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GAVÀ

La avenida Constitución 
se transformará en 
un eje cívico que 
potenciará la movilidad 
sostenible

VILADECANS

La ciudad pone en 
marcha un plan integral 
para las personas con 
discapacidad

Avanzan las obras de la 
pasarela que conectará 
el centro urbano con el 
sector económico de Ca 
n’Alemany

CASTELLDEFELS

La Oficina de Atención 
Ciudadana (OAC) se 
traslada al centro del 
municipio

BEGUES
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8M| Més de 1000 motius per construir 
el futur amb mirada feminista

aquelles dates comercials, és una 
data per mostrar que ens cal centrar 
la mirada en els Drets de les Dones i 
que, garantir-los, és un factor clau per 
la Pau i el Desenvolupament Humà 
Sostenible.

Venim d’una mobilització històrica a la 
Vaga Feminista 2018 amb milions de 
persones al carrer. Molts anàlisis es van 
fer en aquell moment valorant si casos 
tan flagrants com el de “La Manada” o 
accions com “Me Too” havien esperonat 
que el moviment feminista traspassés 
fronteres, enfortint-se en la diversitat, 
ampliant-se a generacions més joves i 
a un major nombre d’home disposats a 
mostrar-se com a aliats del feminisme. 
Després d’un any, on no han parat de 
saltar casos i sentències indignants, 
ens trobem que els 1000 Motius que 
proclama la Vaga Feminista 2019, no 
només estan vigents, sinó que correm 
el risc de sumar-ne molts més, per 
l’atac directe de grups anti-drets, que 
ja tenen presència a les institucions 
i que amenacen en fer-la més gran i 
forta.

Diuen que mirant enrere sabrem on 
som i què ens cal per avançar. I som en 
el moment de sumar: a les xarxes, al 
carrer i a les urnes i fer-ho amb mirada 
feminista, com proposa la campanya 
Fem_EU | Feminist Europe (www.
fem-eu.org) on totes les persones hi 
tenen cabuda perquè no ens podem 
permetre retrocedir, ens hi va aquesta 
societat de justícia i de drets per totes 
les persones que volem.

S’acosten dates importants que 
determinaran quin tipus de rubrica 
tindrà el model de pobles i ciutats els 
propers anys. Una primavera electoral 
multinivell (municipal, general i 
europea), convulsa perquè plou sobre 
mullat, per manca de responsabilitat 
política els darrers anys i la flagrant 
entrada de l’ ultradreta a les 
institucions democràtiques, sense 
manies i a cara descoberta. 

En aquesta primavera electoral, ens 
hi juguem la democràcia i la justícia 
social i ens caldrà deixar allò de “la 
política no va amb mi” i començar a 
pensar que “allò personal és polític” 
i que tenim el deure i el dret de 
participar amb la motivació utòpica 
d’aquell primer vot que fèiem als 18 
anys i la maduresa d’haver estudiat 
en detall l’opció política que m’és 
s’escaigui al model de societat i vida 
que volem. I aquesta vegada, sense 
oblidar-nos d’Europa, que no podem 
continuar ignorant per molt gran que 
sigui la nostra desafecció, perquè la 
realitat és que un 80% de la legislació 
nacional depèn del que es decideix 
a Brussel·les, afectant directament 
les nostres vides. Ens convé doncs 
superar-nos en participació i des d’un 
vot tan meditat com el que farem a les 
eleccions municipals o generals.

Aquesta justícia social que penja d’un 
fil té cara de dona. Tot i els avanços, 
la nostra societat continua acceptant i 
avalant amb naturalitat que les dones 
visquem en condicions desiguals, 
exposades quotidianament a 
vulneracions de drets humans en tots 
els àmbits de les nostres vides, essent 
les violències masclistes la cara més 
cruenta d’aquestes vulneracions. 

És probable que en acabat de llegir 
el paràgraf anterior, vingui aquell 
pensament que mai ens atreviríem a 
acceptar públicament: “Però què diu 
ara? Vulneració de drets humans? No 
n’hi ha per tant, la nostra societat és 
igualitària!” o potser “La justícia social 
cara de dona? Voldrà dir de persona!”
Però, perquè ens costa tant parlar 
sense por, acceptant la situació i 
nombrar les coses pel seu nom? 
Potser sigui hora de començar a dir:

Sí, les dones patim vulneracions de 
drets humans quotidianes i constants. 

Sinó com nombraríem que a la Unió 
Europea 3.500 dones hagin estat 
assassinades a mans de les seves 
parelles en un any, que el 47% continuí 
pensant que el rol principal d’una 
dona és cuidar de la llar o que el 27% 
justifiqui la violació, que cobrem un 
16% menys mentre treballem i un 40% 
menys quan ens jubilem?

Sí, la justícia social té cara de dona, 
perquè malauradament no podem 
parlar incloent tota la població, 
mentre encara hi hagi privilegis que 
bloquegen la possibilitat que les 
dones gaudim dels mateixos drets que 
els homes. Tenim pendent de resoldre 
el plantejament del feminisme que és, 
com diu Angela Davis, la idea radical 
que les dones som persones.  Però, 
ara per ara, no podem, com a persones 
que som, gaudir d’una vida en igualtat 
d’oportunitats i lliure de violències.
El feminisme és una oportunitat per 
construir un futur en igualtat per totes 
les persones, sense discriminació 
de gènere, d’edat, de raça, d’origen, 
per discapacitat,...posant al centre 
la sostenibilitat de la vida i la 
participació activa de la ciutadania en 
la governança.
És curiós que el 8 de març sigui, en 
realitat, el Dia de les Nacions Unides 
pels Drets de les Dones i la Pau 
Internacional. Quasi sempre menjar-
se les paraules ajuda a transmetre 
un missatge més directe, però ja 
hem vist que, a vegades, fa invisible 
el perquè de les coses. El 8M no és 
un dia “dedicat” a les dones, com 

Neus Pociello Cayuela
Directora de la Fundació Aroa i 
coordinadora de la campanya Fem_EU
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El mercat de treball eixampla l’escletxa de 
gènere al Baix Llobregat

R. Komunica-Press

L’Observatori Comarcal i el Consell de 
les Dones del Baix Llobregat ha pre-
sentat fa uns dies l’infome “Les dones 
en el mercat de treball. S’està eixam-

plant l’escletxa?”, elaborat amb les 
darreres dades disponibles i amb la 
voluntat de conèixer la situació de les 
dones en el mercat de treball al Baix.

