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TVE Catalunya instal·la
durant tres dies un set de
televisió pel 50è aniversari
El dia 24 s’inaugura una
carpa que recorrerà
després el territori
CelebraCió. Televisió Espanyola de Catalunya iniciarà a Sant Cugat un itinerari
per diferents poblacions del
territori, sota el lema TVE
Catalunya en ruta, per celebrar el seu 50è aniversari. Amb
motiu d’aquesta efemèride,
el canal instal·larà a la plaça
del Teatre-Auditori una carpa
des d’on emetran del 25 al 27
de juny actes en directe per a
tot Catalunya. La ciutat, com
a municipi que acull les instal·lacions del canal, donarà el
tret de sortida a la ruta.

el col·laborador del Diari David escamilla serà el presentador #CEDIDA
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La directora de la delegació catalana de l’ens estatal,
Montse Abbad, i l’alcalde Lluís
Recoder inauguraran el set de
televisió dimecres, dia 24.
El presentador d’aquest
programa, que també visitarà ciutats com Lleida,
Tarragona, Amposta, la Bisbal del Penedès, Mataró, Vic
o Sant Feliu de Guíxols, serà
el periodista i col·laborador
del DIARI DE SANT CUGAT
David Escamilla. El comunicador és reporter del programa Disculpin la interrupció de
La 2 i tertulià del programa
Plató obert, de TVE. “Hi haurà una gran interacció, es jugarà amb el públic perquè expliquin els seus records”.
Entre els actes que s’organitzaran hi destaquen un
càsting infantil de reporters,
actuacions musicals, representacions dels Lunnis, així
com la projecció d’imatges històriques de la ciutat i debats i
col·loquis sobre temes locals
en els quals participaran personalitats destacades de la
ciutat i santcugatencs cone-

guts en el món de la cultura
o els esports. El plató estarà
obert a tots els ciutadans que
desitgin assistir-hi, els quals
podran interactuar en tots
els programes.
L’activitat d’aquesta carpa
mòbil tindrà un horari de 12 a
21.30 h. A les 12 h tindran lloc
els càstings, a les 16 h es projectaran imatges històriques
de Sant Cugat i es jugarà amb
la complicitat i els records del
públic i a les 20 h s’organitzaran col·loquis i debats sobre
temes de la ciutat.

Exposició dels 50 anys
D’altra banda, TVE de
Catalunya té previst organitzar una exposició urbana
sobre la història dels últims
50 anys a través d’una instal·lació de 50 monitors a la ciutat, així com en les quatre capitals de província catalanes i la
plaça Colón de Madrid. Encara se’n desconeix la ubicació
i les dates, però RTVE ha confirmat que tindrà lloc al mes
de juliol.
_N. Gutiérrez

El Taller Jove Natura celebra el 10è aniversari
Núria Gutiérrez Bonet
nuria.gutierrez@premsalocal.com

OCi. Esports, màgia, cinema, cuina, hor ts..., són
algunes de les activitats
que durant deu anys ha
ofert el Taller Jove Natura, pel qual han passat més

d’un centenar de joves del
municipi.
Tot i que va néixer amb un
objectiu d’inserció laboral,
després que es creés el Servei
d’Ocupació Municipal (SOM),
el taller va transformar-se en
un espai d’oci amb un caire
pedagògic.

La Carpa estrena un
nou espai de 250 m2

la nova sala connecta amb la terrassa #CEDIDA

inauguraCió. La Carpa va
inaugurar divendres passat,
12 de juny, el nou espai Privée
Club “per tornar-lo a obrir a
la gent de tota la vida de La
Carpa”, ha dit el seu director, Manel Alonso.
Amb un disseny avantguardista que destaca per
projeccions de llum com la
Torre Agbar de Barcelona, el

nou espai, de 250 metres quadrats, connecta amb la terrassa i ofereix un ambient musical diferent. Així mateix, com
indica el seu nom, disposa de
diferents privats.
L’acte inaugural va reunir
1.400 persones entre amics, clients i esportistes d’elit i personalitats de la ciutat.
_N. Gutiérrez

