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SANT JOAN DESPÍ

Nueva concesión de ayudas 
para la vivienda dirigidas a 
personas con dificultades 
económicas

SANT JUST 
DESVERN

Decenas de actividades 
invitaron a la ciudadanía 
a mantener una buena 
salud cardiovascular

Las Festes de la Tardor 
llegan a la ciudad cargadas 
de cultura popular, música 
y propuestas comerciales

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

La ciudad vuelve a 
involucrarse en el proyecto 
‘Ciutats Defensores dels 
Drets Humans’

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
La avenida dels Alps inicia 
su transformación en un 
corredor verde y cívico, 
donde los peatones tendrán 
máxima prioridad
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GAVÀMÓN
XIII MOSTRA DRETS HUMANS

 R. Aj. de Gavà

defensa de los Derechos Humanos. 
En concreto, el eje central del 
Gavàmón de este año se mantiene 
en dar relevancia a la sensibilización 
de la ciudadanía con las personas 
refugiadas. Gavàmón nace con 
el objetivo de ser un referente de 
prestigio y calidad para fomentar 
la cohesión social, la convivencia 
pacífica y el reconocimiento de la 
diversidad a través de las artes.

En definitiva, es un espacio para 
recordar que los derechos humanos 
pertenecen 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 en todas 
las ciudades del mundo. Hay que 
destacar que Gavàmón incorpora 
el proyecto Ciudades Defensoras 
de los Derechos Humanos, en el 
cual Gavà participa junto con otros 
municipios e instituciones catalanas. 
La solidaridad pide compromiso y 
participación, y Gavàmón nos ofrece 
una buena oportunidad para hacerlo.

Del 27 de setembre al 22 d’octubre, 
la ciutat de Gavà acull la tretzena 
edició de la Mostra de drets humans 
Gavàmón, un certamen que presenta 
el mateix format innovador de l’any 
passat 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 compta amb una 
programació de diverses activitats 
com ara concurs de fotografia, 
d’imatge i de poesia; teatre infantil; 
xerrades d’activistes de drets 
humans; tallers culinaris de Senegal 
i Marroc; espectacles familiars i 
d’antirumors; el II sopar solidari; 
hores del conte per a sensibilitzar 
els més petits i concerts en defensa 
dels drets, que complementaran el 
passi de pel•lícules i documentals 
socials.

La suma de diferents projectes 
de Gavàmón enriqueixen 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 es manté en 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 cohesió 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 
cadascun 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 catalanes. La solidaritat 

demana compromís i participació, 
i Gavàmón ens ofereix una bona 
oportunitat per fer-ho.

Del 27 de septiembre al 22 de 
octubre, la ciudad de Gavà acoge la 
decimotercera edición de la Muestra 
de Derechos Humanos Gavàmón, 
un certamen que presenta el mismo 
formato innovador del año pasado 
con el objetivo de hacer confluir 
todas las acciones solidarias y a 
favor de la paz que se llevan a cabo 
en la ciudad a lo largo de todo el año.

Esta edición cuenta con una 
programación de varias actividades 
como por ejemplo el concurso de 
fotografía, de imagen y de poesía; 
teatro infantil; charlas de activistas 
de derechos humanos; talleres 
culinarios de Senegal y Marruecos; 
espectáculos familiares y de anti 
rumores; la II cena solidaria; horas 
del cuento para sensibilizar a los más 
pequeños y conciertos en defensa de 
los derechos, que complementarán 
el pase de películas  y documentales 
sociales.

La suma de diferentes proyectos 
de Gavàmón enriquecen la oferta 
de actividades dirigidas a todos los 
públicos bajo un mismo objetivo: la 
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ACTUALIDAD

Arriba una nova edició de la Fira Medieval de 
Viladecans, una de les més importants de la comarca

R. Komunica-Press

La XII Edició de la Fira Medieval de 
Viladecans, organitzada per la Xarxa 
Comercial de Viladecans, arriba 
aquest any carregada de noves 
propostes d’activitats, que la fan 
cada vegada més excepcional. La 
modificació de dates, el creixement 
dels espais, la reubicació de les 
activitats en funció de la dinàmica 
del públic, les noves propostes per 

Se celebrarà del 3 al 5 de novembre i compta amb noves propostes, nous espais i nova distribució

les activitats de carrer, la creació 
del gran sopar medieval, les visites 
guiades i dramatitzades per la 
Viladecans Medieval, fan que 
aquesta 12a edició sigui encara més 
innovadora que l’anterior.

A tall de resum: més de 10 
espectacles medievals diaris, des de 
lluites entre actors especialistes fins 

a cercaviles d’humor i circ medieval, 
passant per altres propostes com 
el gran Fakir Kirman, tres grups de 
música i animació, les tradicionals 
exhibicions de la falconeria, entre 
d’altres. També hi haurà un espai 
familiar entre el carrer del Sol i la 
plaça de l’Església,  amb contes i 
les titelles pels més menuts,  jocs 
gegants per a tota la família, les 
atraccions medievals sostenibles, 
etc... I com no, no faltaran les visites 
a la Viladecans medieval, enguany 
incorpora la dramatització dels 
espais amb els nostres millors actors, 
“els jofres” (Infestum).

