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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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El programa Sant Boi Talent avanza 
hacia la final

R. Komunica-Press

El programa de emprendeduria 
en las aulas Sant Boi Talent, sigue 
avanzando hacia la final. Durante 
estas últimas semanas, los 16 
equipos finalistas están participando 
en la fase de mentoring, donde 
trabajan para transformar sus ideas 
en un plan de empresa real con la 
ayuda de mentores, empresarios 
y emprendedores locales. Tras 
las visitas de estos a los centros 
educativos,  para hacer charlas 
sobre emprendimiento y establecer 
un primer contacto con sus equipos 
asignados, durante estos días los 
jóvenes están haciendo visitas a las 
empresas, para conocer en primera 
persona como funciona un negocio. 
Esta edición cuenta con empresas 

como Laboratoris Ordesa, Naeko 
Logistics, Panet, Sintagmia, Lotrans, 
BabyStarKids, AV Intram, Promaut, 
BigMat Garro, AvantGrup, Turiauto, 
BMW Barcelona Premium, Carhaus, 
Actemium, Saavedra y Promerca

Entre los proyectos presentados 
esta edición, un total de 58, se 
escogieron las 16 ideas más 
innovadoras, entre las que se 
encuentran desde chips adhesivos 
para geolocalizar nuestro equipaje 
hasta, una pulsera para personas 
con autismo, pegatinas para saber 
si una fruta está madura, o una app 
móvil que crea rutas dentro del 
supermercado para ahorrar tiempo 
al hacer la compra.

Estos días los 16 equipos finalistas están visitando las empresas de sus 
mentores que los están ayudando a desarrollar su plan de empresa

Gala final
Una vez finalizada esta fase de 
mentoring, los jóvenes presentaran 
sus proyectos desarrollados en una 
gala final, el próximo 29 de abril en 
Can Massallera. 

De allí saldrá el equipo ganador 
que se llevará el gran premio final, 
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 para visitar aceleradoras 
y empresa reconocidas. Por 
último, habrá un tercer premio 
para cuatro proyectos, bautizado 
como ‘Barcelona Entrepreneur 
Day’, un día de visitas a lugares 
del ecosistema empresarial y del 
mundo emprendedor de Barcelona.

Aprobado el 
Reglamento de 
Participación 
Ciudadana

R. Ayto. Sant Boi

El Pleno municipal ha aprobado por 
unanimidad el nuevo Reglamento 
de Participación Ciudadana de Sant 
Boi de Llobregat. El documento 
actualiza, simplifica y flexibiliza los 
procedimientos de participación 
ciudadana existentes en la ciudad.

Se trata de la culminación del 
proceso de redefinición de las 
políticas de participación ciudadana 
que se ha llevado a cabo durante 
los últimos años en la ciudad. Bajo 
el título genérico de ‘particiPASSIÓ’, 
este proceso ha trabajado para 
construir de forma consensuada una 
participación ciudadana con todos 
y para todos, fácil, flexible, útil y con 
impacto.

Durante este proceso, se ha 
creado una plataforma digital de 
participación, se han impulsado los 
presupuestos participativos , se han 
realizado procesos de participación 
vinculados al urbanismo ya la mejora 
del espacio público (como el de 
la plaza de la Generalitat) y se han 
llevado a cabo experiencias piloto en 
los consejos sectoriales y de distrito.
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L’àrea de jocs de la 
plaça de l’Olivera es 
remodela amb les idees 
aportades per infants 
de la ciutat

R. Komunica-Press

Les obres de remodelació de l’àrea 
de jocs infantils de la plaça de 
l’Olivera, al barri de Casablanca, 
ja han començat. El disseny de la 
renovació d’aquest l’espai i els seus 
elements de joc es basarà en les 
propostes fetes pels nens i les nenes 
del Consell d’Infància de Sant Boi. 
Els seus desitjos i opinions quedaran 
reflectits així en l’espai públic de la 
ciutat.

És la tercera actuació en àrees de 
joc del municipi que es du a terme 
d’acord amb aquesta fórmula de 
participació infantil, després de les 
que es van fer l’any 2017 a la plaça 
de Francesc Ferrer i Guàrdia i al parc 
dels Somnis (cantonada Joaquim 
Auger/Girona).