Segons un informe de l’Observatori Comarcal, la situació de les dones en el mercat de treball a la 
comarca empitjora respecte a anteriors anys

D’entre les conclusions que s’extreuen, 
destaca per exemple que la desigual-
tat salarial és transversal, afecta a tots 
els sectors, edats i ocupacions, i l’any 
2016 a Catalunya es situa en un 23,4%. 
La quantia mitjana de les pensions 
contributives dels homes al Baix Llo-
bregat és de 1.331 €, la de les dones no 
supera els 748 €, és a dir, una bretxa 
de pensions del 44%. Pel que fa a les 
pensions de viduïtat, la seva quantia 
mitjana en dones és de 718 €.

De l’informe, també es desprén que 
“la jornada a temps parcial té nom de 
dona”. El 7,1% dels homes estan ocu-
pats a temps parcial, entre les dones, 
l’ocupació a temps parcial és del 22% 
(un diferencial de 14,8 punts percen-
tuals entre homes i dones). Només el 
32% dels empresaris i cooperativistes 
de Catalunya són dones.

En l’àmbit educatiu, destaca que dis-
minueix la presència de les dones en 

els cicles formatius tecnològics. El 
curs 2017-2018 va registrar el menor 
pes de dones matriculades en cicles 
formatius al Baix Llobregat; i en àm-
bits com informàtica i comunicacions, 
el descens és constant (passa del 
16,2% el 2003 al 5,5% el 2017). Els ci-
cles formatius amb més presència de 
les dones són imatge personal (91,5%), 
serveis socioculturals i a la comunitat 
(86,1%) i sanitat (77,6%), fet que denota 
que es continua amb la feminització 
de determinats sectors i futures pro-
fessions.

“Les principals conclusions són 
preocupants en el sentit que no són 
noves”, diuen des del Consell Comar-
cal. “En certs casos són dades que ja 
es mostraven negatives en anteriors 
anys i que enguany empitjoren, eixam-
plant l’escletxa de gènere, fet que de-
mostra que els avenços en igualtat no 
estan consolidats, i en alguns casos 
poden retrocedir”, asseguren.
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Entra en servei la 
nova Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

R. Komunica-Press

Des d’aquest mes de març els veïns 
i veïnes de Begues ja no necessiten 
desplaçar-se a l’Ajuntament per tal 
de realitzar els tràmits que es duen a 
terme a través de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana del consistori. La nova 
OAC ja es troba en servei a la planta 
baixa de Cal Pere Vell (carrer Major, 
14), l’equipament municipal on es 
troben les dependències dels serveis 
socials i on també s’ha traslladat el 
registre civil i el jutjat de pau. 

Més enllà del canvi d’ubicació, el 
servei municipal d’atenció, orientació 
i tramitació, també incorpora 
novetats en el seu funcionament. 
Entre aquestes destaca la recepció 
a través d’una taula única que deriva 
a la ciutadania als diferents espais 
en els que pot rebre una atenció 

específica a les seves necessitats. 
A més s’ha instal•lat un sistema de 
gestió de cues que agilitzarà l’atenció 
tant de l’OAC com de la gestió del 
padró municipal, el registre civil i el 
jutjat de pau. A aquestes millores 
ha de sumar-se també el gestor 
d’expedients que s’implantava amb 
anterioritat que permet que les 
persones ateses hagin de passar per 
un únic departament per a resoldre 
les seves consultes.

Aquest trasllat a un espai més cèntric 
que permet un millor accés per a 
un major nombre de ciutadans, s’ha 
acompanyat també de la creació a 
Cal Pere Vell d’un espai per al jutjat 
de pau i per al registre civil que fins 
el moment oferien els seus serveis a 
l’edifici de la Policia Local.

Obert el concurs de 
cartells per a la Festa 
Major 2019

R. Aj. Begues

Ja s’ha obert la convocatòria per 
presentar-se al concurs del cartell 
de la Festa Major de Begues, que 
se celebrarà del 19 al 25 de juliol de 
2019. Les obres s’han de presentar 
sense signar al Centre Cívic El Roure, 
com a molt tard el dia de Sant 
Jordi, 23 d’abril, a les 12.00h. Hi pot 
participar qualsevol persona sense 
límit d’edat, aportant-hi una única 
creació per participant. 

El jurat, que estarà format per 
persones enteses en l’àmbit del 
disseny gràfic, podrà declarar algun 
premi desert. També podrà atorgar 
algun accèssit o proposar una 

altra distribució nominativa. El seu 
veredicte serà inapel·lable i es farà 
públic el dia 27 d’abril a l’Escorxador, 
com a preàmbul de la tradicional 
vetllada musical i poètica que duu a 
terme la Coral Montau i el taller Una 
Font de Poemes.

La persona guanyadora d’enguany 
obtindrà 400 euros i la difusió de la 
seva obra com a imatge central de la 
Festa Major de Begues.

Les bases complertes de la 
convocatoria del concurs de cartells 
es poden consultar al web municipal 
www.begues.cat/

Fins el 23 d’abril es poden presentar les creacions. La 
persona ganyadora obtindrà un premi de 400 euros 
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L’Ajuntament convoca 
11 places d’agents de 
la Policia Local i facilita 
l’accés de les dones

R. Aj. Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels 
ha presentat una convocatòria 
per cobrir 11 places d’agent de la 
Policia Local. Per tal de potenciar la 
incorporació de les dones a aquest 
servei públic, s’ha rebaixat l’alçada 
mínima que es demanava per 

aquestes en anteriors convocatòries 
i s’ha fixat en 1’60 mts quan abans 
era de 1’65.

