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Las desigualdades de género en el 
ámbito de la actividad física
Gasol Foundation

Con motivo del Día Mundial de la 
Actividad Física,  la Gasol Foundation 
—fundación de los hermanos Pau y 
Marc Gasol cuya misión es la lucha 
contra la obesidad infantil— pone de 
relieve la importancia de llevar a cabo 
programas de promoción de hábitos 
saludables que consigan disminuir 
las desigualdades de género en el 
ámbito de la actividad física. 

Los datos recogidos en el estudio 
PASOS 2019 —estudio representativo 
que evalúa la actividad física, los 
estilos de vida y la obesidad de los 
menores de entre 8 y 16 años en 
España— desvelan varias de las 
desigualdades que viven las niñas 
y adolescentes en nuestro país, 
desde un mayor incumplimento de 
las recomendaciones de actividad 
física hasta una peor condición 
física percibida, lo que repercute 
directamente en sus oportunidades 
de desarrollo.

Además, la fundación celebra 
este día organizando una serie de 
actividades saludables con clubes 
y entidades deportivas de toda 
España. 

Las desigualdades de género en el 
ámbito de la actividad física
La actividad física es uno de los cuatro 
pilares, junto con la alimentación, el 
sueño y el bienestar emocional, que 
la evidencia científica ha demostrado 
ser indispensable para seguir un 
estilo de vida saludable. Estos cuatro 
aspectos juegan un rol fundamental 
para prevenir la obesidad y el 
sobrepeso infantil, una pandemia 
silenciosa que afecta a uno de cada 
tres niños y niñas en España.

Sin embargo, siete de cada diez niñas 
de entre 8 y 16 años en España (70,1 
%) no cumplen con la recomendación 
de práctica diaria de actividad física 
de la Organización Mundial de la 
Salud:  un mínimo de 60 minutos de 
actividad física moderada o vigorosa 
cada día para este rango de edad. 
Aunque los niños cumplen más esta 
recomendación, casi seis de cada 
diez no lo hace (56,1 %).

Por otra parte conviene resaltar, y 

en este caso para ambos géneros, 
que las horas diarias dedicadas a 
la actividad física en 4º de la ESO 
son mucho menos que en 3º de 
primaria, concretamente más de una 
hora y media. Es decir, que los y las 
adolescentes pasan 98,2 minutos 
menos cada día haciendo actividad 
física. 

Otro de los aspectos en el que 
las desigualdades de género está 
presente es en la condición física 
percibida, un criterio en el que son 
los propios niños y niñas los que 
evalúan su condición física según 
su apreciación. En este caso, el 
porcentaje de niñas que perciben su 
condición física general como “buena 
o muy buena” es mucho menor en 
las de 16 años (54,6 %) respecto a las 
de 8 años (90,4 %). Esta diferencia 
del 35,8 % entre 4º de la ESO y 3º de 
primaria es mucho mayor que la que 
presentan los niños (16,2 %), ya que 
en 3º de primaria un 82,8% considera 
su condición física como “buena o 
muy buena” y en 4º de la ESO este 
porcentaje es de un 66,6 % . 
El abordaje de esta situación es 
aún más relevante en el contexto 
actual en el que diversos estudios 
ya muestran que se ha producido 
un empeoramiento de los hábitos 
saludables de los niños/as y 
adolescentes en España en el 
contexto de la COVID-19. 

Día Mundial de la Actividad Física

Con objeto de celebrar el Día Mundial 
de la Actividad Física de una forma 
divertida y llena de movimiento, la 
Gasol Foundation organiza una serie 
de actividades en las que participarán 
diversas entidades deportivas de 
toda España. 

Estas actividades están diseñadas 
para fomentar los hábitos de vida 
saludable a través de la actividad 
física, aprovechando los vínculos que 
se generan entre los niños y niñas, 
el personal técnico y las familias en 
estos espacios lúdico-deportivos. 
En este sentido, esta acción 
conmemorativa del Día Mundial de 
la Actividad Física es un ejemplo 
del poder de los clubes y entidades 
deportivas para actuar como centros 
promotores de la salud infantil, 
reforzando el aprendizaje en hábitos 
saludables.

Además, hoy la Gasol Foundation ha 
lanzado un cuestionario que estará 
activo durante el mes de abril para 
conocer en qué medida las entidades 
deportivas promueven la salud entre 
los y las deportistas más jóvenes. 
La información recabada permitirá a 
la fundación diseñar intervenciones 
eficaces de fomento de hábitos 
saludables adaptadas a este tipo de 
organizaciones.

Más información:
Gasol Foundation

www.gasolfoundation.org
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El Talent a les Aules 2021 ya tiene sus 
proyectos finalistas

R. Komunica-Press

El Talent a les Aules encara ya la 
segunda fase de su sexta edición 
con la selección de los 20 proyectos 
finalistas. En esta ocasión, se 
han seleccionado 10 equipos de 
Viladecans y 10 de Gavà, que 
pasaran ahora a recibir formación 
sobre planes empresariales y 
planificaciones económicas y 
financieras, a cargo de los Servicios 
de Empresa y Emprendimiento del 
ayuntamiento de cada ciudad.