D’acord amb les idees recollides dels 
nens i les nenes, el projecte preveu 
una zona de joc amb tres àrees 
diferenciades: dues per a infants de 
diferents edats (de 0 a 3 i de 3 a 11 
anys) i una altra que serà un espai 
multifuncional per a totes les edats; 
en aquest espai hi haurà dues taules 
de pícnic que els infants reclamaven 
per fer celebracions d’aniversari.

Un dels jocs proposats és un 
element amb forma d’arbre que té 
petites cabanes amb forma d’oliva 
a la capçada (a la fotografia). L’àrea 
de jocs per a infants més petits 
conté tots els elements proposats 
pel Consell. També s’hi col·locaran 
jocs inclusius, un d’ells específic per 
a infants amb mobilitat reduïda.

La plaça de l’Olivera està dividida en 
dos espais diferenciats: en un d’ells 
hi ha les grades i una pista esportiva; 
en l’altre, una zona de bosc amb 
pineda i l’àrea de jocs infantils que 
ara es renova. Els treballs permetran 
configurar un espai més amable 
i funcional, millor adaptat a les 
necessitats dels infants i les seves 
famílies. També està previst millorar 
la xarxa de drenatge de l’àrea de 
jocs.

El disseny de les àrees de joc s’ha fet 
en el marc del Consell d’Infància de 
Sant Boi, un organisme format per 
infants d’entre 9 i 11 anys que du a 
terme encàrrecs de l’Ajuntament 
per incorporar la mirada infantil en 
el procés de construcció de la ciutat.

E

¿CÓMO CONSEGUIR MÁS VENTAS APROVECHANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

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

EmpresaReportaje

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

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

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

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

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

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

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

La transformación digital debe hacer que 
las organizaciones aumenten su rentabili-
dad y facturación sin aumentar sus recur-
sos, hay que trasladar el trabajo de poco 
valor a herramientas digitales (Linkedin, 
CRM, RSS, B2B, E-Commerce, APP, etc) y 
focalizar a las personas al trabajo de alto 
valor que aporte más clientes, más factu-
ración y en consecuencia más rentabilidad. 
A dos años como máximo de la próxima 
recesión, el principal objetivo de todas y 
cada una de las organizaciones debe ser 
el de adaptarse a los tres grandes retos 
(Transformación digital, pasar de la venta 
por precio a la venta por valor y trabajar con 
o por pasión) en el menor tiempo posible y 
estar preparados para cuando las cosas se 
compliquen, que se complicarán. Cuando 
entremos en recesión solo sobrevivirán las 
empresas y organizaciones que se hayan 
adaptado. ¿Y tu, esperas o actúas? 
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Paté i cervessa de carxofa, novetats de la 20a 
Carxofada de Sant Boi

R. Komunica-Press

La tradicional festa gastronòmica, que se celebrarà el proper 31 de març, vol promoure la carxofa 
com a producte per excel•lència del municipi

El proper diumenge 31 de març se 
celebrará la 20a edició de Carxofa-
da de Sant Boi, una de les festes més 
populars de la ciutat i el punt culmi-
nant del Mes de la Carxofa. Per pri-
mera vegada es podran degustar el 
paté fet amb carxofes de Sant Boi i la 
Carxofa Beer, una cervesa elaborada 
també amb aquesta hortalissa 100% 
santboiana.

Durant la roda de premsa de presen-
tació, celebrada el passat 11 de març, 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, va explicar 
que “la Carxofada no solament és un 
referent del producte agrícola es-
trella de Sant Boi, sinó que va més 
enllà i ja ha esdevingut un punt de 
referència de país”. En aquest sentit, 
va destacar que La Carxofada és un 
important focus d’atracció turística 
i va recordar que “una tercera part 
dels assistents són de fora de Sant 
Boi”. “La promoció de la nostra car-
xofa”, va afegir Moret, “forma part 
de l’aposta de la nostra ciutat per la 
promociò dels hàbits saludables i la 
sostenibilitat”.

