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GAVÀMÓN, XII MOSTRA DRETS 
HUMANS

Aj. de Gavà

XII Mostra de Gavàmón
Del 29 de setembre al 23 d’octubre, la 
ciutat de Gavà acull la dotzena edició 
del Gavàmón, un certamen que pre-
senta un nou format amb l’objectiu de 
fer confluir totes les accions solidàries i 
a favor de la pau que es duen a terme a 
la ciutat al llarg de tot l’any.

Aquesta edició fa un salt qualitatiu amb 
la programació de diverses activitats 
com ara fotografia, concerts, teatre, xe-
rrades, tallers culinaris i gimcanes, que 
complementaran el passi de pel•lícules 
i documentals.

Per la defensa dels Drets Humans
La suma de diferents projectes de Ga-
vàmón enriquiran l’oferta d’activitats 
adreçades a tots els públics sota un 
mateix objectiu: la defensa dels Drets 
Humans. 

En concret, l’eix central del Gavàmón 
d’enguany és donar rellevància a la 
sensibilització de la ciutadania amb 
les persones refugiades. Gavàmón neix 
amb l’objectiu de ser un referent de 
prestigi i qualitat per fomentar la co-
hesió social, la convivència pacífica i el 
reconeixement de la diversitat a través 
de les arts.

En definitiva, és un espai per recordar 
que els drets humans pertanyen a ca-
dascun de nosaltres pel simple fet de 
néixer iguals i lliures. Per això, totes les 
persones hem d’exigir-los i garantir-los 
de forma lliure i solidària. En aquest 
sentit, l’any 2013, la ciutat de Gavà es va 
adherir a la Carta Agenda Mundial dels 
Drets Humans a la Ciutat, l’objectiu de la 
qual és la promoció i consolidació dels 
drets humans de totes les persones 
que habiten totes les ciutats del món. 
Cal destacar que Gavàmón incorpora el 
projecte Ciutats Defensores dels Drets 
Humans, en el qual Gavà participa junt 
amb altres municipis i institucions cata-
lanes. 

Podeu consultar el programa complert 
d’activitats de la mostra a la pàgina de 
l’ajuntament www.gava.cat.

La solidaritat demana compromís i 
participació, i Gavàmón ens ofereix 

una bona oportunitat per fer-ho.

XII Muestra de Gavàmón
Del 29 de septiembre al 23 de octubre, 
la ciudad de Gavà acoge la duodécima 
edición del Gavàmón, un certamen que 
presenta un nuevo formato con el ob-
jetivo de hacer confluir todas las accio-
nes solidarias y a favor de la paz que se 
llevan a cabo en la ciudad a lo largo de 
todo el año.

Esta edición hace un salto cualitativo 
con la programación de varias activida-
des como por ejemplo fotografía, con-
ciertos, teatro, charlas, talleres culina-
rios y gincanas, que complementarán 
el  pase de películas y documentales.

Por la defensa de los Derechos Huma-
nos
La suma de diferentes proyectos de 
Gavàmón enriquecerán la oferta de ac-
tividades dirigidas a todos los públicos 
bajo un mismo objetivo: la defensa de 
los Derechos Humanos. 

En concreto, el eje central del Gavàmón 
de este año es dar relevancia a la sensi-
bilización de la ciudadanía con las per-
sonas refugiadas. Gavàmón nace con el 
objetivo de ser un referente de presti-
gio y calidad para fomentar la cohesión 

social, la convivencia pacífica y el reco-
nocimiento de la diversidad a través de 
las artes.

En definitiva, es un espacio para recor-
dar que los derechos humanos perte-
necen a cada uno de nosotros por el 
simple hecho de nacer iguales y libres. 
Por eso, todas las personas tenemos 
que exigirlos y garantizarlos de forma 
libre y solidaria. En este sentido, en 
2013, la ciudad de Gavà se adhirió a la 
Carta Agenda Mundial de los Derechos 
Humanos en la Ciudad, el objetivo de 
la cual es la promoción y consolidación 
de los derechos humanos de todas las 
personas que habitan todas las ciuda-
des del mundo. Hay que destacar que 
Gavàmón incorpora el proyecto Ciuda-
des Defensoras de los Derechos Hu-
manos, en el cual Gavà participa junto 
con otros municipios e instituciones 
catalanas. 

Podéis consultar el programa cumplido 
de actividades de la muestra a la pági-
na del ayuntamiento www.gava.cat.

La solidaridad pide compromiso y 
participación, y Gavàmón nos ofrece 
una buena oportunidad para hacerlo.
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ACTUALIDAD

La Gent Gran del Baix Llobregat 
promou un envelliment digne
El passat dissabte 1 d’octubre es va celebrar la XVIII Marxa de la Gent Gran 
del Baix Llobregat

R. Consell Comarcal

El Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat per 18è 
any consecutiu  va impulsar, en 
col·laboració amb els ajuntaments 
de la comarca, la Marxa la Gent 
Gran del Baix Llobregat, en el marc 
dels actes commemoratius de l’1 
d’octubre, Dia Internacional de les 
Persones Grans.

A més, al llarg de les properes set-
manes, la gent gran i els ajunta-
ments del Baix Llobregat es mobi-
litzaran de nou per realitzar molts 
altres actes i propostes on les per-

sones grans seràn les protagonis-
tes. Exposicions, teatre, tallers, ex-
hibicions de ball, de ioga, etc...

Marxa reivindicativa
La Marxa, que va sortir dissabte 1 
d’octubre a les 9 del matí, ho va fer 
promovent l’envelliment actiu i els 
hàbits saludables, alhora que esde-
vé un espai de reivindicació de les 
inquietuds i necessitats de les per-
sones grans, com per exemple que 
es reconegui la seva contribució 
real a la societat amb l’elaboració 
d’una Llei de Gent Gran de Cata-

lunya, que reculli els drets i ne-
cessitats específiques, i que acabi 
amb la invisibilització institucional 
i amb la dispersió normativa. Altres 
col·lectius com infància o joventut 
ja disposen de lleis específiques 
aprovades amb gran consens al 
Parlament.

La Gent Gran del Baix Llobregat es 
posa de nou en marxa per procla-
mar la necessitat d’aconseguir que 
totes les persones, en tots els pe-
ríodes de la seva vida, visquin d’una 
forma digna, autònoma i lliure.

El Baix volverá a 
caminar contra 
la violencia de 
género

Un total de 12 ayuntamientos 
participan este año en la organización 
de la 4a Marcha El Baix Llobregat 
Contra la Violència Masclista. Estos, 
se han reunido a principios de este 
mes de octubre para empezar 
a organizar e impulsar la cuarta 
edición de la acción de referencia 
a nivel comarcal contra la violencia 
de género, en el marco de los actos 
conmemorativos que se organizan 
en el Baix Llobregat alrededor del 
25 de noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia machista.