Altres requisits que es precisen per 
accedir a aquestes places són tenir 
carnet de conduir A2 i B, nacionalitat 
espanyola, no haver estat separat/
ada de l’Administració pública, 
estar en posessió del certificat 
nivell B2 de català i tenir una edat 
mínima de 18 anys, entre d’altres.

Les persones interessades poden 
fer la seva inscripció a través del 
web municipal (www.castelldefels.
org) i han de presentar la instància 
més la documentació requerida al 
registre de la OAC, seu electrònica 
i altres mitjans, segons disposen les 
bases de la convocatòria, fins al 25 
de març de 2019.

Listo el primer circuito 
Agility de la ciudad

R. Komunica-Press

Ya está en funcionamiento en la plaza 
Copérnico el primer circuito de Agility 
para perros del municipio. Se trata de 
un circuito con diversos obstáculos 
que el animal debe superar, con el 
objetivo de mantener su agilidad 
física y mental e incrementar, al 
mismo tiempo, el vínculo afectivo 

entre el perro y sus propietarios. El 
circuito de Agility de Castelldefels, 
que ocupa una superficie de 2.970 
metros cuadrados, dispone de seis 
elementos diferentes (pasarela, 
rueda, salto de altura y slalom). El 
coste de la instalación ha sido de 
14.000 euros.
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L’avinguda Constitució 
es transformarà per 
fomentar la mobilitat 
sostenible

R. Komunica-Press

El passat 19 de febrer es va presentar 
a la ciutadanía el nou projecte 
de transformació de la C-245, 
impulsat per la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat de la 
Generalitat. L’objectiu principal és el 
de buscar la racionalització de l’ús del 
cotxe, que també sortirà beneficiat 
amb l’ordenació del trànsit, i afavorir 
l’ús de la bicicleta, ja que el carril bici 
s’unirà amb el que s’està habilitant 
a l’av. Pineda. Així, es podrà circular 
en bici de manera segura per tot el 
centre i fins a la platja.

La remodelació de la C-245 (que al 
seu pas per la ciutat és l’avinguda 
Constitució) afectarà també a Gavà, 
Viladecans, Sant Boi i Cornellà. 
En el cas de Castelldefels, la idea 
és que aquesta via, que travessa 
el centre del municipi de nord 
a sud sigui un nou eix viari, que 
s’integri urbanísticament a la ciutat 
i afavoreixi un model de mobilitat 
urbana sostenible. 

Així, el projecte contempla 
l’ampliació de les voreres i la 
remodelació de la calçada, que 
incorporarà un carril de doble sentit 
per on circularà l’autobús (en els 
trams en què l’amplada ho permeti) 
i un carril bici.

Xarxa de transport públic comarcal
Quan estigui finalitzat circularan 
autobusos elèctrics articulats 
que connectaran Castelldefels 
amb l’intercanviador de Cornellà 
(rodalies, metro i tramvia). D’aquesta 
manera es fomenta l’ús del transport 
públic i es redueixen les emissions 
de contaminants, de manera que 
l’aire tindrà més qualitat.

A més, els cinc municipis quedaran 
connectats a peu i bicicleta salvant 
punts perillosos com el tram 
interurbà entre Castelldefels i Gavà 
o el creuament del riu Llobregat 
entre Sant Boi i Cornellà. Per últim, 
també s’afavorirà la mobilitat a peu, 
amb l’ampliació de les voreres i la 
instal·lació de mobiliari urbà.

Pla d’aparcaments
Per minimitzar les afectacions 
per la reducció de l’aparcament 
que comporta aquest projecte, 
l’Ajuntament de Castelldefels ja ha 
iniciat el pla director d’aparcament 
de la ciutat, que vol valorar la 
situació actual de l’estacionament 
tenint en compte futures actuacions 
com les obres de la C-245, què 
inclourà propostes per solucionar els 
problemes a les zones amb dèficit de 
places detectades.

EReportaje

HAZLO TÚ MISMO

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

¿Cuánto cobra una inmobiliaria? O 
mejor todavía ¿Cuánto debería cobrar 
una inmobiliaria?
En las últimas fechas está muy de 
moda opinar sobre esto. Se están 
viendo publicidades de inmobiliarias 
digitales que te cobran una cifra de-
terminada por la venta de tu casa con 
ataques constantes a las inmobiliarias 
tradicionales, en algunas cosas estoy 
de acuerdo que más adelante men-
cionaré. También se vienen escuchan-
do, otra vez desgraciadamente, que 
algunas inmobiliarias vuelven a utili-
zar las malas praxis de antaño, que es 
decirle al propietario que le cobra una 
cantidad que le suene bien a sus oídos 
y después de escondidas le piden al 
comprador otra comisión por gastos 
de sus servicios a parte, lo que viene 
a ser lo mismo que estafar o engañar. 
Tanto unas como las otras son estrate-
gias empresariales poco respetables. 
Los agentes inmobiliarios tenemos 
una deuda histórica con esta sociedad 
por todos los engaños que se llevaron 
a cabo años atrás con grandes cade-
nas que acabaron cerrando como por 
ejemplo Fincas Corral que tenía una 
oficina en cada ciudad de España, to-
das ellas cerradas en este momento. 

Ya escribí un artículo que hablaba 
al respecto: “Lo barato sale caro”. Si 
quieres volver a leerlo solo tienes que 
solicitármelo a pedro@aincat.es o po-
ner en google pedromorenoaincat 
blogspot o Wordpress ya que estoy 
en reconstrucción de mi blog y si no lo 
encuentras solicítamelo por mail que 
estaré encantado de pasártelo.