El mercat medieval anirà en el seu 
recorregut habitual, incorporant 
un tram més al carrer del Dr. Reig i 
seguir dinamitzant el carrer del Sol. A 
més, l’escenari principal es trasllada 
al Jardins de Magdalena Modolell, 
darrera l’ajuntament. Allà, hi hauran 
els espectacles de tarda i nit: “La 
Nit dels Vassalls” (Fakir Kirman i 

ToniTon), “el Gran Sopar Medieval” 
(Infestum, ToniTon i Bocs de Biterna) 
i “els Caçadors de Foc” (Drakònia i 
Fakir Kirman). Però també, un gran 
sopar medieval i el campament de 
Drakònia amb els seus especialistes 
en lluites medievals (4 exhibicions 
diàries). Les lluites consistiran en 
espectacles curts de lluita medieval 
amb cavallers i tot tipus d’armes. 
Són espectacles divertits amb 
coreografies molt espectaculars i 
amb molta acció i emoció.

Les dues tavernes medievals estaran 
situades, la primera al carrer Jaume 
Abril amb el carrer del Sol i la segona 
al carrer Dr. Reig amb el carrer 
Torrent. També hi hauran diversos 
tallers d’ofici i participatius, situats 
en gran part al carrer del Sol i d’altres 
repartits pel mercat. La Khaima àrab 
estarà situada al carrer Dr. Reig amb 
Salvador Baroné, que obrirà pas a 
la nova ampliació del mercat fins al 
carrer del Canonge Dr. Auget.
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Comienzan las obras 
en la avenida dels Alps 
para convertirse en un 
corredor verde y cívico

R. Ayto. Cornellà

Esta semana comienzan las obras 
de transformación de uno de los 
principales ejes de vertebración 
urbana en Cornellà: la avenida dels 
Alps. El objetivo es crear un espacio 
de uso urbano a dos niveles en que 
se priorizará a los peatones y se 
minimizará el impacto del tráfico 
rodado, eliminando dos de los cuatro 
carriles de circulación en todo su 
trazado, y creando aceras amplias, 
áreas verdes y un carril bici de doble 
sentido.

En esta primera fase también se 
creará un talud en la parte superior 
de la avenida que acogerá un 
correcan y se mejorará la conexión y 
vertebración entre los barrios Centre 
y la Gavarra a través de la creación 

de dos niveles, suavizando los 
terraplenes existentes actualmente.

Se trata de uno de los ejes contem-
plados en el proyecto Cornellà Na-
tura para vertebrar y naturalizar la 
ciudad. El  Ayuntamiento invertirá 
más de 6,3 millones de euros en los 
próximos doce meses en diferentes 
actuaciones estructuradas alrededor 
de cinco corredores cívicos y urba-
nos, que conectarán el espacio públi-
co para la ciudadanía y propiciarán la 
conectividad de todo el municipio.

El parque Rosa Sensat: espacio de 
lectura

El Ayuntamiento de Cornellà 
también tiene previsto remodelar 
el parque Rosa Sensat para darle 
un replanteamiento como nuevo 
parque de la lectura, creando un 
espacio específico para desarrollar 
actividades como presentaciones 
de libros y talleres de animación a 
la lectura. Además, la creación de 
un nuevo talud vegetal, en la parte 
superior del vial, supondrá una 
ampliación del mismo parque. La 
intervención en la avenida de los 
Alpes está dotada de un presupuesto 
de 2.840.000 euros.

Estos días los vecinos y vecinas de 
la zona recibirán en su domicilio una 
hoja informativa de las obras.

R. Komunica-Press

Promoure les arts escèniques, afa-
vorint l’aproximació de l’espectador a 
la cultura i al fet artístic. Amb aquest 
objectiu es celebra a Cornellà la sego-
na edició del Festival de Microteatre 
de Cornellà de Llobregat, organitzat 
per l’Associació MicrocornellaTeatre 
amb el suport de l’Ajuntament. Aquest 
segon certamen es durà a terme el 
cap de setmana del 21 i 22 d’octubre 
a l’Auditori de Sant Ildefons.

L’associació va publicar les bases re-
guladores per a la selecció de pro-
postes pel festival a l’abril, i durant el 
mes de maig ha rebut més de 30 pro-
postes de microteatre, de les quals la 
comissió tècnica ha seleccionat les 
que es presentaran al Festival. Seràn 
un total de 8 propostes, dividides en 
els dos dies. A més, el Festival comp-
tarà amb dues companyies convi-

dades:  el grup de teatre del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Do-
nes de Cornellà,  Titan Teatre, que 
presentarà l’espectacle ‘Nas vermell’, 
i la companyia IMPRO Acatomba, amb 
un espectacle que combina el teatre 
amb l’improvisació.

El microteatre pretén captar l’essència 
d’allò que es vol comunicar, expres-
sant-ho en un curt període de temps 
i amb nombre limitat d’actors i actrius. 
Cada peça teatral té una durada de 15 
a 25 minuts aproximadament. 