Los equipos pasan también por 
el proceso de mentoring, donde 

cuentan con el apoyo de empresarios 
y empresarias locales para 
desarrollar su idea y hacer el plan 
de empresa que deberán presentar 
a la gran final, prevista para el mes 
de mayo. Los mentores y mentoras, 
de empresas como Lipotrue, Roca 
Sanitarios, Vivers Barri , Mesoestetic, 
Barnasud, AirVal, Lipotec, Kawai, 
Bauhaus o Spa Mon, entre otros, 
ayudan a los estudiantes aportando 
sus conocimientos y su experiencia. 

Entre los proyectos presentados 
esta edición, un total de 220, se 

han seleccionado las 20 ideas 
más innovadoras, entre las que se 
encuentran desde unas bambas con 
suelas intercambiables según el tipo 
de deporte a practicar hasta una app 
para diagnosticar y tratar lesiones 
leves o la instalación de bibliotecas 
digitales en espacios públicos, entre 
otras.

Los proyectos finalistas se 
conocieron en directo a mediados 
de marzo a través del programa 
Recursos Homínids de RNE que 
tuvo conectadas en directo a las 18 

En esta ocasión, se han seleccionado 10 equipos de Viladecans y 10 de Gavà

escuelas participantes. 

Cambio en los premios
La pandemia ha obligado a realizar 
cambios en esta edición del Talent a 
les Aules, entre ellos, de los premios 
a los 3 mejores proyectos.

Este año, el equipo ganador cambiará 
el tradicional viaje a San Francisco por 
un Tour Emprendedor por Europa. 
Se trata de  un viaje por diferentes 
capitales europeas de 5 días y 4 
noches. Los alumnos integrantes 
del equipo y su tutor disfrutaran 
con un programa de visitas por el 
ecosistema emprendedor y visitas 
a las sedes de las empresas más 
representativas ubicadas en cada 
ciudad. Se trabaja en una propuesta 
de viaje para ir a París, Bruselas y 
Berlín.

El segundo equipo clasificado se 
llevará el Barcelona Entrepreneur 
Day,  un día de visitas a los principales 
puntos del ecosistema empresarial 
y del mundo emprendedor 
de Barcelona como ESA, el 
Supercomputador MareNostrum, 
Wayra, Incubio o Pier1.

Por último, los terceros clasificados 
se llevarán un Curso Formativo en 
una escuela de negocios, universidad 
o aceleradora de proyectos (aún está 
por definir) sobre conceptos del 
mundo de la empresa, modelos de 
estudio de negocio, etc.



BEGUES Abril/Mayo 2021

www.redkomunica.com04

Més residus generats 
a les llars beguetanes 
però més reciclatge

R. Komunica-Press

Al 2020, es va enregistrar a Begues un 
augment del 6,52% en la generació de 
residus per habitant i dia. El tancament 
d’establiments i les restriccions en 
activitats comercials o de restauració 
van generar una reducció del volum 
de residus comercials i industrials, 
mentre que aquests es van traslladar 
a l’àmbit domèstic. Al llarg de l’any 
2020 les beguetanes i beguetans han 
cuinat més a casa, hi han menjat més 
i, per tant, han generat més residus.

Tot i aquest increment, però, l’any 
passat també van augmentar al nostre 
municipi les recollides de residus 
en totes les fraccions (contenidors 
blau, groc, verd i marró), mentre que 
la recollida del rebuig (contenidor 
gris) va disminuir un 0,75%, dada que 
indica que es van seleccionar més els 
residus generats.

També van pujar significativament 
la quantitat de residus portats a 
la Deixalleria Municipal (9,32%). En 
línia amb aquesta dada, també van 
augmentar-ne les persones usuàries, 
tot passant de les 6.883 del 2019 a les 
7.493 del 2020 (un 8,86% més).

Pel que fa a la recollida selectiva, la 
fracció que va tenir un major augment 

va ser el vidre (39,05%), seguida de 
la dels envasos (22,66%), dades que 
mostren les conseqüències de les 
restriccions per la covid i el fet que les 
famílies passessin més temps a casa. 

Una altra dada que patentitza aquest 
fet és la quantitat d’oli de cuinar 
recollit selectivament, el qual ha 
experimentat un augment del 370,81% 
tot passant dels 442 litres recollits el 
2019 als 2.081 del 2020. Respecte les 
altres fraccions de la selectiva, l’any 
passat va augmentar un 11,24% la 
recollida de paper i cartró, i un 3,36% 
l’orgànica. 

Begues continua sent un dels 
municipis de l’àrea de Barcelona 
amb millors dades de reciclatge, 
superant els límits que marca la 
directiva de la Unió Europea. Tot i així, 
el nombre de quilos de residus que 
cada habitant genera (1,96 kg/hab/
dia l’any 2020) segueix sent massa 
alt. En aquest sentit,  l’Ajuntament 
recalca que “cal seguir avançant no 
només en l’augment del reciclatge, 
sinó posant el focus en la reducció 
i reutilització dels residus que 
generem, establint hàbits de consum 
responsable com a regla bàsica per a 
un desenvolupament sostenible”.

Tornen les activitats 
culturals als 
equipaments de la 
ciutat

R. Aj. Begues

Torna l’activitat cultural al Centre 
Cívic El Roure i a la Biblioteca La 
Ginesta. Després de mesos amb 
l’accés limitat als dos equipaments 
a causa de les restriccions per 
la covid, a poc a poc es reprèn 
l’agenda teatral i d’espectacles a 
Begues.

Al Teatre El Goula, per exemple, ja 
hi ha previstes dues obres teatrals. 
Es tracta de l’espectacle musical 
Les històries de l’avi Josep (10 
d’abril) i Els Brugarol (7 de maig). 
L’accés al teatre serà amb el 50% 
de l’aforament i amb les mesures 
de distanciament o la higiene dels 
espais.

