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Parla la infància i adolescència
Aquesta edició inclou un especial d’alumnat de centres educatius amb motiu del Dia de la Infància que
es commemora el 20 de novembre amb la temàtica respecte a la diversitat / pàg. 3 i plec especial

25N, per l’erradicació de les
violències masclistes

Entra en servei el BiciSPM de
la Granja Soldevila
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La infància i l’adolescència del municipi parla
de la diversitat en un l’Informatiu especial
Aquesta edició inclou un plec de dotze pàgines elaborat per escolars de Santa Perpètua
Amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants,
l’Informatiu de Santa Perpètua presenta una edició
especial de dotze pàgines feta exclusívament per
alumnat de Primària i Secundària de les ecoles

La Florida, Bernat de Mogoda, Barcanova, Tabor,
Col·legi Sagrada Família, INS Estela Ibèrica i IE Santiga. L’alumnat ha treballat en col·laboració amb la
redacció de l’Informatiu els continguts de l’especial

que inclou gèneres peridístics com el reportatge,
l’entrevista o la notícia, entre d’altres. El lector
també podrà veure la visió de la infància sobre la
diversitat a través dels seus dibuixos i fotos.

Noa Rodríguez il·lustra la
portada de l’especial

Exposició de dibuixos finalistes del primer Concurs escolar per triar la portada de l’Informatiu / Josep Cano

Marta Hiraldo

L

’Informatiu torna a editar,
i ja en van set anys, un especial amb motiu del Dia
Mundial de la infància. La publicació municipal dedica un plec
central de dotze pàgines a continguts treballats per escolars de
diferents edats i centres. El tema
triat per al plec d’enguany és el
respecte a la diversitat, una proposta del professorat participant
l’edició passada. En aquestes dotze pàgines d’especial el lector trobarà reflexions, dibuixos, entrevistes, un reportatge, passatemps
i un mural de fotos al voltant del
tema proposat.
Enguany les escoles participants han estat La Florida, amb
250 alumnes de 10 grups dife-

rents de Primària; l’Escola Bernat
de Mogoda, amb alumnat de
cinquè; el Col·legi Sagrada Família amb 75 alumnes de Primària
i 90 de secundària; l’IE Santiga
amb una norantena d’alumnes
de primària i Secundària; l’Escola
Barcanova amb una desena
d’alumnes i l’Escola Tabor amb
29 alumnes de quart d’ESO. Tot
l’alumnat ha treballat en diferents
propostes d’activitats plantejades
per la redacció de l’Informatiu. A
més, com a novetat d’enguany,
periodistes de la redacció s’han
desplaçat als centres que ho han
demanat, per treballar conjuntament les activitats, tenir un
referent durant tot el procés i
traslladar a les escoles la redacció de l’Informatiu per integrar
encara més l’alumnat en el pro-

jecte. Aquest any tot el material
enviat des de les escoles ha estat
publicat en l’edició especial gràcies al treball conjunt d’algunes
propostes, a la tria prèvia del professorat i en limitar-la per centres.
Un dels principals objectius
d’aquesta proposta és donar veu
a la infància i l’adolescència a
través del mitjà municipal escrit.
En aquesta ocasió s’han pogut
expressar sobre el respecte a la diversitat però també ho van poder
fer en altres edicions sobre com
millorar Santa Perpètua o sobre la
Covid. El regidor de Comunicació, Marçal Solà, ha volgut destacar el valor afegit que suposa per
a la publicació municipal la feina
conjunta amb els escolars per tal
que la seva opinió i idees puguin
ser difoses.

El dibuix de l’alumna del Col·legi
Sagrada Família, Noa Rodríguez,
és la portada que il·lustra el plec
especial infància i adolescència
del present l’Informatiu. Aquesta
jove de quart d’ESO ha guanyat
el primer concurs escolar que la
publicació municipal ha organitzat amb motiu del 20N, Dia
Mundial dels drets dels infants.
La proposta de Noa Rodríguez reflecteix en forma de
mosaic la figura d’una cara on
s’inclou la diversitat d’ètnia,
religió, sexual o funcional,
entre d’altres. El jurat del concurs, format per la redacció
de l’Informatiu i el regidor de
Comunicació, Marçal Solà, va
destacar la qualitat de la proposta i la sensibilitat del dibuix.

Al concurs han participat un total
de 34 dibuixos de 51 alumnes de
l’escola Tabor, Col·legi Sagrada
Família, Institut Estela Ibèrica i
IE Santiga. El jurat va seleccionar
12 finalistes dels quals va acabar
triant tres guanyadors; Gal·la
Màrquez de sisè de Primària de
l’IE Santiga i Laura Paredes de 3
de l’ESO de l’INS Estela Ibèrica
van ser tercera i segona finalista,
respectivament. La sala de plens
va acollir el lliurament de premis
del concurs amb l’assistència
de l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, el regidor
de Comunicació, Marçal Solà,
d’Educació Pere García, la cap
de comunicació Cesca Mejías
i membres de la redacció de
l’Informatiu. M.H.

Noa Rodríguez, al mig, és la guanyadora amb la segona i tercera finalistes / Josep Cano
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Exposicions, teatre o una presentació
literària, alguns dels actes del 25N
El dia per erradicar les violències masclistes comptarà amb la lectura d’un manifest
Rodrigo González

L

’Ajuntament de Santa
Perpètua commemora el
25N, Dia internacional
per l’erradicació de les violències
masclistes, amb una programació que inclou exposicions, teatre
i una presentació literària, a més,
de l’acte central amb la lectura del
manifest institucional.
El Consistori proposa fins al
25 de novembre una campanya a
través de les xarxes socials i convida a penjar fotos dient NO a les
violències masclistes amb les etiquetes #SPMdiuNO i #25N.
Fins al 18 de novembre es
presenta al Centre Cívic Can Folguera l’exposició Dones trencant
barreres.Transformant les ciutats
mediterrànies. La mostra, cedida
per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), recull deu
imatges que mostren les històries
d’esperança i de superació de dones a Algèria, Bèlgica, Egipte, Is-

rael, Marroc, Palestina i Turquia.
Cada imatge va acompanyada
d’un text, que ajuda a entendre
millor les històries de les dones
inspiradores de les imatges. La
Regidoria d’Igualtat ha explicat
que Dones trencant barreres “ens
apropa a dones valentes que han
trencat els estereotips de gènere
a les seves comunitats i, per tant,
han contribuït a canviar el seu
entorn”. Es tracta de deu imatges
i històries finalistes del concurs
fotogràfic creat per la Fundació
de Dones Euromediterrànies, històries esperançadores i de superació de dones que trenquen els rols
tradicionals de gènere.
D’altra banda, del 19 de novembre a l’1 de desembre al Centre Cívic Mas Costa es podrà
visitar l’exposició: Violència masclista en la parella: desmuntem mites? La mostra proposa una revisió
d’alguns mites associats a l’amor
romàntic i a la violència masclista i
ofereix idees i elements de reflexió

Imatge d’arxiu amb missatges en contra de la violència de gènere / Josep Cano

per transformar aquests mites i
creences i avançar, així, vers unes
relacions lliures violència masclista
La plaça del 8 de març (davant
del Vapor) acollirà l’acte central
del 25N a partir de les 17.30 hores amb la lectura del manifest institucional i la representació d’una
peça curta teatral Los celos de Edipo, a càrrec de la companyia Carro
de Baco.

La programació també inclou
el 30 de novembre, a les 18.30
hores, a la Biblioteca la presentació literària: Trenqueu en cas
d’emergència. Manual per a víctimes i supervivents de violències
masclistes, de Carla Vall i Duran;
i el 2 de desembre, a les 19 hores
a l’Aula Vapor, l’obra teatral El Escritorio, a càrrec de la companyia
Carro de Baco.

Suport municipal
a les dones
iranianes i a la ILP
Regularización Ya
L’alcaldessa, Isabel Garcia, va llegir
a l’inici del Ple del 28 d’octubre una
Declaració Institucional de la Junta
de Portaveus de suport a les dones
iranianes que condemna l’assassinat
de la kurda Mahsa Amini a mans
de la policia de la moral de l’Iran.
El text condemna qualsevol forma
de tortura i, molt especialment, per
motius derivats de l’extremisme
religiós i demana una investigació
exhaustiva i independent dels fets
que van provocar la mort d’Amini,
i que es depurin les responsabilitats
polítiques, civils i penals que se’n
derivin. També condemna les lleis
que estableixen l’obligatorietat del
vel i demana que es dissolgui la
policia de la moral.
D’altra banda, la Corporació ha aprovat una proposició
de suport a la campanya de la
Iniciativa Legislativa Popular
Regularización Ya, per a una regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat. La proposta
va comptar amb el suport de
SPEC, Grup Republicà i PSC, i
l’oposició de Cs. R.G.
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La Bústia
Aturem la discriminació per l’orientació sexual
Hi ha diferents tipus de desigualtat a partir d’una sèrie
de variables: edat, sexe, color de la pell, orientació sexual,
estatus, creences religioses i capacitat. La desigualtat té
un origen social desenvolupat a partir del poder i dominació. Les desigualtats basades en el sexe han donat
lloc a la construcció social del gènere i les vinculades a
l’orientació sexual a l’homofòbia. Al món hi ha discriminació per orientació sexual i identitat de gènere i es
manifesta en tots els àmbits de les relacions socials. Fins
i tot als països que han anat reconeixent els drets del
col·lectiu LGTBI, segueix existint discriminació. Hi ha
abundants evidències que persones LGTBI encara pateixen discriminació per raó de la seva orientació sexual.
Amb tot això que he explicat vull dir que no em sembla
justa l’homofòbia i que vull que això pari.

i moviment LGTBI, ni culturals des de les poblacions,
solament de caràcter estatal o autonòmic. A Santa Perpètua, hi ha famílies que encara pateixen discriminació a
nivell laboral, víctimes de la violència de gènere que no
tenen cap dret ni defensa. I també a diferents barris hi
ha persones LGTBI, que no poden ni passar per insults
i amenaces.
M’agradaria que hi hagués més associacions, cursos als
centres cívics més culturals, sobre el maltractament a la
dona i al moviment LGTBI. Perquè alguns no se sentin diferents dels altres, que no tinguin por a expressar
la seva entitat, que tinguin les mateixes possibilitats de
buscar feina, i que no els insultin per ser LGTBI, i hagi
més centres per acollir dones maltractades i ajudar-les i
associacions que els doni assessorament.
Danel Villasclaras. 2n ESO IE Santiga

Diversitat cultural
Us volem comentar com creiem que es tracta la diversitat
cultural al nostre poble i fer possible una millora. A Santa
Perpètua principalment resideix gent d’Àfrica, Amèrica Llatina, la Xina, l’Índia i també de diferents parts d’Espanya,
sobretot d’Andalusia, València i Galícia. En total, 2.601
persones venen de fora. La nostra opinió és que a Santa Perpètua no hi ha prou recursos per atendre a tota la població
i creiem que s’hauria de donar més a conèixer quines ajudes
existeixen.
Com a propostes de millora, pensem que tothom que vingui d’un altre país hauria de rebre ajudes institucionals obligatòries, per tal que es puguin integrar molt millor al poble.
També hauria d’haver més entitats que ajudin a nouvinguts.
Ruth Parades. i Álex Alba 2n ESO IE Santiga

Alexandra Morata. 1r ESO IE Santiga

Més recursos per lluitar contra les desigualtats
Amb aquesta carta vull exposar la meva opinió sobre com
s’està tractant la diversitat de gènere Persones i col·lectius
que, a contracorrent de la majoria de la gent, han lluitat
per denunciar les discriminacions, per posar en valor la
diversitat, a Europa les persones LGBTI sofreixen discriminació en totes les esferes de la vida social, incloent-hi
l’educativa.
En segon lloc, tenim ajuts per violència de gènere. Aquests
ajuts es configuren en un intent de garantir la prevenció
d’aquestes violències i l’erradicació de les mateixes. Per
acabar, m’agradaria fer algunes propostes de millora, com
ara extremar els esforços per la igualtat d’oportunitats.
Calen més iniciatives i recursos per part de les institucions
Alexia Bernardo. 1r ESO IE Santiga

Associacionisme pels drets LGTBI
M’adreço a vostès, perquè crec que com a societat no
hi ha prou recursos en relació a la violència de gènere
Les cartes que es publiquen en aquesta edició a la secció La Bústia corresponen a alumnat de primer i segon d’ESO de l’IE Santiga. Les cartes han estat seleccionades prèviament per al professorat i parlen sobre el respecte a la diversitat.
Aquest és el tema del plec especial que podeu incloure en aquesta mateixa edició de l’Informatiu. Des de la redacció volem agrair tot l’alumnat participant la seva implicació en el projecte.

La ciutat respon

Què heu representat al vostre dibuix sobre la diversitat?

Noa Rodríguez / Col·legi Sagrada Família

Gal·la Márquez / IE Santiga

Thelma Nana / IE Santiga

María Figuera / INS Estela Ibèrica

Carmen Delgado / Col·legi Sagrada Família

He volgut reflectir una persona amb les seves diferents
nacionalitats i també amb
banderes representatives de diferents diversitats. Va ser una
idea que no m’ha costat reflectir i estic molt contenta que
sigui la portada de l’especial.

He representat la diversitat
amb persones de diferents
colors de pell i cultures. Participar al concurs m’ha agradat
molt i no esperava ser una de
les tres finalistes. Crec que la
resta de dibuixos eren també
molt bonics.

El meu dibuix estava fet juntament amb altres companys
i companyes i hem reflectit
que cada persona és diferent
però que això no és important
perquè tots tenim els mateixos
drets. Tornaria a participar en
altres edicions del concurs.

He fet una bandera LGTBI i
dins d’ella nens i adolescents
fent diferents activitats com
jocs perquè també som diversos. Les propostes dels altres
companys participants m’han
agradat molt i reflectien molt
bé el tema proposat.

El meu dibuix ha representat
el respecte a la diversitat. En
ell surten persones de diferents colors i gèneres respectant-se entre elles mateixes.
La proposta que he presentat eren persones amb només
cares abraçant-se.

Entrevista
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“Escapa’t de la ﬁla és variat, potent i animat,
un treball amb una intenció més contundent”
El grup d’animació familiar perpetuenc La Belluga ha publicat recentment el seu segon disc
Vuit perpetuencs conformen La Belluga, un grup
d’animació infantil que acaba de publicar el seu
segon disc. El treball porta com a títol Escapa’t
de la ﬁla i està disponible a totes les plataformes
digitals. Aquest disc és una versió millorada de

la banda, que ha anat evolucionant i madurant,
aprenent del seu primer disc, Paüra, que van publicar l’any 2019. La Belluga va néixer a Santa
Perpètua l’any 2007 i des de llavors han presentat la seva proposta musical a places de pobles

catalans i fins a Colòmbia. En aquesta entrevista
l’Informatiu ha parlat amb el Gerard Anri i el Sergi
Morral, dos dels membres de La Belluga, sobre el
nou disc i les seves cançons, l’evolució del grup i
el seu futur.

un inici, i sense perdre aquesta essència de bellugaire,
doncs hem obert noves fronteres.
Ja està disponible Escapa’t de la fila, el vostre disc
Heu presentat el disc al Festival Canallada, aquí a
nou. Com ho definiríeu?
Gerard Anri (G.A.): Escapa’t de la fila, segurament, és Santa Perpètua. Com ha estat l’experiència?
el treball més complet a nivell musical que tenim. Jo S.M.: Sempre és especial tocar a Santa Perpètua i més si
crec que hem madurat bastant. Hem après d’errors o
de mancances que teníem en el passat i jo el definiria
així, variat i sobretot com vol ser sempre La Belluga,
potent, animat i fresc.
Sergi Morral (S.M.): Sí, estic d’acord amb el Gerard.
Penso que és com tot, amb el temps es madura, oi?
Nom: La Belluga
Podríem dir que és una versió millorada de la pròpia
Any de naixement: 2007
Belluga. Sempre endavant i millorant.
Components: Marc Colomines, Gerard Anri,

G.A.: De moment tenim disc, estem treballant en això
i aparcar l’espectacle de Paüra, el nostre primer disc.
Volem començar amb un espectacle nou que inclogui
aquestes i altres cançons. Per tant, hi haurà gira de no sé
quants anys i volem fer un espectacle molt pensat, molt
treballat i a veure si surt el que ens passa pel cap!

Natalia Guerrero

de perfil

Després parlarem una mica de la vostra evolució,
però ara, per què aquest títol del disc?
S.M.: Com passa amb tots els títols, de totes les coses
que existeixen a la vida, a vegades costa, sobretot quan
tractes diferents pals i no està centrat exactament en
una cosa en concret. Doncs bé, de tots els temes que
teníem, un dia se’ns va encendre la llum i vam dir “Ei!
Aquesta frase ens agrada”. Encaixa amb el que és la Belluga i el que pretenem amb el rerefons que portem i,
per tant, es va emportar el premi.
G.A.: A part de fer divertir els infants i que s’ho passin
bé amb nosaltres, volem crear una miqueta de consciència crítica. Els docents sempre estem posant als
nens “a la fila” i és com bé, no siguem conformistes
amb el món i lluitem per les coses que volem.
Què fa especial aquest disc?
G.A.: Que no sona tot igual. Hem intentat tocar una
miqueta de tots els estils en els que ens sentíem còmodes i en els quals no ens trobem rígids. Hi han cançons
de bressol i també hi han altres cançons que arrelen més
a La Belluga que hem sigut sempre. Allò especial és la
necessitat o ganes de tocar una mica de tot.
S.M.: I això no deixa de ser el que ja venim fent, no?
Està una mica més pensat, amb una intenció més contundent. Potser diria que amb el que havíem fet en

Sergi Morral, Gerard Pla, Nil Altayó, Pol Altayó,
Pau Sànchez i Ferran Ventura
La Belluga és un grup d’animació familiar que va
néixer a Santa Perpètua fa quinze anys de manera accidental. Cinc monitors d’esplai van començar a fer música i, fins ara, han voltat per diferents pobles i han arribat a actuar a Colòmbia.
La banda ha estrenat el seu segon disc que porta
com a títol Escapa’t de la ﬁla. En aquest treball hi
ha temes d’estils molt diferents: una cançó bressol, una mica de funky, rock, pop... En definitiva,
cançons per a tots els gustos! En aquesta entrevista dos membres de La Belluga ens parlen del
disc i la seva història.