L’entrada al Festival és gratuïta i, com 
l’aforament és limitat, es recomana 
reservar les entrades al correu festi-
valmicroteatrecornella@gmail, o per 
WhatsApp al número 680320246, in-
dicant el nom de la persona i el nom-
bre d’entrades que es volen reservar.

El Festival de 
Microteatre torna a 
Cornellà
S’hi podràn veure 8 propostes, a més de 
l’actuació de dues colles convidades





ESPLUGUES DE LLOBREGAT Octubre/Noviembre 2017

www.redkomunica.com06

Quatre dones 
defensores dels 
drets humans visiten 
Esplugues per explicar 
les seves lluites

R. Komunica-Press

Les històries reivindicatives explica-
des en primera persona tenen una 
gran força, i més encara si se cen-
tren en els drets humans. Fa cinc 
anys que el projecte Ciutats De-
fensores dels Drets Humans dóna 
l’oportunitat a diversos municipis 
de Catalunya de conèixer de prime-
ra mà les experiències d’activistes 
d’arreu del món. A Esplugues, l’acte 
principal va ser, com cada any, la xe-
rrada i col·loqui amb l’alumnat dels 
instituts, que es va celebrar el pas-
sat dijous 5 d’octubre.

Enguany van participar quatre ac-
tivistes: Diana Avella, artista de hip 
hop colombiana que treballa per la 
defensa de les vides de les dones 
a Bogotà i en l’àmbit rural; Wafae 
Charaf, de l’Associació Marroqui-
na de Drets Humans i activista del 
Moviment 20 de febrer, que plan-
teja reformes polítiques i consti-
tucionals al Marroc, on ha patit la 
repressió del Govern; la brasilera 
Valdênia Paulino, que lluita contra la 
pobresa, l’exclusió social i la repres-
sió policial als barris més marginals 

de Brasil, i Aisha Altubuly, defenso-
ra dels drets de les dones a Líbia 
des de l’organització Together We 
Build, per a la transició democràtica 
a Líbia. També hi haurà l’actuació del 
grup de rap Malamara.

A més de la presentació als estu-
diants, a Esplugues es podrà veure a 
la Biblioteca Pare Miquel l’exposició 
Índia, habitatge i dignitat de la Fun-
dación Vicente Ferrer. També a la 
biblioteca, es fa la mostra de foto-
grafies Paraules Descalces. Dones 
fent Pau, del fotògraf Dani Lagarto 
Fernández, organitzada per l’Institut 
Català Internacional per la Pau. El 
proper dijous 19 d’octubre, l’autor hi 
farà una visita guiada.

La iniciativa Ciutats Defensores dels 
Drets Humans és un impuls de 15 
municipis catalans, entre els que es 
compta Esplugues, i el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, 
la Comissió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat, l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya i l’Institut Català Interna-
cional per la Pau.

Immobiliaria

Circulación

El contrato de arras de 
una vivienda es uno de 
los más importantes 
que firmarás a lo largo 
de la vida, por la ilusión 
y por la inversión que 
supone.

Además, la mayoría de 
los que dan el paso lo 
hacen una vez en la vida, 
por lo que no cuentan 
con la experiencia nece-
saria. Para que puedas 
enfrentarte a este con-
trato con tranquilidad y 
garantías, estamos los 
profesionales inmobilia-
rios, nosotros vendemos 
pisos todos los días.

Ya he encontrado mi 
casa ¿es momento de 
firmar?
Si has comprobado que 
todo está en orden, sí. 
Ese todo no incluye úni-
camente el estado de 
la vivienda. ¿Sabes si 
quien te la oferta es el 
único propietario?, ¿está 
libre de cargas?, ¿tiene 
certificado de eficiencia 
energética? Y la comu-
nidad, ¿está el vendedor 
al día con las cuotas? 
A todas estas cuestio-
nes y otras muchas, en 
Aincat te podremos dar 
respuesta. Antes de 
mostrarte una vivienda 
ya disponemos de la 
nota del Registro de la 
propiedad, y podremos 
aportarte la información 
que necesitas, además, 
habremos comprobado 
que el vendedor dispo-
ne de los documentos 
que demuestren estos 
aspectos.

¿Has firmado una reser-
va?
Esta cuestión es impor-
tante porque si antes 
de la firma del contrato 
de arras firmaste algún 
acuerdo previo (de re-

serva) puedes haber 
quedado obligado a 
firmar el contrato sean 
cuales sean tus circuns-
tancias. Salvo si suscri-
biste una cláusula que 
indicaba que comprador 
y vendedor tenían dere-
cho a romper el acuerdo 
sin consecuencias, ten-
drás que cumplir lo pac-
tado, incluso si pensa-
bas que ibas a obtener 
la hipoteca y te la han 
rechazado. En estos ca-
sos, no solo perderás el 
anticipo, sino que el ven-
dedor podría reclamar 
que cumplas el acuerdo 
y le indemnices.