Pel que fa a la Biblioteca La 
Ginesta, avui mateix hi ha prevista 
una sessió de L’hora del conte 
amb una representació de contes 
tradicionals catalans a càrrec de 
Joan de Boer. Serà a les 17.30 h i 
les places ja estan completes de 
fa dies. També hi ha programats ja 

nous tallers i activitats presencials, 
més enllà dels que s’estan 
realitzant aquests dies des de casa. 
Tot plegat, és clar, si l’evolució de la 
pandèmia no obliga a fer enrere els 
plans. 

Les exposicions i Sant Jordi, ben 
aviat
A partir del mes vinent està previst 
obrir una nova exposició a l’Espai 
Expositiu Lina Font, al Centre Cívic 
El Roure. Però les sales de mostres 
que sí que es poden visitar ja són les 
del Centre Experimental de les Arts 
de Vallgrassa, el qual acull diverses 
exposicions de pintura i fotografies 
fins a finals d’abril.

També s’estan acabant de definir les 
activitats culturals per Sant Jordi. 
Hi haurà activitats a la Biblioteca 
La Ginesta (amb inscripció prèvia 
i aforament limitat) i també a les 
places de l’Ateneu i de Camilo Riu. 
Ràdio Begues farà un seguiment en 
directe de la jornada.

La Biblioteca la Ginesta reprén l’activitat. També 
ja hi ha programades dues obres teatrals al Teatre 
El Goula per a abril i maig

El confinament i les diferents restriccions a la 
mobilitat derivades de la pandèmia de covid-19  
incrementa la generació de residus tot i que 
n’augmenta també el reciclatge
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Castelldefels solicita ser declarada 
área con mercado de vivienda tenso

R. Komunica-Press

La sesión plenaria del mes de marzo 
del Ayuntamiento de Castelldefels, 
celebrada el pasado día 25, aprobó 
una solicitud al Área Metropolitana 
de Barcelona que declare la ciudad 
como área con mercado de vivienda 
tenso en aplicación de la Ley 11/2020, 
del 18 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia de contención 
de rentas en los contratos de 
arrendamiento de vivienda (es decir, 
limitar los precios de los alquileres 
de las viviendas).

El equipo de gobierno municipal 
(PSC, ERC y Junts per Castelldefels) 
presentó esta propuesta, que 
contó con una enmienda parcial 

del grupo municipal de Movem-
En Comú Podem, con el objetivo 
de que en Castelldefels se puedan 
aplicar a las viviendas arrendadas 
los mecanismos de contención y 
moderació de rentas previstos en la 
Ley 11/2020. De esta forma se quiere 
dar respuesta a una urgencia social, 
agravada por la crisis económica y 
sanitaria provocada por la pandemia 
de la COVID-19.

En la propuesta se pide que la 
totalidad del territorio municipal de 
Castelldefels sea declarado “área 
con mercado de vivienda tenso”. 
Después será el Área Metropolitana 
de Barcelona quien tiene la 

competencia para declarar estas 
áreas en los municipios del ámbito 
metropolitano.

El punto se acabó aprobando 
con los votos favorables de los 
grupos que conforman el equipo 
de gobierno municipal (PSC, ERC y 
Junts per Castelldefels), de Movem 
Castelldefels-En Comú Podem y de 
la concejala no adscrita. El grupo 
municipal de Ciutadans se abstuvo 
y el grupo municipal del PP votó en 
contra. La propuesta contó con una 
enmienda parcial presentada por 
Movem-ECP, donde pedía que la 
medida se aplique el máximo tiempo 
posible según la ley, es decir, 5 años. 
La enmienda fue aprobada también.
 
¿Qué es una área con mercado de 
vivienda tenso?
Es aquella donde hay un riesgo de 
disponibilidad suficiente de vivienda 
de alquiler asequible. Es decir, que 
la carga para el pago del alquiler 
supere el 30% de la media de los 
ingresos familiares.

¿Qué pasa en estas zonas?
El precio no puede subir respecto al 
contrato anterior (si se firmó en los 
últimos 5 años) y no puede superar 
el índice de referencia de precios de 
la Generalitat de Catalunya.

Existen excepciones en caso de 
obra nueva, si existe una relación 
de parentesco o bien si la persona 
propietaria es vulnerable.

Esta solicitud, que se hace llegar al Área Metropolitana de Barcelona, pide 
medidas urgentes en materia de contención de los precios de alquiler de 
la vivienda

Convocatòria 
d’ajuts al 
lloguer per a 
majors de 65 
R. Komunica-Press

L’Agència de l’Habitatge de Catalun-
ya ha obert una línia de subvencions 
per al pagament del lloguer per a 
persones que, en aquest any natu-
ral, tinguin 65 anys o més. El termini 
de presentació de les sol·licituds és 
des del passat 6 de març fins al pro-
per 30 d’abril, ambdós inclosos.

Per a poder rebre la subvenció, el 
lloguer no pot superar els 800 € 
mensuals, excepte en el cas de con-
vivència amb persones amb mobili-
tat reduïda reconeguda, que podrà 
arribar fins els 900 € al mes.

La presentació de les sol·licituds es 
pot fer de forma telemàtica o bé de 
forma presencial a l’Oficina Local 
d’Habitatge (OLH), demanant cita 
prèvia al telèfon 93 664 69 90 o per 
correu electrònic: bustia@olhcas-
telldefels.com. 

