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GAVÀ

La reducción de las 
desigualdades centra 
este año la celebración 
de las Jornadas de Paz y 
Sostenibilidad

VILADECANS

La ciudad celebra una 
nueva edición de la 
muestra de derechos 
humanos GavàMón

Ciclocalles: más de 16 
kilómetros de vías donde 
bicicletas, patinetes, 
peatones y vehículos 
pueden cohabitar de 
forma segura

CASTELLDEFELS

Un centenar de 
actuaciones para 
construir el Begues del 
futuro

BEGUES
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R. Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral 
i etiologies similars -FEPCCAT-

paràlisi cerebral i les seves famílies; 
per les entitats que ofereixen 
serveis al col•lectiu durant el dia a 
dia; a nivell institucional, amb les 
administracions; i per la societat en 
general, a qui s’encara gran part de 
l’acció.

La FEPCCAT és una federació, i per 
tant, i com a tal, no és una, sinó la 
suma de tota la diversitat de les 
organitzacions que la conformen. 
I aquestes, a la vegada són també 
l’agrupació de persones i els seus 
entorns. Atreveix-te a conèixer-nos, 
un a un, i poc a poc, que no hi ha 
dues persones iguals, perquè tots 
junts podem fer camí. 

El 13 d’octubre fem una gran festa 
major al nostre carrer. Deixarem la 
porta oberta, no tens excursa per 
faltar-hi! Ens saludaràs, et saludarem, 
i sabrem que tenim nous veïns amb 
qui a partir d’ara podem trobar-nos 
més habitualment, a qui saludarem, 
a qui ajudarem si fa falta, amb qui 
haurem establert comunitat. 

El nostre carrer és ben gran, no 
acaba a Sant Ramon Nonat, ni a 
Barcelona, ni al Barcelonès o la 
província. És una xarxa que s’allarga 
per tot el territori, i que cal teixir ben 
fermament, perquè sensibilitzar 
ens implica a tots. Córrer a la 
cursa, fer voluntariat, trencar tabús, 
construir una societat inclusiva és 
responsabilitat de tothom, perquè 
tots i totes ens en beneficiarem.

El diumenge 13 d’octubre més 
de 2.500 persones de totes les 
edats, amb i sense discapacitat, es 
trobaran al Districte de Les Corts 
de Barcelona amb motiu de la 9a 
cursa solidària “En marxa per la 
paràlisi cerebral”, que organitzem 
la Federació Catalana d’Entitats 
de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) 
amb el patrocini IPSEN Pharma. 
Hi haurà veïns del barri, que tanca 
la seva Festa Major, persones que 
s’hi acostaran des d’altres zones 
de la ciutat, però també corredors 
i voluntaris que sortiran ben d’hora 
d’altres ciutats de Catalunya per ser-
hi presents.  

Una porta d’entrada al col•lectiu 
El món de la discapacitat, i més 
concretament el col•lectiu de 
persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars, sembla 
sovint un carrer d’una ciutat on la 
gent, per més que el conegui, li 
soni o n’hagi sentit a parlar, li costa 
d’entrar. Cadascú té els seus motius, 
però principalment s’imposa un 
cert respecte. Temor, a què? Al 
desconeixement, a no saber actuar, 
a trobar-nos descol•locats si ens ens 
interpel•len directament i no tenim 
paraules per respondre.

Per aquest motiu la cursa solidària 
“En marxa per la paràlisi cerebral” 
és una porta d’entrada al col•lectiu, 

a participar i conèixer qui corre 
al nostre costat. Què hi pot haver 
millor que t’arrosseguin a una festa 
al mig de Barcelona, plena de 
música i bon ambient. A les 9:30 del 
matí, s’inicia la cura de 5km. A les 
10:15, el recorregut d’1km. Després, 
celebració i premis. Durant prop de 
4 hores, Les Corts batega a ritme del 
col•lectiu de persones amb paràlisi 
cerebral i tot el que en podem 
aprendre. Tinguem en compte que 
prop d’una de cada cinc persones 
inscrites té discapacitat. 

Només a quarts d’una del migdia, 
l’Avinguda Sant Ramon Nonat 
recupera la calma. Tornant cap a 
casa, els corredors i voluntaris noten 
el zumzeig d’haver-hi participat. Una 
escletxa per trencar la  “normalitat”, 
un espai per gaudir, unes hores de 
passar-ho bé i construir inclusió. 

Atreveix-te a conèixer-nos  
La Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) va néixer 
l’any 2000 amb la voluntat d’unir les 
entitats que treballaven en l’atenció 
de les persones amb paràlisi cerebral 
i discapacitats similars a Catalunya, 
per tal de garantir el respecte als 
seus drets fonamentals, així com 
també promoure la seva inclusió 
social i laboral, el seu benestar i 
qualitat de vida. 

