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L’eterna demanda
» Els municipis del Delta reclamen que els avions pesants no operin a la pista principal de nit 
» Creuen que l’augment del trànsit pot acabar afectant greument el descans dels veïns

L’increment de vols a l’Aeroport del Prat afecta el descans dels veïns. Foto: Arxiu

XIFRES4El 2018 han passat
per l’Aeroport de Barcelona-
El Prat un total de 50.172.457
passatgers. Això significa, se-
gons les dades d’AENA, un in-
crement d’un 6,1% en com-
paració amb el 2017.

Pel que fa als moviments
de les aeronaus, l’Aeroport
va registrar un total de
335.651 enlairaments i ate-
rratges, cosa que suposa un
increment d’un 3,7% si es
compara amb el 2017.

CANVI DE NOM
Més enllà de les xifres, l’Ae-
roport també va ser protago-

nista aquest desembre per la
proposta que es va fer durant
el Consell de Ministres que es
va celebrar a Barcelona el
passat 21 de desembre. En la
reunió, el president espan-
yol, Pedro Sánchez, va pro-
posar rebatejar l’aeroport amb
el nom de Josep Tarradellas,
l’expresident de la Generalitat
que va tornar de l’exili.

Des de l’Ajuntament del
Prat consideren que aquesta
decisió és un simbolisme so-
bre les actuals relacions entre
Catalunya i Espanya i asse-
guren que no contribuiran en
cap polèmica sobre el canvi.

El Prat tanca el 2018 amb més
de 50 milions de passatgers

“Es podria fer més perquè
aquests vols no fessin aterratges
a aquestes hores.” Qui es mostra
així de contundent és Xavier
Amate, regidor de Territori i
Mobilitat de l’Ajuntament de
Castelldefels. Amate parla dels
avions pesants que s’enlairen i
aterren a la pista principal de
l’Aeroport del Prat durant la nit.
Els moviments d’aquests avions
provoquen un soroll que mo-
lesta les zones residencials que hi
ha a prop de l’aeroport i provo-
ca problemes de descans i en el
benestar dels veïns.

És per això que els ajunta-
ments de Castelldefels, Gavà,
Viladecans, El Prat i Sant Boi

s’han unit per demanar al Mi-
nisteri de Foment i a AENA,
l’empresa que gestiona l’aeroport,
que prohibeixin que aquest tipus
d’avions operin a la pista princi-
pal durant l’horari nocturn, és a
dir, des de les 11 de la nit fins a les
7 del matí.

SEGUEIXEN LA NORMATIVA
En declaracions a Línia Mar, des
d’AENA expliquen que l’operati-
va del Prat, és a dir, la manera com
els avions arriben i marxen de l’ae-
roport, s’ha dissenyat per “mini-
mitzar l’afectació acústica sobre les
poblacions de l’entorn i compleix
estrictament amb la legislació” so-
bre contaminació acústica. A més,
afegeixen que “el soroll produït
per les operacions no provoca
que se superin els objectius de
qualitat acústica a cap de les zo-
nes residencials de l’entorn.”

Però per a Amate, “una cosa és
que compleixin i l’altre són les im-
plicacions que això significa sobre
el territori”. El regidor castellde-
felenc considera que la legislació
europea permet vulnerar els ni-
vells de soroll al voltant d’un ae-
roport perquè es considera una
zona d’excepció. L’altre perill que
veuen els cinc ajuntaments és el
potencial per créixer de l’Aeroport
del Prat, que encara té marge
per incrementar el nombre de vols
i de passatgers. Això, a la llarga,
pot augmentar els vols nocturns
d’avions pesants a la pista prin-
cipal i això és el que volen evitar.

Amate assegura que no estan
en contra de l’aeroport i entenen
que es tracta d’una infraestructu-
ra estratègica per al país, però tam-
bé demanen que el seu creixement
tingui en compte el benestar i el
descans dels veïns de l’entorn.