L’Associació Sant Boi Degusta i 
l’Ajuntament organitzen la Carxo-
fada i el Mes de la Carxofa amb 
la col·laboració de la Cooperativa 
Agrària Santboiana, Sant Boi Comerç 
i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Novetats: paté i cervesa de carxofa
La Carxofada tindrà lloc a la plaça 
de l’Ajuntament i la rambla de Ra-
fael Casanova al llarg d’una jornada 
plena d’activitats. Per primer cop es 
podran degustar el paté fet amb car-
xofes de Sant Boi (un producte creat 
per la Cooperativa Agrària Santboia-
na i l’associació Espigoladors, elabo-
rat amb un 95% de carxofa, oli, pebre 
i all, sense additius ni conservants) i 
la cervesa Carxofa Beer (elaborada 
pel restaurant El Pou de la Beleta i la 
pastisseria Romaní, sota la marca de 
l’Associació Sant Boi Degusta, amb 
un tast suau i un gust de carxofa a la 
brasa).

Degustació de plats amb carxofa
Durant la jornada, els restaurants 
de Sant Boi Degusta oferiran un 
menú de degustació gastronòmic 
format per 5 plats amb la carxofa 

com a ingredient principal i cuinats 
a la vista de tothom. Les carxofes 
que s’utilitzaran en l’elaboració dels 
àpats han estat conreades pels pa-
gesos de la Cooperativa Agrària 
Santboiana. El menú inclou concre-
tament fadrí salat de carxofa casolà, 
panet farcit de fricandó de vedella 
amb carxofa, mandonguilles de sar-
dina i carxofa amb espècies, carxofa 
i calçot a la brasa amb salsa romes-
co, arròs melós amb sipieta i carxo-
fes i postres fetes amb carxofa cara-
melitzada.

Activitats de la Carxofada
A la plaça de l’Ajuntament i la ram-
bla de Rafael Casanova tindran lloc 
diverses activitats entre les 10 i les 
17 hores. Hi haurà, per exemple, un 
showcooking a càrrec de la cuinera 
marroquina Noura El-Kerrach i cui-
ners de l’associació Degusta, mari-
dat amb la cervesa santboiana Car-
xofa Beer, entre altres activitats. Al 
llarg de la jornada hi haurà venda de 
paté i Carxofa Beer. A l’estand de la 
Cooperativa Agrària Santboiana es 
podran comprar productes agroali-
mentaris i carxofes.

Entre les activitats previstes, el dia 
29 de març la Cooperativa Agrària 
Santboiana commemorarà els 110 
anys amb un acte lúdic a la plaça de 
l’Ajuntament. A més, hi haurà con-
certs i espectacles familiars. Com a 
novetat, enguany els hotels de Sant 
Boi faran, el 30 de març, una oferta 
especial per als visitants que vulguin 
venir el dia d’abans de la Carxofa-
da. Es podrà gaudir de la promoció 
“Oferta Carxofada” als webs dels di-

ferents hotels.

Els comerços associats a Sant Boi 
Comerç decoraran els aparadors, 
del 15 al 27 de març, amb motius 
‘carxofers’ i la festa i han organitzat 
un concurs a Instagram consistent a 
publicar fotografies dels aparadors 
que es creguin més atractius amb 
l’etiqueta #comerçcarxofer.

D’altra banda, durant tot el mes, 18 
restaurants i bars ofereixen menús 
i tapes elaborats amb carxofa. Els 
menús es podran degutar als restau-
rants Bavi Bistro, Cal Vitus, De Tapes, 
El orígen del pecado, El Pou de la 
Beleta, Diversus de Dalt, Escándalo, 
Il pecatto di Cupido i Marimorena. 
Les tapes es podran trobar als bars 
i restaurants El Fogón, Gater, Rico 
Rico, Droop Àccura, Tot begut tot per 
beure, El Castell, Moments, Obrador i 
Pastisseria Romani i La Copeta.

Un producte 100% Sant Boi
La carxofa és el producte agrícola 
més característic de Sant Boi i del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i un 
signe d’identitat del municipi. El cli-
ma mediterrani és ideal per a aquest 
producte perquè els terrenys de la 
zona són molt fèrtils i hi ha poques 
gelades.

Els productors associats a la Coope-
rativa Agrària Santboiana destinen 
prop de 60 hesctarees al cultiu de la 
carxofa. L’any 2018 van vendre més 
de 700.000 kg d’aquest producte, 
principalment a Mercabarna.