La Marcha El Baix Llobregat contra 
la Violència Masclista, que este 
año tendrá lugar el domingo 27 de 
noviembre, aglutinará varias marchas 
que se iniciarán en diferentes puntos 
de la comarca y llegarán sobre las 
12h al  Parque de Torreblanca, donde 
tendrá lugar el acto central. Este año 
centenares de personas volverán a 
caminar con el objetivo de rechazar 
contundentemente la violencia 
machista y reivindicar los derechos 
de las mujeres.

R. Komunica-Press
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Sant Boi invierte 5,5 millones en renovar y mejorar 
la recogida selectiva de residuos
Se renovarán todos los contenedores del núcleo urbano y se incorporarán nuevos camiones de 
recogida menos contaminantes y más silenciosos, entre otras medidas

R. Komunica-Press

Desde este mes de octubre, Sant 
Boi inicia un cambio en el sistema de 
recogida selectiva de residuos. En un 
plazo de dos meses, se renovarán 
todos los contenedores del núcleo 
urbano (en enero se hará en los 
barrios de montaña), se incorporarán 
nuevos camiones de recogida  y 
se implantará un nuevo sistema de 
recogida de muebles y trastos viejos.

Nuevos contenedores
La renovación de contenedores se 
hará por unos más fáciles de usar, 
más limpios y más resistentes al 
vandalismo y al fuego. Además, 
estos nuevos contenedores tienen 
más capacidad (en especial el de 
materia orgánica) y están totalmente 
adaptados para personas con 
discapacidad física y/o visual. 
Una vez finalizada la sustitución, 
Sant Boi contará con 1.737 nuevos 
contenedores (antes 1.571).

Camiones más eficientes
Esta renovación en el sistema 
también incluye la incorporación 
de 5 nuevos camiones de recogida 
selectiva, que funcionan con gas 
natural comprimido y que, por tanto, 
son menos contaminantes y más 
silenciosos. Además, a partir de junio 
de 2017, los camiones incorporarán un 
sistema de localización, identificación 
y pesaje de los contenedores, para 

hacer la recogida de una forma más 
fácil y eficaz.

Otras medidas
Desde este octubre, también se ha 
modificado el sistema de recogida 
de muebles y trastos viejos. A partir 
de ahora, se fija un día por semana 
en cada zona de la ciudad, en el que 
se podrán depositar los trastos en las 
puertas de los edificios entre las 20 y 
las 22 horas. Los días previstos para 
dejar los trastos son: lunes (Marianao), 
martes (Ciutat Cooperativa y Moli 
Nou), miércoles (Centre), jueves 
(Vinyets y Molí Vell) y viernes (Camps 
Blancs, Casablanca y barrios de 
montaña).

El ayuntamiento también ha puesto 
en marcha un “Telèfon Net”, (900 
10 88 30) un servicio telefónico de 
atención gratuita al que podrán 
llamar los ciudadanos y ciudadanas 
para resolver dudas e incidencias, 
así como para realizar quejas y 
sugerencias sobre el sistema de 
recogida o la limpieza de la ciudad.

Concienciación ciudadana
Durante la presentación del nuevo 
sistema, la alcaldesa, Lluïsa Moret, 
afirmó que “junto con el gran 
esfuerzo de aportación de recursos 
que el Ayuntamiento está haciendo 
para mejorar, habrá que contar con 
la corresponsabilidad de los vecinos 

y las vecinas “. También anunció que 
se harán campañas informativas y 
de concienciación en cuestiones 
relacionadas, por ejemplo, con 
la recogida de excrementos 
de animales, sin abandonar las 
sanciones “para generar rechazo 
social contra los incívicos”.

El teniente de alcalde de Ciutat 
Sostenible, Josep Puigdengolas, 
afirmó que “el nuevo sistema de 
recogida selectiva expresa el 
compromiso de la ciudad con el 
medio ambiente y da respuesta a 
la demanda de la ciudadanía por un 
Sant Boi sostenible”. “Necesitamos 
llegar a los ratios de recogida 
selectiva que la normativa fija 
para 2020”, añadió, “y no sólo por 
el medio ambiente, sino también 
porque el incumplimiento tendrá 
repercusiones económicas”.

La renovación del sistema de 
recogida selectiva de residuos 
supondrá la mayor inversión prevista 
por el gobierno municipal en este 
mandato, que asciende a un total 
de 5,2 millones de euros, de los 
que cuatro millones se financiarán 
con fondos de la Diputación de 
Barcelona.

Plan de futuro
El Ayuntamiento trabaja ahora un 
plan de mejora de la calidad del 
espacio público en Sant Boi (zonas 
verdes, juegos infantiles, terrazas 
de bares y alrededores, aceras…). 
Además, de aquí a final de año se 
hará una inversión importante para la 
adquisición de maquinaria y material 
móvil de limpieza viaria (barredoras 
mecánicas, furgonetas y equipos 
para la limpieza de grafitis y de 
alcantarillados).
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La Mostra de Jazz celebra el 25è aniversari

R. Komunica-Press

Ja està tot a punt per donar el tret 
de sortida de la 25a Mostra de Jazz 
de Sant Boi, sota el lema “Sant Boi 
i el jazz: 25 anys caminant plegats”. 
Del 21 d’octubre al 25 de novemebre 
s’han programat sis concerts en di-
recte, tres d’ells amb artistes inter-
nacionals destacats, i tot un seguit 
d’activitats paral.leles que engega-
ran el cap de setmana anterior per 
tots els districtes de la ciutat, i en es-
pais inusuals com carrers i mercats.

Concerts de qualitat
El primer del concerts està progra-
mat pel proper divendres dia 21 amb 
l’actuació de la vocalista nordeame-
ricana Lila Ammons. Tindrà lloc a Cal 
Ninyo i com sempre a partir de les 
22 hores. L’acompanyará el quartet 
d’en Toni Solà, amb el propi Toni al 
saxo tenor, el pianista Gerard Nieto, 
el contrabaxista Ignasi Gonzalez i el 
bateria Xavi Hinojosa.

La Mostra continuarà el dia 28 amb 
la Dave Mitchell & Kike Angulo 
Swing Guitars Band, un concert ex-
cepcional i únic amb dos dels més 
sòlids, inspirats i més dotats tècni-
cament  guitarristes de l´actual pa-
norama jazzístic del nostre país, en 
Dave Mitchell i en Kike Angulo. Serà 
al Casal de Barri Ciutat Cooperativa 
a les 22h.

La tercera cita tornarà a ser inter-
nacional, amb Jim Rotondi, el gran 
trompetista nord-americà nascut a 

Butte (Montana), i actualment pro-
fessor a l´Universitat de Músicai i Art 
Dramàtic a Austria. Actuarà el 4 de 
novembre al  Casal de Barri Camps 
Blanc i ho farà acompanyat de trio 
liderat pel pianista canadenc Fabio 
Miano.

L’11 de novembre (al Casal de Barri 
Mariano) serà el torn del jazz tradi-
cional. Els protagonistes seran Don 
Scanlon i The Cool Cat Combo, 4 
músics avesats en mil batalles mu-
sicals i que acumulen experiència, 
domini dels recursos interpretatius, 
empatia amb els espectadors i unes 
irrefrenables ganes de passar-s’ho 
bé. 