Com ha rebut el públic aquest segon disc?
S.M.: Pel que fa al públic, estem acostumats a que
sigui de proximitat. Sí que toquem arreu del territori,
però no estem massa acostumats. La gent està encantada i rebem bones notícies. En tot cas estem molt
gratificats i ens sentim molt acompanyats pel públic
amb aquestes noves cançons.
G.A.: Jo m’hi sumaria. Les crítiques són bones. A la
gent sembla que li agrada i hem anat seguint, sobretot Spotify, com evoluciona la recepció. I ostres! quan
va sortir i vam veure que el disc va arribar a mil reproduccions en una setmana. Te n’adones que la gent
l’escolta i li agrada. Tinc amics que m’han dit que el
seu fill se sap les cançons dos dies després de sortir el
disc.
Com és d’important que infants i famílies gaudeixin de la música amb grups com el vostre?
G.A.: Intentem fer música que de primeres no penses que és música per infants. La fem per tothom. Sí
que potser les temàtiques apel·len una mica a aquest
infant que tenim dins. Volem tocar perquè tothom
pugui gaudir de La Belluga.
S.M.: Som un grup familiar, tenim un rerefons que
pot remoure la consciència a infants i també a adults.
És el que pretenem amb aquest disc. Que després que
els nens l’escoltin tinguin dubtes i preguntes i que ajudin a canviar coses que a vegades venen des de dalt i que
costen de canviar.

vas amb quelcom tan fresc i nou que no ha escoltat ningú. Poder dir que estrenes disc a casa sempre fa especial
il·lusió. Tot i així, volem avançar que a aquest espectacle
se li ha de donar una volta. Estem treballant fa molts
mesos en això i ens farà molta il·lusió poder presentar
aquestes cançons amb el nou espectacle de La Belluga
D’aquest disc nou, teniu alguna cançó que creieu
en els propers mesos.
que pot suscitar més dubtes i consciència a infants
La següent pregunta anava una mica per aquí. Hi i famílies?
S.M.: De tots els temes n’hi ha un que considero eshaurà gira?
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Gerard Anri i Sergi Morral són dos dels vuit membres de La Belluga / Josep Cano

pecialment interessant, que seria El que et quedi clar.
Saber que vivim en una societat i que hi ha coses que
potser estan millor, coses que estan pitjor i que hem
de conviure amb elles. Però també està molt bé que
la canalla i les famílies en general aprenguin a dir això
m’agrada o no. És una de les cançons que tindrien un
missatge més potent en aquest sentit.
G.A.: Jo no em decanto, toquem temes que estan al
dia a dia, com el canvi climàtic. Molts de nosaltres
ens dediquem a l’educació hi hem fet un tema dedicat al jovent, i també als adults, que passen tot el dia
amb el mòbil. En aquesta cançó reivindiquem molt
el fet de sortir al carrer, respirar aire fresc i recuperar el
contacte amb les persones.
Porteu quinze anys als escenaris, des de 2007.
Com ha evolucionat La Belluga?
S.M.: La gent del poble ho sap molt bé. Tot va començar amb uns monitors d’esplai i això ho diem

sempre perquè ens en sentim molt orgullosos. La cosa
va començar a funcionar i va progressar. El primer espectacle era totalment popular i de cançons tradicio-

Ens hem sentit molt
acompanyats en la
sortida d’aquest disc
nals, cançons que eren nostres. Ha anat evolucionant,
hem anat canviant i podem dir ara que ja portem dos
discos, o sigui que comencem a crear història, ni que

sigui a Santa Perpètua i a les poques poblacions que
ens coneguin. Però nosaltres encantadíssims d’omplir
carrers i places i anar sumant.
G.A.: No tenim res a veure a nivell personal. Amb
el pas dels anys hem intentat professionalitzar un
un joc per nosaltres. Ho intentem sense arribar a ser
professionals, perquè tots nosaltres ens dediquem a
altres coses. Arrenquem moments de la nostra vida
personal per dedicar a aquest projecte i fer-ho el més
professional possible.
Què demaneu al futur?
G.A.: Què demanem al futur de La Belluga? Tenir
temps per assajar tots junts! (riu).
S.M.: Broma. Jo diré una frase molt senzilla: li desitjo
una llarga, llarga, llarga vida.
G.A.: Jo desitjo que seguim tenint ganes de fer coses
i que la gent tingui ganes d’escoltar-les. Jo espero que
no triguem quinze anys a fer un altre disc.
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El Ple aprova la creació del servei
d’aparcament tancat de bicicletes

El Ple demana millores a l’R8,
el by-pass i intercanviadors

El primer BiciSPM s’ubica al costat de l’estació de l’R8

El Ple de l’Ajuntament de Santa
Perpètua ha aprovat per unanimitat una proposició que reclama la
construcció dels intercanviadors
ferroviaris de Volpelleres, Hospital General i Barberà del Vallès, el
by-pass a Santa Perpètua i millorar
la línia R8 entre Martorell i Granollers, a proposta de l’Associació
FemVallès. Els intercanviadors a
les estacions de Sant Cugat permetrien connectar la línia R8 de
Rodalies amb les l’S1 i l’S2 d’FGC
i a Barberà la R8 enllaçaria amb la
línia R4 i a Santa Perpètua es connectarien les línies R8 i R3.
La proposició insta a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Adif i Renfe, a arribar un
acord amb celeritat entorn la
construcció i gestió dels inter-

Rodrigo González

E

l Ple de l’Ajuntament
ha aprovat inicialment
per unanimitat la creació i el Reglament del Servei
d’aparcament tancat de bicicletes
BiciSPM. Aquest servei ofereix
aparcaments tancats per a bicicletes per fomentar el seu ús i facilitar
la connexió amb altres modes de
transport, segons va explicar la regidora de Mobilitat, Neus Garcia,
durant la sessió celebrada el 27
d’octubre.
El Consistori ofereix un aparcament tancat per a 40 bicicletes
al costat de l’estació Santa Perpètua de Mogoda-Riera de Caldes
de la línia R8 amb el que s’inicia la
prestació del servei. Aquest també
integrarà tots els aparcaments tancats per a ús públic que en el futur
s’instal·lin al municipi, tant a la
via pública com en equipaments
municipals. La regidora de Mobilitat va explicar que “la capacitat
de millorar la dimensió social de
les ciutats i la seva situació ambiental depèn en gran mesura de
la reorganització de la mobilitat

i de l’assoliment de sistemes de
mobilitat més eficients, menys
contaminants, més saludables
i que millorin les condicions
ambientals” i va afegir que el nou
servei vol “fomentar i facilitar a
la ciutadania l’ús de la bicicleta
com a palanca de transformació
i desenvolupament d’una nova
cultura energètica i de mobilitat
del territori”.
El regidor d’Esquerra Pol Altayó va manifestar que l’aprovació
d’aquest servei BiciSPM és “un
pas endavant” però va demanar
“més ambició” i “una visió més
transversal de la bicicleta”. La
regidora de Seguretat Ciutada-

El Ple demana més recursos
per a l’atenció primària
El Ple ha aprovat per unanimitat una proposició que insta al
Govern de la Generalitat a destinar el 25% del pressupost sanitari a l’Atenció Primària, tal com
recomana l’OMS. La proposta
demana que una vegada assolit
aquest percentatge, s’incrementi
de forma progressiva els recursos
materials i personals per donar
resposta a les necessitats de la ciu-

tadania en el seu accés al dret a la
salut. La proposta també insta al
govern de la Generalitat a garantir
la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost
de l’Atenció Primària en els pressupostos anuals. El text clou que
“la pandèmia ha de servir com
a punt d’inflexió per repensar el
sistema sanitari públic i enfortir
l’accés al dret a la salut”. R.G.

na, Olga Valenzuela, va avançar
que totes aquestes consideracions
quedaran recollides en la nova ordenança municipal de circulació i
que la intenció és que s’aprovi en
el proper mes de novembre.
L’alcaldessa, Isabel Garcia, va
recordar que el govern municipal
treballa des de fa mesos en aquesta
Ordenança i que hi ha coincidència plena en aquest sentit amb la
proposta del grup municipal republicà.
D’altra banda, el Ple també va aprovar amb el suport de
l’equip de govern i l’abstenció de
l’oposició una modificació de crèdit de 59.500 euros.

canviadors ferroviaris d’Hospital
General i Volpelleres mitjançant
la cessió dels intercanviadors a
FGC i també a Adif i Renfe a desenvolupar els estudis i actuacions
necessàries per a la implementació
dels intercanviadors ferroviaris
de Riu Sec –R8/R4- i Riera de
Caldes –R8/R3- amb el by-pass
a Santa Perpètua de Mogoda, on
ja funciona la nova estació Santa
Perpètua de Mogoda-Riera de
Caldes. Així mateix, demana
impulsar la construcció de la Línia
Orbital Ferroviària que uneix les
línies R8 i R4 que uneix Santa
Perpètua de Mogoda i Sabadell.
La proposta també demana al
Departament de Territori millorar
la freqüència de pas dels combois
en la línia R8. R.G.

Noves consultes ciutadanes sobre la
Bústia Ètica i el programa d’aliments
L’Ajuntament de Santa Perpètua
obre del 15 al 25 de novembre
una consulta al Portal de Participació del web municipal sobre el
nou Reglament de Bústia Ètica
que està treballant la Corporació. La Bústia ètica pretén dotar
el Consistori d’una eina gratuïta
i disponible per a tothom, on es
puguin realitzar denúncies i con-

sultes anònimes per alertar sobre
possibles conductes constituents
de delicte, frau o falta d’ètica.
D’altra banda, l’Ajuntament
de Santa Perpètua obre aquest
divendres dia 11 de novembre
i fins al 24 de novembre una
consulta ciutadana telemàtica
al Portal municipal sobre la
modificació del Reglament

regulador per a la prestació del
programa d’aliments a les persones usuàries de la Regidoria de
Serveis Socials. La modificació
respon a l’adaptació del document a les noves, especialment
en els apartats relatius als criteris d’accés, de drets i deures i el
règim d’infraccions i sancions.
C.M.
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El 14 de novembre s’inicien les
obres de la nova pèrgola fotovoltaica

Ajuntament i CASSA treballen
en nous projectes sobre el
cicle integral de l’aigua

Rodrigo González

A

quest dilluns 14 de novembre començaran les
obres de la nova pèrgola fotovoltaica que es construirà
a l’aparcament situat entre els
carrers de Puig i Cadafalch i de
García Nieto i de l’avinguda de
l’Onze de Setembre. El projecte,
adjudicat a l’empresa Aeronaval
de Construccions e Instalaciones
per un pressupost de 577.648,07
euros, preveu la construcció d’una
estructura metàl·lica de 1.500 m2 i
inclou la instal·lació de tres punts
de recàrrega dobles de 22 kW que
permetran ampliar la xarxa municipal d’estacions de recarrega de
vehicles elèctrics.
Els treballs ocuparan una
zona d’aquest aparcament on no
podran estacionar els vehicles.
L’Ajuntament senyalitzarà aquest
sector per informar de la prohibició. La resta de l’espai estarà obert.
Aquest aparcament té una superfície de 8.100 m2 i s’ocuparà amb la

Imatge virtual de la pèrgola / Ajuntament de Santa Perpètua

nova instal·lació 1.500m2. El nou
equipament combinarà la generació d’energia amb un nou espai
social i cultural. La pèrgola subministrarà energia verda als edificis
municipals dels voltants i fins i tot
permetrà generar una comunitat
ciutadana energètica.
Aquesta nova infraestructura és un dels projectes que
s’emmarquen dins del Pla
d’Inversions Municipals 20212023. El regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi
Hernández, s’ha mostrat satisfet

amb l’inici d’aquesta actuació que
“impulsa un projecte de transformació de la ciutat” i ha indicat que serà una infraestructura
“molt important” ja que acollirà
la instal·lació fotovoltaica “més
potent i gran de Santa Perpètua
que ens ajudarà a continuar
avançant cap a una transició
energètica i promoure noves
comunitats energètiques”. L’edil
també ha destacat que la nova infraestructura també comportarà
un nou equipament sociocultural
de la ciutat.

La companyia d’aigües CASSA
i l’Ajuntament de Santa Perpètua treballen en dos projectes a
sol·licitar al Projecte Estratègic per
a la Recuperació i Transformació
Econòmica (PERTE) del Cicle
Integral de l’aigua. Es tracta de
l’increment i millora de la disponibilitat de recursos propis al municipi que inclou la recuperació de
dos pous en desús, la millora de
pous en ús i la millora de la gestió
amb sensorització i monitoratge i
el desplegament de la telelectura.
Aquests projectes formen part
del programa Biotop que inclou
una desena d’objectius i una
quinzena de projectes per lluitar
i mitigar el canvi climàtic amb
una inversió mínima de més de
850.000 euros. CASSA pretén que
les instal·lacions del cicle de l’aigua

de Santa Perpètua contribueixin
a generar vida i valor, que potenciïn la interacció amb la ciutadania i l’entorn, amb aliances amb
administracions i entitats. Així,
es recuperaran el pou impulsor i
el pou 2 Can Bernades i es millorarà el pou Atemasa. També està
previst demanar subvenció per al
desplegament de la telelectura. El
regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández,
ha informat que l’equip de govern
i representants de CASSA han
mantingut una reunió per exposar
el treball conjunt realitzat en els
darrers mesos. Hernández valora
aquest projecte “on treballarem
conjuntament per lluitar contra
el canvi climàtic i millorar serveis i instal·lacions a Santa Perpètua”. R.G.

VMC, nou model energètic sostenible
L’empresa VMC (Vector Motor
Control Ibèrica), situada al polígon Les Pereres, ha estat escollida
pel Ministerio para la Transición Ecológica per participar
en un Projecte Estratègic per a
la Recuperació i Transformació

Econòmica (PERTE) per desenvolupar el sistema de gestió
de bateries d’alta capacitat
d’emmagatzematge, un element
molt important en el nou model
energètic sostenible que planteja
la Unió Europea. VMC és una

empresa líder en automatització,
control industrial, energies renovables i eficiència energètica.
Una delegació municipal
encapçalada pel tinent d’Alcaldia
i regidor de Desenvolupament
Local i Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández,
va visitar aquesta empresa que
implementarà una instal·lació
fotovoltaica per ser autosuficient
i amb l’excedent poder crear una
comunitat energètica. El regidor
s’ha mostrat content que una
empresa local com VMC tingui
aquest valor afegit per crear un
model energètic renovable, local,
democràtic i sostenible. E.N.

Darrer dia per inscriure’s a
les comunitats energètiques
Aquest divendres 11 de novembre
finalitza el termini d’inscripció
per a les famílies interessades en
formar part de les comunitats
energètiques de les escoles Bernat
de Mogoda i la Florida. Aquestes
seran les dues primeres comunitats municipals que es desplegaran
a l’entorn de les instal·lacions fotovoltaiques d’ambdós centres, amb

la implicació de les associacions
de famílies (AMPA i AMPTA) i
de les direccions. Les comunitats
estan obertes a les famílies associades, que es poden inscriure als
correus dominguezgf@staperpetua.
cat (ambdues escoles) amptalaflorida@gmail.com (La Florida) i
ampabernatdemogoda@gmail.com
(Bernat de Mogoda). R.G.
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L’Ajuntament implantarà set nous
passos de vianants intel·ligents
La mesura vol contribuir a la seguretat de les persones
Rodrigo González

L

’Ajuntament de Santa
Perpètua implantarà set
nous passos de vianants
intel·ligents a diversos punts de la
ciutat. Aquests passos s’il·luminen
de nit quan detecten la presència
de persones que creuen la calçada
així com el senyal vertical que informa del pas de vianants.
Aquests nous passos s’ubicaran
a l’avinguda de l’Onze de Setembre a l’alçada de la parada de transport públic; a l’avinguda de Jacint
Verdaguer, a l’alçada del Camí
de la Granja; a l’avinguda de Girona, al costat de l’Escola Santa
Perpètua i a l’alçada del camí de la
Granja; al carrer de Vidal i Barraquer a la cruïlla amb l’avinguda de
Barcelona; al carrer de la Mestra,
al costat de la rotonda dels Carreters i l’Escola Santiga; i al carrer de
Puig i Cadafalch a la cruïlla amb
l’avinguda de l’Onze de Setembre.
El regidor de Canvi Climàtic
i Transició Energètica, Sergi

Florida. Els agents van localitzar a
l’interior dues persones que acabaven d’accedir, les va fer fora i les va
denunciar penalment.
D’altra banda, la Policia Local
també va denunciar penalment el
30 d’octubre el conductor d’un
vehicle que va col·lisionar a primera hora contra un semàfor i
un fanal del carrer de Sant Isidre a
l’alçada del carrer d’Anselm Clavé.
Els agents van comprovar que les
dues persones ocupants del vehicle
no havien patit lesions i que la que
conduïa va donar positiu al test
d’alcoholèmia. E.N.

Record a les víctimes del cop,
la Guerra Civil i la Dictadura
L’Ajuntament s’ha adherit a la
commemoració anual del 31
d’octubre com a Dia de record i
homenatge a totes les víctimes
del cop d’estat militar, la Guerra
Civil i la Dictadura. La Corporació ha aprovat per unanimitat
una proposició en relació a aquest
homenatge i on afirma que “comparteix els principis de veritat,
justícia, reparació i garanties de

La Regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica de
l’Ajuntament de Santa Perpètua
ha millorat la il·luminació del Pont
Vell. El Consistori ha instal·lat a
cada barana dues tires de led per
reforçar la llum a la vorera d’aquesta
infraestructura. L’actuació ha estat
una demanda del veïnatge i permet
millorar la seguretat de la ciutadania que gaudeix del itinerari saludable pel parc de la Ribera o de les
persones que accedeixen a peu a la
CIM Vallès, segons ha destacat el
regidor de Canvi Climàtic i Transició Energètica, Sergi Hernández.