EL PRAT Marzo/Abril 2019

www.redkomunica.com08

Huertos urbanos 
como oferta de ocio 
comunitario

R. Komunica-Press

La ciudad apuesta por extender esta oferta 
de ocio al aire en libre a personas de todas las 
edades

Este mes de marzo se han abierto 
en la ciudad 39 nuevos huertos ur-
banos, un proyecto municipal para 
ofrecer una alternativa de ocio co-
munitario al aire libre, facilitando la 
actividad física y el contacto con el 
medio natural para lograr una mejor 
calidad de vida. 

Desde hace más de una década, El 
Prat cuenta con 108 huertos lúdicos 
para personas mayores de 64 años, 
2 para personas con diversidad fun-
cional y 2 más para programas es-
pecíficos de servicios sociales. Pos-
teriormente, el 2015 se apostó para 
extender esta oferta de ocio al aire 
libre al conjunto de la ciudadanía, 
abriendo 49 parcelas de huertos ur-
banos más, la mayoría de los cuales 
(44) se destinó a personas de 18 a 64 
años, mientras que los 5 restantes se 
destinaron en los programas especí-
ficos de servicios sociales.

Desde entonces, la propuesta ha 
sido muy muy recibida por la ciuda-
danía y ha tenido una elevada de-
manda, motivo por el cual el Ayunta-
miento ha decidido ampliar en 39 el 
número de huertos dirigidos a per-
sonas de 18 a 64 años.

La sección de Ciudadanía del Ayun-
tamiento, responsable de la gestión 
del proyecto, destaca entre sus ob-
jetivos, además de favorecer una 
mejora en la calidad de vida de sus 
usuarios, “el refuerzo de la idea de 
comunidad, gracias a la participa-
ción de personas de diferentes eda-
des y colectivos en una actividad 
que fomenta la convivencia, la soli-
daridad y la colaboración”

Los nuevos huertos, que se han en-
tregado en régimen de uso temporal 
por un periodo de 5 años, tienen una 
superficie de 60 m2 y estan equipa-
dos con un punto de agua. También 
cuentan con un espacio común con 
armarios para guardar los aperos, 
contenedores de reciclaje, préstamo 
gratuito de motocultor, zona de es-
tancia con espacio infantil y familiar, 
baños adaptados y aparcamientos 
para vehículos y bicicletas. 

Además, el programa cuenta con un 
equipo de profesionales encarga-
dos de la gestión diaria, el manteni-
mientos y la dinamización de estas 
espacios, que también atienen las 
necesidades y las demandas de los 
usuarios y usuarias de los huertos.

Aquesta primavera torna 
la Zona Jove

R. Komunica-Press

Durant els dies 15, 16 i 17 d’abril 
tindrà lloc la segona edició de la 
Zona Jove Primavera, promoguda 
per El Lloro i altres equipaments de 
la ciutat com el Centre Cívic Jardins 
de la Pau, el Centre Cívic Sant Jordi 
– Ribera Baixa, el CC Delta, el CEM 
Estruch, el CEM Sagnier i el Centre 
Municipal de Vela.  

La Zona Jove ofereix un ampli 
ventall d’activitats destinades a 
joves d’entre 12 anys i 30 anys. La 
programació, que vol donar resposta 
a la diversitat de perfils juvenils 
existents al municipi, està formada 
per activitats culturals i esportives 

molt diverses: cuina, videojocs, 
futbol, activitats nàutiques, circ, 
fotografia... i molt més! 

El projecte, que celebra el seu 
segon any de recorregut, ofereix 
a la població jove del municipi un 
oci positiu i alternatiu generant 
punts de trobada de caire lúdic i 
d’experimentació amb els recursos 
existents a la ciutat.

Les inscripcions estan obertes fins 
al 12 d’abril. i es poden fer de forma 
presencial a El Lloro, al CC Sant Jordi 
– Ribera Baixa i al CC Jardins de la 
Pau, i de forma online a elprat.cat 

La ciutat suma un nou 
centre cívic
R. Komunica-Press

El Centre Cívic Palmira Domènech 
ja està preparat per obrir les seves 
portes el proper dilluns 25 de març. 
Aquest és el tercer centre cívic 
municipal i s’ha concebut com un 
gran espai per a la formació, la 
creació i la pràctica de la cultura, 
adreçat a persones de totes les 
edats. 

