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Más de 500 estudiantes 
participan en la segunda 
edición del Sant Boi 
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L’ONG ACCeDE llença la campanya 
“Cada Gest Compte” 
R. ACCeDE

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

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

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

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

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

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

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

La campanya “Cada Gest Compte” té 
per objecte obtenir altres recursos, 
independentment de les ajudes 
públiques que ACCeDE rep, i fer arribar 
els nostres projectes a més indrets 
del territori etíop. Les empreses, 
comerços i establiments que vulguin 
adherir-se poden contactar a través 
del correu practicalasolidaritat@
accede.cat. D’altra banda, les 
empreses col·laboradores rebran un 
distintiu com a empresa amb RSC 
compromesa amb l’agenda i els ODS.
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Más de 500 estudiantes participan en la segunda 
edición del ‘Sant Boi Talent. Emprenent a les aules!’

R. Komunica-Press

Los estudiantes han participado en sesiones de formación orientadas a presentar su idea de negocio

Ya está en pleno funcionamiento la 
segunda edición del Sant Boi Talent, 
el proyecto impulsado por el Ayun-
tamiento de Sant Boi y Talent Fac-
tory destinado a fomentar la cultura 

emprendedora entre los alumnos 
de los centros de secundaria de la 
ciudad.

A finales de enero se realizaron las 

sesiones de formación en las aulas 
a cargo de Talent Factory. Estas se-
siones formativas, cuentan con el 
Bussines Model Canvas, una herra-
mienta con la que los participantes 
pueden tener, mediante un sencillo 
esquema, la posibilidad de analizar 
la idea de negocio que quieren pre-
sentar a concurso, y poder detectar 
antes de hacer la presentación defi-
nitiva, puntos de innovación, de me-
jora, sinergias, etc.

En total, más de 500 jóvenes de 9 
centros educativos de Sant Boi han 
participado en esta fase de forma-
ción. “Nos hemos encontrado con 
chicos y chicas con muchísima 
energía, ganas e ilusión”, comentan 
Laura Benítez y Juan Castilla, direc-
tores de Talent Factory. 

Tras la formación, los jóvenes es-
tudiantes han tenido hasta el 14 de 
febrero para desarrollar su idea y 
presentarla al concurso de este año.

De todas las propuestas presenta-
das, se escogerán las 21 ideas fina-
listas, que pasarán a un proceso de 
mentorizaje con un empresario/a 
local, durante el que podrán desa-
rrollar su idea y realizar un plan de 
empresa. Finalmente, en un acto 
final que se realizará en mayo, se 
presentarán los proyectos finalistas 
y un jurado profesional seleccionará 
los tres equipos ganadores de esta 
segunda edición del Sant Boi Talent.

El primer premio consiste en un viaje 
de 5 días a Sillicon Valley (San Fran-
cisco), con un programa de visitas 
a las empresas más representati-
vas de sectores innovadores como 
Google, Ebay o la Universidad de 
Standford. También se entregará un 
segundo premio consistente en un 
tour emprendedor por Bruselas y un 
tercer premio que consiste en un día 
de visita a los principales puntos del 
ecosistema empresarial y empren-
dedor de Barcelona.
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Nova campanya de 
promoció de la Carxofa 
de Sant Boi

R. Komunica-Press

L’Ajuntament i la Cooperativa Agrària 
Santboiana han presentat la cam-
panya ‘La Carxofa de Sant Boi’. Els 
establiments de la ciutat adherits 
(una dotzena fins ara) lluiran un dis-
tintiu que els acreditarà com a punts 
de comercialització d’un producte de 
qualitat, fresc i de proximitat conreat 
al Parc Agrari del Baix Llobregat.

En el marc d’aquesta campanya, 
la Cooperativa Agrària proporcio-
na carxofes de Sant Boi als establi-
ments participants i un distintiu que 
els acredita com a venedors de la 
carxofa del municipi.

Durant l’acte de presentació, cele-
brat al Mercat de Sant Jordi el diven-
dres 31 de gener, també es va donar a  
conèixer la Carxofa Beer, una begu-
da elaborada pels xefs Toni Romero 
i Alberto Alguacil de la Pastisseria 
El Romaní i Restaurant El Pou de la 
Beleta, respectivament. Els xefs han 
ofert al públic assistent un ‘showcoo-
king’ amb iogurt de calçot, bikini de 
carxofa i cafè de carxofa.