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

En Portada
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Hamelín

Hauré d'esperar un any més. Creia que
aquest cop els Reis em portarien la raó
absoluta, però m'he tornat a quedar amb
les mans buides. En cap dels paquets
que vaig obrir diumenge passat hi ha-
via la veritat insubornable, aquella que
ens fa lliures i joves i bells i tremenda-
ment atractius als ulls tristos dels qui no
la tenen.

Tenia entès que l'ésser
humà s'acostuma a qualse-
vol circumstància, i que una
nova patacada, idèntica a
la de cada 6 de gener, no em
desestabilitzaria tant com
abans. Però quan topes una
altra vegada amb la crua
realitat, quan la decepció es torna a ma-
terialitzar davant teu, no hi ha costum
que valgui. Una derrota és i serà sem-
pre una derrota.

Estic trist, em noto desfet. Torno a
sentir-me incapaç de marcar un rumb
perquè el rumb el continuen sabent
marcar uns altres, la brúixola d'or és en
unes altres mans, la lucidesa navega fe-
liç per altres ments, lluny de la meva. I

jo només conservo la ignorància dins
meu, fins i tot una certa covardia, tot ple-
gat ben poca cosa, ben minúscul tot.
Molta misèria i alguna ínfula.

Em sap greu per mi, que renovo la
mediocritat intel·lectual un any més,
però sobretot em sap greu per la repú-
blica en conjunt. Els cervells privilegiats
continuen sent una minoria. És clar que

n'hi ha, però es poden comptar amb els
stweets d'una mà. Són un nucli dur molt
reduït, i ells no poden construir sols l'im-
peri. Cal més gent il·luminada per la raó,
tocada per l'experiència i el bagatge vi-
tal. I en cal més amb urgència, abans
que la desfeta sigui encara més severa.

Gent pura com ells, que s'arre-
mangui heroicament per assolir l'ob-
jectiu final amb èxit, sense traïcions

d'última hora, sense errors, ni un sol er-
ror, amb tot un poble cohesionat i de-
terminat al darrere, un poble imper-
meable a les fissures, fidel al mestrat-
ge superb dels savis. Gent que, com ells
i només com ells, estigui disposada a
entregar el cos cada dia en ofrena da-
vant la barbàrie. Fins i tot quan ja no
els quedi cos per oferir.

Aquest any, per part
meva, no podrà ser. No soc
un dels escollits. Els Reis
han parlat i, probablement
perquè no ho mereixia, no
han volgut dur-me la raó
absoluta que amb tanta àn-
sia havia tornat a escriure a

la carta. No seré un d'ells.
El 2019 serà per a mi, doncs, un any

ben semblant a l'anterior, amb opinions
i teories discretes, sovint irrellevants, ga-
irebé sempre porugues. Totes tocades
per un factor comú: el nul coneixement
de la vida i de les revolucions humanes.
I totes mancades d'una mateixa virtut:
el coratge dels valents. Que ells ens gui-
ïn fins a la llibertat, si us plau.

Cal més gent il·luminada per la raó,
tocada per l’experiència i el bagatge vital.

I en cal més amb urgència.

Valls necesita subrayar
que él no pactaría con
la extrema derecha por-

que solo con sus argumentos no que-
da claro que sea así. Obsesión securi-
taria, vincular manteros y delincuencia,
críticas al "buenismo con la inmigra-
ción", victimización de los castellano-
hablantes…

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Detencions com les
dels alcaldes de Verges
i Celrà desarmen els que

pensem que un clima de distensió és
possible i ideal per avançar cap a una
solució política a través del diàleg. Els
aparells de l'estat són implacables.
Mai no fallen. Quin diàleg és possible
sota l'excepcionalitat permanent?