L’equipament, de caràcter 
cultural, comptarà també amb la 
implicació d’altres departaments 
de l’Ajuntament (Educació, Acció 
Social, Joventut, Gent Gran…) que, 

conjuntament amb veïns i veïnes, 
entitats i col·lectius, han de donar 
resposta a les necessitats del barri. 
Per aquest motiu, el nou centre acull 
les oficines de l’Equip Bàsic d’Atenció 
Social Centre i altres projectes de 
ciutat. 

La dinamització d’activitats i el 
treball intergeneracional també 
seran trets característics d’aquest 
nou equipament, que comptarà 
també amb la residencia de l’AVV de 
Nucli antic i d’altres entitats culturals 
i socials vinculades al territori.
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Sant Climent sol·licita el suport de la Generalitat 
per reformar el poliesportiu municipal

R. Komunica-Press

El principal equipament esportiu 
amb el que compta Sant Climent 
de Llobregat és el seu poliesportiu 
municipal, un espai que des de 
l’Ajuntament es vol adaptar a les 
necessitats actuals del municipi a 
través d’una ampliació i de la creació 

de nous vestidors. Amb la voluntat de 
poder tirar endavant aquest projecte, 
el consistori ha iniciat una sèrie de 
contactes destinats a disposar del 
finançament necessari. Així, aquest 
mes de març, en el marc d’una visita 
al poble de la directora dels Serveis 

L’Ajuntament vol ampliar l’equipament per adaptar-lo a les necessitats actuals

Territorials del Departament de la 
Presidència a Barcelona, Mercè 
Grané, es va realitzar una visita al 
poliesportiu. 

Durant l’estada a l’equipament, 
l’alcalde de Sant Climent, Isidre 
Sierra, va expossar a Grané algunes 
de les dades d’ús més significatives 
del poliesportiu. Entre aquestes que, 
actualment i de manera habitual, són 
més de 200 els infants del municipi 
que hi practiquen esport de base. 
A l’actualitat aquest espai acull la 
pràctica de diferents disciplines 
esportives com són el vòlei, 
l’handbol, el futbol sala i el bàsquet 
tant en categoria femenina com 
masculina.

La directora dels Serveis Territorials, 
ha comminat el consistori a incloure 
el projecte de millora del poliesportiu 
dins de les propostes a subvencionar 
a través de la propera convocatòria 
d’ajuts del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC).

Concurs de 
Cartells de la 
43a Exposició 
de Cireres
R. Komunica-Press

Ja s’apropa la celebració de la 43a 
Exposició de Cireres de Sant Climent, 
la cita anual de caire cultural, festiu 
i gastronòmic on la cirera és la 
protagonista. Per anar escalfant 
motors, l’Ajuntament convoca el 
tradicional concurs de cartells de la  
Exposició de Cireres. 

Hi poden participar les persones 
majors de 16 anys del municipi, 
sempre a títol individual. Tots i totes 
les persones interessades podran 
presentar les seves propostes a 
l’Ajuntament en horari d’oficina fins 
el 9 d’abril. El cartell guanyador serà 
el que representarà tots els actes 
relacionats amb Fira 2019.  El premi 
(de 300 euros, la meitat en efectiu i 
l’altre en vals de compra als comerç 
local) es lliurarà el 23 d’abril, dia de 
Sant Jordi a partir de les 5 de la tarda 
a la Plaça de la Vila.
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Arrenca la fase final 
dels Pressupostos 
Participatius de Torrelles

R. Komunica-Press

El passat 18 de març va començar la 
fase de votació final dels Pressupos-
tos Participatius. Fins al diumenge 31 
de març, els veïns i les veïnes podran 
triar les propostes ciutadanes a les 
quals volen destinar els 70.000 eu-
ros previstos al procés participatiu. 
El passat novembre, el consistori to-
rrellenc va donar el tret de sortida a 
aquesta iniciativa i durant la darrera 
trobada amb la ciutadania, al febrer, 
es van prioritzar els tretze projectes 
que han arribat a la fase final.

D’aquests tretze projectes finalistes, 
la ciutadania podrà escollir ara un 
màxim de tres propostes. Es podrà 
votar en línia mitjançant la platafor-
ma de participació ciutadana o de 
manera presencial, dipositant una 
butlleta física a les urnes habilitades 
a l’Ajuntament, la Biblioteca Munici-

pal Pompeu Fabra i l’Ateneu.