Se sumaran als nou passos que hi ha a l’actualitat / L’Informatiu

Hernández, ha anunciat que en
les properes setmanes es licitarà
aquest projecte, que forma part
del Pla d’Inversions Municipal, i
que “millorarà i reforçarà la seguretat viària”. L’edil ha recordat
que l’any passat es van instal·lar
vuit passos que no van suposar cap
cost per l’Ajuntament, ja que figurava com a millora en el plec de
licitació de la instal·lació de 1.950
lluminàries de tecnologia led.

Un avís ciutadà evita una
ocupació a la Florida
La Policia Local va tenir un cap de
setmana amb actuacions diverses
durant el pont de Tots sants. La nit
del 28 d’octubre la Policia Local i
els Mossos van muntar un dispositiu policial conjunt de vigilància
davant l’arribada de nombrosos
vehicles al polígon Can BernadesSobirà. Davant de la presència
policial contínua, els vehicles congregats van optar per marxar.
A primera hora del matí del
29 d’octubre, la Policia Local va
ser alertada gràcies a un avís ciutadà al 112 que s’estava produint
una ocupació d’un habitatge a la

Es millora la il·luminació del
Pont Vell amb lluminària led

no repetició que han de presidir
les polítiques públiques relatives a la memòria democràtica”.
Segons el Ple, aquesta commemoració contribueix “a assegurar la
no repetició d’esdeveniments
com els esmentats, contribuint a
mantenir viu el record del significat i la transcendència dels fets
commemorats, i de la dignitat
de les víctimes”. R.G.

Hernández ha indicat que aquestes actuacions han tingut “una
molt bona acollida ja que milloren la seguretat del vianant” en
punts transitats per la ciutadania.
També s’instal·larà un pas de vianants d’aquestes característiques
al passeig de la Florida a l’alçada
amb el Camí de la Granja. Un cop
s’executen aquestes obres la ciutat
comptarà amb setze passos de vianants.

Il·luminació led del Pont Vell / L’Informatiu

El reforç de la il·luminació no ha
suposat cap cost per l’Ajuntament,
ja que figurava com a millora
en el plec de manteniment de
l’enllumenat públic. L’edil ha destacat que a demanda de la ciutadania s’han executat millores en
l’enllumenat en el camí d’accés al
complex de la Granja Soldevila, la
carretera B-140 o a l’avinguda de
l’Estela Ibèrica. També ha valorat
la solució que s’ha adoptat per
millorar l’enllumenat ja que la
Direcció General de Carreteres
no ha permès realitzar obres de
més envergadura. R.G.
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L’Ajuntament endega la campanya de
comerç Millor a Santa Perpètua
Ariadna Ramírez

L

es Regidories de Comerç
i de Comunicació de
l’Ajuntament de Santa Perpètua, amb el suport de l’associació
d’Els Comerciants, han endegat la
campanya Millor a Santa Perpètua
amb l’objectiu de posar en valor el
comerç i la restauració del municipi com la millor opció, gràcies a
la varietat de comerços, restaurants
i serveis que ofereixen una proposta de qualitat, personalitzada
i de confiança. L’Ajuntament ha
apostat per una forta visibilització
de la campanya, tant online com
offline. Els vuit cartells que conformen la campanya es podran
veure a les entrades del municipi,
els principals eixos comercials, les
mini deixalleries i al bus urbà. A
les xarxes socials s’ha apostat per
una campanya amb clips de vídeo
animats amb la imatge gràfica de

la campanya que s’aniran difonent
durant els pròxims mesos. A més, a
l’Informatiu i la ràdio també estarà
molt present la nova campanya
de sensibilització del comerç i la
restauració local, amb anuncis i
falques publicitàries.
La campanya busca la complicitat i participació per part dels comerciants i restauradors local. S’ha
posat a la seva disposició al web

L’AlfaTIC posa ﬁ a la segona
edició i inicia la tercera
La segona edició del dispositiu
d’Inserció sociolaboral i foment
de la competència digital per
col·lectius vulnerables, AlfaTIC,
ha finalitzat. El regidor de Desenvolupament Local, Sergi Hernández, ha agraït la participació i es
mostra molt satisfet amb els resultats obtinguts. Hernández ha afirmat que “estic molt satisfet pels
índex d’inserció del programa.
Vol dir que el programa té una
utilitat i que als ciutadans els hi
ha anat bé que aquest és el nostre
màxim objectiu, ajudar a la ciutadania”. En la segona edició han
participat 55 persones, el 87% de
les quals ha realitzat un itinerari

igual o superior a tres hores. 23
participants han tingut una o més
contractacions posteriors a la seva
incorporació al programa, el que
suposa un 42% d’inserció laboral.
Els participants en l’AlfaTIC han
tingut l’ocasió de participar, segons
el seu punt de partida i necessitats
particulars en accions grupals de
dos tipus: mòduls pel desenvolupament de competències de millora
de l’ocupabilitat i mòduls per a
l’impuls de la competència digital.
Desenvolupament Local ha endegat la tercera edició que s’emmarca
en el programa Treball als barris
2022, subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya. A.R.

municipal el material gràfic de la
campanya perquè ho puguin publicar a les seves xarxes socials i ferho visible en els seus establiments.
Durant
la
presentació
l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, va destacar que “hem
volgut articular una campanya que respongui a promoure
el comerç local, però amb una
mirada més llarga en el temps”.

Garcia va afegir que “el rol de
l’Ajuntament és la promoció
del comerç i la restauració local
convençuts de la importància
de comptar amb un sector local
fort, modern innovador i diversificat”. La primera edil va destacar que “el comerç i la restauració local feu ciutat, doneu vida
i articuleu els nostres carrers i
places contribuint a la qualitat
urbana i la cohesió social”, a més
de la importància que el sector té
en l’economia del municipi. La
regidora de Comerç, Neus Garcia, va destacar la col·laboració
entre l’Ajuntament i el sector comercial durant tot l’any i va afegir
que “el motiu de la campanya és
contribuir a millorar el comerç,
però no solament ho fem amb
aquesta acció sinó amb la suma
de totes les que es fan cada any
per tenir cada vegada un comerç
més fort i variat”.

L’atur s’incrementa
al mes d’octubre al
municipi
La taxa d’atur ha augmentat
lleugerament al mes d’octubre al
municipi. El mes finalitza amb
1.355 persones en situació de
desocupació a Santa Perpètua, el
que es tradueix en cinc persones
aturades més que al mes anterior.
Tot i que es trenca la tendència
de davallada de la taxa, tradicionalment al mes d’octubre la taxa
augmentava d’una manera més
pronunciada que en la d’aquesta
ocasió. Aquestes últimes dades
situen la taxa d’atur del municipi en un 10,8%. Durant aquest
darrer mes, l’atur ha augmentat
amb més força entre els homes
del municipi, a raó d’un 2,8%,
mentre que ha davallat un 1,4%
entre les dones perpetuenques. Pel
que fa a les demandes d’ocupació,
l’octubre finalitza amb 1.823 persones apuntades a les llistes del
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Les demandes d’ocupació
creixen un 2% respecte al mes
anterior. A.R.

Dones Competents ha ﬁnalitzat amb
un total de 54 participants
El dispositiu Dones Competents
de la Regidoria de Desenvolupament Local ha finalitzat la desena
edició. El 27 d’octubre es va celebrar l’acte de cloenda on van assistir les participants del programa;
el regidor de Desenvolupament
Local, Sergi Hernández; professorat i personal tècnic. Hernández
va expressar que “és un programa amb molt èxit, un projecte
consolidat que ha ajudat a moltes dones en situació d’atur”. A
més, el regidor va recordar a les
participants que “continuarem
acompanyant-vos en tot el que
puguem en el vostre procés de

recerca de feina”. En aquesta
edició han participat 54 dones,
37 de les quals han realitzat un
itinerari superior a tres hores
d’atenció presencial, el 68%. A
més, el 41% de les dones ateses

s’han inserit al mercat laboral (22
participants). El dispositiu prepara l’onzena edició que s’emmarca
dins del programa Treball als barris 2022 subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació. A.R.
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Ambients
singulars

COMPRA ARA I COMENÇA
A PAGAR AL MARÇ* DE 2023
CAMPANYA ESPECIAL AMB
FINANÇAMENT 0%

*Finançaments en 6, 10 i 12 quotes. Import mínim 90€ i mensualitat mínima 12€. Exemple de finançament per a 600€ durant 15 mesos en 12 quotes. Quota 50€.
TIN 0%. TAE 0%. Import total degut 600€. Cost total del crèdit 0€. Finançaments al novembre primera mensualitat al març. Finançaments realitzats a l'octubre
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Alumnat de Secundària inicia els
projectes del Servei Comunitari

La Regidoria d’Educació torna
a obrir els patis de tres escoles
públiques els caps de setmana. La
mesura vol optimitzar l’ús social
dels centres escolars i permetre
que la ciutadania pugui gaudir de
l’espai convertint-los en un espai
de relació i de convivència per a
les famílies i un lloc on el jovent
pugui jugar a futbol i bàsquet.
L’obertura dels patis de les
escoles Santa Perpètua, Bernat de
Mogoda i La Florida va començar
el 5 de novembre. L’horari
d’obertura és diferent segons

Marta Hiraldo

L

’alumnat de tercer d’ESO
del Col·legi Sagrada Família
han estat els primers a començar amb el projecte Ment activa per a la nostra gent gran! amb
activitats com Activa la teva ment,
informàtica i jocs de taula. Aquesta programació està organitzada
per la Xarxa de Centres Cívics i la
Regidoria de gent gran. L’alumnat
formarà part d’aquestes sessions
amb la gent gran des d’aquest mes
i fins a l’abril.
Des del PEC, que s’encarrega
de la gestió de les col·laboracions,
han explicat que abans de començar qualsevol projecte del
servei comunitari es fa una sessió
prèvia amb el grup d’alumnes per
plantejar-los els seus objectius i
explicar-los què s’espera d’ells. En
la sessió de presentació del servei
educatiu als alumnes del Col·legi
Sagrada Família, van assistir el regidor d’Educació, Pere García, i

Presentació del Servei Comunitari amb membres de la corporació / L’Informatiu

la regidora de Serveis Socials, Infància, adolescència i gent gran,
Ana Bajo, per donar la benvinguda als primers alumnes d’aquest
servei.
L’Institut Rovira-Forns també ha encetat el Servei comunitari amb alumnat participant
als projectes Ment activa per a la
nostra gent gran!, Correm junts,

El Consell d’Adolescents tracta
els trastorns alimentaris
El Consell d’Adolescents Municipal treballarà aquest curs sobre
els trastorns alimentaris. Aquest
tema ha estat escollit per la trentena de representants que van
assistir a la primera reunió celebrada el 27 d’octubre. Aquest
curs prendran part en aquest
òrgan consultiu l’alumnat dels
instituts Estela Ibèrica i RoviraForns, de l’Institut Escola Santiga, del Col·legi Sagrada Família
i de l’Escola Tabor.
Aquest serà el primer curs
en què el Consell d’Adolescents
prendrà la seva forma. Tan és així
que seran els mateixos joves els

Tornen a obrir-se tres patis
escolars els caps de setmana

que redactin el reglament d’aquest
nou òrgan de l’Ajuntament igual
que han escollit la temàtica a treballar. El regidor d’Educació, Pere
García, ha recordat que el curs
passat es va posar en marxa, però
es va fer servir el reglament del
CIM i això aquest curs ja canvia.
Per a García “la implicació dels
joves és primordial i el Consell
d’Adolescents té per objectiu
empoderar-los i exposar els
temes que els preocupen”.
En aquesta primera jornada
els joves van comptar amb els
dos perpetuencs membres del
CNIAC. E.N.

d’Asperpol; Eines per l’autonomia,
de la Regidoria de Ciutadania;
Sumem al PAE, d’Educació,
Col·laborem amb la lliga Fair
play!, de la Regidoria d’Esports i la
Campanya Cap infant sense joguines, de Serveis Socials.
En alguns d’aquests projectes
també hi prendrà part alumnat de
l’Institut Estela Ibèrica.

Intercanvi del
Col·legi Sagrada
Família amb una
escola sueca
Alumnes de tercer d’ESO del
Col·legi Sagrada Família de
Santa Perpètua han participat
en un intercanvi internacional
amb una escola de Vallentunna,
Suècia.
L’alumnat suec va arribar
diumenge 23 d’octubre i van
visitar diferents indrets del país,
com Barcelona o Tarragona, segons han explicat del Col·legi
Sagrada Família en un comunicat. L’alumnat del SAFA tenen
previst viatjar a Suècia al mes de
maig. R.G.

cada centre. El pati de l’Escola
La Florida sobre de 9 h a 17 h,
a l’Escola Bernat de Mogoda de
9.15 h a 17.15 h i el de l’Escola
Santa Perpètua de 9.30 a 17.30
hores. Els patis d’aquests centres
educatius s’obriran a la ciutadania tots els dissabtes i diumenges
excepte el 25 de desembre.
Una persona responsable de
l’empresa contractada obrirà i
tancarà els patis en l’horari establert, comprovarà l’estat de les
instal·lacions i informarà si hi ha
hagut incidències. E.N.

Santa Perpètua commemora
el dia nacional del TDAH
Una setantena de persones de
les quals una cinquantena eren
infants van prendre part a l’acte
amb motiu de la commemoració
del Dia Nacional de la Conscienciació sobre el TDAH. L’activitat
es va celebrar el 27 d’octubre i la
van organitzar les entitats Espiral Catalunya i l’AFA de l’Escola
Santa Perpètua i va consistir en un
berenar solidari i un conta contes
inclusius a càrrec de Mercè Martínez, d’Un Conte al Sac. Durant el
berenar solidari, l’AFA va recollir
80 euros, que ha donat a Espiral.
En el decurs de l’acte, també es va
llegir el manifest de la Federació
Espanyola d’Associacions d’Ajuda
al Dèficit d’Atenció i Hiperactivi-

tat, FEAADAH, sota l’eslògan El
TDAH és per a tota la vida. En el
manifest, que va llegir la vocal
de l’AFA de l’Escola Santa Perpètua, Judit Terés, es ressalta que
el TDAH no passa i sense tractar pot provocar problemes més
greus. El text del manifest mostra
la indignació perquè afirmen que
“es nega l’existència, es nega la
gravetat, es nega la formació
dels professionals de la sanitati de l’educació, es nega una
legislació que protegeixi a les
persones amb TDAH”.
L’Ajuntament s’hi va sumar
amb un llaç de color taronja a
la Casa de la Vila i la font de la
rotonda de la Font. E.N.
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L’Informatiu den la infància arriba
a la setena edició amb un especial
pel respecte a la diversitat
Des de l’any 2016 els i les alumnes de les escoles de Santa Perpètua de Mogoda participem en
l’elaboració d’un especial dels
infants a l’Informatiu. Aquest
any arriba la setena edició de
l’especial, el tema enguany és el
Respecte a la Diversitat.
En els seus inicis, els infants
participàvem
il·lustrant les
diferents notícies que es presentaven i més endavant vam
començar a redactar-les. En
aquesta setena edició hem participat l’alumnat de Primària i
Secundària de les escoles Santa

Perpètua, el Bernat de Mogoda,
la Florida, la Tabor, el Sagrada
Família, el Barcanova, l’Institut
Estela Ibèrica i l’institut-escola
Santiga.
Aquesta edició es fa amb
motiu del Dia internacional de
la infància i adolescència que
serà el dia 11 de novembre amb
la finalitat de donar a conèixer
les reflexions dels infants i joves
de Santa Perpètua de Mogoda.
Aquesta edició especial és la
número 694.
Com cada any, la redacció de L’informatiu s’ha posat

Alumnat de cinquè de Primària I Escola Bernat de Mogoda

en contacte amb les diferents
escoles i instituts de Santa Perpètua de Mogoda per proposarnos participar. Han assignat
als diferents cicles de primària
i secundària de cada escola o
institut una activitat de treball.
Els centres educatius hem presentat les diferents propostes
realitzades per l’alumnat. En
aquest plec podeu trobar diferents entrevistes, un reportatge,
espais de reflexió, fotografies,
passatemps i dibuixos.
A més, la redacció de
L’informatiu també va proposar

un concurs escolar per triar la
portada d’aquest especial. En
aquest concurs podia participar
tot l’alumnat o grup de classe
que ho desitgés. Un cop van
rebre tots els dibuixos, la redacció de L’informatiu va triar la
portada guanyadora.
Un any més, la redacció ens
ha agraït la participació i la predisposició de tot l’alumnat, del
professorat i dels centres educatius. I per aquest motiu, en
agraïment, un cop es publiqui
aquest especial els participants
rebrem un obsequi.
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Óscar Esteban
Com podem fomentar
el respecte cap a les
persones de diversitat
sexual i de gènere

Professió Educador social Feina actual Tècnic de la Regidoria d’Igualtat i Drets civils

Quins són els teus passatemps preferits? Sóc
pare així que el que és oci i passatemps ens costa
molt encara. A mi m’agrada molt anar a la muntanya a caminar i llegir i també la música, cinema,
sèries...
Per què vas escollir aquesta carrera? No vaig fer
la carrera quan tocava. Vaig fer l’EGB i em vaig
posar a treballar. Després de veure els treballs que
hi havien vaig decidir que havia de fer una carrera
i vaig escollir la que més em va agradar, educació
social.
Quina ha sigut la feina més important que
has fet? Totes són importants. El més destacat és
ajudar a les persones desafavorides ja sigui gent
gran, amb diversitat funcional, dones maltractades o infants amb nens amb risc social. Es tracta
d’ajudar a les persones. No crec que hi hagi una
cosa més important que l’altre. La intenció és que
si algú necessita ajuda, l’administració li ha de
proporcionar.