La documentació que cal aportar 
per tramitar la sol·licitud, tant de 
forma presencial com telemàtica, és 
la mateixa sol·licitud degudament 
complimentada i signada, el Docu-
ment d’identificació vigent (DNI/
NIF/NIE), justificant dels ingressos 
de la persona sol·licitant i de cadas-
cun dels membres de la unitat de 
convivència en edat laboral, original 
i fotocòpia del contracte de lloguer, 
a nom de la persona sol·licitant i ori-
ginal i fotocòpia de tots els rebuts 
de lloguer pagats corresponents a 
l’any 2021.
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Castelldefels es prepara per celebrar un Sant 
Jordi amb activitats descentralitzades

R. Komunica-Press

El Sant Jordi 2021 a Castelldefels 
es presenta d’una manera una mica 
diferent. L’Ajuntament, a través de 
l’Àrea de Cultura, ha preparat tot 
un seguit d’activitats que es faran 
al voltant de la Diada de Sant Jordi 

(23 d’abril), el Dia del Llibre i la Rosa 
a Catalunya. Una programació que 
està pensada per fer-la de forma 
descentralitzada, amb activitats amb 
restriccions d’aforament i que està 
subjecte als possibles canvis que 

es puguin derivar de la situació de 
la pandèmia de la COVID-19 i de les 
mesures que decreti el PROCICAT.

En tot cas, el programa d’enguany 
integra cites relacionades amb el 
món del teatre, les tertúlies literàries, 
els tallers, o la música, per exemple, 
amb el concert de Maria del Mar 
Bonet al Teatre Plaza (25 d’abril). A 
més, la mateixa Diada de Sant Jordi, 
la Plaça Neus Català (de 9 a 21h) 
acollirà una versió en petit format de 
la tradicional fira amb les paradetes 
de llibres i roses, el punt de trobada 
amb llibreters i floristes de la ciutat. 

Aquesta vegada, no hi haurà parades 
d’entitats de la ciutat. La Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado, que està 
d’aniversari per aquelles dates, 
organitza també el 23 d’abril una Hora 
del Conte especial sota el títol “Dracs” 
i tallers especials de Sant Jordi (per 
aprendre a fer titelles, roses i xapes).

El dia abans, 22 d’abril, la Biblioteca 
també serà el lloc en què es doni 
a conèixer el veredicte públic i el 
lliurament de premis del 33è Concurs 
de fotografia Sant Jordi, enguany amb 
el tema “La vida en el temps de la 
COVID-19”.

El programa d’activitats d’aquest Sant 
Jordi 2021 també inclou una visita 
comentada (24 d’abril) a l’exposició 
permanent “Espai Prehistòria: fauna, 
canvi climàtic i Arqueologia al Garraf”, 
a la Sala Margarida Xirgu.

El programa inclou tallers, tertúlies, teatre, entre d’altres cites culturals • La tradicional fira del 23 
d’abril amb les parades de llibres i roses serà enguany de petit format, a la Plaça Neus Català
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La Fira d’Espàrrecs de Gavà es transforma per 
adaptar-se a la pandèmia

R. Komunica-Press

Un any més, la pandèmia de la Covid 
impedeix celebrar la tradicional Fira 
d’Espàrrecs de Gavà. Enguany, però, 
l’Ajuntament de Gavà ha preparat 
una programació especial per man-
tenir l’essència de la cita anual amb 
el conreu emblemàtic del munici-
pi. Amb el títol ‘Temps d’Espàrrecs’, 
aquest nou format, adaptat a totes 
les mesures sanitàries, se celebrarà 
del 22 d’abril al 10 de maig i inclourà 
els ingredients característics del 
Fira: pagesia, gastronomia, comerç i 
activitats per a tots els públics.

Tradició agrícola
‘Temps d’Espàrrecs’ es mantindrà fi-
del a la tradició. Tot i no poder mun-
tar la mostra agrícola, seran moltes 
les propostes relacionades amb 

l’emblemàtic producte i els camps 
gavanencs.

Coincidint amb el tret de sortida 
de la programació, el 22 d’abril, els 
mercats municipals MercaGavà i El 
Centre acolliràn la demostració del 
muntatge de paneres de verdures. 
Les composicions s’exposaran als 
mercats fins al maig, quan seran 
sortejades entre la clientela. També 
s’exposaran paneres de llavors de 
passades edicions de la Fira.

El gruix de les activitats al voltant de 
la pagesia, però, se celebraran els 
dies 1 i 2 de maig, coincidint amb les 
dates en què hauria obert les seves 
portes la mostra agrícola. Durant tot 
el cap de setmana es podran com-

L’Ajuntament presenta ‘Temps d’Espàrrecs’, una programació especial adaptada a les restriccions per 
la Covid però que manté l’essència de la tradicional Fira

prar espàrrecs i altres productes 
de km0 al Mercat del Camp, que 
s’instal·larà a la Torre Lluch.

Pels diferents punts de la ciutat 
s’instal·laran photocalls, on la gent 
podrà fer-se fotografies, penjar-les a 
les xarxes i guanyar diversos premis.

Una gimcana, demostracions de ma-
nadar espàrrecs, animacions teatrals 
i una sessió especial de contacontes 
sobre la feina del camp i l’espàrrec a 
l’Espai Maragall són, junt a la missa 
per la Pagesia, altres activitats que 
tindran lloc durant aquell cap de se-
tmana.