La carxofa és el producte agríco-
la més característic de Sant Boi i 

del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Constitueix un símbol de l’estratègia 
municipal per avançar cap a una ciu-
tat saludable i sostenible, un signe 
d’identitat de l’agricultura santboia-
na i un potencial atractiu pel turisme 
de proximitat.

Des de fa dotze anys, l’Ajuntament 
s’implica en la promoció d’aquest 
producte mitjançant la celebració 
de la Carxofada, una activitat po-
pular que ha esdevingut una de les 
principals cites del calendari festiu 
santboià. La Fira de la Puríssima, el 
Mercat de Pagès i el Karxofarock són 
altres iniciatives locals vinculades al 
mateix producte.

La carxofa és un producte saludable 
molt apreciat en el món de la gastro-
nomia. Ric en vitamines, minerals i fi-
bra, no conté gairebé greix i té fama 
per les seves propietats depuratives.

Els terrenys del delta del Llobreg at, 
profunds i fèrtils i el clima temperat 
per la protecció de les muntanyes i 
per la proximitat del mar fan que la 
carxofa de Sant Boi sigui especial-
ment dolça i tendra.

S’inaugura la primera 
llar residència pública 
per a persones amb 
discapacitat intel·lectual

R. Komunica-Press

Aquest mes de febrer s’ha inaugurat 
oficialment la primera llar residència 
pública de Sant Boi per a persones 
amb discapacitat intel·lectual. Es tracta 
d’un servei d’acolliment residencial 
substitutori de la llar i d’assistència a 
les activitats bàsiques de la vida diària 
destinat a persones amb discapacitat 
intel·lectual que necessiten diferents 
tipus de suport. Els objectius d’aquest 
tipus d’establiment són: facilitar un 
entorn substituiu a la llar adaptat a les 
necessitats d’assistència al conjunt 
de les activitats de la vida diària, 
atenent les necessitats individuals 
de rehabilitació i terapèutiques; 
proporcionar una bona qualitat de 
vida a les persones usuàries, atendre 
totes les seves necessitats i afavorir el 

manteniment o recuperació del màxim 
grau d’autonomia personal i social.

Vuit persones amb discapacitat 
intel·lectual viuen a la llar residència 
de Sant Boi des del passat mes de 
setembre. El funcionament del servei 
està concertat per l’Ajuntament i el 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant un conveni. L’administració 
local aporta el local i gestiona el servei, 
mentre que la Generalitat n’assumeix 
el finançament. L’empresa Suara 
s’ocupa de l’atenció a les persones 
residents. L’accés a la llar residència 
està regulat pels criteris en matèria 
de serveis socials que estableix la 
legislació vigent.

Impulsada per l’Ajuntament i la Cooperativa 
Agrària Santboiana, la iniciativa lliurarà un 
distintiu als establiments adherits com a punts 
de comercialització de carxofes de Sant Boi

Protocolo contra la violencia 
sexual en entornos de ocio
R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Sant Boi se ha 
adherido al Protocolo de seguridad 
contra las violencias sexuales en 
entornos de ocio de la Generalitat de 
Cataluña. Se trata de un convenio para 
ofrecer una respuesta coordinada a 
las situaciones de violencia por parte 
de todos los agentes que actúan en el 
territorio en relación con la seguridad 
o con el ocio. En este sentido, está 
prevista la formación de hasta 300 
personas (policías locales, personal 
municipal, vigilantes de seguridad 

privada y personal de control de 
acceso, entre otros) para la detección 
y prevención de posibles casos de 
violencia. El protocolo, asociado a la 
campaña informativa ‘No pasamos 
ni una’, contempla que se puedan 
penalizar conductas de acoso sexual 
no previstas en el código penal, pero 
que se consideran constitutivas de una 
infracción administrativa. Se podrán 
visibilizar así violencias machistas que 
cuestan de identificar y que a menudo 
son normalizadas o invisibilizadas. 
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La Unió Esportiva 
Santboiana llença el repte 
de recollir 2.500 kg de vidre

R. Komunica-Press

Dissabte 15 de febrer es va presentar 
“Aquest partit el guanyem nosaltres”, 
una campanya organitzada per 
l’entitat Ecovidrio i la Unió Esportiva 
Santboiana, amb el suport de 
l’ajuntament, que insta la ciutadania a 
reciclar 2.500 kg de vidre, el pes dels 

jugadors del primer equip del club 
de rugbi santboià. Per participar en el 
repte cal dipositar els envasos en els 
tres contenidors retolats i habilitats 
a l’entrada de l’estadi Baldiri Aleu, 
la plaça de Catalunya i davant del 
Mercat de la Muntanyeta.