¿Qué incluye un con-
trato de arras y quien lo 
firma?
Si vas a comprar un piso 
nuevo, el contrato de 
arras lo firmará el admi-
nistrador o apoderado 
de la empresa, pero, si 
la compraventa es entre 
particulares lo tendrán 
que firmar todos los pro-
pietarios (también en 
herencias y en viviendas 
en gananciales).
El contrato tendrá que 
incluir las siguientes 
partes: Identificación de 
las partes y descripción 
de la propiedad. 
Además, el contrato de 
arras debe incorporar el 
precio acordado y la for-
ma de pago; así como 
la distribución de los 
gastos derivados de la 
operación.

¿Es obligatorio firmar 
ante notario?
No. Un contrato privado 
es válido para formalizar 
la compraventa, lo que 
firmamos ante el nota-
rio es la escritura de la 
vivienda, a la hora de 
acudir al registro para 
inscribir la compra y que 
la vivienda figure a tu 

nombre necesitarás que 
esta escritura se haya 
elevado a escritura pú-
blica ante notario.

El notario es un funcio-
nario público del Estado 
que ejerce en régimen 
profesional y que debe 
proporcionar a los ciu-
dadanos la seguridad 
jurídica preventiva. “Fir-
mar una escritura públi-
ca ante notario aporta 
la tranquilidad de saber 
que se está actuando 
dentro de la Ley y que 
el contrato que se firma 
es definitivo, inamovible 
y eficaz”

¿Hay que seguir más 
pasos tras la firma de la 
escritura pública?
Sí. Tras la firma tendrás 
que pagar los impuestos 
derivados de la compra: 
el IVA, si es vivienda 
nueva, o el Impuesto de 
Transmisiones Patrimo-
niales ITP, para vivienda 
usada. Con el justifican-
te de la liquidación del 
tributo podrás acudir al 
Registro para inscribir 
la compra. Una última 
cosa a la que debes 
prestar atención: los de-
fectos de la obra o vicios 
ocultos. Si encuentras 
alguno, podrás reclamar 
en los seis meses poste-
riores a la venta si es un 
piso de segunda mano. 
Para vivienda nueva, 
tendrás entre uno y diez 
años en función del pro-
blema que exista.

Si se tienen en cuenta 
estos aspectos, la firma 
del contrato no debería 
resultar problemática. 
Acudir a una agencia 
inmobiliaria que cuente 
con expertos es la me-
jor opción para que se 
realice con plenas ga-
rantías.

El contrato de arras 

Reportaje
Jordi Mondejar
Agente Inmobiliario
C/ Miranda, 27
08940 Cornellà de Llobregat
Tlf. 93 376.02.00 
Mv. 639.02.01.71 
www.aincatcornella.es
jordi.mondejar@aincat.com
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ESPLUGUES DE LLOBREGAT

R. Aj. Esplugues

Esplugues va participar en la 7a Cur-
sa de Transports Interurbana a la 
Regió Metropolitana de Barcelona, 
que consisteix a comparar un mateix 
desplaçament a través de transport 
públic i privat, amb tres recorreguts 
des de la plaça Santa Magdalena fins 
al centre de Barcelona (Balmes amb 
Rosselló): amb tramvia i L5 de metro, 
tramvia i L3 de metro i cotxe dièsel.

Temps del recorregut
Tres persones van sortir de 
l’Ajuntament a les 8.50 hores del di-
mecres 20 de setembre, cadascuna 
per fer un recorregut. El resultat de la 

cursa, de 6,7 quilòmetres, en temps 
emprat va ser: la persona que va uti-
litzar tramvia i L5 va trigar 33 minuts, 
la que va usar tramvia i L3, 49 minuts, 
i la que es va desplaçar amb cotxe, 
61 minuts.

El cost econòmic i energètic
A més de l’evident estalvi de temps, la 
cursa també compara el cost econò-
mic: 1 euro els dos desplaçaments 
en transport públic, utilitzant la T-10, 
i 7,27 € el cost del trajecte amb co-
txe; i el cost energètic: 7,41 vegades 
més emissions de gasos amb efecte 
hivernacle en cotxe dièsel.

Anar d’Esplugues a 
Barcelona és més ràpid 
en transport públic
Durant la 7a Cursa de Transports Interurbans, es 
va comprobar que es triga la meitat de temps 
que anant en cotxe

R. Komunica-Press

Este otoño, los jóvenes de Esplugues 
pueden disfrutar ya de nuevos es-
pacios en la ya consolidada zona de 
skate y la pista de baloncesto al aire 
libre del Parque de les Esplugues. 

Durante este verano, se han llevado 
a cabo la creación de dos nuevos es-
pacios: uno con dos boulders (para 
la práctica de la escalada sin cuer-
da) y otro con aparatos de gimnasia. 
Las obras, que han incluido trabajos 
complementarios de urbanización, se 
adjudicaron por 107.000 euros.

Se trata del proyecto que fue escogi-
do en el proceso del Pressupost Par-
ticipatiu del año pasado, que consiste 
en que la ciudadanía que accede a 
participar elige, a través de diversas 
sesiones de trabajo, en qué invertir 
una parte del presupuesto municipal 
de inversiones.