Les tretze propostes que es poden 
votar son: Millora dels vestidors de 
la zona esportiva de Can Roig; Mi-
llora del pati de l’Escola Sant Martí; 
Construcció d’un «Pumptrack»; Ha-
bilitació de dos vestuaris a la pista 
poliesportiva; Millora de la seguretat 
del camí escolar; Transformació del 
pati de l’Escola Bressol El Serralet; 
Il·luminació de la pista poliesportiva 
amb LED; Arranjament del pati de 
mitjans i nadons de l’Escola Bres-
sol El Serralet; Millora de la zona de 
lleure de la Primera Avinguda; Millo-
ra de la seguretat dels vianants al 
carrer Major; Compra d’un equip de 
so municipal; Millora del Casal de la 
Gent Gran i del parc de Can Sostres; i 
Instal·lació d’un tendal al parc infantil 
de Can Coll

Reconeixement a les 
dones capdavanteres 
de les entitats locals

R. Aj. Santa Coloma

Sota el lema “Les dones mouen el 
món”, l’Ajuntament va commemorar 
el 8 de març, Dia Internacional 
de les dones, amb un acte 
institucional el dijous 7 de març 
a la Societat Recreativa, on es va 
fer un reconeixement a les dones 
capdavanteres de les entitats del 
nostre municipi. Més de 80 dones hi 
van participar en representació de 
quaranta entitats del municipi.

Aquest any, des de l’Ajuntament 
s’ha volgut reivindicar el paper de 
les dones en el món associatiu, i 
reconèixer i visibilitzar les dones 
implicades a les juntes de les entitats. 
Dones presidentes, vicepresidentes, 
tresoreres, secretaries, vocals que 
impregnen l’acció associativa amb la 
seva mirada femenina.

L’audiovisual “Les dones mouen el 
món” i l’actuació de l’Araceli Marín, 

de l’escola de música SiFaSol, van 
obrir l’acte, que va continuar amb 
una taula rodona presentada per la 
regidora d’Igualtat, Júlia Fernández, 
on les dones van prendre la paraula 
per compartir les seves experiències 
com a dones implicades i amb 
responsabilitat a les entitats del 
poble.

L’alcaldessa, Anna Martínez, va fer la 
lectura del manifest del 8 de març, i va 
fer entrega d’un ram commemoratiu 
a les dones. Tot seguit es va donar 
pas a l’actuació de la Gisela Guerrero, 
també de l’Escola de Música SiFaSol.

Ja a la plaça Pi Tallat, Geganters i 
Grallers de Santa Coloma de Cervelló, 
l’Associació de Cultura Popular amb 
el seu “Ball de fresques” i el grup de 
batucada Toquikitoqui, van tancar els 
actes de commemoració amb una 
performance.
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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 socie-
tat avanci sense deixar ningú enrere, 
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 necessiten 
més ajuda. Conscient de la seva res-
ponsabilitat com a prestatària d’un 
servei de primera necessitat, la com-
panyia 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 pagament del rebut de 
l’aigua.

Gràcies al seu coneixement dels 
usuaris i de la seva situació, Aigües de 
Barcelona es va anticipar a les regu-
lacions normatives i l’empitjorament 
del context econòmic i social. I, 
d’aquesta manera, es va convertir en 
la primera gran companyia de ser-
veis que pot assegurar, amb tot rigor, 
que no talla mai el subministrament a 
aquells usuaris que han estat identi-
ficats pels serveis socials com a per-
sones vulnerables. 

El disseny i la implementació del Fons 
de Solidaritat va ser elogiat al seu dia 
per l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (Ivàlua), organis-
me en el qual participa 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 econò-
mics. A més, gairebé 25.000 famílies 
(7.000 de les quals, a la ciutat de Bar-
celona) 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 per-
sones i les llars amb persones amb 
disminucions i amb dependència 
reconeguda (que computen com 
si fossin dos residents). L’any 2018, 
més de 21.000 famílies es van bene-
ficiar d’aquest tipus de bonificació, 
cosa que suposa 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 soste-
nibilitat, constitueix un dels pilars 
d’una societat desenvolupada i in-
clusiva.
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Dc Dg