Des de llavors, la federació ha 
crescut treballant en quatre 
direccions: per les persones amb 

En marxa per la paràlisi cerebral, una 
cursa per la inclusió
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L’oferta formativa post obligatòria 
continua augmentant a la comarca

R. Komunica-Press

346 grups de Batxillerat i 426 
grups de formació professional 
(239 de cicles formatius de grau 
mitjà i 187 de cicles formatius 
de grau superior). Aquesta és 
l’oferta formativa post obligatòria 
al Baix Llobregat per aquest curs 
escolar  2019-2020. Aquestes 
dades, publicades al darrer informe 
elaborat per l’Observatori Comarcal 
del Baix Llobregat, demostren que 
l’oferta formativa post obligatòria 
en formació professional continua 
augmentant anys rera any. 
Concretament, respecte el curs 
2018-2019 l’augment de l’oferta 
creix amb 19 grups més de cicles 
formatius (9 més de grau mig i 10 
més de grau superior). Pel que fa al 
Batxillerat, es mantenen els grups 
en 346.

Si es compara l’oferta formativa de 
formació professional amb la de 
Batxillerat, a la comarca hi ha més 
municipis que ofereixen Batxillerat 
que cicles formatius (17 municipis 
ofereixen cicles formatius i 22 dels 
30 municipis del Baix Llobregat 
imparteixen Batxillerat). Així, sis 
municipis que ofereixen Batxillerat 
no ofereixen cicles formatius: 
Abrera, Esparreguera, Pallejà, 
Santa Coloma de Cervelló, Vallirana 
i Begues.

L’oferta formativa de Batxillerat 
es distribueix en tres modalitats: 
arts (via d’arts plàstiques, imatge 
i disseny i via d’arts escèniques, 
música i dansa), humanitats 
i ciències socials, i ciències i 
tecnologia. En tots els centres 
que ofereixen Batxillerat, podem 
trobar les modalitats d’humanitats 
i ciències socials i ciències i 
tecnologia. 

La modalitat d’arts és menys 
freqüent a la comarca, ja que només 
s’ofereix a vuit municipis, oferint 
El Prat i Esparreguera la modalitat 
d’arts escèniques i la resta de 
municipis (Cornellà, Martorell, 

Olesa de Montserrat, Sant Boi, Sant 
Feliu i Viladecans) la modalitat 
d’arts plàstiques.

Pel que fa a les titulacions de 
formació professional, aquestes es 
distribueixen segons graus (mig i 
superior) i famílies professionals. 
Les famílies professionals amb 
major oferta a la comarca són: 
Informàtica i comunicacions (63 
grups); Administració i Gestió (52) i 
Comerç i màrqueting (40).

Respecte al curs anterior, 
cal destacar l’increment de 
l’oferta formativa de les famílies 
d’informàtica i comunicacions 
(4 grups més); activitats físiques 
i esportives (+ 3); transport i 
manteniment de vehicles (+ 2); 
administració i gestió (+ 2); arts 
gràfiques (+ 1); comerç i màrqueting 
(+ 1); fabricació mecànica (+ 1); 
hoteleria i turisme (+ 1) i imatge 
personal (+ 1). En canvi, instal·lació 
i manteniment continua disminuint 
la seva formativa (1 grup menys). 
La resta de famílies professionals 
mantenen l’oferta formativa del 
curs anterior.

Per últim, de l’informe també es pot 
destacar que aquest curs escolar 
s’ofereixen al Baix  Llobregat 76 
projectes amb 496 empreses 
col·laboradores i 655 alumnes 
de formació professional dual. 
Aquestes xifres signifiquen un 
total de 61 projectes, 3 empreses i 
177 alumnes més respecte el curs 
anterior.

Els cicles formatius son els que experimenten major creixement

El Baix 
Llobregat ja 
té 61 Punts 
d’Informació 
Turística

R. Consell Comarcal

El passat 10 d’octubre va tenir lloc 
al Parc Arqueològic Mines de Gavà 
l’acte de lliurament dels distintius a 
les 61 empreses certificades com a 
Punt d’Informació Turística del Baix 
Llobregat.  Es tracta d’establiments, 
públics o privats, que tenen contacte 
directe amb les persones que esco-
geixen el Baix Llobregat per fer turis-
me, i que encara que no poden do-
nar un servei tant complert com les 
oficines de turisme, sí exerceixen una 
funció informadora en cobrir aquells 
horaris i territoris que no tenen les ofi-
cines d’informació turística.

El Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat va posar en marxa l’any 2016 
el programa PIT, Punts d’Informació 
Turística, en col·laboració amb la Di-
putació de Barcelona, que té com 
objectiu ampliar la xarxa d’oficines de 
turisme amb altres espais, empreses 
i entitats de la comarca.

