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GAVÀ

El documento del Nuevo 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible recoge la 
mayoría de las propuestas 
de los ciudadanos

VILADECANS

Desde el 29 de 
septiembre y hasta el 23 
de octubre, el municipio 
acoge la XII Mostra 
de Drets Humans 
“GavàMón”

5ª Edición de la Festa 
del Civisme para 
fomentar, en los 
más pequeños, 
valores cívicos y de 
sostenibilidad

CASTELLDEFELS

Nueva edición de “Taller 
de Teatro para padres 
y madres” como marco 
de reflexión sobre la 
educación de los hijos

BEGUES
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GAVÀMÓN, XII MOSTRA DRETS 
HUMANS

Aj. de Gavà

XII Mostra de Gavamón
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 Gavamón
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 lo 
pase de por el•lícules 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 libras. 
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 Ciutat, 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 lo 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 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 
esdevé un espai de reivindicació 
de les inquietuds i necessitats 
de les persones grans, com per 
exemple que es reconegui la seva 
contribució real a la societat amb 
l’elaboració d’una Llei de Gent 
Gran de Catalunya, que reculli els 
drets i necessitats 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 pro-
clamar la necessitat d’aconseguir 
que totes les persones, en tots 
els períodes de la seva vida, vis-
quin d’una forma digna, autònoma 
i lliure.
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Es crea un concurs literari 
per destacar el paper de la 
dona en la vida econòmica
Sota el nom “El pot petit”, el certamen neix del 
taller d’escriptura creativa del municipi

R. Aj. Begues

Ja es poden consultar les bases per 
participar a la primera edició del con-
curs literari “El pot petit” que pre-
senten de manera conjunta les re-
gidories de Comerç i de la Dona de 
l’Ajuntament de Begues. I és que la 
proposta està orientada precisament 
a destacar el paper de les dones com 
a impulsores de la vida econòmica 
de la vila. Les obres presentades, 
fins el proper 21 de novembre, seran 
d’aquesta manera relats o reportat-
ges novel•lats. Els originals han de 
presentar-se al Centre Cívic El Roure 
o a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.

El veredicte, a càrrec d’un jurat com-
posat per tres persones especialitza-
des en la matèria i per les persones 

responsables de les regidories que 
promouen el concurs, es donarà a 
conèixer el proper 27 de novembre. 
En total es distingiran dos treball, el 
primer premi rebrà 300 € i un diplo-
ma acreditatiu i el segon 100 € i di-
ploma.

La proposta neix del taller d’escriptura 
creativa promogut des de la Regido-
ria de la Dona. Aquest taller, que es 
troba cada dimecres de 10.30 a 12 h, 
iniciava precisament aquest passat 
17 de setembre novament la seva ac-
tivitat.

Per a més informació podeu consul-
tar les bases completes a la web mu-
nicipal www.begues.cat

Teatro para reflexionar 
sobre la educación
Arranca una nueva edición del Taller de teatro 
para padres y madres, que invita a reflexionar 
sobre la acción educativa de una forma diferente

R. Komunica-Press

Por sexto año consecutivo y enmar-
cado en el Plan local de prevención 
de adicciones, se inicia en Begues 
una nueva temporada del taller de 
teatro para padres y madres. Se trata 
de un programa totalmente gratuíto, 
en el que, a través del teatro y del 
juego, se invita a reflexionar sobre la 
educación de los hijos. 

El taller, donde se comparten expe-
riencias, conocimientos y diversos 
puntos de vista, hace posible el de-
sarrollo de las personas potenciando 
sus capacidades para crear, mejorar 
y visualizar nuevas maneras de con-
vivir.

Esta será la sexta temporada del 
proyecto y, en esta ocasión, se pro-
fundizará en el concepto del control 
y cómo este afecta a las relaciones 
desde el sentir, pensar y hacer con un 
mismo y los otros.

Los talleres, que se realizan cada dos 
semanas desde octubre hasta junio, 
van a cargo dos personas especiali-
zadas en teatro, y con el apoyo de la 
pedagoga y educadora social muni-
cipal.

Para más información e inscripciones 
podéis consultar la web municipal 
www.begues.cat. 
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Les persones que viuen 
a Begues, protagonistes 
del concurs fotogràfic 
per al calendari 2017

“Descobreix Begues a través de les 
seves persones”, aquest és el lema 
sota el que es presenta el concurs fo-
togràfic del calendari de Begues per 
a l’any 2017. 

Un cop més amb aquest certamen es 
convida a tota la població a il•lustrar 
el calendari municipal amb les nos-
tres instantànies. Aquestes poden 
presentar a una persona o col•lectiu 
que destaquin perquè són represen-
tatius del poble, perquè tenen un sig-
nificat especial per a la persona que 
realitza la fotografia, per la tasca que 
desenvolupen o per qualsevol criteri 
que es pugui considerar rellevant. La 
imatge ha de tenir en tot cas com a 
escenari un indret del municipi.

R. Aj. Begues

Ja es coneixen les bases del concurs a partir del qual 
es triaran les imatges que il•lustraran el calendari 
municipal per a l’any vinent

Fins el proper 23 d’octubre es po-
den presentar fotografies al concurs 
fent-les arribar al correu electrònic 
begues@begues.cat en un mail en el 
què s’ha d’indicar que és per al “Con-
curs fotogràfic calendari Begues 2017” 
i que ha d’incloure les dades personals 
de l’autor o autora i la fitxa de cessió de 
drets d’imatge.
El veredicte del jurat es donarà a 
conèixer a través d’aquest mateix web 
el proper 31 d’octubre. En total seran 13 
les fotografies seleccionades que se-
ran distribuïdes entre els dotze mesos 
de l’any del calendari i la seva portada. 
Per a més informació podeu consultar 
les bases completes i també podeu 
descarregar la fitxa de cessió de drets 
d’imatge a la web municipal.