Quina és la notícia més impactant que vas fer
mai? Al poc temps d’arribar a l’Ajuntament van
matar a una dona víctima de violència de gènere.
La situació de la pregunta d’abans té alguna cosa
a veure amb el teu treball? Sí, atenem a dones en
situació de risc per diferents motius. Per evitar
situacions així l’educació és important i hem de
ser lliures en el moment de trobar a una persona i
si no ens interessa poder decidir separar-nos.
Has viscut tu moments on no s’hagi respectat
la diversitat? Molt bona pregunta. Quan tenia la
vostra edat i sent home, vivia aquestes situacions i
no era conscient. Quan vinc a veure algunes de les
xerrades i tallers que organitzem als Instituts sobre
relacions tòxiques, sexualitat, el col·lectiu lgtbi, em
fan pensar que jo no n’era conscient.
Quan erets jove et vas plantejar ser gai? Penso
que més que plantejar-t’ho, ho sents. No em va
passar però si hagués estat o hagués passat, ho
hauria tingut més complicat que ara perquè era
una altra època.

Com podem fomentar el respecte cap a les persones de diversitat sexual i de gènere? És molt
fàcil. Primer és intentar modular el llenguatge i no
fer bromes que poden ferir sentiments o generar
situacions de risc. Abans es feien molts acudits de
la temàtica lgtbi que no estan ben vistos ara, per
sort. Ara fa poc ha passat amb el futbolista Iker
Casillas que va fer una broma molt desafortunada
sobre el col·lectiu lgtbi. Quan insultem a algú
dient-li “maricón” es pren com si fos despectiu i
pot sortir sol però hem de posar consciència.
Que és el pla local de la diversitat i el gènere?
És un Pla que reconeix els drets i un tema de sensibilització envers la diversitat sexual i de gènere.
Què t’ha semblat l’entrevista? Ha estat bé
perquè ha sigut una miqueta improvisada, ha estat
sabrosa i ha hagut una mica de tot.
És que encara no som professionals, estem fent
una optativa de periodisme.

En què consisteix la teva feina? Doncs no consisteix en una sola cosa però la més important és que
ens centrem en les dones.

Luis Adriano Babetón, Laia Vila, Laia Romero, Marina Roca, Laia Lopez, Iris Hernandez, Alan Fernández, Biel Martín, Unai Feliz, Leyre Jiménez, Núria Vidal, Álex Rodriguez, Ania Linares, Iker López, Mar Valverde, Víctor Rodríguez I Alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Estela Ibèrica
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Ariadna Mingueza
Encara no hi ha igualtat de
gènere en el futbol, tot i que
s’està lluitant, encara queda molt

Ariadna Mingueza juga actualment al F.C. Barcelona com a migcampista defensiva i a l’agost passat va guanyar el mundial
de futbol femení a Costa Rica amb la selecció espanyola Sub
19. Als seus dinou anys amb el tarannà perseverant i discret
que la caracteritza, s’ha fet un lloc destacat a l’equip del Barça
B i també a la selecció espanyola. La seva família sempre l’ha
recolzat perquè fos futbolista. Seguint una trajectòria ascendent està obrint pas a les noves jugadores i s’ha convertit en
un referent.
T’ha costat arribar a ser jugadora de futbol professional
pel fet de ser una noia? No
massa perquè vaig tenir la sort
que quan vaig començar ja vaig
anar amb un equip de noies.
Però tinc companyes que van
haver de començar amb nois
perquè no hi havia equips suficients per formar un equip
femení.
Penses que pel fet de ser dona
ho has tingut més difícil per
dedicar-te al futbol? Sí, jo crec
que sí perquè no es valora igual
el fet d’aconseguir coses sent
futbolistes nois que noies. Però
tot i així, a l’època que jo hi he
entrat ha estat una mica més
fàcil.
Creus que en el món del futbol
hi ha igualtat de gènere? Tot i
que s’ha avançat bastant, crec
que no hi ha igualtat, malgrat
que s’està lluitant per arribar-hi,
queda molt per aconseguir-ho.
Quina opinió et mereixen les
persones que pensen que les
noies no haurien de jugar?
Que diguin el que vulguin però
jo crec que s’està mostrant que

les noies a nivell femení, per
exemple, amb el Barça i la selecció espanyola amb el mundial,
aconsegueixen fins i tot més
èxits.
Què opines sobre els professionals que tenen un bon sou
i no han de treballar mentre
que les noies heu de treballar
per viure? Aquí entra també
el que genera l’esport femení
i l’esport masculí. Fins ara, el
futbol masculí cobra més per la
visualització que té, la publicitat
i els patrocinadors. Però jo crec
que ara, cada vegada més, s’està
apostant pel futbol femení,
encara no es poden guanyar la
vida només del futbol però jo
crec que d’aquí a uns anys la
majoria de jugadores podran
només jugar a futbol.
Què opines sobre que es prengui més seriosament el futbol
masculí que el femení? No
molt bé, però jo crec que ara
estem lluitant perquè es prengui més seriosament. Tot i així,
no és suficient i seguirem lluitant per aconseguir-ho.
T’agradaria que hi hagués un

Alumnat de sisè de Primària I Col·legi Sagrada Família

equip mixte? No ho sé, perquè
jo crec que físicament hi ha
molta diferència. De fet, no
fa molt, vam jugar un amistós
femení contra un juvenil masculí i vam guanyar, però físicament es nota molt.
Hi ha bon ambient dins el teu
actual equip de futbol? Si, a
més penso que el més important per a un equip és la unió
que hi ha dins d’un vestuari, i
considero que el bon ambient
de l’equip va fer que guanyéssim la copa.
Alguna vegada has volgut
llençar la tovallola per les crítiques de t’hagin fet per ser
una noia futbolista? No, de
fet quan escolto crítiques de la
gent, insults.., intento no tirarme avall, tot el contrari. Ho
agafo com un repte a veure si
aconsegueixo que ho entenguin.
Coneixes alguna companya
que hagi rebut insults pel
fet de ser noia i dedicar-se a
aquest esport i ho hagi volgut
deixar? Sí, de fet moltes jugadores que estan a la 1ª divisió

han rebut molts insults, sobretot als camps dels contraris
perquè hi ha gent que es dedica
a insultar sense saber res.
Quan vas començar a fer
futbol, la teva família i amics
et van recolzar? Sí, des de
sempre la meva família m’ha
acompanyat. Al principi, quan
el camp no era de gespa no
m’ho van permetre, vaig haver
d’esperar a que ho fos. Però
sempre m’han recolzat.
Què et va motivar a jugar a
futbol? El meu germà, perquè
l’acompanyava als tornejos i en
un d’ells em vaig motivar molt.
Vaig veure clar que volia ser futbolista.
Creus que una part de la teva
fama és gràcies al teu germà?
Sí que és veritat que en un principi se’m relacionava molt amb
el meu germà, però ara jo crec
que m’ho he guanyat jo sola,
pel que estic aconseguint i per
haver arribar on he arribat.
Com et vas sentir quan et va
fitxar el Barça? Era el meu
somni, molt contenta.

Has hagut que renunciar a
alguna cosa pel futbol? Sí, vaig
renunciar a la música, tocava
el violí i anava al conservatori,
però estava fent l’ESO. Vaig
començar a agobiar-me bastant
perquè no podia fer-ho tot. A
més a més, començava a anar la
selecció, feia música i soc una
noia que m’exigeixo molt personalment, volia treure bones
notes i vaig haver de deixar la
música.
Et va costar decidir-te entre la
música i el futbol? Si, de fet ho
vaig passar malament, però en
aquell moment em va cridar la
selecció espanyola i em sentia
molt valorada en el tema futbol,
i no me’n penedeixo.
Com et sents amb tu mateixa
per poder haver aconseguit
el teu somni i fer que altres
noies ho vegin més accessible? Doncs per a mi i totes les
meves companyes, és un orgull
perquè hem passat molt de
temps treballant per aconseguir aquest nivell. Tant de bo
puguem aconseguir molts més
èxits perquè moltes nenes ens
segueixin.

El Reportatge / 5

La diversitat cultural
i la xenofòbia
La diversitat cultural és l’existència i convivència de moltes cultures en un mateix grup o
societat, això de vegades provoca xocs multiculturals, ja que no totes les persones que conviuen
en un grup comparteixen llengua o costums. En
aquest sentit, la xenofòbia és l’odi a l’estranger, a
tot el que és diferent.
A Santa Perpetua la xenofòbia existeix i amb
prou feines es denuncia. És la conclusió que
s’extreu de l’informe elaborat per un grup
d’adolescents del poble. El 23 d’agost van fer
una enquesta i el 51,8% de les persones entrevistades manifesten haver patit discriminació i
haver viscut situacions com el tracte despectiu,
insults, violència verbal, discriminació a l’àmbit
laboral o de l’habitatge, marginació i exclusió
social. Un 55% considera que el motiu ha estat
el seu color de pell i trets físics, un 38% pels
costums i comportaments cultural i un 33% per
les creences religioses i indumentària.

Altres tipus de discriminació
L’homofòbia, la xenofòbia, la grassofòbia... Hi
ha molts exemples de discriminació al món.
Ja sigui pel que t’agrada, per la teva orientació
sexual, pel teu color de cabells, per la roba que
fas servir... Facis el que facis, hi ha persones que
no trigaran gaire a jutjar-te. Et diran terrorista
si dius que ets d’Aràbia, et diran menja-gossos
si dius que vens d’Àsia, et diran primitiu si dius
que ets africà...

Cal actuar davant de la discriminació
S’ha d’actuar davant de la discriminació, no
hem d’aguantar els insults de persones que es
creuen superiors a nosaltres. La xenofòbia
també afecta els nens i nenes i hem d’ajudarlos a entendre i crear la seva identitat. Com el
21 de març se celebra el Dia Internacional de
l’Eliminació de la Discriminació, podem aprofitar-ho per abordar aquestes qüestions i també
per reivindicar l’eliminació de la discriminació i
la xenofòbia a la nostra societat.

Maneres de combatre la xenofòbia
Podem lluitar contra la discriminació
a través de la denúncia de les actituds
xenòfobes i mitjançant campanyes
de conscienciació i sensibilització
sobre el respecte a la diversitat.
Propostes per al nostre municipi
Un grup d’alumnes de secundària
del Sagrada Família ha reflexionat
sobre el tema de la xenofòbia.
Com que la gent no sol
denunciar actituds xenòfobes
que es viuen o s’observen
a Santa Perpètua, creuen que
seria bo crear bústies especialitzades
per denunciar la discriminació
cultural. La població hi podria
introduir cartes on expliqui
les seves experiències
anònimament, ja que
normalment la gent
no denuncia per por.

Hugo Algaba, Giselle Gómez, Abril Martín, Fran Garcia i Mark Bienvenido I Col·legi Sagrada Família
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Cristina Castillo i Naia Núñez
I 5è B La Florida

Ian Siles López I 4t B La

He dibuixat dues perso
amigues. S’estimem mo
importa el seu color de pe

Hem dibuixat un nen de pell fosca
i s’estan rient d’ell. Nosaltres
l’ajudem perquè això no està bé.

Ivet Juan Lucena I 3r A La Florida
Hi ha un nen que va amb cadira de
rodes i els seus companys s’estan
burlant i una nena li diu si vol ser
el seu amic i li dona un collar de
mollors amics.

Yanira Luce Pérez I 3r A La Florida
En el meu dibuix una nena es riu d’un nen perquè porta
un vestit rosa i això no està bé perquè cadascú
pot vestir-se i ser el que vulgui.

La

És
Mercè Nieto i Noa Pérez I 5è A La Florida
La discriminació de quan t’agrada una persona del
mateix gènere que tu.

a Florida

nes que son
olt i no els
ell
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Aina Català Mendoza I 4t A La Florida
El meu dibuix es titula ‘Tots som
com som’ perquè cadascú és diferent
als altres però tots tenim els mateixos drets
.

ara Herrero Rubio I 2n La Florida

s una persona que no respira bé i jo jugo amb ella al pati.

Salma Benissa I 5è B La Florida
El meu dibuix representa que no ens hem
de burlar d’una persona per ser diferent.

Beth Sanahuja Guirao I 3r B La Florida
El que representa el meu dibuix és una noia que li faltava una cama i havia vingut una altra noia i li havia
ajudat a caminar.

Laia Góngora Jurado I 6è B La Florida
El meu dibuix representa la diversitat de color de pell i
al diversitat llingüística.
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Diversitat de personalitat

Diversitat econòmica

Diversitat de gènere

La personalitat és la forma de pensar, la forma
d’actuar i la forma de conviure. Cada persona té
la seva personalitat i té dret a expressar-se com
vulgui dins el que és correcte i dins el respecte. Us
posem un exemple d’un conflicte que ha passat a
l’Institut Escola Santiga. Un dia fent un repte d’un
objecte volador a la classe de les Igualtats, dos companys van tenir un conflicte perquè no pensaven el
mateix. Es van començar a dir coses lletges d’ells
mateixos. A més a més en el moment que es van
cridar es van faltar el respecte.

Nosaltres hem escollit la diversitat econòmica
perquè els preus han pujat molt, i la gent no pot
pagar perquè els sous esta baixant. Per exemple l’oli
de oliva costava aproximadament de 10 a 15 euros i
ara ha pujat a 20 euros. La nostra opinió sobre això
que esta passant és dolenta perquè la gent pobre
mereix el mateix que nosaltres. A Barcelona hi ha
molta gent al carrer que no té on viure, no tenen
menjar i poca gent els ajuda. Per millorar aquesta
situació hem pensat que cada mes es facin rebaixes
als supermercats de les coses mes bàsiques com el
menjar.

En aquest text parlarem de la diversitat de gènere,
donarem la nostra opinió i les millores que pot
tindre el poble.

Nosaltres pensem que es poden fer coses per què
la gent tingui mes consciència sobre aquest tema.
Una idea que tenim és pintar un mural sobre la
diversitat de personalitat a un lloc important
i bonic per on passi molta gent, de Santa Perpètua de Mogoda, com per exemple la plaça de
l’ajuntament, la plaça de l’església, el parc municipal o la plaça nova.

Podrien posar una màquina que quan posem una
ampolla o llaunes ens donin 5 cèntims per no contaminar tant i per guanyar una mica més de diners.
Eric Salvany, Nuria Luchoro
i Dikra Bensliman Azhari

La diversitat de gènere són les persones
LGTB(Bisexuals, gais, pansexuals, etc.) bàsicament és que pots ser del gènere que vulguis.
La nostre opinió és que ens sembla bé les persones LGTB. Hi ha gent que no respecta les persones
LGTB i aquelles persones es diuen homofòbiques.
Avui farem una petita enquesta per veure que
opinen els nostres companys sobre la diversitat de
gènere. El resultat de la enquesta ha sigut: un 78%
està a favor i un 22% no està a favor de que les
persones siguin del gènere que vulguin.
Per millorar el poble volem posar cartells i pins de
la bandera LGTB i als cartells posar una frase que
digui “igualtat per tots”. Volem representar amb
això que els LGTB també mereixen respecte.
Karen Barboza, Júlia Sanguino
i David Garrido

Aitor Campillo, Arnau Sunyer i
Manuel Navarro

Diversitat cultural
La diversitat cultural són les diferents cultures dels
diferents països.

Diversitat funcional
Hem triat la diversitat funcional perquè hi ha
molta gent amb discapacitats. Com per exemple:
mobilitat reduïda, problemes auditius, problemes
de vista etc...
La gent que té discapacitat funcional sempre necessita una ajuda per poder viure una vida bastant
normal, molta gent no s’ho pot permetre a nivell
econòmic. Una idea per millorar Santa Perpètua és
fer un parc infantil adaptat per a gent amb discapacitats funcional. Una altra proposta per les persones cegues és que el semàfor de vianants quan
estigui en vermell faci algun tipus de so. Algunes
persones van en cadira de rodes, i necessiten més
rampes.
La nostra opinió és que ens sembla malament que
a vegades la gent jutgi algú amb discapacitat funcional només pel seu aspecte, per exemple: “Tu
no pots jugar al tennis perquè no tens mans”, en
comptes d’ajudar-lo si ho necessita.
Antonio Pereira, Paula Vargas,
Walid Mourabit, Martina Enciso,
Killyan Santander i Eric Dominguez

La nostre opinió sobre la diversitat cultural és que
ens agrada perquè gràcies a ella pots investigar
sobre diferents cultures i descobrir moltes coses
noves. Trobem que és important que hi hagin
diverses cultures en el món, ja que si no fos així
tots seríem iguals.
Segons el nostre punt de vista creiem que compartir les diferents cultures de cada persona, basantnos en el seu país natal, seria una bona manera
d’integrar i normalitzar les diverses cultures de la
gent de Santa Perpètua.
Per millorar el nostre poble, hem pensat de fer un
passeig de “paradetes” a la Rambla, que es diria:
Passeig Cultural. Consistiria en que la gent comparteixi la seva cultura, a través de menjars, roba,
balls...que exposarien a les seves parades. Hem
pensat de fer-ho el segon divendres del mes de
Maig i de Setembre.
Asier Escamez, Clàudia Alemany
i Noa Guerrero

Diversitat sexual
En aquest text parlarem sobre la diversitat sexual que hi ha al món en el segle XXI. I
també donarem la nostra opinió sobre aquest
tema i que avui dia cada cop per sort està més
normalitzat gràcies a totes les associacions
que han recolzant a tots aquests col·lectius.
La nostra opinió sobre la diversitat sexual és que esta
bé que hi hagin diferents tipus de diversitat sexual.
I poder decidir com volem ser nosaltres mateixos,
decidir a qui estimar, com vestir i com actuar.
A nosaltres no ens agrada que hi hagi persones que
fan bullying o maltractin a d’altres per la seva condició sexual. Tots podem conviure en la mateixa
societat. A nosaltres des de la classe de les Igualtats
de l´Institut Escola Santiga ens agradaria fer un
cartell ben gran a Santa Perpètua que posi “Respecteu la diversitat sexual i tots serem més feliços”.
Laia Larriba, Víctor Gonzalèz
i Jairo Donaire
I Sisè de Primària. IE Santiga
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1 Construcció i
deconstrucció
En aquesta imatge es pot observar
com, just a la meitat de la imatge, es
pot veure la diversitat arquitectònica
que tenim al poble, amb cases majestuoses fent frontera amb construccions
abandonades des de fa temps. Alhora es
pot interpretar com que tot i que existeix una transició cap a la modernitat,
conservem antiguitats que ens han fet
arribar fins a on som ara.