Aquest any 2019, un total de 61 em-
preses i entitats del Baix Llobregat 
han estat acreditades. En concret 
s’han renovat 51 distintius de l’any an-
terior i s’han sumat 10 de nous a: Aca-
demia Sánchez-Casal del Prat; Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló; 
Biblioteca de Collbató; Canal Olímpic 
de Catalunya de Castelldefels; Hotel 
Barcelona Golf de Sant Esteve Ses-
rovires; Museu de les Aigües de Cor-
nellà; Museus d’Esplugues; Outside 
Sports de Begues, Parc Arqueològic 
Mines de Gavà i Som Bo Cuina Sana 
Sant Boi.
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Un centenar de 
projectes conformen 
el Programa d’Actuació 
Municipal 2019-2023

R. Komunica-Press

L’Ajuntament de Begues ha presentat 
el seu Programa d’Actuació 
Municipal 2019-2023 (PAM). Aquest 
document recull les principals 
actuacions a desenvolupar en 
aquests quatre anys en els diferents 
àmbits del govern local. 

El document recull gairebé un 
centenar de projectes estructurats 
en 6 àmbits d’actuació: Equipaments, 
urbanisme, habitatge i serveis a 
les persones; Territori, paisatge i 
sostenibilitat; Benestar, acció social 
i desenvolupament; Serveis públics; 
Identitat pròpia; i Administració 
oberta, transparent i eficient. 

Pel que fa a actuacions concretes, 

destaquen per exemple el nou 
Centre de Prestació de Serveis 
per a la Gent Gran, el trasllat de la 
Línia d’Alta Tensió, el projecte ‘A 
Begues, plàstics zero’ o la posada en 
marxa del sistema de pressupostos 
participatius, entre d’altres.

Segons expliquen des del consistori, 
el pla no és un document tancat, 
sinó que permet incorporar totes 
aquelles necessitats que vagin 
sorgint al llarg del mandat, amb 
l’objectiu de donar resposta als 
reptes presents i futurs de Begues.

El document es pot consultar de 
forma íntegre al web municipal 
www.begues.cat.

L’Ajuntament convoca 
el concurs de fotos per 
il·lustrar el calendari de 
Begues del 2020

R. Aj. Begues

L’Ajuntament de Begues ha obert 
la convocatòria per al concurs 
de fotografies que il·lustraran el 
calendari del municipi del proper 
any 2020. Tots aquells que vulguin 
participar, han d’enviar les seves 
imatges candidates abans de les 
12 de la nit del 27 d’octubre. El 
veredicte del jurat es farà públic 
el 4 de novembre a través del web 
municipal.

Les imatges candidates s’hauran 
de remetre en format digital al 
correu begues@begues.cat. Es 
podran enviar un màxim de quatre 

fotos per persona i amb unes 
característiques especificades que 
es poden consultar a les bases del 
concurs (al web municipal). Totes 
elles hauran de mostrar paisatges 
de Begues, naturals o urbans.

Les 13 millors fotografies 
apareixeran al calendari de 
Begues de l’any vinent (la portada 
i una per cada mes). Les persones 
guanyadores seran reconegudes 
durant l’acte de presentació del 
calendari i exposició de les imatges, 
al Centre Cívic El Roure en una data 
i hora encara per determinar.

Les imatges candidates s’han d’enviar abans de 
la mitjanit del 27 d’octubre.
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La reducció de les desigualtats centra la 30a 
edició de les Jornades de Pau i Solidaritat

R. Komunica-Press

Aquest mes d’octubre, Castelldefels 
està celebrant la 30a edició de les 
Jornades de Pau i Solidaritat, amb 
activitats per a totes les edats, 
centrades en sensibilitzar sobre 
la importància de la reducció de 
la desigualtat al món, vertebrada 

en tres eixos: Fi de la Pobresa, Fam 
Zero, i Salut i benestar (objectius de 
desenvolupament sostenible).

Les jornades, organitzades pel 
Consell Municipal de Pau i Solidaritat, 
inclouen xerrades, concerts, 

Entre les diverses activitats, hi haurà el dinar ‘Menjars d’Arreu del Món’ i la jornada ‘Estels per la Pau’

coloquis i espectacles infantils, entre 
d’altres propostes.

Menjars d’Arreu del Món
També, com ja es tradicional en el 
marc de les jornades, el 26 d’octubre 
tornen els Menjars d’Arreu del Món, 
que aquest any arriben a la 24a 
edició. Es tracta de la tradicional 
trobada gastronòmica on ciutadania 
i entitats de Castelldefels aporten 
les seves propostes culinàries, en 
la majoria de casos pròpies del seu 
país de procedència, i s’apleguen a 
la pista poliesportiva de Can Roca 
per degustar els diversos plats 
procedents d’arreu del món. Els 
cuiners i les cuineres són persones 
que presenten els seus plats de 
manera altruista per recaptar diners 
per iniciatives solidàries.