La mostra gastronòmica
La tradicional mostra gastronòmica 
GastroGavà també es reinventa i es 
traslladarà als restaurants de la ciu-
tat, amb un calendari ampliat. Del 
22 d’abril al 9 de maig, una vintena 
d’establiments de restauració oferi-
ran la possibilitat de degustar me-
nús, plats i tapes amb el tradicional 
espàrrec com a protagonista.

La iniciativa tindrà el nom de ‘Espà-
rrecs a la Carta’ i permetrà als clients 
que acreditin haver degustat un mí-
nim de 3 propostes omplint el ‘Gava-
port’, optar a diferents premis.

D’altra banda, del 30 d’abril al 9 de 
maig, la plaça Jaume Balmes aco-
llirà una exposició sobre els restau-
rants participants, amb informació i 
fotografies de la proposta gastronò-
mica dels establiments. Les xarxes 
municipals també difondran video-

receptes i publicacions relacionades 
amb la iniciativa.

El comerç també s’hi suma
El sector comercial no faltarà a la 
cita, i participarà de la programa-
ció amb el concurs d’aparadors ‘La 
pagesia i els espàrrecs de Gavà’, on 
l’associació WOW Gavà atorgarà 
quatre premis i amb una mostra de 
cartelleria històrica de la Fira als 
aparadors.

El 10 de maig tindrà lloc l’acte de 
cloenda de ‘Temps d’Espàrrecs’ a 
l’Espai Maragall, on es farà un agrai-
ment a la implicació de tots els sec-
tors participants de la programació.
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Las obras de la nueva Unió de Cooperadors 
entran en la recta final

R. Komunica-Press

El edificio de la Unió de Cooperadors 
afronta la recta final de su 
recuperación. La alcaldesa de Gavà, 
Raquel Sánchez, ha comprobado 
esta semana la buena evolución 
de los trabajos de rehabilitación 
y recuperación del inmueble, que 
según ha anunciado “finalizarán en 
las próximas semanas, después de 

un proceso de remodelación en que 
se ha seguido fielmente el proyecto 
de su arquitecto Josep Torres Clavé, 
y también sus usos originales como 
cooperativa”.

Sánchez ha añadido que “en la 
época actual tiene todo el sentido 
recuperar la función inicial de 

este edificio, una equipación 
donde puedan nacer iniciativas 
de innovación socioeconómica y 
fórmulas próximas a la economía 
social y el cooperativismo”.

El proyecto de rehabilitación
Las obras de reforma se iniciaron en 
enero de 2019 con una inversión de 
1M de euros financiada por el AMB. 
La rehabilitación ha sido proyectada 
por la arquitecta Meritxell Inaraja. 

La obra preserva el estilo y los 
valores arquitectónicos originales, 
especialmente la fachada y las 
escalas interiores y se adapta a 
las nuevas necesidades del siglo 
XXI en cuanto a su accesibilidad y 
seguridad y, pensado para que sea 
lo más versátil posible.

Así, se ha creado un equipamiento 
abierto y diáfano, distribuido en tres 
plantas, favorecerá la colaboración 
a través de la disposición de 
sus espacios, de acuerdo con la 

propuesta de usos surgida del 
proceso de participación ciudadana:
  • Planta sótano. Espacio polivalente 
de trabajo, formación y cocreació
 • Planta 0. Incluye el acceso a pie 
de calle, recepción, administración 
y dirección, y espacios para 
exposiciones y encuentros.
 • Planta 1. Bar-cocina; terraza 
para actas de pequeño formato, y 
espacios informales de encuentro.

Para garantizar la accesibilidad, un 
ascensor conecta las tres plantas 
del nuevo edificio.

La nueva Unió de Cooperadors abrirá 
las puertas convertido en un espacio 
abierto a todo el mundo. Acogerá 
proyectos impulsados por el 
Ayuntamiento o por otras entidades, 
como talleres, conferencias y 
programas de formación y ocupación, 
que contribuirán a mejorar la calidad 
de vida de la ciudadanía, fortalecer 
la cohesión social y generar nuevas 
actividades. 

El nuevo equipamiento entrará en funcionamiento el próximo otoño y acontecerá un centro de referencia 
de la innovación, la economía social y el cooperativismo
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Es reedita el Pla de Reactivació Local 
per afrontar les conseqüències de la 
pandèmia

R. Komunica-Press

El Ple Municipal de Viladecans, 
ha aprovat la reedició del Pla 
de Reactivació Local (PRL) per 
afrontar les conseqüències de la 
crisi sanitària, econòmica i social 
provocada per la pandèmia de la 
COVID-19. El PRL 2021 recull 36 
mesures que aplicarà l’administració 
municipal des de l’abril fins al final 
de l’any, centrades en el foment 
de l’activitat econòmica i el reforç 
de l’atenció de les situacions de 
vulnerabilitat social. 

Mitjançant el PRL 2021, l’Ajuntament 
de Viladecans destinarà 4.789.262 
milions d’euros a fer front a la greu 
situació que estem vivint i, per 
aquest motiu d’excepcionalitat, 
aquestes partides no provindran dels 
pressupostos ordinaris municipals 
de 2021. El finançament prové 
majoritàriament dels romanents de 
tresoreria del pressupost de 2020. 
El document s’ha construït amb la 
implicació de tots els grups polítics 
del Consistori representats pels 
seus portaveus en un grup de treball 
específic. Les propostes han estat 
tractades també amb representants 
de diferents agents de la ciutat, a 
través de diferents taules de treball 
sectorial i transversal.