La campanya de recollida, que té lloc 
entre el 15 de febrer i el 29 de març, 
és tot un repte que vol contribuir a les 
despeses de l’esport base mitjançant 
la recollida selectiva i la lluita contra 
l’emergència climàtica. La iniciativa 
es va presentar en el decurs del 
partit de la lliga de rugbi entre la UE 
Santboiana i l’Alcobendas Rugby. 
L’acte va comptar 
amb la presència de 
l’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, i la gerent 
de zona d’Ecovidrio, 
Silvia Mayo.

Amb una campanya per reciclar el pes del primer 
equip del club en envasos de vidre

El arte invade las calles 
del Nucli Antic

R. Komunica-Press

El proyecto Barri Antic Art Urbà 
(BAAU) ha empezado a llenar de arte 
las calles del nucli antic de Sant Boi. 
Ocho artistas de la ciudad residentes 
en el barrio Centro han empezado a 
hacer realidad intervenciones artís-
ticas que tienen como objetivo me-
jorar el espacio público usando el 
arte y la cultura como elementos de 
transformación comunitaria.

La ciudadanía priorizó esta iniciati-
va en el marco de los Presupuestos 
Participativos 2019. Artistas, vecin-

dario y comerciantes del barrio han 
tomado parte en este proyecto co-
munitario coordinado por el Ayun-
tamiento. En una primera fase, con 
vecinos, vecinas y entidades, se 
confeccionó un mapa de los lugares 
donde se consideraba más adecua-
do ubicar las obras. Después se utili-
zaron unos boletines para preguntar 
a 300 personas residentes en el nucli 
antic con qué única palabra lo defini-
rían, cuáles eran los recuerdos más 
poderosos que tenían vinculados a 
él y como se lo imagina en un futuro.

La información recogida sirvió por-
que los y las artistas se inspiraran y 
se pondrán manos a la obra. Algunas 
de las obras se pueden ver ya en las 
calles del núcleo histórico (‘La Casa 
del Veí’, ‘Va ser aquí’ i ‘Records als 
bancs’), mientras que el resto se ma-
terializarán próximamente.

Los trabajos artísticos destacan va-
lores e incorporan mensajes de ca-
rácter social y cultural y aspiran a re-
flejar, con vocación de permanencia, 
la personalidad del núcleo histórico 
de SantBoi.
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Augmenten fins a un 
21% els ajuts per al 
pagament del lloguer

R. Komunica-Press

L’Ajuntament preveu destinar en-
guany 210.000 euros als ajuts desti-
nats a la ciutadania per al pagament 
del lloguer, un 21,39% més que l’any 
2019. El ple municipal del passat 5 de 
febrer va iniciar el procés per con-
cedir aquests ajuts amb l’aprovació 
inicial de les bases que regularan la 
seva concessió.

Amb aquests ajuts, l’Ajuntament 
complementa els que concedeix la 
Generalitat, a través de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC). El ple 
municipal també va decidir tramitar 
la pròrroga del conveni subscrit amb 
l’AHC amb aquesta finalitat, ja que les 
sol·licituds d’ajuts, ja siguin munici-
pals o de la Generalitat, es fan de for-
ma coordinada.

Les sol·licituds per al pagament del 
lloguer que convoca anualment la 
Generalitat han augmentat significati-
vament des de l’any 2016. Això, sumat 
a les restriccions pressupostàries, 
havia provocat que persones que ne-
cessitaven els ajuts en quedessin ex-
closes.  Per corregir aquesta situació, 
l’Ajuntament va decidir l’any passat 
posar en marxa aquests ajuts al llo-
guer amb fons municipals.

L’any 2019, l’Ajuntament va destinar 
una partida pressupostària de 173.000 

euros a complementar els ajuts del 
lloguer de la Generalitat per a la ciu-
tadania. Ambdues administracions 
van adequar les bases de la convoca-
tòria als canvis del mercat del lloguer, 
augmentant fins als 750 euros men-
suals la renda màxima dels arrenda-
ments per poder accedir als ajuts, per 
poder cobrir més sol·licituds.