Les donacions aquest any aniran 
destinades al projecte “Escola rural 
Kangandala-Uganda” de Mans 
Unides Castelldefels.

Estels en un clam solidari per la pau
La platja de Castelldefels acull un 
any més la jornada solidària Estels 
per la Pau, que acostuma a mobilitzar 
més de 4.000 persones a favor de 
la no violència, la justícia social i la 
convivència. 

La Fundació Comparte i l’Ajuntament 
de Castelldefels són els promotors 
d’aquest esdeveniment que compta 
amb la participació de desenes 
de col·laboradors i voluntaris i que 
enguany tindrà lloc el diumenge 20 
d’octubre (11-19h) a la plaça de les 
Palmeres.

Recolzat a nivell internacional per 
l’ONU i la Unesco, el ‘Dia Internacional 
Estels per la Pau’ se celebra des de fa 
més de 30 anys en diverses platges 
del món amb l’objectiu d’omplir de 
colors el cel de més de 100 ciutats 
i, al mateix temps, sensibilitzar la 
població sobre l’incrementdels 
conflictes armats i les guerres.
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El renovado CEM Can 
Roca bate récord de 
abonados

R. Komunica-Press

El pasado 30 de septiembre, el 
renovado Complejo Deportivo 
Municipal (CEM) Can Roca 
entraba en servicio tras las obras 
de remodelación integral del 
equipamiento. En sus primeros 15 
días en funcionamiento, se han 
dado más de 2.500 citas previas, 
con aproximadamente 3.000 
abonados, y pendiente de atender 
aproximadamente 2.000 citas 
previas más. Estableciendo una 
comparativa entre los abonados 
inscritos con las citas dadas hasta 
la fecha y los que se podrían sumar 
con las citas pendientes de atender, 
sale una cifra que supera los 5.000 
abonados al CEM Can Roca, que es 
el umbral que se marca el propio 
equipamiento.

Además, el nuevo complejo 
municipal tendrá también entre 
500 y 600 inscritos en los cursos de 
natación y de salud llegando así a 

los 5.600 inscritos entre abonados y 
cursillistas.

Análisis y listas de espera
Para garantizar la calidad del 
servicio, el CEM Can Roca está 
dando citas previas sólo hasta el 30 
de diciembre. Ahora mismo del 18 
al 30 de diciembre son los últimos 
días que quedan para dar cita previa. 
A partir de ahí se abrirá una lista de 
espera y se analizará la situación. 
En función del análisis se verá si el 
nuevo Complejo puede asumir más 
abonados o bien crear una lista de 
espera e ir llamando a medida que se 
vayan produciendo bajas. 

“La idea es valorar durante el 
mes de enero el funcionamiento 
del equipamiento con los 5.000 
abonados y, si podemos absorber 
más, llamar a la gente de la lista de 
espera a partir del mes de febrero”, 
explican desde el CEM Can Roca.

EReportaje

LOS 7 ERRORES MÁS GRAVES EN UNA COMPRA-VENTA

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

Hoy seguiré compartiendo contigo los 
7 errores más graves que cometemos a 
la hora de hacer la compra o venta más 
importante de nuestras vidas. Seguimos 
donde lo dejamos el anterior número:

4.      Esperar al Ruso o al Chino: ¿sabes 
el último comprador ruso que inten-
tó comprar una casa en Castelldefels 
playa lo que le pasó? Que le manda-
ron de vuelta a su país con un maletín 
de 200.000€ que traía para “ingresar” o 
comprar, cada vez hay menos además 
que te vendrán con ofertas muy agre-
sivas a la baja por sentirse con el poder 
de que da el dinero ¿y los chinos? Tres 
cuartos de lo mismo ofertas SIEMPRE a 
la baja.  Están desapareciendo al  tener 
que justificar todo el dinero que dan ya 
que el SEPBLAC-blanqueo de capitales- 
está muy encima de este tipo de opera-
ciones, por lo que ese tipo de compra-
dor al tener esa  manera de gestionar 
su economía entre familiares fuera de 
entidades bancarias. Como decía antes 
algo muy regulado al día de hoy.