Tres han estat les taules que han 
tractat el tema de l’emergència 
econòmica (per a la reactivació de la 

restauració, del comerç i de les pimes 
i autònoms) i una per a afrontar la 
situació de les entitats i l’emergència 
social. Han participat membres de 
les entitats econòmiques (Xarxa 
Comercial, Gremi d’Hostaleria, 
Club d’Empresaris, PIMEC i pimes 
no associades) i s’ha treballat 
de manera transversal amb 
entitats i agents socials per fixar 
els continguts de les propostes 
destinades específicament a afrontar 
problemes socials. Finalment, les 36 
mesures del PRL 2021 es traslladen 
als consells participatius de la ciutat 
(Consell Econòmic i Social celebrat 
al mes de març, i es presentarà als 
Consell d’Educació i Consell Social 
al mes d’abril) i essent aprovades 
pel Ple Municipal de març.

Dins del marc econòmic, algunes de 
les mesures concretes a destacar 
són els ajuts directes a l’hostaleria 
i empreses per donar suport a la 
supervivència dels negocis, dotada 
amb gairebé un milió d’euros, 
mesura que se suma a l’eliminació 
de la taxa d’ocupació per a les 
terrasses de bars i restaurants 
durant l’exercici 2021, el canvi del 
calendari fiscal per allargar i fer 
més flexibles els pagaments, la 
creació de programes específics 
d’ajuts a la contractació, programes 
específics per a la mentoria i 
formació i de consolidació d’eines 

El Ple municipal aprova un document que recull 36 mesures per lluitar contra la 
crisi, destinant prop de 4,8 milions d’euros aliens al pressupost ordinari

online, orientats a la digitalització, 
així com l’enfortiment de tots els 
programes municipals contra l’atur, 
especialment els adreçats als 
col·lectius més vulnerables.

Des del punt de vista social, el PRL 
2021 servirà per donar un suport 
especial a persones en situació 
de vulnerabilitat, que no puguin 
cobrir les necessitats bàsiques, i 
per ajudar al pagament d’estudis 
o de lloguers. També es farà una 
tasca de prevenció de la pobresa 
energètica i de lluita contra la 
solitud de les persones i d’ajut a 
les que tenen diversitat funcional. 
Es treballarà perquè tothom –
entitats i ciutadania– puguin accedir 
a la digitalització i als estudis 
via telemàtica en tot moment. 
Així mateix, facilitarà perquè 
professionals puguin fer tasques 
d’acompanyament a la població en 
situacions psicosocials vulnerables 
derivades de la pandèmia i facilitarà 
que es doni suport emocional a 
qui ho necessiti, en especial als 
col·lectius més vulnerables (Gent 
gran, dones, LGTBI…).

La cultura, el món associatiu, 
l’esport i els joves també formen 
part dels objectius del PRL 2021. 
Es destinaran ajuts i subvencions 
extraordinàries a entitats, i es 
treballarà per a la normalització 
dels cicles festius i esdeveniments 
culturals. Es destinaran ajudes 
directes a les entitats.

El Pla de Reactivació Local també 
englobarà les tasques de lluita 
contra la pandèmia, com són les 
accions de conscienciació sanitària 
i comunitària, tot reforçant, entre 
d’altres, el cos d’agents cíviques, 
el reforçament del dispositiu de 
neteja i desinfecció de l’espai 
públic, i la posada a disposició de 
la Generalitat dels equipaments i 
serveis municipals que calguin per 
atendre les necessitats sanitàries 
específiques. Es redactarà i posarà 
en marxa el pla local de Salut 
Mental.

Nuevas zonas 
deportivas en 
el parque de la 
Torre-roja

R. Komunica-Press

Ya están abiertas las nuevas pistas 
deportivas de Torre-Roja. Con esta 
intervención, las obras de mejora 
del Parque de la Torre-roja ejecu-
tadas por el Área Metropolitana de 
Barcelona con la aportación del 
Ayuntamiento entran en su recta fi-
nal. Las obras han tenido un coste 
de adjudicación de medio millón de 
euros aproximadamente.

La intervención ha supuesto la rea-
decuación y reordenación del es-
pacio llamado “jardín cerrado” don-
de se ubican el jardín de mariposas 
y la Jugateca Ambiental. Se han 
mejorado los accesos, se ha reali-
zado una apertura visual del mismo 
desde el resto del parque y se ha 
pavimentado el eje transversal del 
parque entre este espacio y el pi-
nar. La zona del área de juego infan-
til ha sido totalmente renovada con 
la colocación de tierra de caucho y 
nuevos juegos accesibles.

La explanada del pinar se ha reor-
denado para construir dos pistas 
polideportivas: un campo de fútbol 
de césped artificial y una pista de 
baloncesto. También se han reu-
bicado la tabla de ping-pong y de 
futtoc y próximamente lo harán las 
mesas de picnic.