Al Prat, es van presentar durant el 2019 
fins a 450 sol·licituds, de les quals es 
van resoldre de forma favorable 289, 
de les quals 81 es van concedir amb la 
convocatòria pròpia de l’Ajuntament.

Mobilització de pisos buits
Cal destacar que, properament, 
s’iniciaran els tràmits per concedir 
ajuts amb l’objectiu de promoure la 
mobilització de pisos buits mitjançant 
la seva incorporació al programa de 
la Borsa de lloguer que gestiona Prat 
Espais. Així mateix, també percebran 
aquest ajut aquells que renovin els 
contractes dins del programa de la 
Borsa de Lloguer. Amb aquesta fina-
litat, ja es van destinar 27.000 euros 
al 2019 i està previst destinar 50.000 
euros durant el 2020.  Així  doncs, 
globalment, l’any 2020 es destinaran 
260.000 a ajuts de lloguer entre els 
destinats a la ciutadania i als habi-
tatges del programa de la Borsa de 
Lloguer.

Les dones podran alertar 
a través del mòbil a la 
policia local si es troben 
en situacions de risc

R. Komunica-Press

L’aplicació mòbil de seguretat 
ciutadana del Prat incorpora des 
d’aquest mes de febrer una nova 
funció perquè les dones que es trobin 
en risc de patir violència masclista 
puguin alertar la policia local de 
forma immediata.

Només obrir l’aplicació de seguretat 
ciutadania, les usuàries veuran un 
botó identificat amb el nom del nou 
sistema d’alerta (M7). Si es troben en 
situacions de risc i cliquen aquest 
botó sobre la pantalla del telèfon, 
s’activarà automàticament una alerta 
que arribarà a la policia local, que 
podrà aleshores geolocalitzar la seva 
posició i desplaçar-se immediatament 
al lloc dels fets.

A més de la possibilitat de donar 
alertes en situacions de risc, el nou 
sistema també incorpora una segona 
funcionalitat de caire preventiu. Les 
usuàries podran programar una alerta 
preventiva, introduint a l’aplicació 
el temps que solen trigar en fer un 
determinat recorregut (per exemple, 
per anar a la feina, per portar els fills i 
filles a escola…). 

En cas que se superi el temps previst i 
no s’hagi desactivat l’alerta, s’activarà 
automàticament una alerta a la policia 
local, que a més podrà disposar de 
tota la traçabilitat del recorregut 
seguit per la usuària, posant en marxa 
les actuacions pertinents en cada 
situació.  

L’Ajuntament destinarà enguany una partida de 
210.000 euros per a aquests tipus d’ajuts

Nuevo ‘Espai de Joc’ en la 
guardería municipal La Granota
R. Komunica-Press

Este 2020 abrió en la guardería 
municipal La Granota, un nuevo Espai 
de Joc, que se añade a los diferentes 
servicios que se ofrecen para familias 
con niños de 0 a 3 años dentro de las 
guarderías municipales de la ciudad: 
el Espai de Joc de la Blaveta y el 
Espai Familiar y el Espai Bebé en el 
Cabusset.

Este nuevo Espai de Joc abre los 
martes y los jueves de 17 a 19 horas, 
y ha sido muy bien acogido por las 

familias. Muchas de ellas se han 
fidelizado comprando el bono que 
permite ir durante 10 días a un precio 
más reducido.

El Espai de Joc de La Granota, al 
igual que los otros servicios, ofrece la 
posibilidad de disfrutar de un espacio 
acogedor, con un entorno y unos 
materiales pensados   para acompañar 
el desarrollo de los niños de 0 a 3 años, 
pudiendo asistir también hermanos 
menores de 6 años.
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Es prorroguen 
els pressupostos 
municipals de 2019

R. Komunica-Press

Els  vots  en  contra  de  Gent  per  Sant  
Climent i de SOM-ERC provocava 
que el passat  30  de  gener, durant 
la celebració del Ple municipal, 

que no  es  poguessin  aprovar  
els  pressupostos  municipals  
presentats  per  l’equip  de  govern  
municipal,  format  pels  regidors  
de  Junts  per  Catalunya, per  a  
aquest  2020.  D’aquesta  manera,  el  
consistori  prorrogarà  els  comptes  
públics vigents durant el 2019.