5.      Hace caso al vecino sobrevalo-
rando: Si pones tu piso a la venta y lo 
terminas casi “regalando” ¿te sería agra-
dable cuando te pregunten reconocer-
lo? Hace poco puse mi sofá “en venta” 
pidiendo 299€ por él, después lo baje 
a 199€ regalando otro juego de fundas 
¿Sabes lo que tuve que hacer al final con 
él? Regarlo para que vinieran a bucscar-
lo y tenía 1 año.¿Hubiera sido más fácil si 
lo hubiera puesto de inicio en 100€ con 
las dos fundas incluidas que quizás era 
su precio real?  Como decía al final tuve 
que regalarlo para que vinieran a reco-
gerlo porqué lo tenía allí estorbando. 
¿Crees que es agradable para mí cada 
vez que lo recuerdo? ¿Para ti lo sería? 
Pues lo mismo cuando alguien vende 
por debajo de lo que quería al inicio 
¿Crees que te lo reconocerá de buenas 
a primeras? A nadie le gusta reconocer 

que se ha equivocado por lo que antes 
de basarte en poner tu precio en lo que 
te dijo que lo vendió tu vecino, mi reco-
mendación es que te bases en más da-
tos o si preguntas a tu vecino a quien ha 
votado y te dice un partido ¿significa que 
ese haya ganado las elecciones o sería 
mas coherente preguntar a muchas más 
personas para saberlo sacando de ello 
una encuesta que al menos sea un poco 
más fiable? Te recomiendo entonces 
que pidas los máximos datos para acer-
tar de inicio evitando tener “casi” que re-
galar algo tan preciado.

6.      Infravalorar: Ahora si eres compra-
dor ¿crees que te servirá de algo pasar 
una oferta? ¿Esto es Marrakech donde si 
se acepta este tipo de conductas? ¿Te 
gustaría que con una propiedad de tus 
padres lo hicieran? ¿Como te lo toma-
rías? Mi recomendación, si te argumen-
tan bien con datos si es su valor real lo 
que debes de decidir es si lo compras 
tu o lo compra otro, olvídate ya de esos 
regateos incómodos para tod@s. Em-
pecemos a darle un poco de seriedad 
al sector inmobiliario sin siempre seña-
larnos a los agentes inmobiliari@s, entre 
todos conseguiremos limpiar esa mala 
imagen ¿ y si empiezas por ti? 

7.      Pensar que es nuev@ a estrenar/
ser dejad@: Si eres comprador y com-
pras una propiedad de segunda mano 
debes saber que algunas cosas aunque 
sea mínimo tendrás que hacer y como 
vendedor aunque así lo sea si le das una 
manita de pintura, además de una bue-
na limpieza tu mismo o alguien que se 
gane la vida con ello que lo haga en tres 
horitas, quedando con ello muy bien con 
la otra parte. 
 
Mi recomendación final, entre tod@s po-
demos hacer un mundo mejor. ¿Te su-
bes al barco de vivir en un estado bello 
constante? 
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La Mostra GavàMón 2019 dona especial 
importància a la sostenibilitat i el medi ambient

R. Komunica-Press

Fins al proper 22 d’octubre  la ciutat 
acull la Mostra de drets humans 
GavàMón, una proposta que té 
com a finalitat fomentar la cohesió 
social, la convivència pacífica i el 

reconeixement de la diversitat a 
través de l’art. Enguany l’eix central 
del GavàMón és la sostenibilitat i el 
medi ambient. El regidor delegat 
de Joventut, Mediació, Cooperació, 

Pau i Solidaritat, Éric Plaza explica 
que “donat que en els últims anys 
han augmentat els elements de 
risc que suposa el canvi climàtic 
provocat per les activitats humanes, 
volem donar rellevància a la 
sensibilització ciutadana sobre les 
causes i les conseqüències, com 
les crisis humanitàries o migracions 
per causes mediambientals”. La 
suma dels diferents projectes 
del GavàMón enriqueixen l’oferta 
d’activitats adreçades a tots els 
públics sota un mateix objectiu com 
és la defensa dels drets humans. En 
aquest sentit, el certamen integra 
el projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, compartit 
amb diversos municipis de l’Àrea 
Metropolitana. Plaza explica que 
“diferents activistes de drets 
humans d’arreu del món vindran a 
Gavà i interactuaran amb estudiants 
i jovent dels diferents instituts i col.
legis”.

Com sempre, el GavàMón compta 
amb una programació diversa 
d’activitats adreçades a tota mena 
de públic. Entre les propostes 
trobem el concurs de fotografia 
i de l’street art; teatre infantil; 
tallers de cuina de diversos països; 
espectacles familiars i d’antirumors; 
el IV Sopar Solidari que enguany 
destina els beneficis a l’Associació 
Mujeres Burkina, i hores del conte 
especials per sensibilitzar els més 
petits. Així mateix, s’organitzaran 
teatres fòrums en defensa dels 
drets humans, passis de pel.lícules 
i curtmetratges i les peces de teatre 
social que oferiran els grups de 
teatre amateur de Gavà. El programa 
també inclou cinc exposicions que 
es podran visitar al SIAD, el Museu i 
l’Espai Maragall.