3 Tot neteja!

5 Diversitat

7 La diversitat d’automòbils

La imatge ens transmet un missatge
d’igualtat, manifestant que tot i que
cada producte de neteja s’aplica sobre
una superfície diferent, tots fan la
mateixa funció de netejar una superfície. Aquests productes de neteja han
estat i continuen sent molt presents a
les nostres vides arran de la pandèmia
que ens ha tocat viure.

En aquesta imatge hem volgut representar la diversitat, no només de les persones sinó també de la natura i el medi
ambient, amb diversos pals de diverses proporcions hem escrit la paraula
“DIVERSITAT”, per donar a entendre
que tot i que tots som diferents, també
tots formem part d’alguna cosa i som
indispensables per algú ja que si traiem
qualsevol d’aquests pals, la paraula no
tindria sentit i no hi hauria un bon
resultat final.

La nostra fotografia representa la diversitat de bens materials en un entorn
del segle XXI. La representem amb dos
tipus de cotxes diferents, on un és més
antic que l’altre, però que es respecten
i conviuen igual. El nostre missatge es
que tots hem de respectar-nos, i conviure amb tots i totes per moltes diferencies que hi tinguem.

Biel Gómez, Daniel Cubells
i Cesc Vinyals

Jan Oller, Biel Baldó i Jan Batalla

Jan Plaza, Adam El Marghini
i Roger Rivera

Guillem Rodríguez i Marc Sabaté

8 NOS-ALTRES

4 Tots som diferents
2 Comerç local
La nostra foto representa la diversitat
de botigues i comerç local que podem
trobar a Santa Perpètua. Vam fer la foto
al carrer Pare Rodés, un carrer per a
vianants ple de comerç local i diferents
negocis. A la foto podem veure la fruiteria Guerrero, la botiga de complements
“Cucades” i el forn de pa “Ribas”.
Berta Capdevila, Edna Pedrazo i
Maria Aguilà

Pedres diferents tant de mides com de
formes que, en ajuntar-les formen una
D de diversitat. Depèn de com ho miris
també pots veure una cara. Representa
un grup de persones que estan donant
espai a que entrin els demés al grup. No
tots som iguals, no ens agrada el mateix,
però ens hem de respectar igualment.
Pol Enfedaque, Àlex Ruano
i Jailin Ambrosio

6 Ossos de peluix iguals?
Tres ossos de peluix iguals però de diferent color. Cada un té el seu xarop.
Cada xarop cura un tipus diferent de
tots. Tots tenen tos però tots tenen el
seu remei.
Gerard González, Víctor Da Silva
i Marc Rodríguez

Amb aquesta imatge, mostrem les
diferencies de les nostres cares com del
nostre aspecte físic. Es veu la diferencies del to de pell, del tipus de cabell,
forma de cara ,complements...
Tots aquestes diferencies físiques no ens
limiten a seguir iguals i respectar-nos,
ja que les nostres diferències físiques no
tenen perquè que limitar-nos a res.
Dennis Baltodano, Adelina
Neculae i Valentín Neculae

I 4t ESO Escola Tabor

10 / Passatemps

/ 11

Posa color a aquest
dibuix sobre la
diversitat

12 / Finalistes del concurs de portades
Finalistes del primer concurs escolar
Han participat un total de 34 dibuixos de 51 alumnes de l’Escola Tabor, Col·legi Sagrada Família, Institut Estela Ibèrica i IE Santiga. La redacció de l’Informatiu va seleccionar 12 finalistes
dels quals va acabar triant tres guanyadors. Us deixem una representació de les propostes de portada!

Rocío Luna I INS Estela Ibèrica

Gal·la Márquez I IE Santiga

Laura Paredes I INS Estela Ibèrica

Carmen Delgado I Col·legi Sagrada Família

Claudia Kind I INS Estela Ibèrica

Maria Figuera I INS Estela Ibèrica

Solucions
passatemps

gràcies per fer-ho possible!
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Vuit entitats proposen al Consistori
un Pla d’acció social municipal
Cesca Mejías

R

epresentants de les entitats
socials del municipi han
presentat a l’Ajuntament
de Santa Perpètua la proposta
d’elaboració d’un Pla d’acció social municipal per integrar totes
les accions i programes dirigits
als col·lectius més vulnerables,
basat en la col·laboració i participació mútua entre la societat civil
i l’administració local amb la voluntat de millorar les polítiques
d’atenció a les persones i les relacions comunitàries al municipi.
La proposta ha estat impulsada per
les associacions veïnals Can Folguera, Centre Vila, CJ La Florida,
La Creueta i Gaudeix Mas Costa
i les entitats Santa Perpètua Solidària, ASPERPOL i l’Associació
Cultural Comunitat Musulmana.
L’alcaldessa, Isabel Garcia, acompanyada dels regidors Marçal Solà
i Ana Bajo es va reunir amb una
delegació d’aquestes entitats el 2
de novembre a la Sala de Plens.
“Hem expressat la nostra volun-

La trobada va tenir lloc el 2 de novembre a la Sala de Plens / L’Informatiu

tat de col·laborar i participar de
manera activa en les polítiques
socials que el nostre municipi
presta, davant de la situació de
crisis successives i de la manera
que està impactant en tots els
col·lectius, però especialment en
els més vulnerables”, ha manifestat Josep Sánchez, portaveu de
les entitats. “Ens hem emplaçat
en un futur proper tornar-nos
a veure i anar aprofundint de
manera més precisa en tot allò
en què podem treballar junts i
fer realitat aquests objectius”, ha
afegit Sánchez.

Es pintarà un mural en el
marc dels Dies Europeus de
la Solidaritat Local
La Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional se suma a la
setena edició de la campanya dels
Dies Europeus de la Solidaritat
Local que se celebra del 15 al 30 de
novembre. Aquest any es crearà un
mural participatiu amb el títol La
cooperació com a manera d’entendre
el món. El mural es començarà a
pintar a mitjans de novembre al
passeig de La Florida, sota la via
de ferrocarril de la línia de rodalies
R8. Els infants del servei socioeducatiu participaran en aquesta acti-

vitat amb dos tallers els dies 21 i
22 de novembre. Els membres del
Consell Municipal de Cooperació,
coincidint amb la sessió plenària
del 29 de novembre, faran la inauguració del mural en un acte que
començarà a les 18 h.
L’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la Diputació subvenciona aquest projecte i
gravarà el 22 de novembre el taller
participatiu que formarà part d’un
vídeo-resum de les activitats a tota
la província. R.G.

Per la seva part, l’alcaldessa
ha agraït la implicació de les
persones participants “perquè
demostren tenir interès per tot
el que passa al nostre municipi i aquesta voluntat de manera altruista de dedicar part
del temps a construir i dur a
terme millores i projectes per
la qualitat de vida del nostre
municipi”. “Aquesta ha estat
una primera reunió, però espero i desitjo que puguem fer
un molt bon treball de manera
conjunta”, ha asseverat la primera edil.

Vuit atencions del
Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges ha rebut un
total de vuit visites en el seu darrer
desplaçament telemàtic a Santa
Perpètua. Les persones ateses han
presentat sis queixes i fet tres consultes. Les problemàtiques plantejades han estat temes relacionats
amb consum (electricitat), la salut
i els serveis socials. Una de les sis
queixes presentada anava adreçada
a l’Ajuntament. En aquesta ocasió
l’atenció s’ha fet via trucada o videotrucada. Aquesta era la segona
vegada que aquest any el Síndic
donava aquest servei al municipi.
Al mes de maig es van atendre set
persones. E.N.

L’Ajuntament recull 59 sol·licituds
a la convocatòria de rehabilitació
Un total de 59 sol·licituds s’han
presentat a la convocatòria de subvencions a la instal·lació d’ascensors
i a actuacions de millora de
l’accessibilitat i de rehabilitació
d’edificis que promou la Regidoria
d’Habitatge de l’Ajuntament de
Santa Perpètua i que està dotada
amb 100.000 euros. El regidor
d’Habitatge, Sergi Hernández, ha
manifestat que la xifra “constata

que és una realitat i una necessitat social imperant per a la
ciutadania i per millorar l’estat
de conservació dels habitatges i
dignificar la vida de molts veïns
i veïnes”. L’edil ha destacat que
les 59 sol·licituds presentades per
comunitats i propietaris és una
xifra “extremadament positiva”
i ha avançat que aquesta línia de
subvencions es tornarà a editar ja

que aquest programa és una peça
“d’una estratègia complexa” per
treballar en la promoció i ajuda a
la rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques en el parc
d’habitatge de la ciutat. Hernández
ha explicat que s’està treballant per
desenvolupar eines per assistir a les
comunitats de veïns per dinamitzar la rehabilitació i la instal·lació
d’ascensors. R.G.

S’obren les sol·licituds per
al Cap infant sense joguina
L’Ajuntament obre el 21 de
novembre el període perquè les
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social del
municipi puguin sol·licitar ser
beneficiàries de la campanya Cap
Infant Sense Joguina. Aquest programa s’adreça a famílies amb
infants i adolescents fins als 17
anys i té per objectiu que cap
infant del municipi es quedi sense
regal la Nit de Reis.
Les famílies que vulguin ser
beneficiàries de la campanya ho
han de demanar formalment

fins al 2 de desembre presentant
una instància específica de forma
telemàtica a la seu electrònica de
l’Ajuntament, o bé de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per ser ateses de
manera presencial, caldrà demanar
cita prèvia al telèfon 93 574 32 34.
Les famílies poden indicar en
la mateixa instància quin tipus
de joc o joguina creuen que pot
agradar més als seus fills i filles
amb l’objectiu d’ajustar-se més a
les necessitats de cada família i als
gustos de cada infant. E.N.

Tallers sobre obesitat infantil
L’Equip d’Atenció Primària de
Santa Perpètua ofereix educació
grupal per a infants i adolescents
amb sobrepès o obesitat d’entre 10
i 14 anys. Les sessions començaran el 14 de novembre al Centre
Cívic Can Taió. Per assistir cal inscripció que s’ha de formalitzar al
taulell d’atenció a la ciutadania del
CAP Santa Perpètua. El programa
consta de sis sessions, que es desenvoluparan els dilluns entre el 14
de novembre i el 19 de desembre.
Es treballaran els hàbits de vida i
conducta relacionant aspectes die-

tètics, activitat física i aspectes conductuals-psicològics. Les sessions
començaran a les 18 h i tindran
una durada de 90 minuts, aniran
a càrrec de la dietista nutricionista,
la referent de benestar emocional i
infermera pediàtrica. Els temes que
es tractaran durant el programa del
CAP estan vinculats al sobrepès
i obesitat, bases de l’alimentació
saludable, aprendre a escollir els
aliments, gana emocional i exercici
i hàbits saludable. La programació
compta amb la col·laboració de la
Regidoria de Salut. R.G.

A cop d’ull
Unes quaranta persones, a la sessió
sobre el reglament d’estrangeria

S’atorguen 11.000 euros a
projectes d’emergència
L’Ajuntament aportarà aquest
exercici 2022 al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament
(FCCD) un total d’11.000 euros
per donar suport a diferents ajuts
d’emergències. El Consistori ha
atorgat un ajut de 5.000 euros
al projecte de Manteniment del
laboratori i de la producció local
de medicaments essencials als
campaments de refugiats sahrauís
a Tindouf. També ha concedit
3.000 euros a cada un d’aquests

tres projectes: l’establiment d’un
perímetre agrícola per a la millora
de la productivitat i dels ingressos
d’un gie de dones per la seguretat alimentària de la comuna de
Paroumba/Daharatou, regió de
Kolda (Senegal); Aigües compartides: gestió rural comunitària per
al maneig integral dels recursos
hídrics al trifinio Centreamericà:
Guatemala-Honduras-El Salvador
i a la Campanya de Suport a la
població d’Ucraïna. R.G.
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Fins al dia 30 està obert el termini
per participar a la Fira de Nadal
Rodrigo González

L

es entitats, associacions,
establiments comercials o
artesans autònoms que
vulguin muntar una parada durant la Fira de Nadal ja es poden
inscriure de manera telemàtica
emplenant un formulari que es
troba a l’adreça https://bit.ly/InscripcionsFiraNadalSPM2022. El
període d’inscripcions està obert
fins al 30 de novembre.
La Fira de Nadal se celebrarà
el dissabte 17 de desembre en
horari de 10 a 19 h a la plaça
de la Vila i a la Rambla, on a
més, hi haurà activitats diverses
relacionades com el Nadal. Si hi
ha qualsevol dubte, les persones
interessades poden escriure al
correu comerc@staperpetua.cat o
suportassociatiu@staperpetua.cat.

L’Ajuntament informa als comerciants i entitats interessades a
participar que s’assignarà l’espai
en el mateix moment de muntar
les parades, que hauran d’estar
obertes a partir de les 10 i fins
les 19 hores. Per tal de facilitar
l’arribada de forma esglaonada,
l’horari de muntatge serà entre les

La CUP participa a una
Jornada Municipalista
Carla Batalla i Salvador Alemany,
números 2 i 3 de la candidatura
de la CUP de Santa Perpètua,
van participar en la 2a Jornada
Municipalista de la CUP del
Vallès Occidental, que es va celebrar el 5 de novembre a Terrassa.
En aquesta jornada es va parlar
d’habitatge, drets socials i energia

8 i les 10 hores. En aquest horari es
permetrà l’entrada de vehicles per
descarregar. L’organització també
disposarà de quadres elèctrics distribuïts al llarg de la Fira i per poder connectar-se cal portar allargadors propis de com a mínim de
15 o 20 metres. S’aconsella portar
llums de baix consum.

ERC insisteix
a promoure la
residència pública

tres dels punts programàtics de la
CUP al Vallès Occidental. En un
comunicat, Carla Batalla manifesta que “tant l’habitatge, els
drets socials l’energia són dels
punts més importants per la
CUP de Santa Perpètua a causa
de les condicions econòmiques
de les nostres veïnes.” R.G.

Esquerra Republicana insisteix
que es compromet a promoure
la construcció d’una residència
pública per la Gent Gran si governa i considera un lloc òptim
per a la seva construcció el parc
dels Ametllers, davant del CAP de
la Florida i molt a prop del nou
CUAP de Santa Perpètua. Esquerra explica en un nou comunicat
que s’imagina l’equipament com
“un centre on s’ofereixi atenció
personalitzada i els drets i desitjos de les persones siguin escoltades amb respecte i es valori
el seu projecte de vida”. També
com un lloc obert, amb l’aparença
més de llar i no d’instal·lació sanitària, amb capacitat per 60 o 80
persones. R.G.

Reciclos endega una nova
campanya a Santa Perpètua
Reciclos, el programa basat en el
Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) que desenvolupa
Ecoembes, ha posat en marxa una
campanya per instal·lar un hotel
d’insectes al parc Central. Aquesta
és una instal·lació de fusta composta per materials orgànics amb
forats que serveixen com a refugi
a molts insectes. El regidor de
Medi Ambient de l’Ajuntament
de Santa Perpètua, Joan Martínez, ha explicat que l’hotel
d’insectes “ens ajuda a augmentar la presència d’insectes necessaris per l’ecosistema, com les
abelles, marietes o borinots”.
Martínez detalla que “la desaparició de polinitzadors està
arribant a nivells molt preocupants i és imprescindible revertir
l’extinció”. El regidor ha expressat
que els beneficis de poder mantenir als insectes en aquest hotel són,

vol reciclar. Al carrer, cal acudir a
un contenidor groc amb els envasos, dipositar-los allí i escanejar el
codi QR que hi ha en el contenidor. Així, s’obtindran punts per
aportar-los a l’hotel. N.G.

El candidat Pere Garcia a l’oficina del candidat / PSC

El candidat del PSC a l’alcaldia
de Santa Perpètua, Pere García,
ha posat en marxa un nou espai
d’atenció presencial a la ciutadania
perpetuenca. “L’Oficina del Candidat és l’espai i el moment que
em reservo cada setmana per
atendre els veïns i veïnes directa-

WWW.FARMACIALACREUETA.COM
DESCOBREIX LES ÚLTIMES NOVETATS, NOMÉS AMB UN CLIC!
608 109 807

El projecte és un
hotel d’insectes
al parc Central

Pere García, del PSC, posa en
marxa l’Oﬁcina del Candidat

JA POTS FER LES TEVES COMPRES
ON-LINE
EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA A

935 448 668

entre d’altres, “la polinització,
la biodiversitat d’insectes de la
zona i el manteniment del sòl”.
Per aconseguir punts i donar-los al
projecte cal registrar-se a la webapp,
escanejar el codi de barres de la
llauna o ampolla de plàstic que es

Estem oberts de dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 h i dissabtes de 9:00 a 13:30 h

info@farmacialacreueta.com

Avinguda de Santiga, 32, Santa Perpètua de Mogoda

www.farmacialacreueta.com

Segueix les últimes publicacions al nostre Instagram @farmacialacreueta

ment. Estic a disposició de qualsevol ciutadà que vulgui parlar
amb mi sobre Santa Perpètua”,
explica l’alcaldable. El nou espai
està situat a l’agrupació del PSC
local, al carrer de Puig i Cadafalch,
7-9 i està obert tots els dimecres
de 17 a 19 hores. R.G.
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El Casal Popular Pit Roig celebra el
6è aniversari amb diferents activitats

La Castanyada en imatges

L’entitat ha programat propostes per al 19 de novembre
Natalia Guerrero

E

l Casal Popular Pit Roig
organitza diferents activitats en el marc del seu sisè
aniversari. Durant la tarda i nit del
dissabte 19 de novembre l’entitat
ha programat diferents actes oberts
al públic.
L’aniversari començarà a les
18 hores amb jocs de taula com el
Sabbuteo o el Tablle, entre d’altres.
A partir de les 18.30 hores tindrà
lloc una cata de vins amb la Bodega Folguera. El preu és de deu euros i les places són limitades, ja que
s’ha de fer la inscripció enviant un
correu a casalpopularspm@gmail.
com. El Casal explica que a les 21
hores hi haurà un sopar de pintxos
amenitzat per la música jamaicana

La castanyada de Mas Costa va comptar amb un mag / Xarxa de Centres Cívics

Imatge d’arxiu d’un aniversari el Casal Popular Pit Roig / L’Informatiu

pel grup Women of the Ghetto.
Abans del sopar l’entitat ha preparat un concurs relacionat amb
l’aniversari del Casal. A partir de les
00 h es punxaran cançons en vinil.
El Casal Popular Pit Roig convida
“a totes les sòcies i a les veïnes a

participar d’aquesta jornada festiva” i ha explicat que “des de la
Comissió gestora del Casal s’han
pensat diferents activitats per a
tots els públics que permetin a
totes participar i celebrar plegades sis anys d’autogestió”.