Además, los servicios de manteni-
miento del parque cuentan ahora 
con una área específica junto al edi-
ficio de almacén existente.
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ESPECIAL SANT JORDI

Exposició de Playmobil 
amb temàtica especial de 
Sant Jordi

Vestíbul de la 
Biblioteca Josep Soler Vidal
Gavà
Gratuït

Del 17-04 al 01-05-2021

17-1

Gimcana - Geocatching 
literari 

Per tota la ciutat
Gavà
+info i inscripcions a
@gavajove o lacasagran@gava.cat

23,24 i 25-04-2021

23-25 Espectacle infantil ‘El 
Carrocontes’

23

Horari Biblioteca

17:00 h

Jardins Magdalena Modolell
Viladecans
Gratuït
Cal inscripció prèvia

23-04-2021

17:15 i 18:30 h

Presentació de ‘Los 
relatos que nunca me 
permitieron leer’

21

Ateneu Can Batllori
Viladecans
Gratuït
Aforament limitat

21-04-2021

18:00 h

Espectacle poètic de 
spoken word sobre 
drets humans

23

Espai Maragall
Gavà
Aforament limitat 
amb inscripció prèvia

20-04-2021

20:00 h

Lectura de textos i 
poemes

Plaça de l’Ateneu
Begues
Gratuït

23-04-2021

23

18:00 h

Tallers especials de 
Sant Jordi

23

Biblioteca RFJ
Castelldefels
Gratuït
Aforament limitat

23-04-2021

18:00h, 18.30h i 19:00h

L’hora del conte: ‘La 
princesa, el cavaller i 
un drac esbojarrat’

23

Plaça de l’Ateneu
Begues
Gratuït
Aforament limitat

23-04-2021

17:15 h
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La Formació Professional en temps de COVID

Sergi Escandell i Triola
Direcció CEFP Núria 

Ara que ja portem més de la meitat 
del curs podem fer una valoració 
del que ha estat l’adaptació de la 
Formació Professional a una situació 
sobrevinguda. Com tots sabem, ara 
fa un any, la comunitat educativa va 
haver de canviar la forma de treballar, 
la forma de realitzar classes, la 
forma de contactar amb els alumnes 
i la forma de comunicar-se entre 
professors. Des de l’altra banda, 
l’alumnat també va haver de fer un 

gran esforç, la formació a distància 
demanava constància i requeria una 
bona autogestió i organització.

Enguany, la formació telemàtica 
només s’ha hagut d’implementar 
en aquells grups que han hagut de 
confinar-se per algun positiu al propi 
grup estable, pel que fa a la resta, els 
centres de formació postobligatòria 
han pogut optar per models híbrids, 
combinant sessions presencials i 

sessions telemàtiques. L’anomenat 
model híbrid, on els alumnes 
passen un o dos dies o realitzen 
d’altres solucions, a casa i la resta al 
centre s’ha pogut dur a terme sense 
dificultats gràcies a l’aprenentatge 
que va suposar el confinament total 
del curs passat. A hores d’ara podem 
concloure que és una solució òptima 
perquè ajuda al fet que hi hagi menys 
alumnes als centres i per tant es 
redueix el risc de contagi, mentre que 
pedagògicament la presencialitat 
combinada amb la formació 
telemàtica permet fer un bon 
repartiment de les sessions i adequar-
les segons el format. A diferència 
del confinament total, els models 
híbrids permeten fer un seguiment 
de l’alumne de forma presencial i 
planificar les sessions telemàtiques 
amb antelació i a posteriorment poder 
recollir a l’aula allò que s’ha fet en una 
sessió telemàtica.

Per altra banda, la Formació 
Professional ha estat una via que 
estudiants de primer any d’Universitat 
han acabat triant després que 
aquesta passés a ser formació 100% 

en línia. El fet que la Universitat no 
garantís la formació a l’aula va fer 
a inicis de curs que hi hagués un 
flux considerable d’estudiants que 
abandonessin les facultats i optessin 
per cicles de Grau Superior que 
majoritàriament s’oferien presencials, 
cal tenir en compte que el factor 
socialitzador també s’ha de tenir en 
compte i és important en la formació 
postobligatòria, així mateix, la manca 
d’acompanyament dels estudiants i 
la solitud i fredor que existeix darrere 
de la pantalla va fer repensar a alguns 
estudiants el seu camí formador. Cal 
recordar que la Formació Professional 
a part de professionalitzadora també 
és un camí d’accés a la Universitat, és 
una via que et pot dur al mercat de 
treball o,  que en cas d’estar engrescat 
i seguir estudiant, et permet realitzar 
un grau universitari.

Així doncs, veiem que la Formació 
Professional ha pogut adaptar-se a 
la situació actual, ha sabut combinar 
la presencialitat i la formació en línia 
i s’ha convertit en un camí alternatiu 
per accedir a la Universitat en temps 
de COVID.

  Educació
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#1vida5respuestas

“Cada vez son más las marcas que cuentan con 
artistas urbanos para sus campañas” 

Nuria Toll - Diseñadora gráfica, ilustradora y muralista

Diseñadora gráfica de formación, en 2014 descubrió el muralismo de gran formato y el spray. Un par de años después se lanzó y 
ahora se dedica al 100% al arte urbano. Recientemente, ha colaborado con Viladecans The Style Outlets y ahora sus obras inundan 
las calles y los escaparates del centro comercial de color y optimismo

1-¿Como has llegado a dedicarte 
al arte urbano? 
Empecé por pura curiosidad. Al 
descubrir que en Barcelona había 
muros legales donde pintar, me 
lancé a probar y a experimentar con 
la técnica del spray. Poco a poco me 
fueron llegando algunos encargos 
y al principio lo compaginaba con 
mi trabajo como diseñadora gráfica. 
Hace unos 4 años decidí lanzarme y 
dedicarme 100% al muralismo y a la 
ilustración. 