La programació completa es pot 
consultar al web municipal www.
gavaciutat.cat.

Del 4 al 22 d’octubre té lloc la quinzena edició d’aquest certament amb un munt d’accions i activitats 
de reconeixement i sensibilització envers els drets humans
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La variscita puja a la 
passarel·la

R. Aj. Gavà

L’Espai Maragall es va convertir el 
passat 5 d’octubre en una passarel·la 
de moda per presentar les joies de 
variscita creades per 15 dissenya-
dors internacionals de prestigi que 
per primera vegada s’han unit per 
tirar endavant una col·lecció exclusi-
va de més de 300 peces. Es tractava 
de la primera edició de 6k Gavà Fas-
hion Week un projecte impulsat per 
l’artista local Abraham Vázquez amb 
el suport de la Unió de Botiguers de 
Gavà i de diversos establiments del 
municipi. L’esdeveniment va comp-
tar amb l’experiència de l’equip de 
la Pasarela España Madrid Fashion 
Weeek, encapçalat per Susan Villa i 
es van reconèixer la millor col·lecció i 
la millor joia. També hi van participar 
comerços de Gavà mostrant les úl-

times tendències en roba i els com-
plements.

Abraham Vázquez, impulsor de la 
iniciativa i que va començar a dissen-
yar i comercialitzar joies de variscita 
fa més de 20 anys, assegura que “el 
projecte respon a un somni d’anys 
que ara es materialitza en aquest es-
deveniment únic al món i que durant 
un any portarem a diferents ciutats”. 
Vázquez assegura que “la idea és 
que cada any es pugui fer aquesta 
desfilada amb l’objectiu de posar en 
valor aquesta pedra que considero 
màgica i que cal que tothom cone-
gui”. També diu que vol aconseguir 
que “quan es parli de la variscita, 
mineral encara desconegut, es parli 
també de la ciutat de Gavà”.

El passat 5 d’octubre es va celebrar la primera edició 
de 6k Gavà Fashion Week, un esdeveniment per 
possar en relleu aquesta pedra semipreciosa

La soledad, a debate 
en la II Jornada 
participativa G3 

R. Komunica-Press

El Foro G3, Gent Gran Gavà y el Ayun-
tamiento de Gavà están preparando 
la II Jornada G3 que está dirigida a 
todas las personas mayores de la 
ciudad, así como a los diferentes 
agentes sociales, profesionales y 
personas interesadas en reflexionar 
sobre el envejecimiento y debatir 
propuestas para abordar alternativas 
para combatir la soledad no buscada.

La jornada titulada ‘La soledat en les 
persones grans’, que será abierta y 
participativa, tratará la perspectiva 
de la soledad no deseada, los efec-
tos que produce en la salud de los 
afectados y que recursos se necesi-
tan para combatirla. 

Se harán dos encuentros informati-
vos previos a la jornada. El primero 
será el martes 22 de octubre en la Bi-
blioteca Josep Soler Vidal. El segun-
do, el lunes 28 de octubre en el Casal 
Municipal de la Gent Gran El Centre. 
También se puede participar a través 
de la web participa.gavaciutat.cat.

Las personas interesadas a asistir a la 
jornada,  deben formalizar la inscrip-
ción previamente, enviando un men-
saje a forumg3gentgran@gava.cat 
o llamando al teléfono 93 263 91 00 
(ext. 9316). También lo pueden hacer 
presencialmente en los casales mu-
nicipales de la Gent Gran y en la OAC 
del Ayuntamiento de Gavà.

Se celebrará el 19 de noviembre en el Parc 
Arqueològic Mines de Gavà
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L’Hospital de Viladecans instal·la un nou 
mamògraf d’última generació

R. Komunica-Press

A partir del 28 d’octubre, l’Hospital 
de Viladecans posarà en marxa un 
nou mamògraf d’última generació. 
Ja ahir, 8 d’octubre, es va retirar 
l’aparell actual i es preveu que 
divendres arribarà el nou equip. 
Durant tres setmanes es durà a 
terme la instal·lació i el calibratge 

de l’aparell, així com la formació 
dels professionals que el faran 
servir.

Durant el temps que duri la 
instal·lació, les mamografies de les 
pacients de l’Hospital es derivaran 
al CAP El Castell, de Castelldefels. 

Totes les persones que s’havien de 
fer mamografies a Viladecans ja han 
estat avisades del canvi.

A l’Hospital de Viladecans, l’any 
2018 es van fer 10.395 mamografies, 
de les quals 6.966 van ser de 
cribratge i 3.429, assistencials.