Dicho esto voy al grano, hace unos 
días hablaba con el papá de un crío 
que juega al fútbol con mi sobrino “de-
batiendo” sobre ello, me decía que le 
parecían abusivos los honorarios que 
cobrábamos por la venta de una casa 
de un valor de 300mil €. Le dije la rea-
lidad de lo que pienso que es que si yo 
estuviera fuera de mi sector pensaría 
lo mismo, ahora también te digo que 
una vez dentro me parece hasta poco. 
¿Sois conscientes de la responsabili-
dad que conlleva hacer llegar de una 
persona a otra cantidades tan grandes 
de dinero? ¿Sabéis que hay personas 
que por un error en esto les ha costado 
pagarlo toda su vida? ¿Sabéis que hay 
inmobiliarias que se han quedado con 
los importes entregados al firmar las 
arras de muchas personas? 

Estamos hablando de una de las ope-
raciones mas importantes de nuestras 
vidas o ¿cuántas veces hacemos una 

compra o una venta en estos impor-
tes? Si tuvieras que ir al dentista que 
preferirías ¿ ir a uno que tiene los uten-
silios bien higienizados o por el contra-
rio a uno que por la falta de recursos 
te metiera en la boca algo que le ha 
utilizado antes con otr@ paciente?

Seamos serios ya lo he explicado en 
otras ocasiones, para poner un anun-
cio en internet, llevar a todo el que lo 
solicite a verlo y hacer un contrato no 
necesitas a una inmobiliaria, ¡hazlo tú 
mismo!. De hecho, escribí otro artícu-
lo con 12 consejos para vender la casa 
de particular, pero si lo que quieres es 
tranquilidad, seguridad y  tener hasta 
9 personas a tu servicio ¿que te pien-
sas que cobran del aire? ¿ tienes datos 
suficientes para saber que no estás 
sacando por tu casa menos de lo que 
podrías sacarle? 

Lo que he aprendido con todo esto es 
que nunca se me ocurriría ir a Ikea por 
ejemplo a decirles que vengan a mon-
tarme los muebles a casa y cuando 
me digan lo que cobran decirles que 
es caro, o lo pago o me lo hago yo sim-
plemente.

Piensa lo que sería tener una persona 
que reciba las llamadas y e-mails de 
las personas que preguntan por tu 
casa. Otra que las llame para asegu-
rarse de que es lo que están buscan-
do exactamente antes de ir, prepare 
una carpeta con un proyecto de com-
pra previa a visitarla, coja su coche, la 
acompañe y multiplícalo por 7 veces 
que es la media de visitas que nece-
sita una propiedad para que la com-
pren. Una vez visitada, si le gusta, la 
traiga a un local a pie de calle que le 
genere tranquilidad al pisarlo y dónde 
otra persona más le atienda para que 
antes de cogerles dinero se asegure 
que los medios de pagos son correc-
tos como marca el SEPBLAC ( preven-
ción del blanqueo de capitales),  que 
después otra persona más se ocupe 
de redactar los contratos personaliza-
dos en tu caso, coordinar con las dos 
partes fechas de entrega, te ayude a 
reunir la documentación previa para 
antes de la notaría y te acompañe ese 
día. Ya van 4 personas que están traba-
jando para ti en un momento, eso hay 
que valorarlo. Para finalizar ¿te imagi-
nas que estas personas estuvieran tra-
bajando de lunes a sábado cada mes 
para que no haga falta ni publicitar tu 
piso, que estén llamando cada día a 10 
compradores para que cuando tu en-
tres por la puerta pidiendo vender tu 
casa te tengan ya un comprador listo?

Imatge virtual de la futura avinguda al seu pas per plaça Colom
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Nuevo plan de acción integral para 
las personas con discapacidad

R. Komunica-Press

El proyecto plantea líneas de trabajo, hasta el 2024, encaminadas a 
construir una ciudad plenamente inclusiva

La elaboración de una guía de re-
cursos, la creación de más activi-
dades extraescolares inclusivas, la 
creación de un dispositivo de apoyo 
al empleo para personas con disca-
pacidad o el fomento de la diversi-
ficación de la oferta de ocio de la 
ciudad. Estas son algunas de las ac-
ciones concretas que contempla el 
Plan Integral para las Personas con 
Discapacidad de Gavà, presentado 
este mes de marzo. Este documento 
marca las líneas de actuación de los 
próximos cinco años para continuar 
avanzando hacia una inclusión efec-
tiva de la población con discapaci-
dad del municipio. Desde el Ayun-
tamiento señalan que “el objetivo 
es diseñar una ciudad mucho más 
amable y facilitar a las personas con 
discapacidad poder vivir de la for-
ma más autónoma y digna posible”.

La alcaldesa de la ciudad, Raquel 
Sánchez, asegura que se trata de 
“un plan riguroso, y a la vez ambi-
cioso, que ha sido posible gracias 
a la implicación de muchas perso-
nas y entidades, con el objetivo de 
poder englobar sus ideas y conoci-
mientos”.

El proyecto nace de un diagnostico 
encargado a la Diputación de Barce-
lona, quien hizo una radiografía de 
las necesidades que tiene la ciudad 
en esta materia. A partir de aquí, se 
comenzó un proceso participativo 
que trabajó en la aportación de pro-
puestas que, después de ordenarse 
y priorizarse, se han estructurado en 
diferentes líneas de acción.

El plan se estructura en 10 ejes prin-
cipales, que incluyen diferentes ac-
ciones. Algunas de las actuaciones 
ya se están llevando a cabo y otras 
se implementarán a corto, medio y 
largo plazo. “Tenemos una buena 
base como es el trabajo realizado 
desde el mundo educativo, con las 
AMPA, los centros y las entidades 
del municipio. Asimismo, contamos 
con una buena predisposición del 
tejido social y comercial que hay 
que aprovechar para conseguir los 
objetivos marcados”, ha explicado 
Sánchez.