2-. Los motivos de tus murales 
representan a menudo escenas 
naturales. ¿Cuál es la razón?
Vivir en una gran ciudad como 
Barcelona implica no estar tan cerca 
de la naturaleza como me gustaría. 
Así que con mis murales intento 
acercar los elementos naturales y los 
animales al entorno urbano, y dar un 
poco de color al gris del asfalto.

3- ¿Crees que el arte urbano está 
suficientemente valorado?
Creo que, poco a poco, cada vez se 
valora más. Antes podía pasar más 
desapercibido o era algo más local 
pero, en los últimos años, ha ido 
ganando adeptos. Supongo que las 
redes sociales y la visibilidad que 
conllevan han hecho que se conozca 
más y llegue a mucha más gente. 
Las marcas no han sido ajenas a este 
fenómeno y, por ello, cada vez son 
más las marcas que cuentan con 
artistas urbanos para sus campañas.

4- Acabas de realizar una 
colaboración con Viladecans The 
Style Outlets. ¿Cómo ha sido la 
experiencia?
Que una marca así decida apostar por 
el arte urbano y los artistas locales 
es algo muy positivo, y que crean 
que yo puedo representarles es un 
reconocimiento muy importante a mi 

trabajo. La idea de acercar el arte a 
un espacio tan cotidiano como es un 
centro comercial, me gustó mucho 
desde el principio y me pareció una 
gran oportunidad. 

Ha sido bonito trabajar con ellos 
porque el centro outlet promueve 
la sostenibilidad y el respeto por el 
medio ambiente, que es algo que 
va muy en línea con mi estilo. Así 
que, enseguida, encontramos un hilo 
conductor en la naturaleza que rodea 
el centro y el entorno del Delta del 
Llobregat como inspiración para los 
diseños. 

5- ¿Supongo que es difícil, pero 
si tuvieras que destacar uno de los 
proyectos que has realizado hasta el 
momento, cuál sería? ¿Y por qué? 
Uno de los más especiales fue la 
colaboración con Metro Madrid para 

conmemorar el 8 de marzo, con 
Sara Frantini y Julieta xlf, tanto por 
el mensaje feminista como por el 
formato (vinilado de un vagón entero 
de metro). Que tu diseño tenga esa 
visibilidad y pueda llegar a tanta 
gente hace que sea un proyecto muy 
bonito e importante para mí.
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STEAMcat al batxillerat científic-tecnològic

R. INS Josefina Castellví

Des de fa tres cursos, l’INS Josefina 
Castellví participa en el projecte 
STEAMcat del Departament 
d’Educació. L’STEAMcat és un 
projecte d’innovació pedagògica 
que pretén potenciar l’interès de 
l’alumnat envers els àmbits científic, 
tecnològic i matemàtic, així com 
també incrementar la presència de 

les noies en els estudis d’aquests 
àmbits. Des dels seus inicis, l’equip 
pedagògic d’aquest centre va ser 
conscient de diferents aspectes com 
la davallada d’alumnat que opta per 
carreres d’aquests àmbits,  la poca 
presència de les noies en estudis 
de l’àmbit científic-tecnològic, 
la percepció social que es té de 

les matèries científiques com a 
assignatures difícils i, per últim, de 
la forta demanda que es preveu a 
mig termini de professionals en els 
àmbits esmentats. 

Tot plegat, va fer que el nostre centre 
fes una aposta per  participar  en 
l’STEAMcat i que l’hagi integrat en el 
seu projecte educatiu com un dels 
pilars que contribueix a l’inici de la 
transformació educativa.
 
En aquest context, durant els dos 
primers cursos d’implementació de 
l’STEAMcat s’ha fet èmfasi a l’etapa 
de l’ESO, amb “càpsules” com ara el 
CANSAT (Agència Espacial Europea 
i de la Universitat Politècnica de 
Terrassa), en el qual hem participat 
durant dues edicions. Aquest curs 
aviat podrem contemplar el treball 
de 4t de l’ESO l’Air Paper Challenge. 
En aquest projecte s’ha encoratjat  
l’alumnat a dissenyar i construir un 
avió tenint en compte els paràmetres 
físics que intervenen en el seu vol. 
 
Pel que fa al Batxillerat científic 

i tecnològic, tenint present les 
demandes  de la societat del segle XXI 
als joves, hem considerat necessari 
implementar també un projecte 
STEAM. Entenem que,  més enllà dels 
coneixements curriculars específics 
de les diferents matèries dels àmbits 
tecnològic, científic i matemàtic, 
aquests projectes competencials 
ajuden a desenvolupar competències, 
actituds i comportaments d’una 
vàlua extraordinària així com a 
l’aprenentatge significatiu, és a dir, 
poder explicar els fenòmens de la 
realitat des de la pròpia vivència. Així, 
el treball en equip, la competència 
digital, la iniciativa, el pensament 
crític i la curiositat, entre d’altres, 
són aspectes que es posen en 
joc amb aquestes metodologies 
d’aprenentatge transversal. El 
projecte UP&HIGH consisteix en el 
disseny d’un globus d’alta altitud. 
Durant el seu “viatge” a més de 30Km 
d’alçada es pretén recollir dades de 
l’atmosfera i fotografies per la seva 
anàlisi i interpretació. Els alumnes 
participants han elaborat una web de 
la qual us deixem el QR.
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