A més de l’Hospital de Viladecans, 
altres centres de la Gerència 
Territorial Metropolitana Sud de 
l’Institut Català de la Salut (ICS) 
han incorporat mamògrafs d’última 
generació. Es tracta dels centres 
d’atenció primària (CAP) La Gavarra, 
de Cornellà de Llobregat; El Castell, 
de Castelldefels, i 17 de Setembre, 
del Prat de Llobregat. 

A més, durant aquests dies 
també s’està instal·lant un altre 
aparell al CAP El Pla, de Sant 
Feliu de Llobregat. També s’han 
col·locat mamògrafs en altres 
centres sanitaris de l’Hospitalet de 
Llobregat i del Baix Llobregat, no 
gestionats per l’ICS.

La instal·lació d’aquests mamògrafs 
digitals d’última generació ha estat 
possible gràcies a una donació de 
la Fundació Amancio Ortega, dins 
del seu Programa de recolzament 
a l’oncologia pública. El mes de 
maig de 2017, aquesta entitat va 
signar un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya 
que va implicar una donació de 
47 milions d’euros al CatSalut per 
adquirir equipaments oncològics 
d’última tecnologia per a diversos 
centres del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya 
(SISCAT).

Permetrà millorar la detecció de lesions mamàries i reduir el nombre d’altres proves complementàries
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L’escola Àngela Roca 
entra a formar part del 
programa d’innovació 
pedagògica ‘araArt’

R. Komunica-Press

Gràcies al projecte “Arts Makers”, 
l’escola Àngela Roca de Viladecans 
és un dels centres escollits per 
a prendre part del programa 
d’innovació pedagògica “araArt” que 
impulsa el Departament d’Educació 
de la Generalitat.

Ara fa un any, l’escola viladecanenca 
afrontava el repte de fer de les arts 
un dels eixos transversals del seu 
projecte educatiu. Després d’un curs 
compartint projecte amb el suport 
de l’Ateneu de les Arts i l’Ajuntament 
de Viladecans, les valoracions són 
molt positives. En vista dels resultats, 
l’escola va decidir presentar-se a la 
convocatòria que feia la Generalitat 
del projecte “araArt”, una iniciativa 
que pretén fomentar i valorar els 
projectes artístics que es duen a 
terme en els centres educatius amb 
la col·laboració d’una escola artística 
o un equipament cultural.

Finalment, han rebut el 
reconeixement i formaran part 
d’aquest programa com a mínim 
els propers tres cursos. Segons 
expliquen des del centre educatiu, 
els objectius del programa 

coincideixen perfectament amb 
els objectius de “l’Arts Makers”. 
Entre aquests objectius destaquen 
potenciar les arts per millorar les 
capacitats i les competències 
bàsiques de l’alumnat d’educació 
infantil, primària i secundària, i 
contribuir a estructurar el seu 
pensament, promoure l’obertura 
i les aliances dels centres amb 
l’entorn i contribuir a desenvolupar 
estratègies de projecció externa, o 
generar oportunitats per detectar i 
promoure el talent en l’àmbit de les 
arts tot atenent la diversitat, entre 
d’altres.

Objectius que, juntament amb 
d’altres, permeten donar un altre 
punt de vista a l’art i incorporar-lo 
al centre educatiu com una eina 
transversal per a treballar diferents 
competències amb els infants i joves.

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Educació 
de la Generalitat per fomentar i valorar l’art als 
centres educatius catalans

Se amplía la red de 
ciclocalles

R. Komunica-Press

Aprovechando la celebración de la 
Semana de la Movilidad, a finales de 
septiembre, Viladecans presentó a 
la ciudadanía las nuevas ciclocalles 
de Can Ginestar, Molí, Montserratina, 
Eixample, Campreciós y Barri Antic 
que, sumados a los ya existentes en 
los barrios de Sales y Torre-roja, ya 
suman más de 16 kilómetros. 

Las ciclocalles, un proyecto que se 
empezó a implantar en otoño del año 
pasado, tienen por objetivo favorecer 
la movilidad segura de bicicletas y 
patinetes en aquellas calles donde 
no hay posibilidad de instalar carriles 
bici (por su estrechez, por ejemplo). 
Así, las ciclocalles son vias de la la 
trama urbana secundaria, de un 

solo sentido, por donde no circula 
el servicio de autobuses y que están 
limitadas a 30 kilómetros por hora. 
Para favorecer la cohabitación de 
los diferentes modos de transporte, 
se señaliza horizontalmente un 
carril con líneas discontinuas en 
el centro de la calzada, que busca 
reforzar la seguridad de bicis y otros 
vehículos de movilidad personal. A 
estos usuarios les sugiere que no se 
aparten al borde de la calzada para 
que les adelanten otros vehículos, y a 
estos últimos les recuerda que están 
en calles de velocidad reducida 
donde deben respetar la circulación 
de los demás por la calzada. A la 
entrada de cada ciclocalle también 
hay señalización vertical indicativa.