Els  pressupostos  rebutjatats  
incorporaven  algunes  mesures  
com  ara  la  inversió  de 225.000 
€ per a la millora urbana d’una de 
les zones més afectades pel recent 
temporal, la Rodera; l’increment del 
63% de les partides destinades a 
l’atenció a les persones, subvencions 
a entitats i ajuts públics; l’augment  
de  la  despesa  municipal  en  
el  manteniment  dels  centres  
escolars,  i  una partida destinada al 
desenvolupament del futur centre 
de dia al municipi.

Després de que el Ple municipal rebutjes el del 
2020 per 6 vots en contra i 5 vots a favor

Es posa en marxa un 
projecte de servei 
comunitari

R. Komunica-Press

L’INS  Josep  Mestres  i  Busquets, 
juntament  amb  els  Serveis  Territo-
rials  del  Departament  d’Educació  
al  Baix Llobregat   i   l’Ajuntament   
de   Sant   Climent  de  Llobregat  
han  iniciat  al  municipi  el  projecte  
de  servei  comunitari.   

Aquesta   iniciativa, permetrà  que  
els  estudiants  de  4rt d’ESO  pu-
guin  realitzar  activitats  de volun-
tariat en entitats i associacions del 
municipi. La voluntat és que els  
participants  puguin  experimentar  
en  primera  persona  accions  de 
compromís  cívic.  

Des  de  l’Àrea d’Educació  i  l’Àrea  
de  Cultura de l’ajuntament es  valo-
ra  molt  positivament aquesta     ini-
ciativa,  ja  que, segons diuen “per-
metrà  que els i les joves del nostre 
poble puguin conèixer de manera 
més propera quines són les acti-
vitats culturals  que  tenen  lloc  a  
Sant  Climent i  com  s’organitzen,  
així  com  establir  relacions inter-
generacionals”.

Els joves del municipi poden participar en 
aquesta iniciativa com a voluntaris en diferents 
associacions i entitats locals
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Crida als joves per 
dissenyar el programa 
de la Festa de la Cirera 

R. Komunica-Press

La regidoria de Joventut ha obert 
un procés participatiu per saber 
quines activitats voldrien incloure 
els i les joves del municipi a la 35a 
Festa de la Cirera i l’Agricultura que 
se celebrarà a Santa Coloma de 
Cervelló els dies 29, 30 i 31 de maig. 
La convocatòria està oberta per a 
joves de 15 a 29 anys, i el pressupost 
que s’hi destina és de 3.000€.

Tots aquells que vulguin 
participar han de fer arribar les 
seves propostes per whatsAppp 
(669 125 254), per instagram (@
crjcancarletes) o personalment 
dipositant la butlleta de participació 
a les urnes instal·lades a l’Institut 
Montpedrós i al CRJ Can Carletes

Les propostes poden ser musicals 
(estils musicals preferiu, noms de 
grups concrets, DJ’s, discomòbil, 
etc.) També es poden proposar 
petites atraccions, espectacles, 
tallers, etc.. 

A l’hora de fer les propostes, 
però, s’ha de tenir en compte que 
aquestes han de ser respectuoses 
amb la Llei i els Reglaments 
normatius, que no poden ser 
ofensives ni discriminatòries i que no 
han de sobrepassar el pressupost 
disponible de 3.000 €.

Finalment, es portaran a terme les 
propostes més votades i que hagin 
estat seleccionades pel jurat.

Poden fer propostes d’activitats amb un 
pressupost de 3.000 euros

Impulso para crear una 
Asociación de Voluntarios 
de Protección Civil 

R. Komunica-Press

L’Associació AFADES (Associació 
de Familiars de Desapareguts i 
Desaparegudes) y el Ayuntamiento 
de Santa Coloma quieren impulsar 
la creación de una Asociación de 
Voluntarios de Protección Civil en el 
municipio. 

Las Asociaciones de Voluntarios 
de Protección Civil son entidades 
sin ánimo de lucro, vinculadas 
funcionalmente  a  los ayunta-
mientos, encargadas de canalizar 
la colaboración del voluntariado 
como recurso del municipio en 
el desarrollo de las funciones 
correspondientes a la protección. 
También hacen tareas relacionadas 
con la prevención y sensibilización 
de la población ante situaciones de 
riesgo colectivo grave, calamidad 
pública o catástrofe.

Las personas voluntarias de 
protección civil se encargan del 
mantenimiento de los recursos 
destinados a emergencias y 
colaboran con la Policía Local 
en dispositivos preventivos de 
acontecimientos como pasacalles, 
carreras, correfocs, etc. Además, en 
situaciones de riesgo o emergencia, 
también hacen un seguimiento de la 
situación, y si es necesario, prestan 
apoyo logístico a los grupos oficiales 
de actuación. 