Mejorar la accesibilidad
Una de las acciones específicas in-
cluidas en el plan integral es me-
jorar la accesibilidad en el espacio 

público para favorecer el despla-
zamiento a las personas con movi-
lidad reducida. Para conseguirlo, el 
Ayuntamiento ha acordado desti-
nar 200.000 euros a la ampliación y 
adaptación de varios pasos de pea-
tones y aceras del municipio. En to-
tal, se actuará sobre 112 pasos dis-
tribuidos por diferentes calles del 
municipio, sumándose a los 1.357 
que ya están adaptados actualmen-
te (de un total de 1.671 que tiene la 
ciudad). A esta cifra hay que añadir 
20 pasos que quedarán accesibles 
en proyectos que se están redac-
tando actualmente.

Asimismo, este nuevo Plan integral 
prevé una revisión completa del ac-
tual Plan de Accesibilidad de Gavà 
para adaptarlo a las nuevas nece-
sidades, incorporar adaptaciones 
pendientes y revisar que las ya eje-
cutadas funcionen correctamente. 
Además, incluye también la previ-
sión de hacer accesibles algunos 
equipamientos municipales que to-
davía no lo son, como las escuelas 
Joan Salamero, l’Erampunyà i Jac-
me March, y aumentar la dotación 
de parques infantiles adaptados, 
sumando los parques del paseo 
Maragall, del Mil•lenni, de la avenida 
Eramprunyà y de la calle Sant Martí.

Nova campanya 
de promoció del 
compostatge 
casolà

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà vol seguir 
potenciant el compostatge casolà 
o, el que és el mateix, la fabricació 
d’adob natural a les cases i jardins a 
partir de les restes orgàniques. Les 
persones interessades a participar 
d’aquesta iniciativa, que ja s’ha fet 
anteriorment, ho poden fer mitjançant 
una inscripció prèvia a través del 
correu comunicacioambiental@gava.
cat . Tots ells rebran un compostador 
que s’adapti a les seves necessitats i 
un taller per saber com utilitzar-lo que 
es durà a terme el dissabte 16 març al 
Museu de Gavà, d’11 a 13 hores.

El compostatge és el procés de 
transformació de les restes orgàniques 
en compost, el qual serà un adob 
natural que ens servirà per l’agricultura 
i la jardineria El compostador és un 
recipient dissenyat especialment 
perquè la transformació sigui més 
ràpida, neta i controlada.
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R. Komunica-Press

Obre el nou Centre de Serveis per a 
l’Ocupació ‘Rosa Luxemburg’

Aquest mes de març ha començat a 
funcionar el nou Centre de Serveis 
per a l’Ocupació, ubicat al carrer de 
Jaume I, a les dependències munici-
pals que ocupava l’antic L’Informal. 
L’adequació del centre ha suposat 
una inversió d’uns 150.000 euros i 
ha comportat la creació d’un accés 
únic, la remodelació de la façana i 
la distribució dels espais interiors, 
que acullen una recepció i espai 
de treball compartit, una aula de 
formació, dos despatxos, un espai 
d’emmagatzematge i lavabos.

Segons expliquen des del consistori, 
el nou centre, batejat amb el nom de 
Rosa Luxemburg, era un “servei molt 
necessari. Des d’aquí continuaran 
oferint tots els recursos que tenen 
com a objectiu millorar l’ocupabilitat 

de les persones, ajudar-les en la cer-
ca de feina i oferir-les orientació, for-
mació i assessorament. Uns recursos 
que fins ara prestàvem al Centre de 
Suport a l’Empresa i que traslladem 
al nucli urbà per acostar-los a la ciu-
tadania i facilitar-ne l’accés”.

Entre els serveis que acull el nou 
Centre de Serveis a l’Ocupació, tro-
bem la Borsa de Treball, on accedir 
a les ofertes gestionades als Serveis 
Locals d’Ocupació de la província de 
Barcelona, i el Servei d’Orientació 
Laboral, on es fa assessorament mit-
jançant entrevistes d’orientació, càp-
sules formatives de cerca de feina, 
etcètera, per millorar les competèn-
cies personals i adquirir estratègies 
que facilitin la incorporació al mercat 
laboral.

Ubicat a l’antic local de L’Informal, el centre centralitza els programes i 
recursos de suport per a persones en situació d’atur

Des del centre també es gestionen els 
diversos programes municipals rela-
cionats amb l’ocupació, com l’UBICAT 
(programa d’acompanyament a la 
inserció i suport ocupacional per a 
la inclusió social), l’ENFEINA’T (pro-
grama que fomenta accions per a 
la contractació laboral temporal i 
acompanyament a la inserció de les 
persones en situació d’atur de llar-
ga durada), o el Programa 30 Plus, 
que té per objectiu la incorporació al 
món laboral i la formació de perso-
nes en situació d’atur de 30 anys en 
endavant de Gavà. Aquest programa 
inclou actuacions de prospecció i 
d’assessorament d’empreses; forma-
ció vinculada al contracte de treball i 
a les necessitats del participant amb 
l’objectiu de potenciar les competèn-
cies necessàries per ocupar un de-
terminat lloc de treball; experiència 
professional mitjançant contractació 
laboral (mínima de 6 mesos), i orien-
tació i acompanyament en el procés 
de contractació i formació.

També es gestionen el programa 
Treball i Formació, que convoca el 
Servei d’Ocupació Públic de Cata-
lunya i el Jove, al Baix tu decideixes, 
programa comarcal adreçat a joves 
d’entre 18 i 29 anys en situació de 
desocupació.

Amb l’entrada en funcionament del 
nou equipament, el Centre de Su-
port a l’Empresa, ubicat al carrer del 
Progrés, se centra en les accions i 
programes de promoció econòmica 
adreçats a l’empresa i en el suport a 
l’emprenedoria.