Es seguirà amb The Cool Grinders, 
que oferirà un concert dedicat en 
exclusiva al blues, perquè jazz i 
blues són inseparables per comple-
mentaris. Amb Victor Puertas al ca-
pdavant, tot un referent del gènere, 

Del 21 d’octubre al 25 de novembre el jazz envairà la ciutat amb concerts nacionals i internacionals 
i altres d’activitats paral·leles per fomentar i donar suport a nous talents i a la creació local.

serà el 18 de novembre al Casal de 
Barri Casablanca.

Finalment, es clourà la XXV Mostra 
de Jazz de Sant Boi el 25 de no-
vembre a Can Masallera amb un 
espectacle musical de primer ni-
vell, amb en Ray Gelato, vocalista i 
saxofonista britànic considerat com 
un dels màxims exponents del Jive, 
del Swing i del R &B. Arrodonirà 
l’espectacle la Barcelona Big Blues 
Band de Ivan Kovacevic que li do-
narà suport orquestral.

Activitats complementaries
Des del 13 d’octubre es podrà seguir 
la prèvia de la XXV Mostra amb les 
activitats paral.leles amb les que la 
ciutadania podrà gaudir pel carrer i 
d’altres indrets no habituals, actes 
jazzístics en els quals hi participen 
(en l’organització o l’execució) enti-
tats i artistes locals, una mostra del  
ric teixit ciutadà que fa possible que 
la cultura santboiana sigui cada dia 
més variada i atractiva.

Dins d’aquest programa comple-
mentari hi haurà, per exemple, una 
proposta a càrrec del poeta local 
Abel Santos, qui realitzarà una per-
formance amb poemes dels seus 
darrers llibres “Jass” i “Las lágrimas 
de Chet Baker” inspirats en la músi-
ca jazz, amb la música en directe de 
José Vázquez.

Una de les propostes més destaca-
des serà del cercavila que portarà la 

Mostra de Jaszz als carrers. Dissa-
bte 15 octubre la DIXELAND ROYAL 
GARDEN recorrerà la ciutat des de 
la plaça del Mercat de la Muntanye-
ta fins a la Plaça Generalitat.

25 anys de jazz
El cicle de concerts va néixer al 1992 
gràcies al saxofonista Toni Solà, 
il·lustre santboià, i el crític i presenta-
dor de Ràdio Sant Boi, Valentí César.
La Mostra, que recorre tots els ba-
rris de Sant Boi amb propostes per 
a tots els públics, ha comptat durant 
aquests anys amb la participació 
d’artistes nacionals i internacionals 
de renom com Champion Fulton, 
Ronald Baker, Charmine Michelle, 
La Locomotora Negra, entre molts 
altres.

La relació de Sant Boi amb el jazz 
va més enllà d’aquesta cita anual, ja 
que durant tot l’any es fan concerts 
de jazz els divendres al Teatre de 
Cal Ninyo sota el nom Sant Boi Jazz 
Club.

 Lila Ammons

Dixeland Royal Garden

The Cool Grinders

Ray Gelato & Barcelona Big Blues Band
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R. Ayto. Sant Boi

Un nuevo proyecto del espacio de in-
vestigación CoBoi Innova inició el tra-
yecto el sábado día 1 de octubre, en 
el exterior del Mercado de la Muntan-
yeta. Es el proyecto La Cafetera, una 
comunidad embrionaria de cafeterías 
móviles montadas sobre bicicletas 
que ha escogido Sant  Boi para el tes-

ting de un modelo de negocio que se 
ofrece como fórmula de autoempleo.
La Cafetera se plantea ofrecer a la 
clientela café ‘premium’ para llevar 
eliminando gastos superfluos y con-
centrando los recursos en la calidad 
del café. El producto ofrecido es café 
de origen, con trazabilidad desde la 

La Cafetera se ofrece como fórmula de autoempleo para personas de la ciudad en situación de paro

finca productora hasta el punto de 
venta.

La comunidad de cafeterías ofrece a 
personas que quieran crear el propio 
negocio la posibilidad de sumarse ha-
ciéndose cargo de los puntos de ven-
ta móviles. Además de la provisión de 
las bicicletas y del café, se les propor-
cionaría formación especializada.

En una segunda fase se espera crear 
también en Sant Boi un taller para la 
fabricación de las bicicletas con la 
colaboración de profesionales y em-
presas del territorio.

La prueba piloto se llevará a cabo du-
rante los próximos tres meses para 
estudiar la viabilidad. La Cafetera 
estará presente durante este tiempo 
todos los sábados por la mañana al-
rededor del Mercado de la Muntan-
yeta y en otros lugares de la ciudad.
Uno de los objetivos del proyecto es, 
precisamente, ayudar a dinamizar el 

espacio público en las ciudades par-
ticipantes.
En otras ciudades europeas se está 
introduciendo con éxito este mismo 
modelo. Coffee Bike, por ejemplo, ha 
conseguido extenderse desde Berlín 
hasta seis países mediante franqui-
cias.

CoBoi Innova, un espacio de investi-
gación y laboratorio de pruebas pilo-
to que busca soluciones innovadoras 
para nuevos retos sociales. Acoge 
esta iniciativa y otras como Espacios 
Vacíos (revitalización de espacios pú-
blicos en desuso mediante un con-
curso de ideas) otro producto de este 
laboratorio de innovación social.

La ciudad quiere apoyar al desarro-
llo y la expansión del proyecto para 
sumar su nombre a conceptos como 
sostenibilidad, comercio justo, arte-
sanía, km. 0, autoempleo, emprende-
duría social y movilidad en bicicleta.

www.redkomunica.com08

Sant Boi acoge la prueba piloto de una 
comunidad de cafeterías móviles sobre bicicletas
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Reportaje

INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 1 de enero de 2016 
entró en vigor la Ley 
35/2015, de 22 de sep-
tiembre, de reforma 
del sistema para la va-
loración de los daños 
y perjuicios causados 
a las personas en acci-
dentes de circulación. 
Con ella se actualiza el 
sistema vigente des-
de 1995, y tiene como 
objetivo establecer un 
justo resarcimiento de 
los perjuicios sufridos 
por las víctimas y sus 
familiares como conse-
cuencia de un siniestro 
de tráfico.

Son numerosas las no-
vedades que presenta 
la Ley. Se identifican 
nuevos perjudicados y 
nuevos conceptos re-
sarcitorios que no es-
tán recogidos en el Ba-
remo de 1995. Se dotan 
de sustantividad propia 
las indemnizaciones 
por daño patrimonial 
(daño emergente y lu-
cro cesante), y se pone 
al día, mediante su au-
mento, el conjunto de 
indemnizaciones, des-
tacando en particular 
las que corresponden 
a los casos de falleci-
miento y de grandes 
lesionados.