CAM Bernades programa una nova
festa el 19 de novembre

Imatge de la CAMstanyada a CAM Bernades / CAMissió

El proper dissabte 19 de novembre CAM Bernades ha
programat una nova nit de
festa. En aquesta ocasió serà la
banda Tropical Galaxia la que
actuarà a partir de les 00 hores
a l’equipament municipal.
Aquest grup està conformat

pel duet de productors bagencs
Pucci i Shakku. Oferiran una
sessió de música breakbeat,
afrotrap i funk amb música que
alçarà la veu contra les injustícies. A més, la nit del 19 de
novembre comptarà amb la
presència de DJs residents.

La temporada de CAM
Bernades es va iniciar el passat
29 d’octubre amb la CAMstanyada. Unes 200 persones
van gaudir de la música de PD
Pawstor, Saing Jabir i DJ Nostromo en la primera activitat de
CAM Bernades. La CAMissió
ha fet una valoració molt positiva de la festa perquè va tenir
“bona rebuda per part del
públic i era una data complicada al ser pont”.
L’organisme que dissenya la
programació organitzarà diferents sessions amb música en
directe i DJs, comèdia i diverses propostes escèniques i nits
per celebrar festes tradicionals.
N.G.

Castanyada popular del Casal Popular Pit Roig / L’Informatiu

Més de 2.000 visites al
Cementiri per Tots Sants
Més de 2.300 persones van visitar
el Cementiri Municipal durant
el dia 1 de novembre, festivitat
de Tots Sants, segons dades de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Perpètua.
Policia Local i Protecció Civil van
muntar un dispositiu especial per
controlar el trànsit en els accessos i
sortides i en la zona d’aparcament.
La majoria de visites es van comptabilitzar durant al matí amb un
total de 405 vehicles i unes 1.920
persones. La tarda del dia de Tots
Sants es van apropar unes 404
persones i uns 76 vehicles. En total van accedir-hi 481 vehicles i el

càlcul de persones és de 2.324. El
cap de la Policia Local, Xavi López, ha qualificat les dues jornades
com a tranquil·les. Sobre la manera d’accedir al Cementiri Municipal, el cap de la Policia Local
apunta que cada any es veu com
l’ús del turisme va en regressió i
cada cop més persones s’apropen
caminant, en bicicleta o en el bus
urbà, aquelles persones que viuen
en els barris més allunyats d’aquest
equipament. Pel que fa a la nit de
la Castanyada, la Policia Local ha
expressat que va ser una jornada
festiva sense incidents remarcables
per festes. E.N.
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La Biblioteca amplia els Clubs de
lectura per a la temporada de 2023
Les inscripcions per formar-ne part s’obriran el 29 de novembre

Imatge d’un dels Clubs de lectura d’aquest any / Biblioteca Josep Jardí

Natalia Guerrero

L

a Biblioteca Municipal Josep Jardí ampliarà
l’oferta dels Clubs de lectura de cara a la temporada que
començarà al gener del 2023.
L’equipament ha anunciat que
les persones interessades a participar dels clubs de lectura podran inscriure’s només de forma
presencial a partir del 29 de novembre a la tarda. Les novetats

que oferirà la Biblioteca seran el
Club de lectura infantil, adreçat
a infants d’entre nou i onze anys;
el Club de novel·la negra i criminal; el Club Debat a bat i el
Club de lectura feminista. La
Biblioteca mantindrà el Club de
còmic juvenil, el de còmic adult
i el Club de novel·la. La Biblioteca mantindrà les places de tastet i per cada club, a principi de
mes, oferirà cinc places per si alguna persona ho vol provar.

L’equipament ha explicat que
es troba desenvolupant el disseny
del Pla Lector del municipi, amb
la Regidoria d’Educació i que
“aquest tipus d’activitats fomenten l’hàbit lector i l’esperit
crític”. A més, aquests clubs de
lectura han esdevingut “un espai
de trobada per a persones interessades en la lectura i oferint un
espai de lectura social pel temps
lliure”, segons explica la Biblioteca Josep Jardí. Tota la informació
sobre els Clubs de lectura es troba
a https://bit.ly/INSLectSPM.
Noves hores del conte
La Biblioteca ha programat una
Conte per a menuts el 14 de novembre a les 17.30 hores i una Hora
del conte el 22 de novembre, també a les 17.30 h. Cal inscripció a
través del butlletí de la Biblioteca,
les seves xarxes socials o la Biblioteca virtual. L’equipament recorda
que continua oferint els serveis i
activitats tot i la continuïtat de les
obres que s’estan executant.

L’Espai 2 acull l’exposició Al
punt de Solà, de Lluís Solà
Disponible a partir del 25 de novembre

Una de les obres de la mostra / Lluís Solà

L’Espai 2 acollirà des del 25
de novembre al 15 de gener
l’exposició Al punt de Solà, pintures i dibuixos de Lluís Solà.
L’artista explica que aquesta
mostra és una tornada “després
de molts anys deixant que els
meus pinzells s’avorrissin” i que
“ha tornat a trobar el punt de sal
adequat, el punt de Solà”. Lluís

Solà ha expressat que aquesta
exposició està dedicada al seu tiet,
el seu pare, el seu germà i el seu
fill, ja que “tots ells m’han donat
al llarg de la meva vida aquest
punt de sal, el que m’ha fet créixer i el que m’ha donat les pinzellades correctes per seguir el
bon camí sense que em tremoli
el pols”. N.G.

A cop d’ull
S’inaugura la mostra de l’Espai 1
Terra de cendra, de Pol Peiró

Amics de Santiga suma 1.200 euros
L’Associació d’Amics de Santiga
ha aconseguit amb el XXXIè cicle de Concerts de Tardor sumar
gairebé 1.200 euros a la cam-

panya de micromecenatge a A
la casa del Rector hi cap tothom.
Recuperem-la plegats. L’objectiu
és recaptar fons per a la rehabi-

litació del conjunt parroquial
de Santiga. El diumenge 6 de
novembre la Unió Filharmònica
del Prat va oferir el segon i darrer
dels Concerts de Tardor al Teatre
del Centre Parroquial. Una quarantena de músics amateurs i de
diverses edats van oferir una audició amb músiques variades que
va agradar al públic assistent, segons ha informat Amics de Santiga. A través de la taquilla inversa, el públic va donar gairebé 700
euros que es van sumar als 500
de la primera audició. E.N.

L’exposició Terra de cendra, de Pol Peiró, estarà disponible a l’Espai 1
fins a l’11 de desembre i es podrà visitar gratuïtament. La inauguració va
tenir lloc el passat 4 de novembre amb l’artista i el regidor de Cultura de
l’Ajuntament, Marçal Solà. N.G.

Cultura
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Les comissions de Deskoncerts i de
Festa Major endeguen els motors
Estrella Núñez

L

es comissions de Deskoncerts i de Festa Major es van trobar el 2 de
novembre en la primera reunió
per preparar i dissenyar la festa
de 2023 de Santa Perpètua. És
la primera vegada que les dues
comissions s’asseuen conjuntament i intercanvien opinions
al voltant del programa festiu.
Segons va explicar el regidor de
Cultura, Marçal Solà, un dels
objectius és poder treballar con-

juntament en un cap de cartell.
En total, a la primera trobada
van prendre-hi part una dotzena
de persones d’ambdues comissions.
La comissió de Festa Major s’ha renovat, i així com la de
2022 només estava formada per
homes, enguany la participació
de dones ha augmentat amb la
incorporació d’unes set. Pel que
fa a la comissió de Deskoncerts
2023, aquest any s’hi han afegit
nous membres i més dones joves com la Rocío Salmerón que

La reunió va celebrar-se el passat 2 de novembre / L’Informatiu

Nova ponència
del curs de l’AEU
L’Aula d’Extensió Universitària
(AEU) de Santa Perpètua continua amb les seves ponències del
curs 2022-2023. La següent serà
el 22 de novembre a les 19.30
hores a l’Aula Vapor i portarà
com a títol Ús i aplicació terapèutics dels sons de la natura.
La xerrada serà a càrrec de la
compositora, etnomusicòloga
i especialista en disseny de so
terapèutic, Eva Julian. L’AEU ha
programat diferents ponències
alguns dimarts d’aquest darrer
trimestre de l’any. N.G.

se suma a la Marina Ruiz que
ha estat l’única representant femenina en les darreres edicions.
Totes dues consideren que fa
falta més participació femenina
a la Comissió de Deskoncerts i
conviden a formar-ne part. Tot i
aquesta demanda, la Marina Ruiz
ha volgut deixar clar que alhora

Les comissions
estan obertes a
incorporacions

d’escollir els artistes es comprova
que compleixin amb el protocol
contra agressions sexistes tan de
comportament com de lletres de
les cançons i també es busca paritat de gènere a l’escenari.
Ambdues comissions estan
obertes a noves incorporacions.
Cal dirigir-se a les regidories de
Cultura i de Joventut.

Nou taller de La Creativa en
la col·laboració amb l’EMA
L’Escola Municipal de les Arts
(EMA) amb la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament han
programat una nova activitat
en el marc de la programació
de tallers familiars d’art La
Creativa.
L’activitat porta com a títol
Mural interconnectat consistirà a crear una obra conjunta
amb un resultat incògnit que
s’anirà desvetllant poc a poc

durant el desenvolupament
de la jornada. Serà una acció
artística col·laborativa entre
les famílies participants.
El
mural prendrà forma amb tots
els fragments que les famílies
crearan.
La proposta tindrà lloc el
26 de novembre a les 11 hores
a l’Espai 1 i les inscripcions es
poden fer al web municipal
staperpetua.cat. N.G.

L’EMA proposa la volta al món
amb una orquestra familiar
L’Escola Municipal de les Arts
(EMA) de Santa Perpètua ha
endegat un nou projecte en
família sota el títol La volta al
món de Willy ORFF. És una activitat d’orquestra de percussió
per compartir temps i espai en
família amb infants majors de sis
anys. Els participants coneixeran
la història de Willy ORFF, un
personatge que va viatjant pels
diferents continents en busca
de noves músiques. Les famílies
faran un viatge des de l’EMA
passant per cinc continents i
cinc cançons. Cada membre de
la família tocarà un intrument

concret de l’orquestra i l’Escola
explica que “no cal tenir cap
tipus de coneixement musical
previ, només ganes de tocar
i provar i passar una bona
estona en família”.
Les sessions ja han començat
i estan tenint lloc tots els dimecres lectius dels mesos de novembre i desembre de 17.30
18.30 hores a l’Aula Rebost
de La Granja. Les inscripcions
a aquesta activitat encara es
troben obertes i les famílies interessades han d’enviar un correu
electrònic a ema@staperpetua.
cat. N.G.

Les famílies encara poden apuntar-se al projecte de l’escola / EMA
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Futbol sala

Bàsquet

L’Sport Sala és líder amb quatre
triomfs en quatre jornades

Visita del CB Santa Perpètua
a la Federació Catalana
Una representació del Club Bàsquet Santa Perpètua, amb el seu president, Manuel Córboda, es va reunir el 6 d’octubre amb el president
de la Federació Catalana de Bàsquet (FCB), Ferran Aril. La trobada
va tenir lloc a la seu de l’FCB. Els perpetuencs van presentar a Aril la
proposta de programa de celebració del 75è aniversari del CB Santa
Perpètua. J.C.

Juanjo Cintas

E

l sènior A de l’Sport Sala
va sumar dissabte la quarta victòria de la temporada
en quatre partits en imposar-se
a l’Arenys de Mar per 9 a 4. Al
minut 6, els de Santa Perpètua ja
guanyaven per 2 a 0 amb dos gols
de Marc Alegría.
Els visitants van reaccionar i
van empatar en set minuts. Abans
del descans, Alegría va fer el 3 a
2. Al començament de la segona
part, Naranjo va marcar el 4 a 2.
L’Arenys de Mar no es va rendir
i va empatar novament el partit
(4-4).
En els darrers cinc minuts,
l’Sport Sala va ser superior i es va
imposar amb tres gols d’Aleix, un
d’ells de penal, un del porter Marc

El conjunt perpetuenc ha començat molt bé la temporada / L’Informatiu

Jiménez i un altre de Naranjo.
L’Sport Sala es manté, una jornada
més, com a líder i, dissabte, rebrà
la visita del Santvicentí.
La jornada anterior, el primer
equip de l’Sport Sala havia guanyat per 5 a 8 a Castellterçol. No

va ser una victòria fàcil. Iván va
inaugurar el marcador al minut 4.
Tot just abans del descans, Ibai va
anotar el 0 a 2.
A la segona part, van marcar
Alegría (2), Medrano, Ibai, Naranjo i Aleix.

Futbol

Segueix la bona ratxa del primer
equip de la UCF Santa Perpètua

Un gol d’Ortega en el tram final
del partit va permetre al primer
equip masculí de la UCF Santa
Perpètua sumar una nova vic-

tòria diumenge al camp del Lliçà
d’Amunt. El conjunt perpetuenc
porta cinc jornades seguides sense
perdre amb tres triomfs i dos em-

pats. Marc Martínez va fer el 0 a
1 al minut 26. El Lliçà d’Amunt
va empatar al minut 70 i, després,
Ortega va marcar el gol del triomf
del Santa Perpètua.
El conjunt de la nostra localitat és setè amb 12 punts. Dissabte, rebrà la visita del Martorelles,
que és el líder amb 19 punts.
El primer equip femení de
la UCF Santa Perpètua va caure
diumenge al camp del Can Parellada per 3 a 0 i va encaixar la
tercera derrota de la temporada.
El primer gol va arribar al minut
12. El Can Parellada va sentenciar
el partit a la segona part amb gols
als minuts 65 i 71. J.C.

Un moment de la visita a la Federació Catalana de Bàsquet / FCB

Atletisme

Dos perpetuencs, campions
de Catalunya de cros
Els atletes perpetuencs David
Escribano i Iván García es van
proclamar el dia 23 d’octubre
campions de Catalunya de
relleus mixtos de cros en la
categoria sub-12. Els dos joves
esportistes de Santa Perpètua
formaven part de l’equip del

Club Atlètic Mollet que va
guanyar la prova amb una marca
de 8 minuts i 24 segons.
El segon classificat va ser
l’Avinent Manresa, amb 8’49’’, i
el tercer, el GEiEG, amb 8’51’’.
La competició es va celebrar a
Canovelles. J.C.
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Bàsquet

Hoquei patins

El Llar 56 encaixa la cinquena
derrota contra la Salle Horta

Una victòria i una derrota
per al CH Santa Perpètua
El primer equip del Club
Hoquei Santa Perpètua ha
saldat els seus dos darrers partits
de lliga amb una derrota i una
victòria. El 2 de novembre va
perdre a la pista del Sant Feliu
per 5 a 4 en partit corresponent a
la cinquena jornada de lliga. Els
de la nostra localitat, que havien
guanyat els dos darrers partits
que havien disputat, tots dos a
Santa Perpètua, van caure contra
el penúltim classificat del grup,
un equip que no havia aconse-

Juanjo Cintas

E

l Llar 56-Club Bàsquet
Santa Perpètua va perdre
diumenge per 65 a 69
contra la Salle Horta i va encaixar
la cinquena derrota de la temporada. El partit va ser molt igualat
i no es va decidir fins als darrers
segons. Després d’un triple inicial
dels perpetuencs, els visitants van
anotar vuit punts seguits. Al final
del primer quart, el resultat era
d’11 a 20.
Durant el segon quart i gràcies
a un parcial de 8 a 0, el Llar 56
va empatar (22-22). Al descans,
però, el marcador era de 24 a 30.
El tercer quart va començar amb
una cistella visitant. El Santa Perpètua va fer els seus millors minuts
en atac i va signar un parcial de 13
a 0. Poc després, va aconseguir el
seu màxim avantatge (40-33). La
Salle Horta va reaccionar i, al final
del quart, hi havia empat (45-45).

Una acció del partit contra la Salle Horta / L’Informatiu

Durant el darrer quart, els locals van arribar a dominar de quatre punts, però van encaixar deu
punts seguits, un parcial que va ser
decisiu. El proper rival del Llar 56
serà el Nou Badia del Vallès.
Per la seva part, el sènior masculí B del Club Bàsquet Santa Perpètua va caure dissabte a casa contra la Salle Horta B per 55 a 65. Els

de la nostra localitat han perdut els
cinc partits que han disputat i la
propera jornada s’enfrontaran al
Canyelles C.
D’altra banda, el sènior femení
del CB Santa Perpètua va derrotar
dissabte el Pedagogium per 105 a
27 i va sumar la segona victòria de
la temporada. El seu proper rival
serà l’Orlandai.
El CH Santa Perpètua encara no ha guanyat fora de casa / L’Informatiu

Hoquei patins

Les ﬁnals de les lligues catalanes
se celebren a Santa Perpètua
Santa Perpètua serà la seu el cap
de setmana de les fases finals de
les lligues catalanes masculina i
femenina d’hoquei patins. A la
competició masculina han accedit a semifinals l’Igualada, el
Noia, el Finques Prats Lleida i el
Calafell.
A la competició femenina,
els semifinalistes són el Solideo Sant Cugat, el Voltregà,
l’Igualada Femení Grupo Guzmán i l’ORKLA Bigues i Riells.

guit cap triomf. Erik va fer dos
gols i Nil i Iker, un cadascun.
Els perpetuencs han perdut
els tres partits que han disputat
fora de casa aquesta temporada.
El proper cap de setmana, descansaran i no jugaran fins al 17
de novembre a la pista del Roda.
El 27 d’octubre van guanyar
per 8 a 2 el Centelles en partit
avançat de la sisena jornada.
Nil Dilmé va fer tres gols; Iker
Acebal, dos; i Erik, Marc i Eloy,
un cadascun. J.C.