Nova edició del Fòrum 
Educatiu de Begues

Ja està en marxa la quarta edició 
del Fòrum Educatiu que promou 
al llarg de tot el mes d’octubre el 
Projecte Educatiu de Begues (PEB) 
i que enguany estarà centrat en la 
salut social. D’aquesta manera es 
convida a participar a la ciutadanía 
de totes les trobades (en forma de 
conferències o taula rodona) que 
tindran lloc cada divendres del mes 
d’octubre per tal d’aportar la seva 

R. Aj. Begues

Enguany estarà centrat en la salut social i proposarà 
conferències i taules rodones sobre el tema

visió al debat que proposa el fòrum. 
Tres són els eixos al voltant dels què 
s’estructura la proposta d’enguany 
del PEB: l’esport i l’activitat física 
per a la millora de la salut social; 
reflexions al voltant de la salut 
social des del teixit associatiu i la 
contribució de les noves tecnologies 
a la promoció de la salut social.

La conferència inaugural, a càrrec de 
la doctora en psicologia Maria Jesús 
Comellas amb títol “Educar avui: 
entre els desitjos i les necessitats” 
va donar el tret de sortida el passat 
7 d’octubre.

Tots els actes programats al Fòrum 
Educatiu de Begues d’enguany 
tindran lloc al Centre Cívic El Roure 
a les 19 h. La propera proposta será 
una taula rodona sobre l’esport 
i la salut social, el divendres 14 
d’octubre.
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Els Castellers de 
Castelldefels assoleixen 
una meritòria setena 
plaça al Concurs de 
Castells
Els Grocs es van apuntar un 3 de 7 i van carregar el 
3 de 7 amb l’agulla i un 5 de 7

R. Aj. Castelldefels

Els Castellers de Castelldefels van 
participar el passat 25 de setembre 
en la primera jornada del Concurs 
de Castells d’enguany, una jornada 
que se celebra a Torredembarra i en 
la què participen les dotze “colles 
de 7” més ben classificades, segons 
un sistema de punts que es basa 
en les cinc millors actuacions des 
de l’1 de setembre de l’any anterior 
fins a al 31 d’agost de l’any en curs. 
Segons aquest rànquing, els Grocs 
quedaven fora de concurs, però la 
renúncia d’algunes colles més ben 
classificades els va donar l’oportunitat 
d’entrar-hi.

A causa de les previsions de fortes 
pluges –que al final no es van 
complir– el concurs es va traslladar 
de la tradicional Plaça del Castell a 
un poliesportiu. 

Una actuació, doncs, històrica que 
va col•locar als de Castelldefels 
en la setena posició -d’un total de 
tretze colles participants- i que va 
demostrar al món casteller i, sobretot, 
a ells mateixos, que es mereixien ser 
allà.

Gran escaparate de la 
gastronomía local
Castelldefels celebró la 28ª Mostra de Cuina, 
con la participación de más de una treintena de 
restaurantes y bares 

R. Komunica-Press

Un año más, el parque de la Muntan-
yeta acogió la cita gastronómica más 
importante del calendario de Castell-
defels: la Mostra de Cuina, que ce-
lebró el sábado 1 de octubre su 28ª 
edición. Un total de 34 restaurantes 
y bares se congregaron para mostrar 
sus creaciones, en una jornada que 
se inició a las 12h y que no paró hasta 
casi pasada la medianoche.

Este escaparate de la hostelería local, 
dió buena cuenta de la gran calidad 
gastronómica que tiene Castellde-
fels, con degustaciones de platos tan 
sugerentes como “Ravioli de cigala 
con nage de marisco”, “Hamburgue-
sa de rabo de buey, con verduritas y 
demi-glace de ternera” o “Mousse de 
manzana verde con praliné crujiente 

de gianduja”, entre muchas otras.
Durante todo el día, la Muestra inte-
gró también una exposición de co-
mercio local donde los diferentes 
expositores ofrecieron sus productos 
y servicios. Además, los asistentes 
pudieron disfrutar de varias activida-
des durante la jornada, como la pre-
sentación del bartender y mixólogo 
Alberto Pizarro, que presentó nuevas 
creaciones para poder maridar con 
algunos platos típicos de nuestra ciu-
dad, así como la creación de un cóc-
tel con el nombre de Castelldefels, 
que se pudieron degustar. 

La música también estuvo muy pre-
sente con las actuaciones del DJ 
Frank Nicolas y del grupo local La 
Mandarain.
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El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
recoge la mayoría de las propuestas ciudadanas
El Ayuntamiento de Castelldefels ha presentado el documento definitivo del Plan, que contempla el 
73% de las propuestas que hicieron los vecinos y vecinas durante el proceso participativo

R. Komunica-Press

Castelldefels ya cuenta con el 
documento definitivo de su Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible y Segura 
(PMUS). Este documento es fruto del 
trabajo de los técnicos municipales 
sumado a un posterior contraste con 
la ciudadanía a través de la Mesa 
de Movilidad, integrada por cuatro 
sesiones participativas desarrolladas 
a lo largo del primer semestre de 

2016 y que han reunido a agentes 
sociales, colectivos y entidades del 
municipio con el objetivo de escuchar 
sus opiniones y propuestas y poder 
incorporar al Plan todas aquellas 
que son posibles y no estaban 
contempladas.

Del total de propuestas presentadas 
por la ciudadanía, el documento 
recoge un 73%. De estas, un 42% 
de estas propuestas han sido 
incorporadas totalmente mientras 
que un 31% ya estaban contempladas 
en el proyecto inicial. Un 14% de 
las propuestas de los vecinos no 
eran competencia específica del 
PMU y serán trasladadas a otros 
departamentos correspondientes, 
mientras que un 13% fueron 
desestimadas.