Nuevos espacios de 
ocio deportivo juvenil 
en el parque de les 
Esplugues
Fue el proyecto ganador de los Presupuestos 
Participativos de 2016
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La ciutat escalfa motors 
per a la Festa de la Tardor

R. Komunica-Press

Tot i que el passat cap de setmana 
ja es van realitzar algunes activitats, 
la Festa de la Tardor de Sant Feliu 
s’iniciarà oficialment dimecres 
vinent, 11 d’octubre. L’acte inicial, 
acompanyat de la comitiva del 
Mocador d’Honor i l’encesa de focs, 
serà a les 19.30 hores a la plaça de 
la Vila. Des d’allà, sortirà el seguici 
de la Festa, amb totes les colles de 
cultura popular de la ciutat, que 
oferiran balls  i entremesos a la plaça 
Lluís Companys fins ben entrada la 
matinada. 

Ja l’endemà i durant els dies que 
duri la Festa de la Tardor, continuarà 
la gresca amb diverses activitats 
programades, com tallers infantils, 
campionats esportius, concerts, 
activitats populars, etc... Destaca 
per exemple, la Diada Castellera de 
Sant Rarimi, dijous a les 12 hores a 
la plaça de la Vila. També el mateix 

dia es farà la XIV Mostra de Folklore 
Internacional i Tradicional. Cal 
destacar també els Correfocs (dia 
13 infantil, dia 14 general), el concert 
d’Hotel Cochambre (dia 13), el Mercat 
Medieval (dies 14 i 15) o les Havaneres 
amb rom cremat (dia 15), entre moltes 
altres. 

Amb la voluntat de reinventar-se i 
sorprendre la ciutadania, la Festa 
de Tardor d’aquest 2017 incorpora 
algunes novetats. Una de les més 
assenyalades és la pròpia imatge 
de la Festa, protagonitzada per 
uns titelles de dit retallables dels 
gegants de la ciutat, que inicien una 
sèrie de ‘ditelles’ que en successives 
edicions es dedicaran a les diferents 
colles de la ciutat. Destaca igualment 
la incorporació al final del Correfoc  
d’un piromusical, que tindrà lloc a 
la plaça de l’Estació i comptarà amb 
una actuació musical sorpresa.

R. Aj. Sant Feliu de Llobregat

A partir del dia 2 d’octubre es va obrir 
el termini per a la concessió d’ajuts 
vinculats a les despeses fiscals de 
l’habitatge, adreçats específicament 
a famílies i persones soles en situació 
de dificultat econòmica. En concret, 
aquesta línia d’ajudes concentra els 
ajuts d’anys anteriors per fer front al 
pagament de l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI), així com per sol·licitar la 
bonificació o l’exempció de la taxa de 
residus.

Com l’any passat, enguany els ajuts 
poden arribar fins a un 50% del rebut 
de l’IBI, en funció del nombre de per-
sones que conviuen a l’habitatge. Les 
ajudes es defineixen en tres trams 
(15%, 30% o 50% del rebut), en funció 
de la capacitat econòmica de les per-
sones sol·licitants i la seva unitat de 
convivència (el conjunt de persones 
que conviuen a l’habitatge).

Aquestes ajudes formen part d’un 
conjunt de mesures que l’Ajuntament 
aplica sota els criteris de progressivi-
tat, equitat i justícia social, i que es re-
cullen en el Pla de Rescat Social.

La sol·licitud dels ajuts es pot fer pre-
sencialment o per internet:

Per fer la sol·licitud presencialment 
cal demanar cita prèvia a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1), sigui 
per telèfon al 93 685 80 01 o presen-
cialment, en horari de dilluns a diven-
dres, de 8 a 20 h. També es pot fer la 
sol·licitud per internet a través de la 
web municipal www.santfeliu.cat.

Per optar als ajuts cal estar empadro-
nat a Sant Feliu, i en el cas de les fa-
mílies amb diversos membres vivint 
en el mateix habitatge, cal que cap 
d’aquests tingui en propietat un altre 
habitatge ni aparcament diferent de 
l’habitual, ni a la ciutat ni a altres muni-
cipis. En el cas de les persones que tin-
guin un contracte de lloguer i vulguin 
sol·licitar els ajuts, hauran d’acreditar 
la repercussió de l’IBI per part del titu-
lar de l’immoble presentant una còpia 
del rebut o rebuts que el propietari de 
l’habitatge els hagi repercutit.

El termini per sol·licitar l’ajut finalitza l’1 
de desembre de 2017.

Se celebrarà de l’11 al 15 d’octubre, tot i que ja 
s’han realitzat algunes activitats prèvies

Nova convocatòria 
d’ajudes per a 
l’habitatge per a 
famílies i persones 
soles en situació de 
dificultat econòmica
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SANT JOAN DESPÍ

Actividades para promover hábitos 
de vida cardiosaludables

Por un corazón más feliz. Bajo este 
lema, el Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí y los centros sanitarios 
organizaron, en el marco de la 
Semana del Corazón, actividades 
para promover hábitos de vida 
cardiosaludables como la dieta 
mediterránea o la estimulación de 
la práctica de ejercicio físico regular. 
Charlas, talleres, paseos, mesas 

R. Ayto. Sant Joan Despí

informativas ... para ayudar a tener el 
corazón sano.

