de narrativa i poesia.

El Parc de Can 
Sostres s’omple 
de música i ball

R. Aj. Torrelles

El passat diumenge 5 de maig, unes 
400 persones van gaudir de la 4a 
Festa del Dia Internacional de la 
Dansa. A les 12 hores, va arrencar al 
Parc de Can Sostres una trobada 
plena de músiques, ritmes i balls. Prop 
de 150 dansaires locals van formar 
part de la gran celebració. Entre ells, 
hi van destacar els grups de country 
i sardanes de l’Associació de la Gent 
Gran i diferents seccions de l’Ateneu 
Torrellenc com Torrelles en Dansa i 
l’Esbart Sant Martí (Promeses, Petits, 
Mitjans i Juvenils) i el grup de dansa 
oriental de l’Associació de Dones Pla 
de les Bruixes.
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NO ET POTS PERDRE....

Una nit amb el Mag Lari

Can Massallera
Sant Boi
Preu: desde 5€

19-05-2019

19 Fira de la Cervessa 
Artesana

18

Jugatecambiental

Parc de Can Lluc
Santa Coloma Cervelló
Gratuït

27-05-2019

27 Teatre familiar. “La 
llavor del foc”

2

20:30 h

Parc Fondo del Peixo
El Prat

18-05-2019

12:00 h

11:30 h

C.C.Jardins de la Pau
Sant Boi
Preu: 5€

02-06-2019

12:00 h h

Xerrada: “El dret al 
propi cos”

23

Centre Cívic Can Baruta
Santa Coloma Cervelló
Gratuït

23-05-2019

19:00 h

Teatre. “El Sofà”18

Ateneu Torrellenc
Torrelles
Preu: 5€

18-05-2019

22:00 h

Teatre musical. 
“Menjar”

1

Can Massallera
Sant Boi
Gratuït

01-06-2019

20:30 h

Teatre. “Othello”30

Teatre L’Artesà
El Prat
Preu: 8€

30-05-2019

20:30 h
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Metodologies d’èxit a la formació professional

Avui en dia, podem dir amb total 
certesa que la formació professio-
nal està en plena transformació. 
S’ha passat d’una formació de futurs 
treballador on se’ls avaluava fona-
mentalment per l’adquisició de co-
neixements a una situació actual on 
a més dels coneixements, se li dona 

gran importància i s’avaluen com-
petències professionals, és a dir el 
domini, la capacitat, l’habilitat que té 
l’estudiant quan fa tasques laborals. 

Conseqüentment, les metodolo-
gies de treball han canviat, tant 
d’aprenentatge, com d’avaluació, 

destacant aquelles que promouen 
l’aprenentatge vivencial, un apre-
nentatge que simula l’execució del 
món laboral (tasques, processos, 
projectes, accions) en condicions 
prèviament dissenyades i organitza-
des pel professorat. Gràcies a aques-
tes activitats s’aconsegueix preveure 
com es comportarà l’estudiant en el 
món laboral. Per regla general, son 
activitats que inicialment les lide-
ra el professorat exposant el model 
a seguir i progressivament cedeix 
l’execució a l’alumne, incrementat 
progressivament la seva autonomia 
fins assolir la seva totalitat.
 
La metodologia vivencial, va com-
plementada amb el desenvolupa-
ment d’activitats enquadrades dins 
de les estades pràctiques (FCT o 
DUAL) que fa l’alumnat a empreses 
i institucions reals.  Cal afegir que 
qualsevol execució de tasques està 
afectada per unes variables que per 
molt que s’expliquin s’han de viure 
i experimentar. Són variables que 

Educació

R. Sergi Escandell / CEFP Núria

li donaran forma al perfil profes-
sional del nou treballador, com ara 
l’ambient de treball, la relació amb 
companys i comandaments, la res-
ponsabilitat, el compromís, l’acord, 
assumir fites, implicar-se en projec-
tes, i tantes variables que trobem 
en les organitzacions empresarials 
cada dia.
 
Per tant, podem confirmar que a 
l’actual FP, a més de coneixement, 
s’adquireixen competències profes-
sionals, personals i socials, total-
ment vinculades a l’exercici profes-
sional real.
 
Cal indicar que aquesta mane-
ra d’ensenyar té un resultant molt 
gratificant en l’aprenentatge, doncs 
l’evolució que experimenta l’alumne 
li suposa una millora en la seva au-
toestima i autopercepció profes-
sional. Sentir-se útil, demostrar que 
pots fer determinades tasques i que 
a altres professionals els interessa la 
teva feina... és molt gratificant.
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#1vida5respuestas

“Creo que las mujeres hacen la política más 
cercana y eficaz”

Raquel Sánchez- Alcaldesa de Gavà

Raquel Sánchez es desde 2014 alcaldesa de Gavà, municipio que la vio nacer hace 43 años. Ejerció de abogada unos 
años en un despacho barcelonés antes de meterse de lleno en el mundo de la política, dedicación que admite que 
desgasta por la enorme dedicació que requiere, pero que sin duda, vale la pena.

1- Tu eres licenciada en derecho 
verdad, ¿en qué momento decidiste 
dedicarte a la política?
Siempre tuve inquietudes políticas. 
Por convicción y por el ejemplo de 
mi padre, sindicalista comprometido. 
Y porque trabajar por la justicia era y 
es para mí una de las posibilidades 
que ofrece la política. Hace más de 
una década que entré a militar en el 
Partit dels Socialistes y ahí encontré el 
espacio coherente con mis ideas.

2- ¿Qué crees que es lo peor y lo 
mejor de vivir la política en primera 
línea?
En los últimos tiempos, lo peor es el 
desprestigio de una actividad que la 
inmensa mayoría ejerce con enorme 
dedicación y honestidad. Por eso 
entiendo la política como un ejercicio 
permanente de transparencia y 

diálogo, esa es la buena política.  
También desgasta el tiempo y la 
tensión que comporta, que resta a los 
tuyos y a tu espacio personal. Pero vale 
la pena, y eso es justamente lo mejor: 
ver que tu tarea, y la de tu equipo, 
beneficia a tus vecinos y vecinas.

3- ¿Cómo ves la participación de la 
mujer en la vida política? 
Imprescindible pero todavía 
insuficiente. La política y la sociedad 
saldrán ganando cuanto más se 
feminicen y cuantas más mujeres 
ocupen puestos de responsabilidad. 
Creo que las mujeres hacen la 
política más cercana y más eficaz, 
más sensible y más flexible, pero lo 
que debería estar claro es que no 
se puede hacer buena política sin 
contar de verdad con la mitad de la 
población.

4- Todos necesitamos desco-
nectar, hacer cosas que nos relajen 
de la vida profesional, aunque en tu 
caso seguro que no tienes demasiado 
tiempo libre, ¿qué te gusta hacer en 
ese tiempo libre?
Deporte y música, cine y lectura. Y 
estar con mi familia. La verdad es que 
no necesito demasiado para valorar 
las cosas más importantes.

5- ¿Alguna vez te has imaginado 
sin ser alcaldesa de Gavà? ¿Cómo 
te imaginas tu vida? ¿A qué te 
dedicarías? 
No me cuesta mucho imaginarlo 
porque siempre he entendido 
la actividad política como una 
dedicación temporal, de manera 
que cuando la deje creo que podré 
volver a mi profesión de abogada. No 

será fácil porque la política absorbe 
mucho, pero como decía, política 
y justicia tienen muchos puntos en 
común.

Raquel Sánchez. Alcaldesa de Gavà