Viladecans ya cuenta con más de 16 kilómetros de 
vías urbanas donde bicicletas y patinetes pueden 
cohabitar con los vehículos a motor

Exposición ‘Ciutats Defensores 
dels Drets Humans’
R. Komunica-Press

Viladecans participa un año más 
en el proyecto global ‘Ciutats 
Defensores dels Drets Humans’ 
con una exposición a la Biblioteca 
de Viladecans. ‘A pie de valla. 
Frontera sur’ es una muestra 
del fotoperiodista José Antonio 
Sempere y muestra una selección 
de 50 fotografías de personas que 
arriesgan su vida para intentar 

saltar la valla ubicada en la frontera 
sud, en busca de una vida mejor. 
Además, enmarcado en el proyecto, 
el Ayuntamiento de Viladecans 
ha organizado, el próximo 14 de 
octubre a las 18:30 h, una charla-
coloquio con el autor, que cerrará la 
exposición. En la muestra también 
han colaborado la Diputación de 
Barcelona y Sindicalistas solidarios.
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AGENDA

12

NO ET POTS PERDRE....

L’hora del conte. ‘La gota 
clara’

Biblioteca La Ginesta
Begues
Gratuït

18-10-2019

18 Teatre. ‘La tendresa’
19

Òpera. ‘La maternitat 
d’Elna’

Teatre Plaza
Castelldefels
Preu: 12€

26-10-2019

26 Espectacle familiar. 
‘Fascinatio’, mágia amb 
Jordi Quimera

9

17:30 h

Teatre Plaza
Castelldefels
Preu: 12€

19-10-2019

21:00 h

21:00 h

Teatre Plaza
Castelldefels
Preu: 6€

09-11-2019

18:00 h

Teatre. ‘Hai, la 
pescadora de somnis’

20

Espai Maragall
Gavà
Preu: 7/9€

20-10-2019

12:00 h

Concert. SAU3018

Atrium
Viladecans
Preu: 30€

18-10-2019

21:00 h

Teatre i dansa. 
‘Blowing’

26

Espai Maragall
Gavà
Preu: 6€

26-10-2019

21:00 h

Teatre. ‘Los días de la 
nieve’

Atrium
Viladecans
Preu: 15€

15-11-2019

15

21:00 h
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“En este mundo hay que tener mucha confianza 
en uno mismo”

Daniel Miras - Actor i bailarín

1- ¿Cómo empezó tu carrera en 
las artes escénicas?
Desde los 6 años hasta los 18 estudié 
diferentes disciplinas de danza y a 
los 22 una amiga me animó a probar 
el teatro musical. En ese primer 
contacto me di cuenta que el teatro 
me aportaba cosas que la danza no y 
decidí estudiar interpretación, teatro 
físico y técnica vocal. Actualmente 
tengo mi compañía de teatro con la 
que producimos nuestros propios 
espectáculos, a parte de dirigir y 
actuar en otros dos proyectos más.

2- ¿Qué es para ti lo mejor de ser 
actor de teatro?
Lo mejor de ser actor de teatro es 
que jugamos con emociones que 
provocan sentimientos que son muy 
verdad y eso te da la oportunidad 
de abrirte a tus  compañeros y al 

público sin miedos ni resistencias. Te 
ayuda a conocerte mejor a ti mismo 
y a entender y ponerte en el lugar de 
los demás. 

3- ¿Y lo peor?
Lo peor, sin duda, es que solo del 
teatro es imposible vivir y muchas 
veces tienes que combinarlo con 
otros trabajos que no tienen nada 
que ver con la interpretación, lo que 
hace que tengas menos tiempo para 
ensayar y dedicarte realmente a lo 
que te gusta. 

4- ¿Cómo ves el panorama teatral 
actual?
La situación de la cultura en general 
es preocupante. Hasta que no 
entendamos que las profesiones 
artísticas son igual de importantes y 

requieren la misma preparación que 
cualquier otra, no va a cambiar nada. 

5- ¿Algún consejo para 
generaciones futuras que quieran 
dedicarse al teatro?
Les diría que se formen bien en 

el oficio y que intenten aprender 
todo lo que puedan de la gente 
que les rodea, pero sobre todo que 
aprendan a escuchar y a escucharse 
a ellos mismos. Mucha confianza en 
uno mismo y tener claro que antes 
del “Si” va a haber mil “No”. 

#1vida5respuestas

Daniel Miras es un joven actor y bailarín, nacido en Barcelona. Fundador de la compañía de teatro gavanense teatr3s, actualmente 
combina la producción de sus propios espectáculos con la dirección teatral. 