Así, y coincidiendo con la conme-
moración del Día Internacional del 
Corazón (29 de septiembre), el Ayun-
tamiento con la colaboración de los 
dos centros de salud (Les Planes 
y Verdaguer), además del Hospital 
Moisès Broggi, realizó diferentes ac-

Exposició sobre el 
passat medieval 
de la ciutat

R. Komunica-Press

El Centre Jujol-Can Negre acull fins 
a finals d’anys l’exposició Sant Joan 
Despí medieval, que mostra com era 
la vida a la ciutat entre els segles X i 
XV. La mostra apropa a l’espectador 
a aquesta època a través de peces i 
documents i fa un recorregut per ella 
des de la fundació de la parròquia de 
Sant Joan Baptista sobre una antiga 
vil·la romana fins a la crisi del sistema 
feudal.

Per complementar la mostra i fer més 
entenedor el marc històric es farà 
una caminada per les masies, dues 
conferències i una fira medieval, els 
propers 3, 4 i 5 de novembre.

ciones del 27 de septiembre al 8 de 
octubre. Entre las actividades, el 28 
de septiembre, hubo una mesa infor-
mativa frente al mercado de Les Pla-
nes donde se pudo calcular el riesgo 
cardiovascular. También durante la 
primera semana de octubre se animo 
a los escolares a llevar desayunos 
cardiosaludables como fruta o frutos 
secos.

Si hacer ejercicio es saludable 
también debe ser lo que comemos. 
Por eso, el pasado sábado 30 de 
septiembre a las 11 h se hizo en el 
Foodieslab (el espacio gastronómico 
del mercado del Centro) un taller de 
cocina cardiosaludable en el que 
enseñaron menús para mantener 
nuestro corazón a punto.

El programa de actividades invitó, por 
último, a participar en la Baixcicletada 
por diferentes municipios del Baix 
Llobregat (entre los que se encuentra 
Sant Joan Despí) el 8 de octubre. 
También se organizaron diferentes 
paseos a pie.
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Sant Just participa en el projecte europeu “Rutes 
singulars”

R. Aj. Sant Just

El passat 5 d’octubre es va presentar 
a la ciutat el projecte europeu Rutes 
Singulars, on es va explicar el que és 
aquest projecte transfronterer que 
ofereix l’oportunitat d’intercambiar 
pràctiques econòmiques, creatives, 
turístiques, artístiques i culturals 
entre diferents ciutats (Tournefeuille, 

Diferents ciutats, com Tournefeuille, Foix, Barakaldo, Irún o Sant Just Desvern intercanvien pràctiques 
econòmiques, creatives, turístiques, artístiques i culturals

Foix, Barakaldo, Irún, Sant Just 
Desvern i la fundació Kreanta).

En l’acte de presentació es van donar 
a conèixer els projectes i les línies 
d’actuació amb les quals es treballarà 
fins al 2019. Seguidament, amb la 
implicació del grup de Justeatre 

es van presentar els itineraris de 
4 rutes que agrupen 24 punts de 
patrimoni destacat de Sant Just 
Desvern (natura singular, art singular, 
les masies i edificis singulars de Sant 
Just Desvern). De la ciutat francesa 
de Tournefeuille, ve la companyia 
de dansa d’Emmanuel Grivet, que 
compartirà escenari amb els Tallers 
de Música locals. L’associació 
fotogràfica Sant Just també ha 
preparat una mostra de fotografies 
de masies del municipi, que es podrà 
veure fins al 5 de novembre a Can 
Ginestar.

En dies posteriors, hi ha més activitat 
programada, coincidint amb les 
Jornades Europees de Patrimoni 2017. 
Els dies 6 i 7 es van fer dos itineraris, el 
d’Art Singular i el d’Edificis Singulars 
urbans. El segon, va incloure la 
presentació del grafit que el jove Sergi 
García vinculat al Casal de Joves, ha 

realitzat al mur exterior del camp de 
futbol, al carrer Cervantes. El grafit de 
Rutes Singulars quedarà permanent 
en aquest mur. La caminada anual 
de la SEAS també promocionarà 
aquestes 4 rutes.

La participació en el projecte 
europeu Interg, que coordina el servei 
municipal de Promoció Econòmica, 
permet al municipi potenciar l’atractiu 
turístic i cultural i reforçar el sector 
empresarial.

El projecte Rutes Singulars té el 
recolzament del programa de 
cooperació territorial INTERREG V-A 
de la Unió Europea. Té una durada de 
tres anys (2016-2019) i un pressupost 
de 2.213.540 €, el 65% del qual és 
finançat pel Fons Europeu FEDER en 
el marc del Programa Operacional 
de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra.
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R. Komunica-Press

Durant 9 dies, els veïns i veïnes de Sant 
Just podran gaudir d’una nova edició 
de les Festes de Tardor, organitzades 
per les entitats i l’Ajuntament, amb 
un ampli ventall d’actes per a tots els 
gustos i franges d’edat. Exposicions 
i tallers gastronòmics, espectacles 
infantils, concerts, una nova edició 
del Correllengua, màgia, hora del 
conte... Aquestes i moltes més seran 
les propostes de les quals podrà 
gaudir la ciutadania del 20 al 29 
d’octubre.