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Parc de Can Lluc

31-03-2019

De 11.30 a 13.30 h

Primavera Literària. 
Concurs Narrativa i Poesia

Societat Recreativa

12-04-2019

14:00 h

12
DvDg

31Informàtica per a 
entitats

Centre Cívic Can Baruta
C/ Lluís Pascual Roca, 2

27-03-2019

18:00 h

Teatre: La Celestina

Ateneu Unió

31-03-2019

18:00 h

Jugatecambiental

Ds

El documental del 
mes: Bobbie Jene

Cinemes Can Castellet

28-03-2019

19:00 h

Dj

Teatre. 3a Marató d’Arts 
Escèniques

Can Massallera

06-04-2019

17.30 h

Mercat intercanvi i 
segona mà

Plaça del Mercat Vell

07-04-2019

De 10 a 14 h

Dg

SANT BOI

7628

Dg

L’hora del conte “Contes 
de mentides i de rialles” 

Biblioteca Antonio Martín

30-03-2019

12:00 h

IV Festa de la Salut i de 
l’Activitat Física

Plaça de Catalunya

06-04-2019

De 10.30h a 19.30 h

Ds

Teatre. ‘Julieta, 
despierta!! Vol.II’

Teatre Kaddish
Centre d’Art Torre Muntadas

07-04-2019

19:00 h

7 Escarxofa & Jazz. Dinar + 
concerts

La Capsa

14-04-2019

De 12:00 a 19:00 h

Dm

EL PRAT 

30 186

27 31

Concert. Ramon Aragall

Dv

Cal Ninyo
Preu: 6-8€

29-03-2019

22:00 h

29

TORRELLES

Ds

Club de lectura juvenil: 
‘Ante todo, mucho karma’

Biblioteca M. Pompeu Fabra

25-03-2019

18:00 h

Dansa. ‘Oníric’

Ateneu Torrellenc

31-03-2019

19:00 h

Taller de reparació de 
petits aparells electrònics

Biblioteca M. Pompeu Fabra

13-04-2019

11.30 h

13
Contes menuts: ‘La 
llegenda de Sant Jordi’

Biblioteca M. Pompeu Fabra

24-04-2019

18:00 h

24
DmDgDl

25 31
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La Transformación Digital ayuda a vender más a 
cualquier pequeño negocio

En España hay 260.000 bares, más 
que en todo Estados Unidos. Somos 
el país del mundo con mayor número 
de bares por habitante, concretamen-
te 175 habitantes por bar, y el pasado 
año, por primera vez en una década, 
se han vuelto a abrir más locales de 
los que cerraron. Hemos vuelto al 
bar, donde lo que más consumimos 
es cerveza y café y donde trabajan 
1,6 millones de personas. La impor-
tancia del sector es evidente. Su mo-
dernización no. Normalmente cuando 
hablamos de Transformación Digital 
nos imaginamos grandes compañías, 
complejos procesos, tecnología so-
fisticada y modelos de negocio inno-
vadores. Sin embargo, vamos a ver 
como esa digitalización es un camino 
a recorrer por todos, incluidos tu bar 
de la esquina.

Sabemos que se genera una cantidad 
estratosférica de datos y de manera 
continua. La mayoría de estos datos 
se desperdician no obstante. Normal-
mente por no entender la importancia 
que tienen o, peor aún, por no saber 
como utilizarlos. Menos del 1% de to-
dos esos datos se llega a utilizar real-
mente. De la misma manera que los 
cineastas pueden grabar horas de pe-

lícula por cada minuto que vemos en 
la pantalla, se recogen una gran can-
tidad de datos que nunca se analizan, 
y mucho menos se monetizan. Estos 
datos son un recurso sin explotar en la 
mayoría de los casos pues en realidad 
ofrece enormes oportunidades para 
cualquier tipo de negocio por peque-
ño o tradicional que éste sea. 

Haciendo referencia a un artículo 
publicado en El Mundo este mes de 
febrero, es interesante destacar que 
hay software y modelos de lectura 
de datos que pueden ser utilizados 
por cualquier tipo de negocio. En este 
caso, el protagonista sería un bar. El 
titular del artículo igual no era el más 
sencillo para entender de lo que ha-
bla, pero la descripción de lo que su-
pone el uso del ‘data’, sí que lo es. 