Cuatro grandes ejes
El Plan se divide en cuatro areas. La 

primera, sobre la movilidad a pie, 
contempla diversas actuaciones 
como la futura peatonalización de 
las calles Pompeu Fabra y Doctor 
Trueta o el rediseño de la Avenida 
de la Pineda, entre otras. También se 
recoge la realización de estudios de 
Camino Escolar a todos los centros 
de la ciudad.

El eje sobre transporte público, 
recoge propuestas como la de 
mejorar la accesibilidad a los 
autobuses (buses adaptados), 
ampliar los horarios de Renfe o la 
implantación de autobuses híbridos 
o eléctricos, entre otras.

En el apartado sobre la movilidad 
en vehículo privado, destacan 
actuaciones como la implantación de 
zonas 30, la reducción de la velocidad 
en la C-31 así como la mejora de sus 

entradas y salidas, y la elaboración 
de un mapa de capacidad acústica.
Por último, el área sobre aparcamiento 
contempla eliminar los aparcamientos 
de motos sobre las aceras o solicitar 
a RENFE el incremento de plazas 
de aparcamiento, entre otras 
propuestas.

Durante la presentación del Plan, 
el equipo de gobierno aseguró que 
“nuestra intención ha sido desde 
un inicio el contar con la opinión 
de nuestros vecinos y vecinas,  
incorporando muchas propuestas 
que preocupan a todos los que 
vivimos en Castelldefels para 
mejorar nuestra movilidad y buscar 
soluciones de mejora de toda la 
ciudad, por eso es muy positivo que 
trabajemos en común ya que entre 
todos diseñamos la ciudad que 
tendremos en el futuro”.
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L’Ajuntament de Castelldefels inicia el
procés per municipalitzar el servei de
neteja, la recollida de residus i de
deixalleria municipal
L’objectiu és millorar la qualitat dels serveis actuals i seran prestats per una empresa municipal a 
partir de 2017

R. Aj. Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels ha 
iniciat el camí per municipalitzar 
el servei de neteja, la recollida de 
residus i la deixalleria a la ciutat. 
El ple municipal celebrat el 29 de 
setembre va aprovar inicialment 
el canvi en la forma de gestió del 
servei, de manera que serà prestat 
de forma directa per una empresa 
municipal, mitjançant un encàrrec 
de gestió, a partir de l’1 d’abril de 
2017.

Aquests serveis seran prestats per 
l’empresa municipal SAC. Posant fil 
a l’agulla, el ple també va aprovar 
dintre de l’expedient de modificació 
de crèdits, 2,7 milions  d’euros 
per començar a invertir en nova 

maquinària, i poder disposar-ne el 
més aviat possible.

“La neteja és una de les 
preocupacions principals de la 
ciutadania” –ha dit l’alcaldessa, 
Candela López, parlant del 
compromís del govern de la ciutat
d’implantar un servei de neteja útil, 
avantatjós i eficaç- “i aquest govern 
accepta el repte d’aconseguir 
que el servei que posarem en 
marxa estigui a l’alçada de les 
necessitats i del creixement que 
està experimentant Castelldefels 
en els últims anys.”

L’Ajuntament ha optat per la via 
de la municipalització en base 
a les conclusions d’un estudi 
independent que analitzava els 
punts a favor i en contra de les 
diferents alternatives des del punt 
de vista jurídic i la seva viabilitat 
econòmica. Segons l’estudi, 
elaborat per la firma auditora i 
consultora Faura-Casas, la gestió 
d’un organisme municipal permetrà 
disposar d’unes eines de gestió més 
flexibles que les d’una empresa 
externa i per tant més adequades a 
les característiques del servei.

En l’exposició sobre el canvi del 
servei que ha fet Ramon Morera, 

regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, 
ha assenyalat que “Castelldefels 
és un municipi molt extens i amb 
casuístiques molt diferents” i ha 
afegit que “la situació de canvi 
permanent que viu Castelldefels 
fa imprescindible que l’Ajuntament 
tingui el control total del servei de 
neteja i pugui posar l’accent en 
temes tan importants per nosaltres 
com són el medi ambient i el foment 
de la recollida selectiva.”

Pel que fa a la viabilitat econòmica, 
l’estudi ha tingut en compte la 
facturació dels serveis a l’Ajuntament, 
les despeses de personal, les 
inversions en equipament i maquinària 
i els costos de finançament, les 
despeses de funcionament i les 
despeses generals. En aquest cas, la 
facturació del servei a l’Ajuntament 
estaria exempta d’IVA, això suposaria 
un estalvi d’uns 3 milions en 10 
anys, en el supòsit que el servei es 
mantingui en el volum de costos 
d’explotació actuals i que la inversió 
inicial rondi els 7 milions i, per altra 
banda, del benefici industrial d’un 4%.

L’Ajuntament vol fer front al procés de 
canvi del servei teixint complicitats 
amb la ciutadania a través del diàleg 
constant, la comunicació fluïda i la 
transparència.

L’alcaldessa ha dit que “aquest 
es un projecte de ciutat on les 
aportacions i la implicació de la 
ciutadania són claus per a l’èxit 
del procés”, i ha anat un pas més 
enllà, situant en aquest context la 
campanya “Estiu Net”, posada en 
marxa aquest estiu, amb un servei 
especial a través del Whatsapp 
per actuar en el punts negres de 
la ciutat, gràcies a les aportacions 
ciutadanes.

El regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient ha esmentat que “igual 
que la campanya ”Estiu Net” ha 
estat un èxit de la ciutadania, la 
municipalització del servei de la 
neteja serà un èxit quanta més 
ciutadania i més sectors de la ciutat 
hi participin”.