La plaça Verdaguer serà l’escenari 
de l’inici de les festes. Divendres 
dia 20, a partir de les 20h, es farà el 
seguici de festa amb les entitats, i 
tot seguit hi haurà balls, cercavila, 
correfoc, sopar i música en directe. 
L’acte està organitzat per la Ginesta 
amb la col·laboració del Drac de 
Sant Just, Colla Gegantera de Sant 
Just, Diablets de Sant Just i Dimonis 
Apagallums de Camablanca.

Dissabte serà el torn de la celebració 
del Correllengua 2017, a la plaça 
Antoni Malatet i Amigó. Durant tot el 
dia, hi haurà diverses activitats com 
un vermut amb ballada de sardanes, 
espectacles infantils, xocolatada, 
l’exhibició de la Colla Gegantera de 
Sant Just, els Diablets i el Drac de 
Sant Just, una botifarrada popular 
per sopar, corrandes, i música en 
directe.

De diumenge 22 podem destacar 
la Diada Castellera a Can Ginestar, 
amb les colles de castellers de Te-
rrassa, Lleida i Esplugues. A més hi 
haurà jornada de portes obertes a 
l’equipament, amb tallers, contacon-
tes i un trenet amb recorregut teatra-
litzat.

Durant la setmana següent hi han 
programats alguns actes, com un 
espectacle de titelles per a adults, 
recital de poesia, la conferència 
Collserola. Un parc sanitari a la 
guerra civil (1936-1939), amb Carles 
Hervàs i Puyal o el concert de rock 
amb els grups Esteve Masclans, 
Nerobambola, Violets i Muddy Sound.

Però serà el cap de setmana del 28 
al 29 d’octubre quan hi haurà més 
gresca. El dissabte 22 es celebrarà 
la Nit de Sant Just, amb les Tapes 
al Mercat i les botigues de la zona 
–Bonavista, Creu, Malareti Mil·lenari-
obertes fins a les 12 de la nit, amb 
venda de productes i actuacions a 
diferents espais. Prèviament, el barri 
de Mas Lluí organitza una jornada 
festiva amb activitats infantils, teatre, 
zumba, bingo, botifarrada, etc.... 
Durant la nit també es podrà gaudir 
de concerts al Complex Esportiu la 
Bonaigua.

Les Festes de Tardor 2017 es clouran 
el diumenge 29, amb una nova edició 

Comerç, música i cultura popular a una nova 
edició de les Festes de Tardor de Sant Just

del Sant Just al Carrer, una jornada 
que, any rere any, és multitudinària 
gràcies a la participació de moltes 
entitats, escoles, col·lectius, arte-
sans/es i famílies. Enguany s’espera 
que hi participin, com en darreres 
edicions, prop de 200 parades. A 
més, s’oferiran durant tot el dia di-
verses activitats com tallers infantils, 
mostres de cultura popular, cercavi-
la, actuacions musicals o una cam-
panya d’acollida de gossos, entre 
moltes altres.

Cercaviles, correfoc, espectacles, concerts, exposicions i una nova edició del Sant Just al Carrer, entre 
d’altres, formen part del programa d’activitats
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Dg Dj

Dv

Ds

Espectacle: Els contes 
de la Pitu-Piturra

Dc

Biblioteca La Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1

18-10-2017

18:00 pm

Jugatecambiental: 
“Agafem el  Cabàs”

Parc de la Fontsanta 
c/ Àngel Guimerà, 152

15-10-2017

XXV Jornades micològiques 
internacionals. Confència: 
“Antropología dels bolets”

21-10-2017

12:00 am

Ds

13-10-2017

Conte: “Borrissol i el 
món del colors”

Biblioteca Mercè Rodoreda 
(sala Camèlies)
Per a nens i nenes de 0 a 8 anys

17-10-2017

18:00 pm

17

Cinema familiar: La 
ciudad de oro del 
capitán Nemo

Biblioteca La Bòbila
Pl. de la Bòbila, 1

27-10-2017

19:00 pm

27

Titelles El Drac de Sant 
Feliu

14-10-2017

11:30 am

14

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Cinema en català: “Estiu 
1993”