Resulta que en los bares españoles 
sólo se toma la comanda de mane-
ra digitalizada en uno de cada cua-
tro establecimientos. Pocos cuentan 
con tablets para anotar los pedidos y 
un software que registre todo lo que 
pasa a partir de ese momento. Lo gra-
ve es que el uso de este tipo de sis-
temas permitiría mejorar el negocio y 
aumentar las ventas de forma notable.

No estamos hablando de sofisticados 
modelos de gestión que precisen de 
una formación profunda, ni tan sólo 
de un gasto presupuestario alto. Po-
ner al servicio de un bar todo este 
campo de análisis es relativamente 
sencillo y económico. De hecho, me-
dir cada factura digitalmente ayuda a 
cruzar datos para saber qué se con-
sume más, a qué horas y combinado 
con qué. Esta información es de ex-
traordinario valor para el dueño o el 
encargado del local, pero también 
para los propios proveedores del bar.

Sólo con datos no hemos nada, con su 
transformación en información sí. Ahí 
es dónde entra la tecnología. Lo que 
llamamos transformación digital. A 
veces nos da la sensación que eso es 
algo reservado a grandes empresas 
con procesos complejos, plataformas 
web o modelos de negocio digitali-
zables. La verdad es que no. Trans-
formarse digitalmente es algo que se 
hace en la medida y dimensión exac-
ta para cada negocio. 

Por seguir con el ejemplo del bar ’en 
la hostelería se han cambiado los 
horarios y este tipo de sistemas de 
inteligencia de negocios para un es-
tablecimiento tan concreto como un 
bar o una granja, permite fraccionar 
las ventas en horarios con consumos 
dispares. Es la misma franja de con-
sumo, pero los clientes son distintos y 
piden cosas diferentes. Medir qué te 
piden más los clientes en esa franja, si 
son copas o cafés, permite al hoste-
lero diseñar mejor su carta, adecuarla 
a las necesidades de su consumidor, 
porque lo conoce mejor’.

De los 260.000 bares que hay en Es-
paña, un 25% utilizan tabletas o dis-
positivos móviles para realizar los 
pedidos. Algo que en gran medida 
no sólo depende de los propietarios 
sino de la voluntad de modernizar 
una economía que tenga un gobierno. 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

Hay países en los que la normativa de 
apertura pide unos mínimos tecnoló-
gicos. En Portugal, por ejemplo, ‘la ley 
exige a la hostelería usar la tecnología 
digital para la gestión del negocio. La 
principal barrera para la digitalización 
no es económica, suele ser cultural’. 

Pero permíteme que resalte algo. 
Digitalizarse ya no es suficiente. De 
hecho no es lo mismo digitalizarse 
que transformarse digitalmente. Lo 
primero es factible de hacerse con in-
versión, incorporando tecnología y es 
relativamente fácil. Transformarse es 
otra cosa. Es el hecho de que a partir 
de esa tecnología aportada modifi-
quemos sustancialmente cosas. Me-
joremos, hagamos eficiente nuestra 
empresa. Transformarse digitalmente 
debe surgir de una nueva cultura em-
presarial que comprenda la transpa-
rencia, la colaboración, las bondades 
del uso de esa tecnología, debe ade-
más ser capaz de colocar al cliente 
en el centro de la cadena de valor de 
nuestra oferta y no que el producto 
sea el motivo. Además los procesos 
deben aportarnos datos, modelos 
capaces de modificarse en base al 
estudio de esos datos masivos que 
emitimos y, finalmente, la transforma-
ción digital genera nuevos modelos 
de negocio. Si en nuestra estructura 
productiva hay algo digitalizable, al 
final será digital. Si tu empresa no da 
estos pasos, por pequeña que sea, y 
no lo hace relativamente rápido, pue-
de estancarse e incluso desaparecer. 
Sí. Le ha pasado a grandes empresas 
que no entendieron o no vieron la que 
se avecinaba. Cuando nos quejamos 
de que grandes corporaciones están 
concentrando todo y estrechando el 
espacio a los pequeños comercios, 
deberíamos pensar si estamos ha-
ciendo todo lo que, tecnológicamen-
te y culturalmente hablando, pode-
mos hacer. Además, recuerda que lo 
humano tiene un valor diferencial y 
añadido, esa es la clave.
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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