Amb aquest motiu ja s’han celebrat 
reunions amb la Federació 
d’Associacions de Veïns de 
Castelldefels i amb els treballadors 
de SERSA, l’empresa que ha estat
prestant el servei durant els últims 
anys. L’Ajuntament subrogarà els 
treballadors, que passaran a formar 
part de l’empresa municipal amb 
les mateixes condicions i situació 
laboral que tenen ara.
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La situación de los refugiados, hilo conductor 
de la 12ª edición del Festival GavàMón

R. Komunica-Press

Hasta el 23 de octubre la ciudad acoge una nueva edición del festival, que pasa a convertirse en una Mostra 
de Drets Humans, con nuevas actividades que se suman a la proyección de películas y documentales 

Desde el pasado 29 de septiembre y 
hasta el 23 de octubre, Gavà acogerá 
la duodécima edición del GavàMón, 
un certamen que presenta un nue-
vo formato con el objetivo de hacer 
confluir todas las acciones solidarias 
y a favor de la paz que se realizan en 

Gavà a lo largo del año. Así, el pro-
grama de actividades de este año 
será la suma de proyectos, entre los 
ya  consolidados como la proyección 
de películas en el Espai Maragall o 
el proyecto Ciudades Defensoras de 
los Derechos Humanos, que dio el 
pistoletazo de salida a GavàMón con 
la visita de activistas de diferentes 
puntos del planeta, más iniciativas de 
nueva creación que mantendrán los 
derechos humanos y la participación 
activa de la ciudadanía como deno-
minador común.

Personas refugiadas
La temática principal de esta edición 
de GavàMón, estará centrada en la 
situación de las personas refugiadas. 
Dentro de esta vertiente, se proyecta-
rá el documental “Astral” del equipo 
de Salvados, que se proyectará el 22 
de octubre, sobre la historia de un ve-
lero de lujo reconvertido en un barco 
para refugiados.

También en esta línea, el parque de 
la Torre Lluc acogerá el 15 de octu-
bre la primera jornada “Gavà amb els 
refugiats”, una fiesta con actividades 
de sensibilización y de ocio (gimcana, 
taller de cocina internacional, mesa 
redonda, concurso de arte, concier-
tos....) y que contará con la presencia 
de entidades internacionales y enti-
dades locales del Foro de Solidaridad 
y Cooperación. 

Festival de cine
El cine continúa siendo uno de los ejes 
principales de GavàMón, con la pro-
yección de películas y documentales 
en el Espai Maragall. La programación 
arrancará el 19 de octubre con la pe-
lícula “Meñique”, dirigida al alumnado 
de educación primaria, que reflexio-
na sobre la Declaración Universal del 
Derechos Humanos. Al día  siguiente 
se proyectará el documental “El gran 
día”, que invitará a reflexionar a los es-
tudiantes de ESO sobre el derecho a la 

educación y contra la discriminación. 

El día 21 arrancará con la proyección 
de “Welcome”, una película con la 
que se pretende sensibilizar los jó-
venes estudiantes de bachillerato y 
ciclos formativos sobre el derecho al 
asilo, y continuará con “Mustang”, una 
producción francesa que pone de re-
levo el derecho a la igualdad de todos 
los seres humanos.  Finalmente el sá-
bado se proyectará el film pensado 
para el público familiar “Viatge màgic 
a l’Àfrica”, producida y dirigida por el 
periodista y cineasta Jordi Llompart, 
que invita a reflexionar sobre el dere-
cho a la igualdad.

Teatro infantil, propuestas musicales, 
concursos de creación artística o de 
fotografía son otras de las actividades 
incluidas en la programación del 12º 
GavàMón, y que se puede consultar al 
completo en la web municipal www.
gavaciutat.cat
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L’Espai Maragall estrena 
una nueva temporada 

R. Komunica-Press

“El show de Auronplay” dió el 
pistoletazo de salida a la nueva 
temporada de l’Espai Maragall, 
que se alargará hasta finales de 
diciembre. Lo más destacado de la 
programación, es el nuevo impulso 
que se quiere dar al Ciclo de Teatro 
Amateur, además de la incorporación 
de un festival de micro teatro. Sin 
olvidar las propuestas profesionales 
y la programación familiar de mano 
de La Xarxa.

Referente de producción teatral
Durante la presentación de esta 
nueva temporada, desde el 
consistorio gavanense se dejó clara 
la voluntad de convertir el Espai 
Maragall en un referente en el ámbito 
de la producción de teatro familiar, 
infantil y juvenil, contando con la 

colaboración de las instituciones y de 
las entidades. “Queremos contar con 
la colaboración de las instituciones 
como la Diputación de Barcelona 
y la Generalitat pero también 
necesitamos y es indispensable 
que sea un proyecto compartido, 
al servicio de la ciudadanía y de las 
entidades que hacen uso del Espai 
Maragall, que al fin y al cabo son 
las que dan vida al equipamiento”, 
declaró la alcaldesa Raquel Sánchez.

Toda la información de la nueva 
programación del Espai Maragall 
se puede consultar en la nueva 
web http://espaimaragall.cat/ que 
presenta una imagen y un diseño 
renovados, más visual y adaptado 
además a los dispositivos móviles.

Lo hace con una nueva imagen y con la intención 
de convertirse en un centro de producción de 
teatro familiar, infantil y juvenil

E
Ana Rodríguez
Técnico de Terapia Asistida 
con perros (TTAP)
Adiestradora y Técnico 
Modificación de conducta
Tlf: 656 288 950
www.bicosdecan.com
ana@bicosdecan.com

Reportaje

“TRABAJAR CON PERROS, TRABAJAR PARA LAS PERSONAS”

Descubrí el mundo del 
perro a partir de la lle-
gada de mi perra Tina. 
Nunca imaginé que era 
un mundo tan enrique-
cedor y tan fascinante. 
Soy una persona que 
le gustan los animales, 
las personas y necesito 
estar aprendiendo con-
tinuamente, sin lugar 
a dudas la educación 
canina cubre esos tres 
aspectos y de largo….
Di el paso de hacer-
me profesional de las 
intervenciones asisti-
das con perros y del 
adiestramiento, para 
poder transmitir todos 
los beneficios que nos 
pueden aportar éstos 
animales en nuestra 
mejora y también para 
ayudar a los perros a 
través nuestro. 