Uno de los aspectos 
más importantes de 
la reforma es el trata-
miento de los daños 
patrimoniales, regu-
lando con detalle las 
partidas resarcitorias 
en concepto de gastos 
y racionalizando el cál-
culo del lucro cesante.

En caso de muerte, la 
nueva regulación au-
menta la protección 
de las víctimas, ele-
vando hasta en un 50% 
de media la cuantía de 
la indemnización en 
caso de fallecimien-
to, y reconociendo, 
por primera, vez como 
beneficiarios de la in-
demnización en caso 
de fallecimiento a los 
allegados de la víctima, 
entendiendo por tales 
aquellas personas que 
hayan convivido con la 
víctima durante un mí-
nimo de cinco años y 
fueran especialmente 
cercanas en parentes-
co o afectividad.

En los supuestos de 
secuelas se estable-
ce que son resarcibles 
los gastos previsibles 
de asistencia sanitaria, 
las prótesis y órtesis así 
como los gastos por re-

posiciones necesarias, 
el perjuicio patrimo-
nial por incremento de 
costes de movilidad, 
que incluye el gas-
to de adecuación del 
vehículo y las ayudas 
técnicas o de apoyo, 
para la adecuación de 
vivienda.

Finalmente, en relación 
con las lesiones tem-
porales, se distingue 
entre gastos de asis-
tencia sanitaria y otros 
gastos diversos resar-
cibles, como gastos de 
desplazamientos de la 
víctima o familiares.

Para garantizar la rá-
pida resolución de los 
conflictos y la suficien-
cia de las indemniza-
ciones ofrecidas por la 
campaña aseguradora, 
se impone al asegu-
rador la obligación de 
observar una conducta 
diligente en la cuan-
tificación del daño en 
la oferta motivada que 
debe presentar a los 
perjudicados y en la li-
quidación de indemni-
zación y se abre la posi-
bilidad de la mediación, 
en caso de desacuer-
do, como vía alternativa 
a la acción judicial.

LegalUna prova pilot permetrà 
l’accés amb gossos a 
algunes dependències 
municipals

R. Aj. Sant Boi

A partir de l’1 de gener de 2017, 
Sant Boi durà a terme una prova 
pilot per autoritzar l’accés de les 
persones propietàries de gossos 
a determinades dependències 
municipals en companyia dels 
seus animals. L’Ajuntament se 
suma avui, amb aquest anunci, a la 
commmemoració del Dia Mundial 
dels Animals.

La prova pilot es durà a terme a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Públic (exclusivament en horari de 
tarda) i a la recepció dels casals. 
En l’aplicació d’aquesta mesura, es 
buscaran les fórmules més adients 
per evitar conflictes de convivència.

A les dependències municipals 
esmentades hi haurà dispensadors 
de bosses per recollir els 
excrements i contenidors específics 

per dipositar-los. També s’estudia 
com incorporar a l’exterior d’aquests 
locals elements de subjecció per a 
qui prefereixi deixar el seu animal a 
l’entrada.

La intenció de l’Ajuntament és 
estendre en el futur a més llocs i amb 
noves mesures l’abast d’aquesta 
innovadora prova pilot.

Ciutat lliure del maltractament i 
amiga dels animals
Sant Boi és una ‘ciutat lliure del 
maltractament i amiga dels animals’. 
El Ple municipal va aprovar una 
declaració en aquest sentit el mes 
de juliol de 2015.

D’acord amb els principis d’aquest 
compromís, l’Ajuntament treballa 
per fer de Sant Boi un municipi 
referent en la defensa dels drets 
dels animals. Se’n vol garantir una 
tinença responsable, oferir-los un 
tracte ètic i protegir el seu benestar.

Per integrar els animals en la 
vida social de la ciutat de manera 
progressiva, l’Ajuntament promou la 
participació d’animals de companyia 
en activitats festives com ara 
l’Aplec de Sant Ramon (mitjançant 
la passejada ‘Guau, quina pujada!), 
la Cavalcada de Reis (on participen 
animals del refugi municipal) o la 
Festa Major (amb un espai reservat i 
un dia sencer d’activitats al Parc de 
la Muntanyeta).
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La ciudad acogió la 9a edición del Festival 
Esperanzah, con una veintena de conciertos

R. Komunica-Press

Un año más, el Parc Nou del Prat de 
Llobregat volvió a ser epicentro los 
dias 7, 8 y 9 de octubre del Festival 
Esperanzah, que este año se ha cen-
trado en denunciar las políticas euro-
peas de migración y en dar apoyo a 
los refugiados. Con la música como 
hilo conductor, de viernes a domingo, 
se dieron cita una veintena de can-
tantes y grupos como La Sra. Tomasa, 
Els Catarres, El Niño de la Hipoteca, 
9Son, Lágrimas de Sangre, Ramon 
Mirabet, Marinah, Los Ganglios, Yaci-
ne & The Oriental Groove, entre otros. 

Además también se contó con la par-
ticipación de artistas multidisciplina-
res como el actor y cómico Leo Bassi, 
Kanbahiota (acrobacias) e Iván Prado 
y Pablo Muñoz (circo). Durante el fin 
de semana, los asistentes también 
pudieron disfrutar con otras propues-
tas como talleres, charlas o exposi-
ciones.

Este 2016, el Festival Esperanzah! ha 
colaborado con una caravana solida-
ria que ha partido hacia Melilla para 
denunciar las políticas migratorias 
europeas y la situación de los refu-
giados, de la mano de otro festival, el 
Festiclown. Detrás de esta iniciativa 
está Pallasos en Rebeldía, y cuenta, 

además, con el apoyo de Clownia, 
Canet Rock, BarnaSants, y de colecti-
vos como Stop Mare Mortum, Proac-
tiva Open Arms, Coro Safari, Dones 
Sàvies de Sant Cosme y Dones Rumb 
a Gaza. Todos, hermanados bajo una 
misma consigna: “Cultura con Causa”, 
una red que concibe la cultura como 
herramienta de transformación so-
cial.

Todo lo recaudado a través de la ven-
ta de abonos (12€) y otras iniciativas 
irá destinado íntegramente a los di-
versos proyectos sociales y solidarios 
que apoya el festival.

Música para luchar por 
el cambio social

El Prat ajuda als seus 
joves a continuar amb 
els estudis

L‘Ajuntament del Prat obre, per segon 
curs consecutiu, una convocatòria 
per atorgar un seguit d’ajuts que 
tenen per objectiu facilitar els estudis 
superiors de la gent jove de la ciutat.

Poden optar a ser beneficiaris 
d’aquestes beques els i les joves 
empadronades al Prat nascudes 
entre els anys 1986 i 1998, ambdós 
inclosos, que puguin acreditar 
estar cursant cicles formatius de 
grau superior, estudis universitaris, 
postgraus i màsters universitaris. 

L’ajut es pot demanar en concepte de 
despeses ocasionades per qüestions 
de matrícula, adquisició de material 
didàctic (llibres, equip de protecció 
individual, materials i eines, material 
informàtic...), o per les derivades del 
transport (despeses de transport 
interurbà al centre educatiu).