Fins a 4.000€ 
d’ajuts per 
posar en marxa 
projectes 
emprenedors

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Gavà ha obert 
UNA convocatòria d’ajuts de fins a 
4.000 € destinats a fomentar les 
iniciatives emprenedores al territori 
entre les persones en situació d’atur. 
Aquests ajuts se situen en el marc 
del projecte Pla de Xoc a l’Atur del 
Consistori i estan cofinançats pel 
Programa Metropolità de Suport a 
les Polítiques Socials Municipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Poden sol·licitar aquest ajut aquelles 
persones empadronades a Gavà 
o a qualsevol municipi de l’àrea 
metropolitana, que estiguin en 
situació d’atur i que hagin iniciat 
l’activitat o la posin em marxa entre 
l’1 de gener de 2018 i l’1 de juny de 
2019. Cada beneficiari/ària pot rebre 
fins a un màxim de 4.000 euros 
per cobrir determinades despeses 
necessàries per a l’inici de l’activitat 
com per exemple la quota d’alta al 
RETA, el lloguer de l’espai de treball, 
les despeses de constitució, etc.
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El Talent a les Aules visita las empresas

R. Komunica-Press

Estas últimas semanas los 24 equipos semifinalistas de Talent a las Aules Gavà-Viladecans han estado 
visitando las empresas de sus mentores, que les están ayudando a desarrollar su plan de empresa

El programa educativo Talent a les 
Aules de los colegios de Gavà y Vi-
ladecans sigue avanzando hacia 
la final. Durante estas últimas se-
manas, los 24 equipos semifinalis-
tas están participando en la fase 
de mentoring, donde trabajan para 
transformar sus ideas en un plan de 
empresa real con la ayuda de men-
tores, empresarios y emprendedo-

res locales. Tras las visitas de estos 
a los centros educativos,  para hacer 
charlas sobre emprendimiento y es-
tablecer un primer contacto con sus 
equipos asignados, durante estos 
días los jóvenes están haciendo vi-
sitas a las empresas, para conocer 
en primera persona como funciona 
un negocio. Esta edición cuenta con 
empresas como Ingram Micro, Unile-

ver, Mesoestetic, Bauhaus, Lipotrue, 
Lunallar, Genekarting o Aincat.

Entre los proyectos presentados 
esta edición, un total de 251, se es-
cogieron en una primera fase las 24 
ideas más innovadoras, entre las que 
se encuentran desde contenedores 
de basura inteligentes, una app para 
gamificar enfermedades, un sistema 
de etiquetado para invidentes, o app 
fantasma para maltrato.

Talent a les Aules tiene, además, 
como novedad este año sesiones de 
planes de empresas y plan financie-
ro para todo los semifinalistas que 
ofrecen los ayuntamientos de Gavà 
y Viladecans.

Gala seminifinal
Una vez finalizada esta segunda 
fase, se escogerán doce propuestas, 
seis de cada municipio, que pasarán 
a la final. Los proyectos elegidos se-
rán desvelados durante dos galas 
seminifinales, que se celebraran los 

próximos 4 (Gavà) y 11 (Viladecans) 
de abril.

Estas 12 proyectos finalistas serán 
los que optarán al gran premio fi-
nal, un viaje de cinco días en Silicon 
Valley, con un programa de visitas a 
las empresas más representativas 
de sectores innovadores. También 
se entregará un segundo premio a 
dos proyectos, que consiste en un 
tour emprendedor por Bruselas y un 
tercer premio para cuatro proyectos, 
bautizado como ‘Barcelona Entre-
preneur Day’, un día de visitas a luga-
res del ecosistema empresarial y del 
mundo emprendedor de Barcelona.
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La pasarela de Ca 
n’Alemany estará a 
punto para la primavera

R. Komunica-Press

Las obras de construcción de la 
pasarela que unirá, por encima de 
la vía del tren, el núcleo urbano con 
el sector de Ca n’Alemany, a la altura 
de la Deixalleria Municipal, siguen 
avanzando a buen ritmo. 

A finales de enero se colocaron dos 
de los seis tramos de la estructura, 
de 23 metros de largo y 6,5 de ancho 
cada uno. Recientemente, se ha 
procedido a la incorporación del 
tercer y cuarto tramo, ya acoplados 
entre ellos, de la futura pasarela. 

La pasarela, que estará lista para 
utilizarse en primavera, servirá de 
alternativa al único acceso actual a 
pie o en bici por la carretera de la Vila 
a la zona de Ca n’Alemany. 

El Consorci DeltaBCN, integrado 
por el ayuntamiento de Viladecans 
y el INCASÒL, quieren consolidar 
el sector de Ca n’Alemany como 
el nuevo centro económico de la 
zona sur del área metropolitana 
de Barcelona. En menos de cuatro 
años ha captado la instalación de 
empresas multinacionales que 
invertirán más de 240 millones 
de euros y generarán unos 1.500 
puestos de trabajo. La proximidad a 
la estación de tren, al aeropuerto del 
Prat y al puerto de Barcelona han sido 
uno de los principales atractivos para 
captar las empresas multinacionales 
como Desigual, Recambios Marinos, 
American Axle Manufacturing y 
Neinver.

La nova marca de 
Viladecans pica l’ullet 
per projectar la nova 
realitat del municipi

R. Komunica-Press

Després d’anys fent la ve baixa amb 
la mà com a símbol, Viladecans ha 
decidit renovar la imatge de ciutat 
per adaptar-se a la nova realitat 
del municipi. Dissenyada per Óscar 
Martínez, de l’agència creativa local 
La Pinza, la nova imatge simula 
una picada d’ullet i un somriure. 
“Una imatge més simpàtica que vol 
transmetre emocions positives per 
projectar els valors de complicitat i 
de compromís de la Ciutat”, explica 
Martínez. La nova icona va lligada 
a l’eslògan “Som poble, soc Ciutat” 
que vol expressar la dualitat amb què 
juga Viladecans “amb equipaments i 
serveis de ciutat, però amb una vida i 
relacions socials de poble”.

La presentació de la nova marca de 
la Ciutat, es va realitzar  el passat 7 
de març a Podium, on l’alcalde de 

Viladecans, Carles Ruiz, va cuinar 
pels assistents un menú fet amb 
productes de l’horta viladecanenca, 
com la carxofa, el pèsol o la carabassa, 
acompanyat pel xef i president del 
Gremi d’Hostaleria de Viladecans, 
Mingo Morilla.