Ofrezco un amplio aba-
nico de servicios, pero 
hablaré de los que me-
jor definen la esencia de 
Bicos de Can. El servicio 
a domicilio en el cual el 
trato es personaliza-
do y directo con perro 
dueño, es sin duda mi 
preferido, poder tratar 
a cada individuo como 
único y poder ajustar las 
características y  nece-

sidades del perro a las 
de su familia y enseñar 
a ambos a entenderse 
es un trabajo que me 
fascina y ver los resulta-
dos es altamente grati-
ficante.

Después están los ta-
lleres con Tina, tene-
mos de dos tipos, los 
cívico-lúdicos que pre-
tenden acercar a niños, 
adolescentes e incluso 
adultos al mundo del 
perro, fomentando así 
el respeto hacia los pe-
rros y el entorno en el 
que vivimos de una for-
ma divertida y casual.  
Y otros que  pretenden 
trabajar otras áreas 
como la lectura y com-
prensión, integración en 
grupos, psicomotrici-
dad, entre otros, siem-
pre conjuntamente con 
profesionales que quie-
ran implementar las in-
tervenciones dentro de 
sus sesiones, todos con 
Tina como protagonista 
absoluta.

Desde enero realizo pe-
riódicamente Talleres 
grupales para todos los 
propietarios y los Ta-
lleres PARA-DOS. Son 
talleres de educación 

canina para desemplea-
dos, donde tienen ac-
ceso únicamente per-
sonas en situación de 
desempleo, a precios 
muy reducidos pero con 
los contenidos y calidad 
de los talleres gene-
rales. Son talleres que 
pretenden dinamizar a 
un colectivo al cual se 
le dan pocas oportuni-
dades. Poder entrenar 
a tú perro, ver los resul-
tados que has logrado 
con tu trabajo es muy 
gratificante siempre, 
pero cuando se está en 
situación de desempleo 
sentirte útil en algunos 
casos es vital. Lo que 
pretendo desde Bicos 
de Can, es mejorar el 
día a día de personas 
y perros, ya sea con in-
tervenciones asistidas, 
servicio a domicilio, ta-
lleres con Tina, talleres 
grupales, talleres para 
desempleados. Noso-
tros entendiendo y  ayu-
dando a los perros y los 
perros ayudándonos a 
nosotros. 

Sin duda una apuesta 
arriesgada pero muy 
gratificante. Espero que 
Bicos os guste y cono-
ceros pronto. 

Animales
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Estació de Servei REGASOIL per una conducció 
més eficient

R. Regasoil

L´estació de servei Regasoil de Gavà, disposa de productes per donar compliment a la nova normativa a 
Europea Euro6: reducció emissions Dièsel

REPSOL BLUE+
A l’ Estació de Servei REGASOIL de 
Gavà,  ja es disposa d’ un aparell 
assortidor i un dipòsit de 3.000 litres, 
per a subministra REPSOL BLUE+, i 
atendre els requeriments d’ eficiència 
i sostenibilitat en el consum de 
carburant dièsel.

La normativa europea  estableix 
que tots el vehicles pel transport i 
furgonetes nous que es matriculin, 
han de complir amb la norma euro 
6 de reducció d’ emissions, per 
aconseguir l’ objectiu de  l’ eficiència i 
sostenibilitat en el consum d’energia.
Cal doncs actuar per eliminar les 
partícules nocives que hi ha en el 
gasos d’ escapament dels motors 
dièsel.
REPSOL BLUE+ és un producte de 

la família dels AD BLUE, i és una 
solució innovadora,  neta, no tòxica, 
segura, que cuida el medi ambient 
i que garantitza que el seu vehicle 
tingui una conducció més ecològica 
i rentable. 

La majoria de professionals de 
carretera ja utilitzen l’ AD BLUE,  com 
sistema de control de contaminació 
per eliminar els òxids de nitrogen 
(NOx), que són els gasos que es 
produeixen en la combustió dels 
motors dièsel.

Mitjançant la tecnologia SCR 
(Reducció catalítica selectiva) 
que està instal•lada en el tub 
d’escapament,  l’AD BLUE reacciona 
amb els gasos contaminants  NOx 
(òxids de nitrogen) per formar 

nitrogen lliure i aigua, que són 
innocus.

REPSOL AUTOGAS
L’ Estació de Servei REGASOIL de 
Gavà ha estat sempre capdavantera 
en innovació a Catalunya, disposant 
també en les seves instal•lacions des 
de l’ any 2012 d’ un assortidor amb 
AUTOGAS (GLP:Gas liquat del petroli), 
com a carburant per a vehicles 
de motor i que és el carburant 
alternatiu més utilitzat en el món 
(més de 14 milions de vehicles) per 
motors d’ explosió de turismes, taxis, 
furgonetes, autobusos i camions.

L’ AUTOGAS de Repsol és un dels 
projectes més innovadors de 
mobilitat sostenible i té en compte 
l’ estalvi i l’ eficiència energètica, així 

com la protecció del medi ambient, ja 
que redueix les emissions de NO2 en 
un 95% respecte el diesel i de CO2 en 
un 15% respecte a la gasolina.

Els vehicles amb G.L.P. al ser menys 
contaminants, tenen avantatges com 
bonificacions en l’ impost municipal 
de vehicles, aparcaments, peatges 
i major temps en zones de càrrega i 
descàrrega. (EcoviaT – Generalitat de 
Catalunya).