La convocatòria estarà oberta fins al 
21 d’octubre i la documentació s’ha 
de presentar a l’Oficina d’Informació 
i Atenció Ciutadana (OIAC), on també 
es pot demanar més informació.

R. Aj. El Prat de Llobregat



Octubre/Noviembre 2016

www.redkomunica.com 11

EL PRAT

Les taxes i impostos municipals de 2017 continuaran 
incorporant mesures socials i contra la crisi
L’Ajuntament del Prat no apujarà les ordenances fiscals de l’any vinent, amb l’excepció de l’IBI especial, 
que afecta al port i a l’aeroport

R. Aj. El Prat de Llobregat

L’Ajuntament del Prat no apujarà cap 
impost ni taxa municipal l’any 2017, 
tal com va quedar aprovat inicialment 
en el Ple municipal de dimecres 5 
d’octubre. A més, les ordenances 

fiscals preveuen importants 
mesures socials i de lluita contra la 
crisi per afavorir les persones més 
necessitades i la creació d’activitat 
econòmica.

L’any 2017 es mantindran els tipus 
impositius i tarifes que han estat 
vigents aquest any 2016, que al 
seu torn són les mateixes des de 
fa dos anys. L’única excepció serà 
l’impost sobre béns immobles (ibi) 
de característiques especials, que 
afecta al port i a l’aeroport, que 
creixerà un 12,66%.

Mesures socials i contra la crisi
Com a resposta a la crisi econòmica, 
les ordenances fiscals municipals per 
a l’any 2017 contemplaran diverses 
mesures socials:

• Exempció de tributs municipals 
per a aquelles persones que iniciïn 
una activitat empresarial. Aquesta 
mesura, vigent des de 2009, 
eximeix de pagar diverses taxes 
i impostos municipals (obertura, 
obres, construccions, instal•lacions, 
residus, sanitària..). Des de 2009 s’han 

concedit quasi 1.000 exempcions, per 
un global de gairebé 795.000€
• Bonificació total de la quota de 
residus per a comerços de menys 
de 300 m2. Aquesta mesura es va 
establir el 2014 i afecta el 90% dels 
contribuents (1.798 de 1.998).

• Tarifació social de les escoles 
bressol municipals. Aquesta mesura 
es va iniciar el curs 2014 – 2015 i 
suposa una bonificació anual global 
de 125.000€. Aquest any s’han 
registrat 175 sol•licituds d’acollida a 
aquesta tarifació. 

• Ajudes de fins al 50% de l’ibi urbà 
(la contribució) per a persones 
amb escassa capacitat econòmica 
(pensionistes, aturats des de llarga 
durada i famílies monoparentals). 
Aquest any 2016, segon en què s’ha 
aplicat la mesura, s’han concedit 81 
ajuts per aquest concepte.
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Nou impuls a 
l’ocupació

L’Ajuntament de Sant Climent, 
juntament amb el de Viladecans i 
la Diputació De Barcelona, impulsa 
un nou programa per la millora de 
competències laborals per ajudar 
a trobar feina, prioritàriament, a 
persones majors de 45 anys. Podràn 
participar fins a 20 persones, a les que 
s’oferirà de manera personalitzada 
coneixements transversals per quasi 
qualsevol feina, com els idiomes 
i les noves tecnologies, i també 
habilitats personals com el treball en 
equip, la flexibilitat o l’autocontrol, 
entre altres, així com recuperar la 
motivació per la búsqueda de feina.

La iniciativa busca empreses 
locals per actuar de mentors dels 
participants. La iniciativa també 
busca una desena d’empreses 
per col·laborar a compartir els 
participants amb prestacions sobre 
aspectes alhora de contractar. 

Les persones interessades poden 
dirigir-se a l’Ajuntament o al telèfon 
936 58 07 91.

R. Komunica-Press

R. Komunica-Press

Sant Climent impulsarà el proper 
any 2017 un pla per a la conservació 
i el manteniment de les seves rieres. 
Així ho ha anunciat l’ajuntament del 
municipi, que explica que el projecte, 

que afectarà a cinc rieres del terme 
municipal, significarà una inversió de 
prop de 47.000 €, tot i que comptarà 
amb el finançament del 80% per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Elaborat un pla per a la conservació 
i manteniment de les rieres

Aquest pla municipal per a la 
conservació i el manteniment de 
les rieres anirà destinat a millorar 
diversos aspectes com ara la 
prevenció davant de possibles 
riuades, la detecció d’abocaments 
il·legals o l’eliminació d’espais on 
s’acumula el mosquit tigre, entre 
d’altres. Aquests treballs, que 
s’estima que comportin una despesa 
d’uns 47.000 €, comptaran amb el 
finançament al 80% de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

En total són cinc els espais sobre els 
que es treballarà per a la conservació 
i manteniment de les diferents lleres: 
el Torrent del Rector amb un cost total 
estimat de 1.034,33 €, la Riera de les 
Comes amb 14.985,21 € d’inversió, la 
llera Can Carreres amb 14.928,65 € 
previstos, el Torrent de Bardina amb 
2.194,21 € i la Riera Salom amb un 
cost total de 14.463,06 €.

El pla està destinat a la prevenció davant de possibles riuades, la detecció 
d’abocaments il·legals o l’eliminació d’espais de proliferació de
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Nou Pla d’Igualtat 
de Gènere de Santa 
Coloma de Cervelló per 
al període 2016-2020

R. Aj. Santa Coloma

El passat dia 21 de setembre, a 
la Sessió Plenària del Consell 
Municipal per a la Igualtat de 
Gènere, es va presentar el 
document de treball que recull 
les línies estratègiques i una 
proposta d’actuacions per tal 
d’impulsar i promoure la igualtat 
real i efectiva entre dones i homes 
al nostre municipi. L’objectiu ara és 
constituir un grup de treball que ha 
d’acabar de definir i portar a terme 
les propostes plantejades per al 
període 2016-2020.

Els àmbits d’actuació prioritaris són: 
prevenció i avanç en l’eradicació de 
la violència masclista; coeducació 
en tots els nivells educatius; 
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promoció de les condicions perquè 
totes les persones gaudeixin de 
benestar físic, psicològic, social, i 
d’una redistribució equitativa dels 
treballs i dels temps entre dones 
i homes. El foment del treball 
transversal i la situació de la igualtat 
entre dones i homes es consideren 
valors centrals de l’acció municipal.

La participació en aquest grup de 
treball és oberta a totes aquelles 
persones que vulguin contribuir 
amb les seves aportacions.