Para colaborar con una Asociación 
del Voluntariado de Protección Civil 
hay que ser mayor de edad, residir en 
Cataluña, superar un programa de 
formación básica, y comprometerse 
a conocer y aceptar la normativa y la 
planificación aplicables en materia 
de protección civil.
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Augmenta prop del 50% 
el capítol d’inversions 
per a l’any 2020

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Torrelles ha aprovat 
el Pressupost Municipal per a l’any 
2020, que ascendeix a 6.977.247,55€, 
una xifra que és un 3,5% superior a la 
de l’exercici anterior. 

El gruix dels ingressos, un 44,82%, 
provenen dels impostos directes, 
però l’augment respon al creixement 
dels indirectes, com ara l’impost de 
construccions, i, principalment, a la 
recerca de finançament extern que 
permetrà fer importants inversions 
al municipi. 

Segons expliquen des del consisto-
ri, una de les prioritats és “acomplir 

Nova reunió del Pla 
d’Acció de prevenció 
d’addiccions del 
municipi

R. Aj. Torrelles

El passat 5 de febrer, al matí, es 
va trobar la comissió tècnica de 
seguiment del Pla d’Acció en 
matèria de prevenció de drogues 
i altres addiccions del municipi. 
Durant la reunió, es van valorar les 
activitats realitzades al llarg del 
2019, destacant-ne especialment la 
creació del SADIP. Així mateix, es van 
establir els compromisos i es van fer 
propostes d’accions pel 2020. 

Entre les activitats, es va decidir 
continuar amb les xerrades als 
centres educatius i potenciar el 
SADIP. Com a novetat, es va acordar 
demanar suport a la Diputació de 
Barcelona per realitzar un Pla Local 
en matèria d’addiccions per fer una 

diagnosi i sistematitzar les futures 
accions.

La reunió, que es fa anualment, 
va comptar amb la participació 
de professionals dels centres 
educatius, de salut, de la Policia 
Local, dels Mossos d’Esquadra i 
tècnics i tècniques de l’Ajuntament 
de Torrelles, concretament de les 
àrees d’Educació, Joventut, Salut i 
Serveis Socials.

De la mateixa manera, a la tarda, 
el psicòleg del SADIP, en Gerard, 
va dinamitzar una sessió de treball 
amb famílies al Casal Jove El Club 
per parlar de l’ús i abús de pantalles 
entre el jovent.

La despesa per millorar la via pública es multiplica 
gairebé per quatre respecte l’any anterior

els objectius d’estabilitat pressu-
postària i mantenir baix el deute 
públic”, que, aquest any 2020, re-
presenta un 11,72 % del total del 
pressupost municipal, un dels per-
centatges més baixos del Baix Llo-
bregat.

Compromisos del PAM 
El Pressupost Municipal preveu un 
augment de la partida destinada al 
personal per cobrir la creació d’una 
nova plaça d’agent de la Policia Lo-
cal i una altra de treballadora social, 
dues incorporacions que permetran 
millorar en àmbits com la seguretat 
i l’atenció a les persones. 

A més, els comptes de l’any 2020 
inclouen noves partides que han de 
permetre complir els compromisos 
adquirits en el Pla d’Actuació Mu-
nicipal en matèria d’igualtat i tam-
bé de transparència i administració 
electrònica. 

D’altra banda, l’Ajuntament multi-
plica gairebé per quatre la despesa 
prevista per millorar la via pública i 
augmenta un 116 % els recursos des-
tinats a les polítiques mediambien-
tals. La millora de les instal·lacions 
esportives municipals, l’elaboració 
del Pla Educatiu de Ciutat, la reno-
vació de l’enllumenat públic i les ac-
tuacions per garantir la mobilitat al 
municipi són també altres prioritats 
de l’actual equip de govern. 
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NO ET POTS PERDRE....

Contes menuts: Qui viu 
aquí?