L’alcalde va aprofitar també per fer 
un balanç positiu de l’estat actual 
de la Ciutat, tot comparant-lo a com 
estava ara fa uns anys. “Ha estat una 
crisi difícil, on hem hagut de prioritzar 
sobretot l’atenció social a les famílies, 
però sent actius i sense deixar de 
preparar-nos pel futur”, va assegurar 
Ruiz. Aquesta Viladecans del futur 
passa, segons va explicar l’alcalde, per 
posar en valor 3 aspectes fonamentals 
que ja s’estan treballant: La innovació 
educativa, la projecció econòmica i la 
creació d’espais públics de Qualitat.
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Teatre: “El llop ferotge. 
Cia.Princep Totilau”

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

24-03-2019

12:00 am

19-03-2019

19:00 pm 

Setmana del Teatre. 
“Grans musicals de la 
historia”

Biblioteca Josep Soler Vidal 

Teatre Musical de l’Espai 

Escènic

Entrada lliure

28-03-2019

19:00 pm 

Obertura del Parc de la 
Costeta

Carrer Camp dels Prats 7 
Avinguda Costeta
Amb activitats de caràcter 
popular per a totes les edats

23-03-2019

11:00 am - 14:00 pm

Taller: “Els beneficis de 
l’osteopatia en nadons 
i nens”

28-03-2019

18:30 pm a 20:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Quina feinada! 
Reflexions col·lectives 
del treball femení

Biblioteca Josep Soler Vidal 

Gratuït amb inscripció

b.gava.jsv@diba.cat

29-03-2019

18:30 pm

29

Festa Mundial del 
cinema curt: “Perles 
del Quebec”

Biblioteca La Ginesta
Plaça de l’U d’Octubre,  1
Per a tots els públics

29-03-2019

19:00 pm

29
Dv

Divendres 
Astronòmics: Estrelles 
dobles

Cal Ganxo: Observatori de 
l’Agrupació Astronòmica
Cal Inscripció prèvia

05-04-2019

21:00 pm - 23:00 pm

Dv

Hora del conte especial 
Setmana del Teatre 
“Andreu el Vell”

Biblioteca Josep Solar Vidal

Pl. Jaume Balmes s/n

A partir de 4 anys

Entrada lliure

26-03-2019

17:30 pm 

Dm

Biblioteca RFJ: Espai de supot 
planta 1
Cal inscripció prèvia
A càrrec de Mireia Castillo, 
osteòpata del CASAP Can Bou

Teatre Plaça
Plaça de l’Estació, 4

Dj

Dg

Presentació JUGATECA 
AMBIENTAL

Plaça de l’Esglèsia
Construcció d’instruments 
amb materials naturals i 
reciclats

30-03-2019

11:30 am - 13:30 pm

Ds

3er Cicle de 
teatre amateur de 
Castelldefels: “El 
fantasma de Canterville”

Dv

Taller d’Autodefensa 
per a dones

Casal de Barri Montserratina
Plaça de la Constitució, 4
Places limitades
Cal inscripció: 
igualtat@viladecans.cat

21-03-2019

 17:30 pm

Teatre: “Rebota, rebota y 
en tu cara explota”

Atrium Viladecans
Av. Josep Tarradellas 17

22-03-2019

21:00 pm

Espectacle: Nanomàgic

Plaça de la Constitució 
Viladecans

30-03-2019

12:00 am

30
 DsDj

24 26

23

24 28 30 05

28

22

Ds 

Xerrada-taller: Mindful 
living

Biblioteca La Ginesta
Pl. de l’U d’Octubre de 2017, 1
A càrrec del gabinet de 
psicologia Camins, emocions i 
aprenentatges

22-03-2019

17:30 pm

22
Dv

L’hora del conte per a 
bebès

Biblioteca de Viladecans, 
Av. Josep Tarradellas 16
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia

28-03-2019

18:00 pm

Dj

28

BEGUES

21

Tarda de jocs en 
familia

Biblioteca La Ginesta
Pl. de l’U d’Octubre de 2017, 1

28-03-2019

17:30 pm

28
Dj
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Aigües de Barcelona se suma a la crida del Dia 
Mundial de l’Aigua per no deixar ningú enrere

R. Aigües de Barcelona

L’aigua és un motor de canvi per 
aconseguir una societat més des-
envolupada i igualitària i, també, per 
combatre la pobresa al món, que ha 
tornat a llocs on semblava erradica-
da. El Dia Mundial de l’Aigua, instituït 
per Nacions Unides, aquest any posa 
l’accent en la necessitat que la so-
cietat avanci sense deixar ningú en-
rere, és a dir, sense privar d’allò més 
bàsic els que passen dificultats. 

Aigües de Barcelona està profunda-
ment compromesa amb el servei a 
les persones i amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de Nacions Unides. És precisament 
aquesta vocació allò que l’ha portat 

a posar-se al costat dels qui necessi-
ten més ajuda. Conscient de la seva 
responsabilitat com a prestatària 
d’un servei de primera necessitat, 
la companyia va crear l’any 2012 un 
Fons de Solidaritat, capdavanter en 
el sector, per atendre la situació de 
les famílies vulnerables, aquelles 
que, a causa de la crisi econòmica, 
no es podien fer càrrec del paga-
ment del rebut de l’aigua.

Gràcies al seu coneixement dels 
usuaris i de la seva situació, Ai-
gües de Barcelona es va antici-
par a les regulacions normatives i 
l’empitjorament del context econò-
mic i social. I, d’aquesta manera, es 
va convertir en la primera gran com-
panyia de serveis que pot assegu-
rar, amb tot rigor, que no talla mai el 
subministrament a aquells usuaris 
que han estat identificats pels ser-
veis socials com a persones vulne-
rables. 