Demà dissabte, es disputaran
les semifinals entre els quatre
millors equips de la competició
masculins i femenins. A les 13
h, s’enfrontaran Solideo Sant
Cugat i ORKLA Bigues i Riells;
a les 15 h, Igualada i Calafell; a
les 17 h, Voltregà i Igualada Femení Grupo Guzmán; i a les 19
h, Finques Prats Lleida i Noia.
Diumenge, a les 10.30 hores,
començarà la final femenina i, a
les 12.30, la masculina.

El Comitè Català d’Hoquei
Patins, l’Associació Nacional
de Clubs d’Hoquei Patins i el
Club Hoquei Santa Perpètua
són els organitzadors de la competició, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. Santa Perpètua ja
va acollir l’any passat la Final a
quatre de la Lliga Catalana femenina amb triomf del Manlleu. La Lliga Catalana masculina ha comptat amb dotze equips
i la femenina, amb nou. J.C.

Atletisme

La setena Night Trail tindrà
lloc el 19 de novembre
El Club Esportiu Fondistes
Fem Força de Santa Perpètua
organitzarà el 19 de novembre la setena edició de la Night
Trail de la nostra localitat, una
prova nocturna amb un circuit
de vuit quilòmetres. En aquesta
ocasió, la cursa estarà cronometrada amb xip. La prova, que
començarà a les vuit del vespre,
està oberta a atletes a partir dels
16 anys. Hi haurà trofeus per

als tres primers classificats de la
general tant en categoria masculina com femenina, per als primers atletes locals i per als més
veterans. També es premiarà a
aquells que arribin en les posicions 25, 50, 100 i 125. Tots els
corredors rebran un obsequi.
Les inscripcions, a un preu
de 10 euros, es poden fer al web
del club. S’ha fixat un màxim de
250 participants. J.C.
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Es necessita una trentena de persones
voluntàries per al Gran Recapte d’Aliments
El Banc dels Aliments organitza aquesta campanya solidària els dies 25 i 26 de novembre
El Gran Recapte d’Aliments tindrà lloc
els dies 25 i 26 de novembre i també se
celebrarà a Santa Perpètua de Mogoda.

L

es aportacions d’aliments
es podran fer de manera
presencial als supermercats
Bon Àrea i Condis i es podran fer
donacions monetàries a tots els
supermercats locals a les línies de
caixa. Amb la pandèmia, el Gran
Recapte d’Aliments es va haver
de reinventar i aquest any la campanya es farà d’una manera híbrida
ja que es mantenen els sistemes de
donació que es van posar en marxa
en els darrers anys i es recupera en
algunes superfícies les aportacions
presencials. A Santa Perpètua es
necessitaran una trentena de persones voluntàries per cobrir els
diferents torns als dos supermercats on es podrà fer l’aportació
directa. Les persones que estiguin
interessades a fer aquest voluntariat s’han d’inscriure a través de la
pàgina web granrecapte.com.
El delegat del Banc d’Aliments

El Banc dels Aliments ha fet una crida per
trobar una trentena de persones que vulguin fer de voluntàries aquells dos dies.

del Vallès Occidental, Miquel
Àngel Rodríguez, ha explicat que
un dels objectius és implicar el
comerç de proximitat i sumar-los
al Gran Recapte. El sistema, segons
ha explicat el delegat comarcal del
Banc d’Aliments, són unes butlletes de donacions de tres euros que
els comerciants cobraran i que
revertiran en l’entitat local que fa
la distribució d’aliments al municipi que podrà obtenir producte
fresc.
“El Gran Recapte d’Aliments
és molt important per aconseguir tots els aliments que es
necessiten per a les persones
en situació de vulnerabilitat
alimentària, també a Santa Perpètua”, ha assegurat Rodríguez,
que ha afegit que el 2023 serà el
darrer any que els bancs d’aliments
rebin productes alimentaris de
la Unió Europea. En els darrers

anys a Santa Perpètua s’han rebut
uns 35.000 quilos anuals de la
Unió Europea que passaran a
ser la meitat i només per un any.
“Aquesta ajuda s’ha acabat” ha
anunciat el delegat comarcal del
Banc d’Aliments.
Miquel Àngel Rodríguez ha
afirmat que “davant de la situació
generada per l’augment de preus
de l’alimentació, l’Ajuntament
de Santa Perpètua ha incrementat la partida destinada,
però tot i això les donacions són
molt necessàries”. Rodríguez
ha puntualitzat que l’economia
actualment dona moltes voltes i
la situació precària en la qual es
troben algunes famílies de necessitat d’aquest ajut alimentari és
una situació que li pot esdevenir
a moltes persones. “Avui ajudo,
però demà puc ser jo el beneficiari”, remarca Rodríguez.

L’Escola Barcanova fa una
donació al Cabàs solidari

L’Escola Barcanova va donar
gairebé un centenar de quilos
d’aliments a l’entitat local
Cabàs solidari, gestora del
magatzem d’aliments de
l’Ajuntament de Santa Perpètua el 2 de novembre.
L’Escola Barcanova va posar
en marxa una campanya de
recollida d’aliments entre el
professorat i l’alumnat coin-

cidint amb el 16 d’octubre el
Dia Mundial dels Aliments.
La idea va sorgir del Comitè
ambiental del centre que és
l’òrgan de l’escola encarregat
de vetllar per la cura del medi
ambient i també s’encarrega de
proposar accions per participar
en aquest objectiu. La majoria
d’aliments recollits van ser pasta,
llegums i conserves. R.G.

Grups municipals
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Grups municipals del govern

Millorem
el present,
preparem el futur

Santa Perpètua és el lloc on ens relacionem,
on vivim, gaudim, comprem i ens movem.
Treballem per una ciutat per viure-la i
gaudir-la. Per això, l’Ajuntament està
posant en marxa diverses iniciatives per
millorar el present i preparar-nos per
al futur. El Pla d’Inversions progressa a
tota velocitat per avançar en una ciutat
més amable i accessible amb la millora
de parcs, carrers, equipaments socials i
la recuperació del patrimoni arquitectònic, cultural i mediambiental. Treballem
per aconseguir una mobilitat més segura,
fluida, saludable i sostenible amb la propera aprovació i entrada en vigor del Pla

de Mobilitat i la nova Ordenança de Mobilitat. Avancem en l’eficiència energètica,
la promoció del vehicle elèctric, la generació d’energies renovables, la constitució
de les primeres comunitats energètiques i
els ajuts a la rehabilitació d’habitatges i la
instal·lació d’ascensors.
Promovem el comerç i la restauració local
que dona vida a la ciutat i genera ocupació. Lluitem contra la bretxa digital per no
deixar ningú enrere en l’accés a les noves
tecnologies, serveis i prestacions. Treballem per una ciutat amb una fiscalitat justa, redistributiva i suficient per promoure

la cohesió social, millorar els serveis i lluitar contra les desigualtats socials. Oferim
recursos per atendre la nostra gent gran,
la salut mental de joves i adolescents i
millorar els serveis sanitaris i educatius.
Impulsem una ciutat diversa i igualitària,
cohesionada al voltant dels valors de la
convivència, el respecte entre les persones
i la solidaritat. Amb aquestes iniciatives i
moltes altres més, volem donar resposta
a la nostra màxima prioritat: posar al
centre de l’acció política municipal les
persones, les seves necessitats i esperances, com a garantia de progrés i benestar per a tothom.

El Día Mundial de la Infancia, instaurado
por Naciones Unidas el 20 de noviembre
está dedicado a los niños y niñas del mundo
para resaltar los avances logrados en sus
derechos y marcar el camino que todavía nos falta para alcanzar el bienestar
y desarrollo pleno de nuestra infancia.
Desde la aprobación de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989, la
infancia es considerada no como objeto
de protección, sino como sujeto de pleno
derecho. UNICEF dice en su manifiesto
que los niños, niñas y adolescentes de hoy
se enfrentan a múltiples desafíos como la
pobreza, las desigualdades, la crisis climá-

tica, la violencia, las consecuencias de la
COVID-19... Desafíos que comprometen
su nivel de bienestar hoy pero también sus
oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana. Desde el PSC nos sumamos
al llamamiento de la ONU para trabajar en favor de los derechos de niñas y
niños. Es necesario el impulso que todavía
necesitan las políticas dirigidas a la infancia
y la adolescencia, por ello y según la Agenda
2030, con la que estamos plenamente comprometidos, actuamos desde una visión local y global, trabajando por los derechos de
las y los menores que, en muchas ocasiones,
pasan desapercibidos a la opinión pública.

No olvidamos que sufren situaciones sin
precedentes que se han acrecentado desde
la pandemia.Las tasas de pobreza infantil
resultan llamativas y se unen a fenómenos muy preocupantes como exclusión
social, fracaso escolar, trastornos alimentarios o de salud mental. Para el PSC la
infancia es una de nuestras grandes prioridades. Reafirmamos nuestro compromiso con las políticas que promueven la justicia social y la equidad desde que nacemos,
solo así podremos crecer como país. Y la
mejor inversión del país es la que se hace
en su infancia, la ciudadanía responsable
del futuro.

ció per la gestió que han fet de les afectacions de les obres. En especial la nostra
visió critica ha estat en relació al tipus
d’informacions que s’han donat als veïns
i a les veïnes directament afectats i també
a la resta de la ciutadania, unes informacions que valorem han estat molt genèriques, poc concretes, i escasses. Creiem
que el govern hauria pogut afinar millor
el tipus d’informació que calia fer arribar a cada ciutadà o ciutadana, tenir en
compte que les afectacions no només
calia explicar-les als veïns dels carrers en
obres, sinó també a la resta de veïns que
viuen al barri, i haurien pogut organitzar

assemblees informatives obertes, assemblees en les quals tothom hauria pogut
preguntar els dubtes que les obres els generessin.

cipitación nos está entorpeciendo la vida a
todos, de golpe y sin descanso. ¿La culpa?
De la COVID, cómo no.

viviendas asequibles. Asequibles para sus
bolsillos debía ser.

spmencomu@staperpetua.cat

Compromiso
con la infancia
psc@staperpetua.cat

Grups municipals de l’oposició

Més informació
de les obres
als carrers

Des de fa un parell de mesos l’Ajuntament
està duent a terme simultàniament obres
a diferents carrers del nostre municipi
per fer-ne plataformes úniques i pacificar-los. Són actuacions que per part del
nostre grup municipal veiem amb molt
bons ulls, ja que necessitem urgentment
un canvi de model de mobilitat en el
qual els vehicles de motor tinguin menys
presència. Algunes actuacions ja estan
molt acabades i d’altres encara estan en
ple procés d’intervenció.
Des del nostre grup municipal hem fet
arribar a l’equip de govern la preocupa-

Per últim també volem afegir que en diversos carrers hem vist situacions en les
quals les mesures de seguretat i protecció dels espais destinats a emmagatzemar
el material d’obra no eren les correctes,
amb el risc corresponent per als vianants.
Demanem a l’equip de govern que controli aquests aspectes de l’empresa constructora, ja que l’Ajuntament és el promotor de l’obra.

ercspm@ercspm.cat

Estima com
vulguis

El ayuntamiento ha decidido levantar todas las calles de Santa Perpètua a la vez para
que luzca espléndida el próximo mes de
mayo. Algunos nos estáis haciendo llegar
vuestro malestar por las molestias que os
ocasionan estas obras y, sobre todo, por la
falta de comunicación, clara y directa, de
este consistorio con los afectados. Entendemos como vosotros que no es voluntad de
nadie molestar, todo lo contrario, mejorar
el estado de nuestras calles debe ser una
prioridad sobre todo cuando sea para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar
en accesibilidad para personas con movilidad reducida, pero es cierto que esta pre-

santa.perpetua@ciudadanos-cs.org

Por otra parte, también nos estáis haciendo
llegar vuestro malestar por la falta de vivienda en el municipio. Hemos conocido
hace poco el precio de la nueva promoción
“protegida” en Can Filuà. No nos sorprende, está dentro de los precios que marca la
Generalitat, lo que sí que nos sorprende
es que se anuncien estos precios, prácticamente a la altura del precio de mercado,
cuando desde el Gobierno Municipal se
aseguró, incluso en público, que iban a ser

“Pagar impostos és estimar Santa Perpètua”
es uno de los últimos hits con los que nos
ha sorprendido el portavoz de los comunes
y titular de economía en el municipio en
las últimas semanas. Nos ha parecido de lo
más pasteloso y ñoño. No hay nada peor
en estos tiempos que corren que infantilizar la política y olvidar que los electores
son adultos, racionales e inteligentes. Nosotros somos más del “estima com vulguis” y
evidentemente adivinan ustedes que no es
apretando el cinturón a vecinos y comercios.

Convocatòries
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Consultori de l’OMIC

Subvencions

Ajudes a habitatges de gent gran
Aquesta convocatòria té per objecte regular les actuacions en matèria d’accessibilitat universal a l’habitatge per a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència,
amb la finalitat de reforçar l’atenció a la dependència i promoure el canvi de model de suports
i cures de llarga duració segons el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
>> Tenir complerts 70 anys.
>> Tenir reconeguda legalment la discapacitat, segons l’establert a l’article 3.d) i 17 de la Llei
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
Obertura de la convocatòria en breu. Més informació a habitatge.gencat.cat

Ajuts de menjador del Casal de Gent Gran
L’Ajuntament de Santa Perpètua ha obert la convocatòria que regula els ajuts per al servei de
menjador del Casal de la Gent Gran del Santa Perpètua per a persones més grans de 65 anys
o amb dependència.
>> Presentar una situació de gran vulnerabilitat econòmica i complir els requisits d’accés
d’acord amb el Reglament per a la prestació d’ajuts econòmics de caràcter social de l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda i l’eina de Barem associada al Reglament.
>> Que per motius de salut es valori la necessitat de garantir la supervisió i control durant l’àpat.
>> Trobar-se en una situació d’aïllament i/o falta de xarxa social de suport.
>> Que el domicili presenti condicions deficients per a l’elaboració dels àpats.
El termini de presentació de sol·licituds fins al 2 de desembre de 2022. La tramitació de la
sol·licitud de subvenció per al servei del Menjador del Casal Gent Gran per l’any 2023, serà de
forma preferentment telemàtica a http://www.seu.staperpetua.cat/

Ajuts per a àpats a domicili

5 idees sobre el “topall del gas”

Ets de pareo o de tovallola?

Heu vist a la vostra darrera factura d’energia elèctrica un import cobrat
com a “topall del gas”?
1. S’estableix amb caràcter temporal un mecanisme d’ajust de costos
de producció que pretén reduir el preu de l’electricitat, amb la intenció
d’evitar que les elevades pujades del preu del gas als mercats internacionals impactin de forma directa.
2. El gas és un combustible que s’utilitza per generar energia elèctrica.
3. En sentit estricte, no és un “topall” al preu del gas, ni afecta el subministrament de gas: no és un “topall” al preu perquè el Govern espanyol
no té competències per limitar el preu d’una matèria primera, el qual
es determina als mercats internacionals. No afecta el subministrament
de gas, sinó que només afecta al gas utilitzat en la producció d’energia
elèctrica (no al gas natural que utilitzen els usuaris domèstics).
4. S’aplicarà durant dotze mesos des del 15 de juny de 2022 i no més
enllà del 31 de desembre de 2023. Les comercialitzadores tenen l’obligació d’informar d’aquest càrrec, en atenció al dret dels usuaris a rebre
informació clara i transparent sobre els preus
5. Ho paguen tant els subministres que estan al mercat regulat (tenen
tarifa PVPC) com els que estan al mercat lliure (tenen tarifes lliures), i
la quantia és variable en funció de la demanda d’energia i altres raons
(com l’horari, preu del gas al mercat majorista, ...)

Us recordem que a l’OMIC també es poden realitzar
videoconsultes, sense necessitat de desplaçar-se. Cal
demanar cita prèvia.
Plaça de la Vila 6
93 574 32 34
omic@staperpetua.cat

L’Ajuntament de Santa Perpètua ha obert la convocatòria que regula els ajuts individuals del
servei d’àpats a domicili per a majors de 65 anys o persones amb dependència.
>> Presentar una situació de gran vulnerabilitat econòmica i complir els requisits d’accés
>> Que per motius de salut es valori la necessitat de garantir l’àpat.
>> Trobar-se en una situació de dificultat de mobilitat que aconselli la prestació del servei a
domicili.

Pots demanar cita prèvia per realitzar una consulta telemàtica a http:??citaprevia.staperpetua.cat?