L’ AUTOGAS té les mateixes 
prestacions que la gasolina amb una 
conducció suau i silenciosa, amb un 
menor cost de manteniment per la 
seva combustió neta i el preu del 
litre és avui el 55% inferior al preu 
del Gasoil, el que representa un gran 
estalvi.
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Gavà amplia la xarxa d’equipaments 
locals amb el Nou Espai Sant Jordi
L’equipament municipal enceta una nova etapa sota gestió municipal 
amb una àmplia programació de cursos i activitats per a tothom

R. Aj. Gavà

Des de setembre, el nou Espai 
Sant Jordi s’incorpora a la xarxa 
d’equipaments municipals després 
de la cessió a l’Ajuntament per part 
de la Fundació  Catalunya-La Pedre-
ra formalitzada el passat mes de no-
vembre. L’equipament enceta la nova 
etapa sota gestió municipal amb una 
àmplia programació de cursos i ac-
tivitats relacionats amb la cultura 
en sentit ampli. Durant aquest curs, 
l’Espai Sant Jordi acollirà més de 40 
activitats: tallers pràctics de cuina, 
activitats de salut i benestar, propos-
tes artístiques, humanístiques i cul-
turals, i cursos d’informàtica.

7 centros de la 
ciudad reciben 
el distintivo 
de Escuelas 
Sostenibles

R. Ayto. Gavà

La alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez ha entregado una placa 
acreditativa en 7 centros educativos 
de Gavà como Escuelas Sostenibles. 
Se trata de centros adheridos a la Red 
de Escuelas por la Sostenibilidad que 
promueve programas de educación 
para la sostenibilidad. A través de 
esta Red, diferentes ayuntamientos 
y la Generalitat impulsan programas 
dirigidos a los centros educativos a la 
vez que promueven la participación 
e implicación de toda la comunidad 
educativa.

El distintivo de Escuelas Sostenibles 
se ha elegido a través del 
concurso “Diseña el logotipo de 
la Red de Escuelas Sostenibles 
de Gavà”. En este certamen han 
participado alumnos de las escuelas 
gavanenques siendo la ganadora 
Ainhoa del colegio Sagrat Cor a quién 
la alcaldesa le ha hecho entrega 
de un diploma. Posteriormente las 
escuelas: Salvador Lluch, Gavà Mar, 
Marcel•lí Moragas, Immaculada 
Concepció y Sagrat Cor, además de 
las guarderías  Gimbebé y Rosauda 
Terradas han recibido la placa 
que las acredita como Escuelas 
Sostenibles.

En una visita a les instal•lacions, 
l’alcaldessa Raquel Sánchez ha ex-
pressat la seva satisfacció “per haver 
pogut recuperar aquest espai per 
a la ciutat, un equipament emble-
màtic que volem que esdevingui un 
centre cívic, un centre de proximitat 
que ofereixi activitats una mica dife-
rents i adreçades a persones adul-
tes que complementaran l’oferta 
que actualment es desenvolupen 
en altres equipaments de la nostra 
ciutat”.

Propostes per a tothom 
En el marc de la visita a l’Espai Sant 

Jordi, l’alcaldessa ha presentat el 
programa d’activitats formatives, cul-
turals i esportives del nou curs lectiu. 
“Aquests dies comença el curs per 
a tothom. També als equipaments 
i espais de Gavà, que ofereixen un 
ventall de possibilitats i facilitats 
per créixer, per aprendre i gaudir del 
temps de lleure d’una manera activa 
i saludable. Una programació plena 
d’activitats amb una tarifa social per 
poder ampliar coneixements men-
tre ens relacionem amb els nostres 
conciutadans i conciutadanes”, ha 
afirmat.

Així, juntament amb el nou Espai Sant 
Jordi comença l’activitat a la resta 
d’equipaments municipals: als tres 
casals municipals de la gent gran 
amb una àmplia oferta de cursos i ta-
llers; a l’Espai Jove La Casa Gran, al 
Servei d’Informació i Atenció a les Do-
nes (SIAD), als equipaments esportius 
municipals, així com a l’Espai Mara-
gall, amb un nou curs de l’Espai Es-
cènic, i al Casal de Cultura American 
Lake, seu de les escoles de música i 
pintura. 

ambé s’han reprès les activitats orga-
nitzades per les entitats de Gavà i per 
les Biblioteques de Gavà, amb una 
programació de cursos, clubs de lec-
tura i cinema, conferències i xerrades.
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Nuevo impulso a la 
educación emocional

R. Komunica-Press

Con el inicio del nuevo curso escolar, 
se vuelve a poner en marcha el pro-
yecto “Educació emocional i benestar 
a Viladecans”, una iniciativa que pre-
tende implantar la educación emo-
cional en las escuelas de la ciudad a 
través de una metodología participa-
tiva, con grupos de trabajo formados 
por docentes.

El proyecto, que se inició de forma 
piloto el pasado curso con la partici-
pación de 41 maestros y maestras de 
los centros Amat Targa, Goar, Medite-
rrània, Teide y el Institut Viladecans, 
cuenta este año con la incorporación 
del Àngela Roca, El Garrofer, Enxane-
ta, Pau Casals, Sant Gabriel y Santo 
Tomás. Así, este curso participaran en 

un total de 110 profesores y profeso-
ras, que recibirán formación teorico-
práctica para entender el universo de 
las emociones aplicado a las escuelas. 
Además, contarán con asesoramiento 
para elaborar e implantar su propio 
proyecto de educación emocional en 
sus centros durante todo el curso.

Este proyecto está organizado por la 
Diputación de Barcelona y el Ayunta-
miento de Viladecans, y la formación 
la imparte el Grupo GROP del Profe-
sor Rafael Bisquerra. La intención en 
próximos cursos es implicar a las fa-
milias para concienciar e implicar a los 
padres y madres en el correcto desa-
rrollo de las emociones de sus hijos 
mediante unas pautas muy concretas.