La primera sessió de treball tindrà 
lloc el proper dimarts 4 d’octubre 
a les 19h, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

E
Marta Riera
Arquitecta
OT5R Estudi Arquitectes i 
Enginyers
C/General Prim nº 3 1º
08940 Cornellà
www.r5r.es

Reportaje

HACIA UNA NUEVA ARQUITECTURA

¿Cuándo se dio la últi-
ma gran revolución en la 
arquitectura? Debemos 
remontarnos a los ini-
cios del siglo XX, cuan-
do grandes arquitectos 
como Ludwig Mies Van 
der Rohe, Le Corbusier, 
Walter Gropius y Adolf 
Loos entre otros, ges-
taron una nueva arqui-
tectura, persiguiendo 
nuevos objetivos, propo-
niendo nuevos paradig-
mas...cumpliendo las exi-
gencias de esos tiempos. 
De la mano de una cre-
ciente industrialización, 
se propusieron nuevos 
modelos con 
un objetivo 
principal: me-
jorar la dete-
riorada calidad 
de vida de los 
habitantes de 
las ciudades. 
Nacían los 
edificios salu-
dables de la 
arquitectura moderna–
mejor iluminados, mejor 
ventilados, mejores ser-
vicios…- que  junto con las 
nuevas técnicas de cons-
trucción –acero, hormi-
gón armado...- dieron lu-
gar a formas novedosas 
que generaron otros con-
ceptos de espacio.  En 
definitiva: una nueva ex-
periencia arquitectónica.

¿Y después?
Después la arquitectura 
continuó desarrollán-
dose en función de los 
cambios experimentados 
por la sociedad. Diferen-
tes valores, diferentes 
necesidades, diferen-
tes hábitos, el imparable 
desarrollo tecnológico, 
nuevas formas de inver-
tir el tiempo libre, nuevas 
conceptos de los espa-
cios de trabajo etc., son 
múltiples los factores 
que inciden en su desa-
rrollo a través del tiempo.  

Desde R5R GRUP IMMO-
BILIARI destacamos que 
los actuales momentos, 
después de la gran crisis 
económica que hemos 
sufrido, son momentos 
de revisión de modelos, 
replanteo y cambios tam-
bién para la arquitectura. 
Apostamos por una ar-
quitectura consciente de 

la necesidad de paliar la 
creciente desigualdad 
social i comprometida 
con el derecho funda-
mental a una vivienda 
digna.

Apostamos por una ar-
quitectura que se ocupa 
de proporcionar un am-
biente saludable en el 
interior de los espacios 
habitables.

Apostamos por una ar-
quitectura comprome-
tida con el medio am-
biente, incidiendo en los 
materiales que utiliza-

mos y mini-
m i z a n d o 
los residuos 
que gene-
ramos, una 
arquitectura 
que mejo-
re nuestros 
e n t o r n o s 
contamina-

dos y minimice el cambio 
climático.  

El equipo que formamos 
R5R GRUP IMMOBILIARI 
está comprometido con 
esta nueva misión y des-
de nuestro estudio inves-
tigamos con el objetivo 
de satisfacer las exigen-
cias que nos plantea la 
nueva sociedad.

Inmobiliaria
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El nuevo plan de 
limpieza viaria 
establece una semana 
por cada vecindario

R. Aj. Torrelles

El Ayuntamiento de Torrelles 
ha elaborado un nuevo plan de 
limpieza viaria para mantener 
limpio el espacio público y mejorar 

Quatre jugadores del 
Tamborí Torrelles, 
seleccionades per a 
l’Europeu sub-18

R. Aj. Torrelles

Torrelles està d’enhorabona, ja que 
quatre de les sis jugadores de la 
selecció catalana sub-18 són del Club 
Tamborí Torrelles. La Jana Segura, la 

Gisela Terol, la Maria Roset i la Laia 
Vendrell han estat convocades per 
la Federació catalana per participar 
al primer Campionat europeu de 
la història d’aquesta categoria de 
tamborí, que se celebrarà els dies 22 i 
23 d’octubre a la ciutat de Guidizzolo, 
a la regió italiana de Lombardia.

Aquesta és la primera vegada que se 
celebra aquest torneig i Catalunya 
ha seleccionat el seu equip per 
participar-hi. Les quatre torrellenques 
estaran acompanyades de la Mariona 
Tripiana i la Nai Culebras, del CET 
Maresme, i seran dirigides pel 
seleccionador Òscar Fuster.

Una máquina barredora limpiará en profundidad 
el espacio público y se arrancarán las hierbas de 
las aceras

la imagen del municipio. La limpieza 
a fondo de todas las calles se 
hará con una máquina barredora 
formada por un camión y seguirá 
un calendario de limpieza para 
pasar por todos los vecindarios del 
municipio.

Así, la primera semana de cada 
mes se hace la limpieza del casco 
urbano, la segunda, al vecindario de 
Cesalpina; la tercera, al vecindario 
de Can Güell; y la cuarta, a Can Guey. 
Además, cada viernes se reforzará 
la actuación en las aceras, para 
arrancar las hierbas que crecen.

Les noies representaran Catalunya al primer 
Campionat europeu de la història en aquesta 
categoria a Guidizzolo (Itàlia)
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El projecte Juga Verd Play fa el Salt a Europa

R. C.E. Baix Llobregat

El Consell Esportiu del Baix Llobre-
gat ha aconseguit finançament de la 
Comissió Europea a través del pro-
grama Erasmus+ Sport pel projec-
te Green Play, basat en el model de 
competició Juga Verd Play implantat 
al Baix Llobregat des del 2013. 

Aquest programa europeu dóna 
suport en l’àmbit comunitari 

d’educació, formació, joventut i es-
port i pretén augmentar les capa-
citats i l’ocupabilitat dels alumnes, 
així com modernitzar l’educació, la 
formació i el treball juvenil. El pro-
jecte Green play està liderat pel 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 
i comptarà per a la seva execució 
amb 5 entitats associades: un institut 
d’investigació, l’ Instituto di Ricerca 

Sociale d’Itàlia; un grup de reflexió, 
Sport et Citoyenneté de França; 
dos clubs poliesportius, The Socie-
tà Sportiva Lazio d’Itàlia i l’Sporting 
Foundation de Portugal, i una fede-
ració esportiva, la Finnish Sports Fe-
deration Tampere Region .

Esport i valors
Juga Verd Play aposta per realitzar 

El projecte, implantat al Baix Llobregat des del 2013 i que treballa els valors i el civisme a l’esport, 
rebrà finançament de la Comissió Europea

un canvi radical del model actual 
d’esport escolar amb una finalitat 
molt clara: l’educació en valors mit-
jançant la pràctica esportiva de tots 
els col·lectius implicats en els Jocs 
Esportius Escolars. La premissa 
bàsica del projecte és que si es vol 
educar en valors, la fita d’aconseguir 
més punts que l’adversari no pot ser 
l’únic condicionant per guanyar el 
partit; els valors i els comportaments 
cívics també han de comptar.