L’alcalde Lluís Recoder
ha indicat que és un projecte que ajuda nois i noies de 12
a 16 anys amb risc d’exclusió
social, és a dir, “nois i noies de
qui cal tenir cura quan surten
de l’escola”.
Amb seu a la Casa Mònaco,
gràcies als seus monitors els

nois adquireixen hàbits de
comportament. “Crec que la
millor política social és la prevenció i aquest taller és el que
fa”, ha manifestat l’alcalde.
Per celebrar el desè aniversari, s’ha instal·lat una mostra
de dos plafons informatius al
Casal de Joves TorreBlanca

que ajudarà a conèixer a qui
s’hi acosti què és el centre
obert. Així mateix, es repartirà uns tests entre els assistents
que en lliurar-los a la recepció del Casal seran obsequiats
amb una bossa. Es preveu que
aquesta mostra es traslladi en
un futur als IES.

•

Mostra de treballs dels
Amics de l’Escola d’Adults
exPOSiCió. Manualitats,
artesania o patchwork són
algunes de les activitats que
ha realitzat durant aquest
curs l’Associació d’Amics
de l’Escola d’Adults de Sant
Cugat, de dilluns a dimecres,
a la Casa de Cultura. La sala
d’exposicions d’aquest espai
va acollir la setmana passada una mostra de tots els treballs realitzats en el que ha
estat la 14a edició de la Mostra de Treballs Artesanals.
El tinent d’alcalde de Cultura, Xavier Escura, va destacar durant la inauguració de l’exposició que “hi ha
gent que fa 14 anys que va
venint i realment fan una
labor social molt important, que va més enllà de
la funció pròpia de l’Escola d’Adults”.

pinyons

FeSTa

reveTlleS De
SanT JOan
24 DE Juny
23.30 h Ramon Barnils

L’Ajuntament organitzarà la
nit de Sant Joan una revetlla
a càrrec de Crema Catalana.
El Casal Cultural de Mira-sol i
la plaça Maria Antònia de les
Planes també acolliran revetlles a partir de les 18 i les 21 h.
JOveS

Torrablanca acomiada el curs amb
música i exposicions
El Casal de Joves TorreBlanca
acollirà demà, dia 20, diferents activitats per acomiadar el curs. A partir de les
12 h, el grup de joves participants al concurs per pintar el
mur exterior de l’equipament
obriran la jornada. Els grups i
col·lectius del Casal oferiran
a partir de les 18 h una mostra dels tallers que s’han fet
al llarg del curs, com ara break dance, flamenc, percussió i caixó flamenc. La música
del grup Citxileo amenitzarà
a partir de les 20 h un taller de
samba obert a tothom.
CelebraCió

aSDi celebra el desè
aniversari de la seu
Per commemorar el 10è aniversari de la inauguració de la
seu de l’Associació Pro Disminuïts Psíquics i Físics (ASDI),
a Valldoreix, l’entitat celebrarà aquest dissabte, dia 20,
una festa per a amics, familiars, voluntaris, treballadors
i tots aquells que en vulguin
conèixer les activitats. La festa, que tindrà lloc de 13 a 20
h, estarà amenitzada per
activitats lúdiques, com ara
la presentació de la teràpia
assistida amb gossos i grups
d’animació.
aTenCió CiuTaDana

l’OaC canvia els
horaris durant l’estiu
l’exposició mostra pintures, ceràmiques, vidre i teles #LL. LLEBOT

L’exposició mostra, entre
altres treballs, pintures, ceràmiques, vidre i teles de roba realitzades en diversos tallers organitzats per aquesta associació.
Segons la monitora del taller,
María del Pilar Cruz, aquestes
activitats “creen un ambient
d’amistat que ajuda aquestes

dones a oblidar els seus problemes”.
L’oferta de l’Escola d’Adults
inclou preparació per al graduat en secundària, informàtica,
anglès i aprendre a llegir. La preinscripció de nous alumnes finalitza el 26 de juny.
_N. Gutiérrez

Les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) modifiquen l’horari amb motiu de la temporada d’estiu a partir de l’1 de juliol i fins a l’inici del curs escolar.
El nou horari serà de 8 a
14 h, de dilluns a divendres. El
registre atendrà també de 9
a 13 h els dissabtes. L’OAC de
Mira-sol, la Floresta i les Planes tancarà a l’agost.