Ofertes de feina

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 2 de desembre de 2022.Tramitació telemàtica
a http://www.seu.staperpetua.cat/

Edita: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda · Publicitat i impressió: GPL SCCL · Redacció: Francesca Mejías, Rodrigo González, Bàrbara Arco, Estrella Núñez, Natalia Guerrero, Marta Hiraldo, Ariadna
Ramírez i Juanjo Cintas· Tiratge: 11.400 exemplars · Dipòsit legal: B-46889-2000 · A/e: linformatiu@
staperpetua.cat · Telèfon: 93 574 13 14 · Web: http://linformatiu.staperpetua.org
L’Informatiu no es responsabilitza de les opinions publicades, tant de la ciutadania com dels grups
municipals. En ambdós casos, els escrits no poden atemptar contra la dignitat de les persones.
linformatiu@staperpetua.cat
Ràdio Santa Perpètua / Camí de la Granja s/n / 08130 SPM

linformatiu.staperpetua.org

Si voleu rebre l’Informatiu al vostre correu electrònic envieu un mail a linformatiu@staperpetua.cat

Si vius a Santa Perpètua i busques feina, la
Borsa de Treball està cercant personal
per a les següents ofertes:

334631
Tallerista
d´hipopressius
per dijous tarda
335078
Encarregat/da d’obra
335071
Soldador/a Oficial 1a
335002
Technical Custormer Service

334927
Operari/a sector
de plàstic
torns rotatius

335151
Administratiu/
va vendes
334781
Netejavidres 40
hrs setmanals

Agenda

26
38 /
DV

DS

DG

DL

DT

DC
DJ

DV

DS
DG

DL

DT
DC

DJ

DV

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

De l’11 al 25 de novembre de 2022

Inscripcions

9.30 h / Ràdio Santa Perpètua
Emissió del programa Línia Directa
amb l’Alcaldessa. Per participar cal
trucar al 93 574 13 14 o enviar un
whatsapp d’àudio al 608 74 80 18.
Org.: Ràdio Santa Perpètua

19.30 h / Casal Popular Pit Roig
Xerrada-debat sobre les xarxes
socials. Amb sopar de pintxos i
concert de l’Eloi Duran. Org.: Arran
SPM i Casal Popular Pit Roig

8 h / Plaça de la Vila
Sortida fotogràfica a la Fageda de
Grevolosa, Osona. Org.: AFOVISP

8 h / Pavelló Municipal d’Esports
Semifinals de les Lligues catalanes
masculina i femenina d’hoquei patins.
Org.: CH Santa Perpètua, Comitè
Català d’Hoquei Patins i Associació
Nacional de Clubs d’Hoquei Patins

11 h / Casal Popular Pit Roig
Espai per a la sexualitat. Taller per a
majors de setze anys per reflexionar
sobre la sexualitat. A càrrec de la
Patri Peguero. Org.: Casal Popular
Pit Roig

6.30 h / Pavelló Municipal d’Esports
Sortida mantinal a la Vall d’en Bas
(Garrotxa) per fer una ruta que surt des
de Sant Privat d’en Bas. Org.: Centre
Excursionista Santa Perpètua

8 h / Pavelló Municipal d’Esports
Finals de les Lligues catalanes
masculina i femenina d’hoquei patins.
Org.: CH Santa Perpètua, Comitè
Català d’Hoquei Patins i Associació
Nacional de Clubs d’Hoquei Patins

11 h / Aula del Parc
El Poder del Sol. Les famílies faran
brotxetes de fruita amb xocolata
desfeta amb una cuina solar i un forn
solar. Cal inscripció. Org.: Regidoria
de Medi Ambient

17 h / Pavelló Municipal d’Esports
Inici de l’exposició Lidera el teu
consum. En el marc de la 13ª edició
del Cicle de xerrades de seguretat
i consum. Org.: Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor

17.30 h / Biblioteca Josep Jardí
Conte per a menuts titulat Cabres
cabretes, a càrrec de la Mon Mas.
Adreçat a infants d’entre un i tres anys.
Cal inscripció. Org.: Bibioteca Josep
Jardí

18 h / Centre Cívic Can Taió
Primera de les sis sessions
destinades a modificar hàbits de
vida i conducta relacionant aspectes
dietètics, activitat física, etc.
Adreçada a infants de deu a catorze
anys. Org.: EAP Santa Perpètua

Biblioteca Josep Jardí
Hores del conte per a menuts
i infants. Inscripcions al butlletí
electrònic o al formulari del web
municipal.
Xarxa de Centres Cívics
Maridatge de vins i
formatges. Els dies 18 i 25
de novembre al Centre Cívic
Can Taió. Inscripcions a
socioculturalspm.cat.
La Creativa
Activitat en col·laboració de
l’EMA. El 26 de novembre a
les 11 h. Inscripcions al web
municipal.
Tallers d’educació grupal
Sessions adreçades a infants
de 10 a 14 anys per modificar
hàbits de vida i conducta.
Inscripcions al CAP Santa
Perpètua.

18.30 h / Centre Cívic La Rambla
Xerrada demència i família a càrrec
de
Cristina
Nagore,
terapeuta
ocupacional.
Org.:
Associació
Familiars d’Alzheimer (delegació local
de Santa Perpètua)

Nadal

20 h / Centre Cívic Can Taió
Monogràfic de Maridatge de vins i
formatges. Preu a consultar al web de
socioculturalspm.cat. Org.: Xarxa de
Centres Cívics

Fira Nadal
Les entitats, associacions, establiments comercials o artesans
autònoms poden fer la seva inscripció per muntar una parada. A
l’enllaç https://bit.ly/InscripcionsFiraNadalSPM2022
· El període per inscriure’s finalitza
el 30 de novembre

20 h / Avinguda Girona
Night trail Santa Perpètua. Org.: Club
Fondistes Fem Força

17 h / Centre Cívic Mas Costa
Exposició Violència masclista en la
parella: desmuntem mites? Disponible
fins a l’1 de desembre. Org.: Regidoria
d’Igualtat

18 h / Casal Popular Pit Roig
Sisè Aniversari del Casal. Jocs de taula, cata de vins i sopar de pinxos.

13 h / Telemàtic o a l’OAC
Inici del període de presentació de
sol·licituds a la campanya Cap Infant
sense joguina. Les instàncies s’han de
presentar fins al 2 de desembre. Org.:
Ajuntament de Santa Perpètua

18 h / Centre Cívic Can Taió
Marc Teòric: Sobrepès i obesitat. Infermera pediàtrica. Amb inscripció
prèvia. Org.: CAP Santa Perpètua i Regidoria de Salut

17.30 h / Biblioteca Josep Jardí
Hora del conte En Bum i l’estel dels
desitjos, a càrrec de la companyia Homenots. Adreçada als infants majors
de quatre anys. Cal inscripció prèvia.
Org.: Biblioteca Josep Jardí

19.30 h / Aula Vapor
Ponència Ús i aplicació terapèutica
dels sons de la natura a càrrec d’Eva
Julian, compositora i etnomusicòloga. Org.: Aula d’Extensió Universitària
(AEU)

00 h / CAM Bernades
Tropical Galaxia amb Djs Residents.
Org.: CAMissió

Exposicions
Lidera el teu consum. En el
marc de la 13ª edició de les
xerrades de Seguretat i Consum.
Del 14 al 20 de novembre al
Pavelló d’Esports
Violència masclista en la parella. Del 19 de novembre a l’1
de desembre al CC Mas Costa
A punt de Solà. Pintures i
dibuixos, de Lluís Solà. Del 25
de novembre al 15 de gener a
l’Espai 2
Terra de Cendra de Pol Peiró
Del 4 de novembre a l’11 de
desembre. Espai 1

Tràmits
19 h / Sala de Plens
Ple Ordinari del mes de novembre.
Es retransmetrà per Ràdio Santa Perpètua i per xarxes. Org.: Ajuntament
de Santa Perpètua

8 h / Comerços del municipi
Recollida física d’aliments del Gran
Recapte. La donació es podrà fer a les
caixes dels establiments i online. Org.:
Banc d’Aliments

17.30 h /plaça del 8 de març
Acte central del 25N. Lectura del manifest institucional i peça curta teatral.
20 h / Espai 2
Inauguració de l’exposició Al punt de
Solà. Pintures i dibuixos, de Lluís Solà.

20 h / Centre Cívic Can Taió
Monogràfic de Maridatge de vins i
formatges. Preu a consultar al web
de socioculturalspm.cat. Org.: Xarxa
de Centres Cívics

Cap Infant sense joguina
Període de sol·licituds entre el
21 de novembre i el 2 de desembre, ambdos inclosos.
· Telemàtic a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament
· A l’Oficina d’Atenció al Consumidor

Agenda
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Aula del Parc

El Pavelló d’Esports acull l’exposició
Lidera el teu consum

Crea el teu
forn solar
L’Aula del Parc ha programat per aquest diumenge
13 de novembre l’activitat
El Poder del Sol. Les famílies provaran a fer broquetes de fruita amb xocolata
desfeta amb una Cuina
solar i també fabricar el
teu petit forn solar per
emportar-se a casa. Descobrireu com el Sol és la
primera font d’energia, és
la base de la vida i la seva
importància en el nostre
dia a dia!

Del 14 al 20 de novembre
es podrà visitar al Pavelló d’Esports l’exposició
Lidera el teu consum. La
mostra, cedida per la Diputació de Barcelona,
pretén ser una reflexió sobre tots els aspectes de la

nostra vida com a persones consumidores i alhora
proporcionar la informació
i les eines necessàries per
a consumir responsablement. La mostra forma
part de la programació del
cicle de xerrades sobre

seguretat i consum que
organitza l’OMIC amb el
suport de la Policia Local
de Santa Perpètua i els
Mossos d’Esquadra.
Consulta la programació completa al web
staperpetua.cat

El diumenge 13 de novembre d’11 a 13
hores. Cal inscripció prèvia.

Salut

Demència i
família

Telèfons
d’interès
Ambulatori (cita prèvia)
93 728 44 44
Ajuntament
93 574 32 34
Ajuntament (OAC)
93 574 32 34
Biblioteca
93 560 62 22
CAP Santa Perpètua
93 560 09 91
CAP La Florida
93 574 70 63
Casal d’Avis (pl. Vila)
93 560 67 53
Casal de la Gent Gran
93 574 82 04
CASSA (gestió comercial) 93 748 64 14
CASSA (avaries i reclam. 24h) 900 87 85 83
Catalana de gas
902 25 03 65
Centre Cívic Can Folguera 93 574 06 81
Centre Cívic Can Taió
93 544 37 16
Centre Cívic El Vapor
93 560 02 48
Centre Cívic La Creueta
93 560 75 88
Centre Cívic La Florida
93 574 08 30
Centre Cívic Mas Costa
93 560 49 04
CIRI
747 76 07 61
Correus
93 560 44 03
Deixalleria Municipal
93 560 68 53
Desenvolupament Local
93 544 61 63
El Telefonet (recollida gratuïta de mobles,
trastos i poda)
93 544 91 91
Emergències Generalitat
(Bombers, Mossos...)
112
Escola de Música i Dansa 93 560 01 03
Granja Soldevila
93 560 01 03
IMSERSO
901 10 98 99
Incidències enllumenat públic 900 70 11 29
Jutjat de Pau
93 560 05 17
La Promotora i Punt Jove 93 560 51 78
Mogoda Serveis (SAM)
93 544 91 91
Oficina de Consum
93 560 01 03
Oficina d’Habitatge
93 574 32 34
Oficina de Recaptació
93 472 91 35
Oficina de Salut Pública
93 560 01 03
Policia Local
93 560 55 55
Protecció Civil
93 544 86 42
Punt LGTBI
747 76 07 63
Ràdio Santa Perpètua
93 574 13 14
Regidoria de Comerç
93 560 01 03
Regidoria de Comunicació 93 574 13 14
R. Convivència i Ciutadania 93 574 13 53
Regidoria de Cultura
93 560 01 03
Regidoria de Joventut
93 574 72 10
Regidoria d’Esports
93 560 33 16
Regidoria d’Igualtat
93 560 42 05
Reg. Relacions Ciutadanes 93 574 37 21
Reg. Serveis Socials
93 749 31 60
Rodalies de Catalunya
902 41 00 41
SIAD
93 560 42 05
Tanatori
93 574 59 05
Taxis
641 66 42 00
Violència de gènere
016

AFOVISP

Sortida de
tardor
L’Associació de Fotografia
i Vídeo de Santa Perpètua
(AFOVISP) ha programat el
dissabte 12 de novembre
una sortida fotogràfica de
tardor a la Fageda de Grevolosa. Fotografiaran els
racons naturals de l’entorn!
El punt de trobada serà la plaça de la Vila a
les 8 hores

La delegació local de
l’Associació de Familiars
Malalts d’Alzheimer del
Vallès Occidental (AFAVO)
programa el 15 de novembre una xerra sota el títol
Demència i família: com
planiﬁcar les cures en família a càrrec de la terapeuta
ocupacional Cristina Nagore. És una activitat oberta i
gratuïta.

15 de novembre a les 18.30 hores al Centre
Cívic La Rambla
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Portes Enfora.

Escolta l’entrevista completa i les cançons del projecte a:
21 de novembre / 20.30 a 21 h
Ràdio Santa Perpètua
radio.staperpetua.org
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CHRIS THWAITE

“Tinc moltes ganes que la meva
família d’aquí conegui Austràlia”
El Chris té 29 anys i tot i haver viscut a Santa Perpètua, és també d’Austràlia, on va néixer la seva
mare. Es considera una persona extrovertida i alhora
solitària. Gaudeix molt dels moments amb ell mateix,
tot i que reconeix que des que és pare de l’Otto li
costa trobar els moments. Li agrada llegir, el cinema,
sortir amb els amics, anar de concert i viatjar. És professor de ‘mates’ i ‘tecno’ a l’Institut Escola Santiga.
Què és el que més t’agrada
de la docència? Parlar, ensenyar i sobretot que gaudeixin! M’agrada molt quan algun
alumne que sempre ha dit “no
m’agraden les mates, no se’m
donen bé” al final veu que sí,
que poden molar.

al desembre perquè la meva
nova família, conegui la meva
família australiana i em fa molta
il·lusió. El meu avi encara està
viu i vull que conegui al meu fill
i a la meva parella. Tinc moltes
ganes d’ensenyar-los-hi un altre
món, totalment diferent.

Què creus que pensen de tu?
Hi haurà alumnes als que els
cauré bé i d’altres que pensaran
que soc un “turras” i ho admeto.

I per què va venir la teva mare
a Santa Perpètua? Ballava
flamenco al barri espanyol de
Sydney i se sentia falsa impostora i va acabar a Barcelona. Es
va buscar una feina per pagarse les coses i allà va conèixer
el meu pare i es va quedar embarassada de mi. Era complicat
tornar a Austràlia estant embarassada d’algú espanyol.

Parla’m d’Austràlia. Hi ha molta natura a tots nivells. És increïble i és remot. El modus vivendi
però, és molt més individualista, capitalista, més extrem que
aquí i això a mi, em tira enrere.
Una de les coses que m’agrada
de viure aquí és que som més
pobres, tenim sous pitjors i podríem millorar moltíssimes coses, però a nivell de teixit social,
amistats, l’ajuda entre la gent...
allà a Austràlia, això manca.
Aquest any hi tornes. Marxem

Quina és la teva relació amb
el teu pare? No tinc relació
amb el pare. Tenia problemes
amb l’alcohol i les drogues i va
maltractar a la meva mare. El
més fort és que ningú feia res.
Vam haver d’aguantar la situació fins que jo tenia onze anys i

Time
Pink Floyd

“La cançó diu que quan tens 20 anys el temps passa i
fas el que vols, però quan tens 30 anys, te n’adones de
que ha passat volant, i penses que encara no has fet
res. I és un recordatori: “Espavila! Has de viure més, has
d’aprofitar més el que tens”. I crec que ho estic fent.”

va arribar l’ordre d’allunyament.
La meva mare és fan de Zapatero perquè amb ell van arribar
lleis contra el maltractament a
les dones i el divorci. Va ser un
gran pas per al país en general i
per a la situació de seguretat de
la meva mare i nostre.

el germà del meu pare, he après
coses boníssimes i m’assemblo
a la meva família per part de
pare. Encara que la meitat de la
meva genètica és això, no significa que seré un monstre. No
he de fugir d’aquesta part de mi
perquè també m’ha fet qui soc.

Què va passar després? Jo
tenia moltes pors i vaig marxar
a Austràlia amb la meva tieta
durant una temporada perquè
necessitava de veritat desconnectar d’aquí. Des de llavors no
vull saber-ne res i des que tinc
un fill encara menys, perquè no
ho entenc. Quan vaig ser pare,
vaig comprendre encara més
la bogeria que va ser tot aquell
temps, sobretot per la meva
mare, que ens va tirar endavant
sola. És una persona increïble i
només li puc agrair. Si estic aquí
i soc la persona que soc, és per
ella. I prou. I ningú més.

Què significa per a tu la paternitat? Me’n recordo quan
va néixer l’Otto que vaig haver
d’anar a l’habitació a esperar,
i en aquell moment, vaig tenir
una sensació de responsabilitat immensa. És magnífic!
És un entramat molt complex
d’emocions i de pensaments.
Tu pots informar-te i pots pensar “intentaré ser aquest pare”,
però fins que no t’inunda aquesta sensació, fins que no el veus,
no te n’adones de la immensitat
del repte i de l’emoció.

I per tu també. Sí, però la veritat és que també hem tingut
sort amb la gent que ens ha
envoltat. El meu tiet, el Jordi,
per exemple, ha sigut el meu
pare i encara ho és una mica.
Ell em va ajudar molt i durant
l’adolescència va estar amb mi i
avui en dia fa una mica d’avi del
meu fill. La meva mare ha tingut
amigues genials que ens han
ajudat també. He tingut sort de
la gent del poble, amics i amigues i estic agraït.
Viure una infància i una adolescència difícil, què t’ha ensenyat? He après que no vull ser
aquesta persona. Del meu tiet,

Un repte compartit amb la
teva parella. La Marta, sincerament, és una persona que
arriba on no arriba ningú més
a nivells d’empatia, d’estimar a
la gent, d’estimar-me a mi. És
intel·ligent i emocionalment és
una passada. És una mare genial i com a parella ens entenem, tenim somnis compartits i
volem créixer com a parella, no?
No només per les seves filles i
el nostre fill, perquè al final els
fills un dia volaran i quedarem
nosaltres. Llavors, on estarem?
Què estarem fent? Podrem seguir creixent? Això s’ha de treballar ara i així ho fem.

com les meves filles, perquè no
ho són i entenc que a elles els
pugui costar de sentir això i per
això, dic les seves filles i el nostre fill, però jo les considero part
de mi i de la meva família. Però
no són germanastres, són germans. Les dues cuiden el nen
increïblement bé i se l’estimen
infinit. I bé, al final som una família no típica, no normativa,
però funcionem.
Què és el que més trobes a
faltar d’abans de ser pare? Estar sol. Anar al cinema, tenir un
temps per llegir... Ara ho faig a
les nits, quan els nens dormen.
Potser mirem una sèrie amb la
meva parella i ella se’n va a dormir i llavors jo, tinc aquesta mitja
horeta per estar amb mi mateix,
que m’agrada.
Demana un desig. No treballar.
M’encanta la meva feina, però
és una feina. Jo vull estudiar i tenir temps per fer el que em doni
la gana. Tenir uns diners mínims
i viables per poder viure com
visc ara, però sense treballar.

Escanneja’m per veure
el vídeo de l’entrevista!

L’Otto té dues germanes
grans. No vull parlar d’elles
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