Biblioteca Mercè Rodoreda 
c/ Major, 69

19-10-2017

20:00 pm

La Castanyada 2017

Plaça Gandhi
www.esplugues.cat

31-10-2017
Dm

20 anys del cicle de 
Cinema infantil

CineBaix
c/ Joan Batllori, 21

22-10-2017

11:30 am

Dg

Taller de maquillatge 
de Hallowen

El Bulevard
Per a joves de 12 a 17 anys

23-10-2017

18:00 pm - 20:00 pm

Dl

Plaça Dicià
Sant Feliu de Llobregat

c/ Joan Maragall
Sant Feliu de Llobregat

Dm

Dv

Mercat Medieval

Pg. Comte de Vilardaga
Sant Feliu de Llobregat

15-10-2017

11:00 am

15
Dg

Masterclass de pilates

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dg

Taller de contes i 
emocions, amb Raquel 
de Manuel

Biblioteca Joan Margarit 
(sala infantil)
c/ Carles Mercader, 17

21-10-2017

12:00 am  13:00 pm

Jugateca ambiental: 
activitats per gaudir en 
familia

Parc de Torreblanca
Sant Just Desvern

15-10-2017

11:30 am

Tallers de narrativa amb 
motiu del Premi Literari 
Delta, amb Silvana Vogt

Centre CívicJoan Maragall
c/ Major, 17

17-10-2017
Dm Dg

17:30 pm 

11:00 am

22

11:30 am - 13:45 pm

18:00 pm

Casal de Cultura Robert Brillas 
Carrer d’Àngel Guimerà, 38

31

23

AGENDA Octubre/Noviembre 2017

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dm

Exposició: Neandertals a 
Catalunya

Museu Palau Mercader
Ctra. de l’Hospitalet, s/n

08-10 al 29-10-2017

Familiars: Dins del cor

Biblioteca Marta Mata
Carrer de Joaquim Rubió i Ors

14-10-2017

12:00 am

14 Xerrada del cicle 
Dona i Cinema: Noves 
feminitats al cinema

Biblioteca Marta Mata
Carrer de Joaquim Rubió i Ors

17-10-2017

19:00 pm

El Documental del mes: 
“La Promesa”

Biblioteca Central de 
Cornellà
Carrer de Mossèn Andreu, 15

25-10-2017
DcDs

10:00 am - 14:00 pm 18:30 pm

25

15

2115

19

08-29 17

18 21

17

13

Xerrada: Planetes 
extrasolars

Casal de Joves
Av. de la Indústria, 34

27-10-2017

19:00 pm

Dv

27
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#1vida5respuestas

“Aunque termine la guerra en Siria creo que me voy a 
quedar aquí, porque no será fácil volver a dejarlo todo atrás”

Jamal Aba Ora – Refugiado

Jamal es un joven de 28. Actualmente está cursando la carrera de Odontología en una universidad de Barcelona, tiene pareja, amigos, 
un trabajo que compatibiliza con los estudios..... Pero hace menos de un año, Jamal emprendía un viaje de huída desde su ciudad 
natal, Daraa (Siria), tras pasar un año encarcelado por motivos políticos. Hace unos días, participó en uno de los actos del GavàMón, 
donde explicó su experiencia y la realidad que viven los refugiados sirios que huyen de un país en guerra.

1- ¿Cómo llegaste a Barcelona? 
¿Y porque aquí?
Fue un largo camino. Salí de Siria 
en febrero de 2016, tras salir de la 
prisión, donde estuve encarcelado 
por cuestiones políticas. Llegue a 
Turquía un mes después, donde 
tuve que cruzar todo el desierto y 
mucho más hasta la ciudad costera 
de Ízmir, donde pude coger un 
barco hasta las islas griegas. Estuve 
instalado un tiempo en Idomeni 
hasta que lo cerraron y luego me fui 
a  Thessaloniki, donde colaboré con 
algunas ONG y otras fundaciones 
que trabajaban con las personas 
refugiadas. Finalmente, salí hacia 
Barcelona, ya que aquí tenía 
algunos contactos y amigos y quería 
vivir en una ciudad donde conociera 
a gente. 

2- Dejaste atrás familia y amigos, 
¿no? ¿Mantienes contacto?. 
Sí, e intento no pensar mucho en 
este tema porque no tenía otras 
opciones. Con la familia tenemos 
bastante buena comunicación, con 
los amigos, lamentablemente no 
mucha.

3- ¿Cómo fue tu llegada? ¿Te sen-
tiste bien acogido?
Pues fue bastante normal. La verdad 
que no me sentí muy bien acogido 
por parte del gobierno, pero a nivel 
social la gente de Barcelona me ha 
acogido muy bien y me han ayudado  
siempre.

4- Has retomado aquí tus estu-
dios, ¿verdad? ¿Cuáles son tus pla-

nes de futuro?
Sí, he vuelto a estudiar aquí en 
Barcelona. Ahora estoy estudiando 
un curso que dura 4 años y por 
ahora todo lo que pienso es seguir 
estudiando y trabajando hasta tener 
la carrera. Después ya se verá, 
aunque creo que aunque termine 
la guerra en Siria me voy a quedar 
aquí, porque tengo muchos amigos 
y una pareja y no será fácil volver a 
dejar todo atrás y  volver a mi país. 
Además, y lo más importante: a mí 
me gusta vivir en Barcelona.

5- Has dado algunas charlas 
sobre la realidad de los refugiados, 
¿qué cuentas en ellas? 
Sí, he hecho algunas y han ido genial, 
intentaba explicar todo lo que hemos 
vivido desde Turquía hasta llegar a 

dónde estamos y contar en primera 
persona la realidad de las personas 
refugiadas.