El disseny i la implementació del 
Fons de Solidaritat va ser elo-
giat al seu dia per l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(Ivàlua), organisme en el qual partici-
pa la Generalitat, que va destacar la 
relació de màxima confiança entre la 
companyia i els serveis socials dels 

ajuntaments i les entitats d’ajuda als 
més desprotegits.  
Convenis amb 22 municipis
El Fons de Solidaritat d’Aigües de 
Barcelona ha signat convenis amb 
22 municipis de l’àrea metropolita-
na per garantir el subministrament 
d’aigua a les persones que, segons 
els serveis socials municipals, no el 
poden pagar per motius econòmics. 
A més, gairebé 25.000 famílies (7.000 
de les quals, a la ciutat de Barcelo-
na) van deixar d’abonar l’import del 
rebut de l’aigua corresponent al 
consum, que suposa el 34% del total. 
El 66% restant són taxes i impostos 
de les administracions.
Com que moltes famílies encara no 
s’han pogut refer de la crisi i conti-
nuen patint dificultats, la companyia 
ha tornat a fer un pas endavant. En 
concret, ha comunicat a totes les 
famílies en situació de vulnerabilitat 
que els condona el deute acumulat 
en els rebuts endarrerits. Es tracta 
del deute que aquestes famílies van 
acumular des que van deixar de pa-
gar els rebuts per motius econòmics 
fins que els serveis socials dels seus 
ajuntaments les van declarar en si-
tuació de vulnerabilitat.

Tarifa social i bonificacions
Aigües de Barcelona també ha creat 

una tarifa social que aplica des de l’1 
de gener de 2014 i que representa 
una reducció del 25% en l’import del 
servei d’aigua sobre la tarifa domès-
tica. Aquesta tarifa social la poden 
demanar les persones en situació 
d’atur, jubilades o vídues, les que 
perceben una pensió mínima con-
tributiva per incapacitat permanent i 
les persones perceptores de la ren-
da mínima garantida. 

També disposen de bonificacions les 
llars on viuen més de tres persones i 
les llars amb persones amb disminu-
cions i amb dependència reconegu-
da (que computen com si fossin dos 
residents). L’any 2018, més de 21.000 
famílies es van beneficiar d’aquest 
tipus de bonificació, cosa que supo-
sa un estalvi de 56 euros anuals de 
mitjana per domicili.

Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o 
fer la higiene dels més petits formen 
part de les rutines de totes les llars, 
independentment de la seva condi-
ció econòmica. I així ha de continuar 
sent, perquè l’aigua i el seu ús ens 
iguala a tots i ens fa partícips d’una 
comunitat que comparteix un recurs 
que, servit amb eficiència i sostenibi-
litat, constitueix un dels pilars d’una 
societat desenvolupada i inclusiva.
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“Tenim un projecte bo i unes ganes infinites de seguir 
treballant per oferir allò que millor sabem fer”

Mireia Tortajada i Josep Soler - Soulmates

‘Flying Though The Ligh’ és el tercer disc d’estudi de Soulmates, grup musical del Baix Llobregat capitanejat per Mireia i Josep, 
dues ànimes bessones que ara fa 7 anys van decidir tirar endavant un somni

1-  Com va néixer el grup? 
JOSEP: Soulmates és un projecte 
musical que neix al mes de maig de 
2012 de mans de Mireia Tortajada 
(cantant i compositora) i Josep Soler 
(músic, compositor i productor 
musical). El projecte apareix per 
complir la promesa que li vaig fer a 
la Mireia alguns anys abans; quan 
ella només tenia 9 anys, va participar 
com a solista en un tema anomenat 
“Se hará realidad”, del  Cor l’Amistat, 
del qual jo n’era el director i ella una 
de les components. A partir d’aquell 
moment la Mireia es va convertir en 
una solista habitual del cor i pocs 
anys després li vaig  fer la promesa: 
“Algun dia et produiré un disc”. Poc 
temps després vàrem crear el grup 
Soulmates i ens vam posar a treballar 
en el nostre primer disc.

2- Perquè el nom Soulmates?
MIREIA: Des que conec al Josep 

ens passa que tenim una connexió 
especial. De vegades només mirant-
nos sabem el que l’altre està pensant 
o un dels dos comença una frase i 
l’altre l’acaba. Això també es transmet 
a sobre l’escenari i en els nostres 
temes.

J: Som ànimes bessones, d’aquí el 
nom de SOULMATES.

3- Acabeu de presentar el vostre 
tercer disc. Us imaginàveu ara fa 7 
anys?
M: Quan vaig començar amb aquest 
projecte volia que fos un tren de llarg 
recorregut, però costava endevinar 
el camí que ens ha portat fins aquí. 
Ha estat una aventura plena de bons 
moments com els concerts i les 
hores de composició i gravació, però 
sobretot ha estat un trajecte en el qual 
hem millorat musicalment i ens hem 
consolidat com a formació.

4- Com definireu el vostre estil?
M: Per entendre el nostre estil s’ha 
de saber que tenim influències molt 
diferents, en el meu cas sóc més de 
pop-rock i R&B amb artistes com 
Jessie J i Demi Lovato, mentre que el 
Josep és més de Rock dels 80 amb 
artistes com Dire Straits o Queen.

J: Crec que el nostre estil gira entorn el 
Rock dels anys 80, amb un so que ens 
caracteritza. Els temes sempre parlan 
de les nostres vivències i experiències. 
En el cas d’aquest últim àlbum hem 
volgut fer un disc més reivindicatiu i 
de temàtica social, on no volem deixar 
a ningú indiferent. La nostra música 
surt directament de la nostra ànima. 

5- Quins desitjos de futur teniu?
J: A curt termini, mirar de bellugar 
aquest disc i fer que la nostra música 
arribi a molta gent. Creiem que tenim 
un projecte bo i unes ganes infinites 

de seguir treballant per oferir allò que 
millor sabem fer. I jo, personalment, 
crec sincerament, que la Mireia és 
una artista enorme amb un potencial 
i una presència a sobre l’escenari 
espectacular que ningú s’hauria de 
perdre. Així que queda Soulmates per 
anys. 

www.soulmates.com