Un centenar de docentes de Viladecans se 
forman en educación emocional

Pares i mares s’agrupen 
per exigir una educació 
de qualitat a la ciutat

R. Komunica-Press

A finals d’aquest mes de setembre 
es va celebrar la primera assem-
blea oberta per explicar a la ciuta-
dania el projecte iniciat per un grup 
de pares i mares de diversos centres 
educatius de Viladecans. Aquest 
projecte d’agrupació neix de la neces-
sitat d’exigir a les administracions una 
eduació de qualitat i, alhora, de cons-
cienciar a la ciutadania de la situació 
de les escoles i instituts de la ciutat.

Segons un comunicat, els pares i 
mares contemplen “els tancaments 
de P3 a les escoles, la massificació 
d’alumnes a les aules de secundària, 
la manca d’infraestructures a diver-
sos instituts i la col•locació de “barra-
cons” com a solució”, com a principals 

problemes actuals de l’educació a 
Viladecans. Per tal d’atraure l’atenció 
de les institucions, els pares i mares 
“estem decidits a fer manifestacions 
lúdico-festives per mobilitzar a tota la 
població, així com a redactar notes de 
premsa amb els avanços que es va-
gin produint i presentar mocions tant 
a nivell municipal com parlamentari”, 
asseguren.

A més, aquest grup de pares i mares 
deixa clar que fugiran de debats po-
lítics i atacs. “Nosaltres demanarem i 
exigirem atendre les necessitats edu-
catives dels nostres fills, però no en-
trarem en atacs als partits polítics o a 
les institucions ja que creiem que això 
no ens toca a nosaltres”, aclaren.

Reclamen no tancar més línies de P3, blindar els 
col·legis públics i construir un institut-escola
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El grup d’ERC a l’Ajuntament de Vi-
ladecans va organitzar divendres 16 
de setembre un acte de balanç del 
primer any de mandat municipal a la 
plaça de l’Església al costat de repre-
sentants d’entitats locals, amics, mili-
tància i simpatitzants. Amb el títol “Un 
any sacsejant l’Ajuntament. Un any re-
pensant Viladecans”, els republicans 
van aplegar més d’un centenar de 
persones per valorar els primers 365 
dies d’activitat al consistori, des de 
l’oposició i com a tercera força políti-
ca després de les municipals de 2015.

Les intervencions van anar a càrrec 
dels tres regidors d’ERC. En primer 
lloc va parlar la regidora Myriam 
Moysset, número 2 de la llista dels 
republicans, qui va centrar el discurs 

ERC Viladecans fa balanç del primer any de
mandat municipal al costat d’entitats, amics,
militància i simpatitzants

R. Komunica-Press

Amb la presència i el suport del vicesecretari d’ERC, Isaac Peraire, i la diputada de Junts pel Sí, Anna Simó

en els projectes urbanístics de l’equip 
de govern (PSC+ICV) que, segons els 
republicans “han aixecat més pol-
seguera” com son: el Pla Director 
Urbanístic del Delta del Llobregat, la 
reforma del Polígon Industrial Centre 
o l’edifici de set plantes del carrer Jo-
sep Pallach.

A continuació va intervenir el número 
3 a la llista d’Esquerra Republicana, el 
regidor Xavier Martín i també presi-
dent de la secció local. Martín va cen-
trar les seves paraules en l’àmbit més 
econòmic: pressupostos municipals, 
deute i romanent de l’Ajuntament, 
l’IBI, el cadastre o les ordenances mu-
nicipals van servir d’exemple per de-
mostrar que “un altre model de ciutat 
és possible”.

Finalment, la portaveu del grup i cap 
de llista, Bàrbara Lligadas, va repas-
sar la tasca duta a terme per ERC a 
l’Ajuntament en sintonia amb veïns, 
entitats i agents diversos que “com-
parteixen la necessitat de repensar 
Viladecans”. Lligadas va posar com 
a exemple l’última polèmica per 
l’enderroc del Poliesportiu Municipal 
del Centre, on Esquerra va recolçar el 
moviment veïnal en contra. Per això, 
la portaveu va reiterar als assistents 
l’oferiment d’ERC per ajudar i ser útil a 
tothom que defensi els interessos ge-
nerals del municipi i la ciutadania.
 
L’acte va comptar amb la presència i 
el suport del vicesecretari general de 
Coordinació Interna, Territori i Organit-
zació d’ERC, Isaac Peraire; la diputada 

de Junts pel Sí i membre de la Mesa 
del Parlament, Anna Simó; el secretari 
d’Organització d’ERC Baix Llobregat i 
l’Hospitalet, Gerard Fernàndez; el re-
gidor d’ERC al Prat del Llobregat, Jor-
di Ibern; el regidor d’ERC a la Palma 
de Cervelló, Enric Bellver; i membres 
de la secció local d’ERC Gavà, entre 
d’altres.
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Patis oberts durant el 
curs 2016-2017

R. Aj. Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans, dins el 
Pla de Millora Integral de la Montse-
rratina, a través del Departament 
d’Educació i dels professionals dels 
centres educatius, recullen la de-
manda dels ciutadans d’obrir espais 
de lleure i trobada per als infants, jo-
ves i les seves famílies.

Per donar resposta a aquesta deman-
da, des del curs 2010-2011 s’inicia el 
projecte Patis Oberts que consisteix 
en obrir els patis de les escoles, per 
oferir als infants, els joves i les se-
ves famílies un espai de trobada i de 
joc. A més, des del maig de 2014, per 
tal de donar resposta a la demanda 
veïnal de dinamització de la zona de 
Can Guardiola, s’inicia l’obertura d’un 
nou pati escolar, per tal que es con-
verteixi en un espai per desenvolupar 
activitats de dinamització del barri.

Patis Oberts
Dates: del 17 de setembre de 2016 al 
30 de juliol de 2017

• El Garrofer: 
Adreça d’accés: av. Josep Tarrade-
llas, 34-36
Horari d’hivern (octubre, novembre, 
desembre, gener, febrer i març): dis-

sabtes i diumenges, de 17 a 20 hores
Els festius en cap de setmana es tan-
ca el servei (24, 25 i 31 de desembre, 
1 de gener, 15 i 16 d’abril i 24 de juny).

