
FESTES DEL MAR "El Desembarco Pirata"
Celebració de la Festa de Nostra Senyora
del Carme, on viurem la representació
teatral d’un atac a l’entorn del 16 de
juliol.
Durant les Festes del Mar a l’Oficina de
Turisme de la platja es posarà a la
venda el mocador pirata de les Festes.
Preu: 1,50 €
A les Festes del Mar de Castelldefels 2019,
hi col•laboren:
Agrupació de Cultura Popular,
Castelldefels Balla Country,  Club
Marítim, Club Nàutic, Escola Margalló,
Felsfest, Grup Soteras, Parròquia de
Santa Maria de  Castelldefels, Sona.

Ramon Josa, fotografia
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Que ningú es quedi enrere

Aigües de Barcelona és l’em-
presa publicoprivada que
gestiona el cicle integral de
l’aigua per als prop de 3
milions de persones que
viuen a Barcelona i la seva
àrea metropolitana.

Per evitar que les grans
dimensions que té es tra-
dueixin en distància respec-
te a la ciutadania, Aigües de
Barcelona duu a terme tota
mena d’accions per estar
més a prop de les persones

dels nostres barris i munici-
pis, i especialment dels
col·lectius que són més vul-
nerables.

En aquesta línia, ja hem
organitzat 282 trobades
amb els veïns de 35 barris i
municipis per explicar amb
més detalls tots aquells
aspectes relacionats amb
l’aigua que potser són
menys coneguts, però que
podrien ser d’ajuda per a
molta gent.

Per donar a conèixer aques-
tes trobades al gran públic,
n’hem gravat quatre, i ara
les difondrem en una cam-
panya de televisió i online
sota el concepte de
“Xerrades socials”.

Cadascuna de les xerrades
que componen la campanya
està dirigida a un col·lectiu
específic: famílies en risc
d’exclusió; persones amb
discapacitat; persones a l’a-
tur i amb precarietat laboral;

i gent gran en risc de vulne-
rabilitat. A més, cada xerra-
da compta amb la presència
d’una moderadora, d’un per-
sonatge conegut relacionat
amb el col·lectiu en qüestió,
d’un representant d’Aigües
de Barcelona, i de diferents
experts i membres d’associa-
cions solidàries i veïnals que
enfoquen la seva feina al
tema tractat.

Aquestes “Xerrades socials”
han servit per donar veu a

col·lectius que habitualment
no la tenen, i també com a
punt de trobada perquè
diversos actors socials
puguin intercanviar punts de
vista i sumar esforços. Els
millors moments de les tro-
bades es recullen en els
diferents vídeos que formen
la campanya, i que ja es
poden veure a TV3 i a la
pàgina web d’Aigües de
Barcelona. 

Xerrades socials sobre persones a l’atur

Xerrades socials sobre persones amb discapacitats
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Ramon Josa, fotografia
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Matices es un centro asistencial
que cuenta con 17 años de expe-
riencia en el ámbito de la salud
mental.  

Contamos con un equipo de
profesionales comprometidos a
atender las necesidades indivi-
duales de la persona con el
objetivo de mejorar el bienestar
emocional y psíquico.

Ofrecemos Arteterapia indivi-
dual y grupal impartida por pro-

fesionales cualificadas y acredi-
tadas por la FEAPA (Federación
Española de Asociaciones
Profesionales de Arteterapia). 

Arteterapia es una técnica tera-
péutica que utiliza el proceso
creativo y la manipulación y
transformación de los materia-
les plásticos como medio para
expresar y elaborar procesos
psíquicos y emocionales que, a
veces, tienen difícil acceso
mediante la palabra. 

ArteterapiaCinema d'Estiu entre
Palmeres 
Aquest estiu torna una nova edició de la ini-
ciativa municipal "Cinema d'Estiu entre
Palmeres", un cicle de cinema a l'aire lliure
per gaudir de l'estiu a la plaça de les
Palmeres. Les projeccions, gratuïtes, comen-
cen a les 22 hores. 

El cicle de 2019 inclou els set films
següents:

•Dijous, 18 de juliol:
Ralph Rompe Internet

•Dijous, 25 de juliol:
Campeones

•Dijous, 1 d'agost: 
Hotel Transylvania 3

•Dijous, 8 d'agost:
Jurassic World - El Reino
Caído

•Dijous, 22 d'agost:
Los Increíbles 2

•Dijous, 29 d'agost:
Superlópez
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Comercio

Un verano más la Biblioteca de la
Playa Carme Romaní acerca la cultura
a un entorno privilegiado: la playa de
Castelldefels. Este verano biblioplaya
es la única que funciona en la demar-
cación de Barcelona
Este verano abre sus puertas, en julio
y agosto, de lunes a viernes de 17:30 a 21
h. Se encuentra en el parque del Mar
(en el paseo Marítimo, junto a la calle
11).
Ofrece a los bañistas materiales para
todo tipo de edades e intereses: nove-
la corta, cómics, cuentos, revistas y
periódicos, un tipo de documento que
permite la lectura rápida. También se
ofrecen actividades como talleres,
charlas y narraciones de cuentos y, en
algunos casos, también acceso al ser-

Les ballades de sardanes d'estiu tornen a donar
vida cada diumenge a la plaça de l'Església

Com cada any, des de principis de
juliol se celebren a la plaça de
l'Església les ballades de Sardanes
pròpies dels diumenges d'estiu (20
h). L'activitat està organitzada pel
grup Sardanista de Castelldefels.

El Grup Sardanista Castelldefels és una
associació cultural nascuda l'any
1993 amb l'objectiu de promoure i
difondre el sardanisme en les seves
diferents vessants cultural, de dansa
i musical.

La Biblioteca de la
Playa de Castelldefels

vicio Wi-Fi. Para utilizar toda esta
oferta, el usuario sólo tiene que pre-
sentar algún documento que lo iden-
tifique.
•Actividades diarias
•Durante el mes de julio, cada
tarde, y durante agosto los lunes,
miércoles y viernes se han progra-
mado actividades familiares y gra-
tuitas para todos. 
•Temáticamente, este verano girará
en torno al clásico infantil "El Mago
de Oz", de Lyman Frank Baum, publi-
cado en 1900 y adaptado al teatro y
al cine.
•La biblioteca de la playa de
Castelldefels lleva el nombre de la
bibliotecaria   que la fundó, Carme
Romaní, como recuerdo y homenaje.
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verano
GASTRONÓMICO

Se trata de una cita cultural
más que consolidada en el
calendario y que tiene como
objetivo dinamizar esta zona de
la playa de Castelldefels con
actuaciones los viernes y/o
sábados (dependiendo de la
semana). Combina actuacio-
nes de música en directo,
danza, etc., y que finalizará el
próximo 31 de agosto.

Noches de Verano
entre Palmeras 2019
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