Biblioteca Pompeu Fabra
Torrelles
Gratuït

26-02-2020

26 Dimecres de Cendra. 
Sardinada popular i 
animació infantil

26

Concert. Las Karamba

La Capsa
El Prat
Preu: des de 6€

29-02-2020

29

18:00h

Plaça de la Vila
El Prat
Gratuït

26-02-2020

18:00 h

22:30 h

Concert. Sleepwalker’s 
Station

29

Cal Ninyo
Sant Boi
Gratuït

29-02-2019

12:30 h

Club de lectura. Entre 
el cel i la terra, amb 
Gerard Quintana

27

Ateneu Torrelenc
Torrelles
Gratuït

27-02-2020

21:30 h

Carmen, de Tantzoki 
Teatteri

8

Teatre Kaddish
El Prat
Preu: 8€

08-03-2020

18:00 h

Rua de Carnestoltes1

01-03-2020

Teatre musical: ‘Una 
altra estrena. Un 
musical fet a mida’

8

Ateneu Torrellenc
Torrelles
Preu: a consultar

08-03-2020

11:00 h

sortida plaça del Pi Tallat
Santa Coloma
Gratuït

11:30h



toria se centra en torno a una causa 
distinta para así poder dar voz y una 
mayor visibilidad a diferentes pro-
yectos.

Los actos de STEM Talent Girl, se ini-
ciaron el pasado mes de octubre, y 
desde entonces, se ha llevado a más 
de 25 centros comerciales de Espa-
ña y Portugal, además de a algunos 
edificios de oficinas que también 
gestiona CBRE. En total se han im-
partido 35 charlas y 32 masterclass 
de robótica a las que han asistido 
más de 1.500 alumnas. Desde el 
CBRE, aseguran que, “estando ya in-
mersos en la cuarta revolución tec-
nológica, tenemos que hacer entre 
todos un esfuerzo 
para hacer llegar a 
las mujeres la nece-
sidad que hay de su 
aportación en estas 
profesiones”.
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Barnasud se adhiere al movimiento STEM para 
incentivar el talento femenino
El pasado 10 de febrero se celebró en las instalaciones del centro la jornada “STEM Talent Girl”, un 
proyecto promovido por la Fundación ASTI y CBRE para incentivar el talento femenino emergente y 
contribuir al reto de la equidad de género en carreras profesionales científicas y tecnológicas

R. Komunica-Press

Más de un centenar de alumnas de 
3º y 4º de la ESO de centros educati-
vos de Gavà, participaron el pasado 
10 de febrero en la Jornada “STEM 
Talent Girl”, una iniciativa que  tiene 
por objetivo inspirar, educar y em-
poderar a la próxima generación de 
mujeres para que elijan profesiones 
de ciencia y tecnología, poniéndolas 
en contacto con mujeres de éxito y 
talento en las áreas Stem, es decir, 
ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas.

Promovida por CBRE, la empresa 
gestora del Centro Comercial Bar-
nasud, y junto a la fundación Asti, la 
jornada contó, para empezar,  con la 
ponencia de la científica e investiga-
dora Marta Castroviejo. Esta joven, 
doctora en Bioquímica, Biología Mo-
lecular y Biomedicina, explicó a las 
asistentes su historia y las animó a 
dedicarse a lo que verdaderamen-
te les guste y les motive, a “buscar 
vuestra verdadera pasión”.
Posteriormente, se realizó una mesa 

redonda, moderada por Mamen 
Martí, Directora del proyecto #Bc-
nTech4Women del Barcelona Tech 
City. Ésta, contó con la participación 
de María Monzó Llopis, Ingeniera 
técnica industrial en Química e Inge-
niera Industrial en Medio Ambiente 
y actualmente Directora de Innova-
ción y Conocimiento de Aigües de 
Barcelona, Carmen Valverde Díez, 
Doctorada en Nutrición y actual-
mente profesora de nutrición de la 
UAB y matrona, y la propia Marta 
Castroviejo.

Para finalizar el acto, las jóvenes 
asistentes pudieron difrutar de una 
masterclass sobre robótica y tecno-
logía, de la mano de Enrique Cuesta.

Una iniciativa de CBRE Property 
Manager
Esta iniciativa está encabezada por 
CBRE Property Management, área 
de CBRE especializada en la ges-
tión estratégica y proactiva de acti-
vos inmobiliarios. Cada año, el área 
de Property Management de CBRE 
realiza una propuesta de valor para 
abordar un nuevo proyecto en el 
área de RSC que en cada convoca-
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#1vida5respuestas

“Me compré mi primera máquina de coser sin saber 
absolutamente nada y, poco a poco, fui mejorando día a día.”

Arantxa Salmerón- concursante de Maestros de la Costura

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

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

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

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

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

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

Foto: RTVE