• Marta Mata: 
Adreça d’accés: C/ de Can Tries, 2
Horari hivern (octubre, novembre, 
desembre, gener, febrer i març): dis-
sabtes i diumenges de 17 a 20 hores
Els festius en cap de setmana es tan-
ca el servei (24, 25 i 31 de desembre, 
1 de gener, 15 i 16 d’abril i 24 de juny).

Pati Obert infantil
Dates: del 12 de setembre de 2016 al 
2 de juny de 2017

• Montserratina: 
Adreça d’accés: c/ Josep Lluís Sert, 2
Horari hivern (octubre, novembre, 
desembre, gener, febrer i març): de 
dilluns a divendres, de 16.30 a 17.30 
hores
En aquest horari només es podrà ac-
cedir al pati d’infantil de l’escola. L’ús 
d’aquest espai és per a infants de fins 
a 7 anys que hauran d’anar acompan-
yats d’una persona adulta responsa-
ble.
Funcionarà segons calendari escolar.

Una fiesta para 
fomentar el civismo

R. Komunica-Press

Conocer la importancia del reciclaje, 
aprender a colocar correctamente 
cada residuo en su contenedor co-
rrespondiente o concienciarse sobre 
la necesidad de recoger los excre-
mentos de las mascotas. Estas son 
algunas de las cosas que pudieron 
aprender los niños y niñas de Vilade-
cans en una nueva edición de la Fes-
ta del Civisme, celebrada el pasado 
24 de septiembre en la plaza de la 
Baronia de l’Eramprunyà.

Los jóvenes participantes pudieron 
poner en práctica, a través de diver-
tidos juegos y talleres adaptados a 
su edad, las normas de convivencia 
y las buenas prácticas y valores para 

conseguir una ciudad más cívica y 
sostenible.

Como cada año, esta quinta edición 
de la Festa del Civisme contó con la 
participación del equipo de agentes 
cívicos del ayuntamiento de Vilade-
cans y con la colaboración de la Di-
putación de Barcelona y de la Aso-
ciación de Vecinos del Barri de Sales.

Además de las actividades y talleres, 
los niños y niñas también tuvieron 
tiempo para ver la exhibición de ve-
hículos y material policial, participar 
en una Gimcana del Civisme y parar 
a reponer fuerzas con una deliciosa 
chocolatada.

Viladecans celebró su 5ª Festa del Civisme con 
actividades y talleres para inculcar y reforzar los 
valores cívicos entre los ciudadanos más pequeños
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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 els 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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Dv

Ds

Dg

Festa del most

Ds

A la Plaça Camilo Riu
Begues

15-10-2016

Durant el dia

XII GavàMón. Gavà pels 
drets humans i amb les 
persones refugiades

Espai Maragall, Torre Lluc i 
Plaça Major
Gavà

29-09 al 23-10-2016

Durant el dia

29-23

Taller amb fulles de la 
tardor

Biblioteca La Ginestra
Inscripció prèvia
Begues

20-10-2016

17:30 pm

Dj

13-10-2016

19:00 pm - 20:30 pm

Teatre: Les Supertietes.
Les Bianchis

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

23-10-2016

12:00 am

Teatre: Lari Poppins

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

22-10-2016

21:30 pm 

Gimkana ACTIVA´T PELS 
REFUGIATS

16-10-2016

11:00 am - 13:00 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Castaween. Marató de 
Cinema de Terror

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

Gavà

28-10-2016

20:00 pm

28

Cinema infantil: “Angry 
Birds. La pel·licula”

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

25-09-2016

10:00 am

29
Ds

Teatre: El Rey

Teatre Plaza
Plaça de l’Estació, 4
Castelldefels

29-10-2016

21:00 pm

Ds

Nit de jazz amb LA 
TORNAVEU

Casal Cultura American Lake

Carrer de Castelldefels, 11

Gavà

30-09-2016

20:30 pm

Ds

Plaça de l´Esglèsia
Castelldefels

Biblioteca RFJ: Sala 
Margarida Xirgu
C/Bisbe Urquinaona, 19-21

Dg

Dj

XXI Menjars d´arreu del 
món (Jornadas de pau i 
solidaritat)

Pista Poliesportiva Can Roca
C/ de Castanyer, s/n
Castelldefels

22-10-2016

14:00 pm - 17:00 pm

Ds

Taller-tast “ Temporada 
de bolets a La Rosita”

BEGUES

Ds

Planetarium amb 
sessió de contes 
“contes estrellats“

Biblioteca de Viladecans
Av.Josep Tarradellas, 16
Viladecans
Inscripció prèvia

14-10-2016

16:00 pm - 20:30 pm

Teatre: Cabaret patufet

Atrium Viladecans 
Av. de Josep Tarradellas, 17
Viladecans

15-10-2016

18:00 pm

15 L´alba al Delta. Viu la 
fotografia al Delta

Espai Natural del Remolar - 
Filipines
Viladecans

22-10-2016

07:00 am - 10:00 am

Jugateca ambiental: 
“Els secrets de la 
castanyera“

Parc de la Torre-roja
Avd. de la Torre-roja
Viladecans

30-10-2016

11:00 am - 13:30 pm

30
 DgDsDv
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20

14

23

29

29

15 22
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#1vida5respuestas

“M’agradaría 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 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 el 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 referencia al reconeixement de 
l’esport adaptat penso que no està 
prou reconegut, m’agradaria que 
tingues la mateixa repercussió que te 

Núria Marqués

l’esport convencional. De fet crec que 
s’hauria de donar el pas i en natació 
competir tots de forma inclusiva 
tenint en compte els temps i no les 
discapacitats.