El programa “Juga Verd Play” es va 
posar en marxar a la comarca el curs 
2013-14. L’àmbit d’aplicació són els 
esports col·lectius (futbol 7, futbol 
sala, bàsquet, voleibol, handbol) en 
les competicions comarcals orga-
nitzades pel Consell Esportiu i en les 
categories d’educació infantil fins 
juvenil, és a dir, des de P5 fins a 2n 
de Batxillerat. L’abast de la seva im-
plantació durant el seu últim curs es 
tradueix en una participació total de 
534 equips.
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El Col•legi de Fisioterapeutes adverteix de la 
necessitat d’ensenyar hàbits posturals als nens

R. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

El Col•legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya adverteix de la necessitat 
d’ensenyar hàbits posturals 
correctes als nens, amb l’objectiu 
d’evitar-los dolors i futures lesions 
musculosquelètiques, atès que el 
30% dels nens de 8 anys afirma patir 
mals d’esquena. Així figura en el 
darrer videoconsell de la institució, 
en el marc de la campanya “12 mesos, 
12 consells de salut” que Col•legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya 
impulsa juntament amb el Col•legi 
Professional de Fisioterapeutes 
de la Comunitat de Madrid, el 
Col•legi Oficial de Fisioterapeutes 
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Se’ls ha d’educar a seure i agafar pesos correctament, alhora que es procura que la motxilla escolar 
mai no superi el 15% del pes del nen

del País Basc, el Col•legi Oficial 
de Fisioterapeutes de Navarra i el 
Col•legi Oficial de Fisioterapeutes de 
Galícia. El  videoconsell es pot veure 
en el següent enllaç: https://goo.gl/
RqDD15

Els nens tendeixen a copiar els 
hàbits que veuen en els adults i, en 
ser vulnerables, poden patir lesions 
fins i tot en edats primerenques 
o adquirir defectes posturals que 
els repercutiran amb el transcurs 
temps. És per això que cal dedicar 
una especial atenció a ensenyar 
tant hàbits saludables com postures 

correctes, segons recomanen els 
fisioterapeutes.

Les motxilles escolars
En aquest sentit, el pes de les 
motxilles escolars és un dels 
aspectes més importants a tenir en 
compte per evitar dolors i problemes 
d’esquena en els nens, ja que no 
ha de superar, en cap cas, el 15% 
del seu pes corporal, cosa que no 
s’acompleix en nombroses ocasions.

Seure correctament
A part de controlar el pes de 
la motxilla, els fisioterapeutes 

insisteixen a ensenyar als nens a 
seure correctament durant els àpats 
per evitar problemes d’esquena, 
així com agafar pes doblegant els 
genolls, en comptes d’arquejar 
l’esquena.

Altres hàbits posturals que és 
convenient ensenyar als nens i que 
estan recollits en el videoconsell 
són evitar posar-se de puntetes per 
arribar a determinats objectes i mirar 
de dormir de costat, en comptes de 
fer-ho cap per avall.

Mobiliari adaptat a la seva edat
A més, els fisioterapeutes recalquen 
que cal que els nens disposin d’un 
mobiliari adaptat a la seva edat i la 
seva alçada, ja que d’aquesta manera 
es facilita que realitzin correctament 
les seves activitats diàries com són 
estudiar, jugar, rentar-se les dents, 
fer-se el llit, etc.

Activitats a l’aire lliure
Finalment, i amb l’objectiu d’evitar 
l’obesitat i el sedentarisme infantil, 
els fisioterapeutes recorden que hi ha 
un factor clau en la família: fomentar 
els jocs a l’aire lliure i les activitats 
esportives. Així, els adults han de 
tenir una actitud responsable en les 
diferents activitats de la vida diària 
i, ja que els nens copien els nostres 
hàbits, hem de ser conscients que si 
practiquem amb ells salut, creixeran 
de manera saludable fins a l’edat 
adulta.
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Viladecans Style 
Outlet contará con una 
escultura exclusiva

La compañía NEINVER anuncia que 
incorporará una obra escultórica de la 
artista Mayte Vieta en el nuevo centro 
Viladecans The Style Outlets, que se 
encuentra en la última fase de obras 
y abrirá sus puertas el próximo 27 de 
octubre.

La empresa ha llevado a cabo un 
concurso restringido de ideas bajo la 
coordinación del gestor cultural, crítico 
de arte y comisario independiente 
Joan Gil Gregorio con la finalidad 
de dotar al centro de una escultura 
creada específicamente para ocupar 
este espacio y que quedará expuesta 
de forma permanente. El concurso 
se ha dirigido a artistas catalanes 
y residentes en Cataluña y se ha 
convocado mediante invitación por 
parte de un jurado formado por 
gestores culturales, historiadores, 
críticos de arte y expertos en arte 

R. Neinver

contemporáneo de reconocido 
prestigio en Cataluña.

La propuesta de Mayte Vieta 
titulada “Dos mundos/two worlds” 
ha resultado la ganadora. Su obra 
representa una cola de ballena que 
parece introducirse en el mar y estará 
situada en un punto estratégico 
del recinto, visible desde el acceso 
principal del  edificio y desde la 
Carretera de la Vila.

Este es el quinto concurso de ideas 
que NEINVER organiza entre artistas 
locales para dotar de una obra 
significativa a sus centros, tras los 
celebrados en Vila do Conde The 
Style Outlets (Portugal, 2010), Coruña 
The Style Outlets (2011), Sevilla The 
Style Outlets (2012) y los llevados a 
cabo en Madrid (2013) para los  tres 
centros The Style Outlets.

Gas Natural i Aigües de 
Barcelona s’alien per fer 
front a les incidències de 
forma més eficaç

Gas Natural Catalunya i Aigües de 
Barcelona han signat un conveni 
de col•laboració per fer front a les 
incidències que afectin als serveis 
d’ambdues companyies d’una forma 
més coordinada i eficaç. Segons el 
conveni, les companyies milloraran 
la comunicació i la coordinació entre 
els corresponents serveis tècnics 
responsables de reparacions i 
d’operacions de les respectives xarxes 
de distribució, per tal de resoldre el 
més ràpidament possible les avaries i 
amb la menor afectació possible.

A través de l’enfortiment de les vies 
de coordinació i de comunicació 
entre ambdues companyies, es vol 
aconseguir una actuació ràpida durant 

les primeres hores de l’incident i una 
acció coordinada al llarg del seu 
desenvolupament. És per això que la 
informació tramesa entre ambdues 
companyies serà àmplia i fluida. 

L’acord compta amb la participació de 
l’Institut Cerdà, atès que ha sorgit en el 
marc del Servei de Suport a la gestió 
de Crisis (SSgC). 

Comissió de Seguiment
Aquest pla de col•laboració comptarà 
amb una Comissió de Seguiment 
integrada per dos representants 
de cada empresa que mantindrà el 
conveni actualitzat, en valorarà el seu 
funcionament i desenvoluparà els 
acords. 

R. Komunica-Press
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AGENDA

Dc

Dv

Dg

XXV Mostra de Jazz de 
Sant Boi

Cal Ninyo, Casal de Camps 
Blancs, Casal de Casablanca..
Sant Boi de Llobregat

21-10 al 25-11-2016
consultar horaris

COOL-tura 2016. 
La Terra plana i les 
Antípodes

Centre Cívic Can Baruta
C/ Lluís Pascual Roca, 2
St. Coloma de Cervelló

19-10-2016

18:00 pm

Zumba Pas a Pas amb el 
càncer de mama

Amfiteatre del Parc de la 
Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat

23-10-2016
11:00 am - 13:00 pm

Dg

20 al 22-10-2016

17:00 pm - 18:30 pm

Sortida al Teatre Victòria. 
Scaramouche, nou 
musical de Dagoll Dagom

Sortida davant del Poliestortiu 
Municipal i de la Plaça Anselm 
Clavé - Inscripció prèvia

20-10-2016

19:00 pm

Nit de Country Rock 
Acustic: Oscar Avendaña 
Vs. Juanjo Zamorano

Teatre Cal Ninyo
Carrer Major, 43
Sant Boi de Llobregat

28-10-2016
21:30 pm

10a Pujada a la Creu de 
Can Cartró

23-10-2016
09:00 am

23

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

TORRELLES

21a Boletada

Ds - Trobada a l´aparcament 

de l´escola Vinyes

Dg - Societat Recreativa

22 i 23-10-2016

Durant el dia

Gimcana “Troba el teu 
lloc a la Xarxa Tròfica“

Parc metropolità de la 
Muntanyeta
Sant Boi de Llobregat

05-11-2016
11:30 am - 14:00 pm

Ds

74a Trobada de la 
Pagesia del Baix 
Llobregat a Montserrat

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

05-11-2016
07:30 pm

05
Ds

Castanyalloween

Societat Recreativa

Plaça del Pi Tallat

St. Coloma de Cervelló

31-10-2016

22:00 pm

31
Dl

Plaça de la Vila
Sant Climent de Llobregat

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

Dj

Taller: Alimentació 
saludable per la gent gran

Casal de Cultura
Pau Casals, 1
Sant Climent de Llobregat

25-10-2016
17:30 pm

Dm

Classes d´informàtica 
bàsica i edició de vídeos

SANT BOI

Dl

Taller: Com crear el teu 
hort

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

19-10-2016
18:30 pm

1er Aplec de la Creu de 
Can Cartró

Plaça de l´Ajuntament
Torrelles de Llobregat

23-10-2016
09:00 am 

23 Lectura dramatitzada: 
Gaziel entrevista 
Cervantes i Shakespeare

Teatre - Auditori de Sant Cugat
Pl. de Victória dels Angels, 1
Organitza Biblioteca M. Pompeu Fabra

24-10-2016
20:00 pm 

24
Contes menuts: 
Els Culdolles

Biblioteca M. Pompeu Fabra
Carrer Major, 8
Torrelles de Llobregat

26-10-2016
18:00 pm

26
 DcDgDc

23

20

20

Ds

XXIè Aplec de la Tartana i 
3a plantada d´arbres

Dg

Carrers del Prat i activitats i 
dinar a La Ricarda

16-10-2016
10:30 am

Música: The Pinker Tones: 
Rolf & Flor a Londres

La Capsa
Av. del Pare Andreu de Palma, 5
El Prat de Llobregat

23-10-2016
12:00 am

Dg

Xerrada sobre 
l´excursionisme i 
l´escoltisme

Centric Espai Cultural
Pl. de Catalunya, 39-41
El Prat de Llobregat

27-10-2016
19:30 pm

27 Castanyada popular i 
rom cremat

Plaça Constitució
El Prat de Llobregat

29-10-2016
18:00 pm

Ds

EL PRAT 

16 29

28

19

23

20-22 25

22-23
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#1vida5respuestas

“M’agradaria que l’esport adaptat tingués la mateixa repercussió 
que té l’esport convencional”
Núria, de 17 anys, ha tornat dels Jocs Paralímpics de Rio amb dues medalles a la maleta: un or en 400 lliures i una plata en 100 esquena. La 
jove nedadora de Castellví va néixer amb discapacitat física a la cama esquerra i va començar a ficar-se a l’aigua per consell dels metges. 
Als 3 anys va començar a nedar i amb 9 ja competia amb nens i nenes sense discapacitat. Als 11 va competir per primera vegada en la 
natació adaptada i des d’aleshores ha aconseguit grans èxits en diversos campionats de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i del món.

1 Com ha estat la teva experiència 
de viure uns jocs paralímpics?
Ha estat una experiència extraordinària 
no comparable a cap altre dels 
campionats que havia anat, en primer 
lloc la vila olímpica, és al·lucinant poder 
conviure uns dies amb atletes de tot el 
món, l’ambient és magnífic i m’ho he 
passat genial, en segon lloc la piscina 
nedar davant de tanta gent fa que 
estiguis un plus més motivada, i també 
ha estat una gran experiència, quant 
les grades eren planes de debò que 
impressionava, i per últim he tingut la 
sort de què han estat uns jocs amb uns 
resultats magnífics així que puc dir que 
ha estat una gran experiència i amb 
moltes ganes de tornar-hi.

2 Debut i dues medalles, les 
esperaves? Sabia que era a prop i 
sabia que podia aconseguir alguna 
medalla sobretot en esquena però era 
inimaginable aconseguir un Or en el 
400 lliures.

3 La  teva relació amb la piscina va 
començar de molt petita, oi?
Si, jo vaig començar fent cursets 
de nadons, i a jugar amb l’aigua els 
9 mesos, després vaig començar 
cursets a partir dels 4 anys, i els 7 vaig 
començar a competir en el meu club 
amb nois sense cap discapacitat, va 
ser els 11 anys quan vaig descobrir la 
natació adaptada i des d’aleshores 
combino en les dues federacions.

4 Com és el dia a dia d’una esportista 
i estudiant?
Doncs en el meu cas, aquest any i 
en aquest nivell, molt dur. Ha estat 
un any que pràcticament quan no 
estudiava entrenava i a l’inrevés, tot 
i així personalment nedar m’ajuda 
a concentrar-me millor després 
quan estudio, per tant en el meu cas 
quasi diria que és complementari. 
De totes maneres ha estat un any 
excepcional, normalment entreno 

dues hores diàries i puc combinar-ho 
amb els estudis igual que fan altres 
companys que fan altres esports 
amb l’excepcionalitat que en natació 
s’entrena cada dia.

5 Al tornar de Rio et van fer una gran 
rebuda a Castellví, però creus que 
l’esport adaptat te el reconeixement 
suficient al nostre país?
El que va passar a Castellví va ser 
molt emocionant i estic molt agraïda a 
tots els que van preparar-me la festa, 
hem van fer emocionar, però s’ha 
d’emmarcar dins el context de què 
Castellví és un poble molt petit on ens 
coneixem tots, i eren els meus amics 
i veïns que varen muntar la festa, en 
una ciutat més gran això hagués estat 
més difícil que es produís.
En referència al reconeixement de 
l’esport adaptat penso que no està 
prou reconegut, m’agradaria que 
tinguès la mateixa repercussió que te 
l’esport convencional. De fet crec que 

Núria Marqués

s’hauria de donar el pas i en natació 
competir tots de forma inclusiva 
tenint en compte els temps i no les 
discapacitats.