@carlesferreira

Històrica desfeta de
Theresa May. L’actual
Unió Europea necessita

la tradició democràtica del Regne
Unit. Les amenaces als valors fona-
mentals també ens vénen de dins i ens
cal reforçar la democràcia europea.
Amb el Regne Unit, la democràcia és
més forta.

Los presupuestos re-
presivos de Pedro
Sanchez: dos alcaldes

detenidos de madrugada, doce acti-
vistas durante el día y un fotoperio-
dista por la tarde. Todas las detencio-
nes, sin orden judicial. Prospección po-
licial. Cuéntalo en Europa. Mobilitza-
cions arreu.

@HiginiaRoig@KRLS@apuente
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Els semàfors

Aena
El Delta es torna a unir per demanar al
Ministeri de Foment i a Aena, el gestor
de l’Aeroport del Prat, que redueixi el

soroll que fan els avions pesants que ate-
rren i s’enlairen durant l’horari nocturn.
Una demanda que s’arrossega de lluny.

pàgina 3

Platges del Prat
Els 5,5 quilòmetres de platja que té

El Prat han estat els més ben valorats
pels banyistes aquest estiu. Així ho diu
l’enquesta de l’Àrea Metropolitana, que

detalla que un dels punts que més 
agraden és el paisatge i l’entorn. 

pàgina 11

Aj. de Castelldefels
Ecologistes en Acció denuncia la falta

de transparència de l’Ajuntament sobre
el projecte d’urbanització a la zona

de la pineda del Castell. L’entitat critica
que el consistori ha tardat cinc mesos
a enviar-los la informació sol·licitada. 

pàgina 6
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Els regants del Llobregat 
declaren la “guerra” de l’aigua1
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Una tarifa plana metropolitana 
per al transport públic

Crítiques a Viladecans pel nou 
impuls a la urbanització de Llevant

El Parc Agrari s’afegeix a la 
‘Barcelona Slow Food guide’

La reforma de l’avinguda de 
Bertran i Güell de Gavà, a bon ritme
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Les claus

Si ens passegem pels centres edu-
catius catalans, ens trobarem amb
un percentatge molt elevat de do-
cents que són forans a aquesta co-
munitat. De valencians n’està ple,
sense oblidar a europeus i afri-
cans que han vingut a treballar
pel país tot i el desplaçament que
han hagut de fer. Malaurada-
ment, molts partits dretans espa-
nyolistes han atacat aquesta fita
que permet la immersió lingüís-
tica sota una convivència pacífica.
Per això resulta paradoxal quan
escoltes, entre alguns anticatala-
nistes, la crítica a aquest sistema.
És la cultura la que ens fa pacífics
o violents, però alguns anticatala-
nistes aposten per la confrontació.
A Catalunya, i donat el gran nom-
bre de nouvinguts interns i ex-
terns, no se la pot titllar de dividir
la població. En tot cas, ha volgut
integrar-la amb plena sobirania.
Convindrem que l’educació és la
millor manera de trencar les espi-
rals de la desigualtat. Una endevi-
nalla Sumèria deia: “entres a la
casa cec però en surts veient, ¿què
és? Una escola.” I Sòcrates afir-
mava que el més honrat i el més
senzill no és reprimir als altres
sinó preparar-se per a ser el millor
possible. Aleshores, per què al-
guns s’entesten que l’escola cata-
lana divideix i que cal imposar de
nou un 155? En aquest cas em
pregunto, què redimonis va estu-
diar Casado per a obtenir un Màs-
ter en contra l’educació catalana?
Com deia el difunt Xavier Melga-
rejo, les escoles que generin llaços
més intensos i propers entre les
persones són les que en sortiran
reforçades. La catalana n’és una.
Milers d’escoles són la vida, però
ben pocs ens fan cenyida.

155
per David Rabadà

Com a granotes bullides
per Jordi Lleal

La faula de la granota bullida,
atribuïda al filòsof francès Oliver
Clerc, acostuma a ser molt re-
current quan es vol explicar com
una societat s’acostuma a nor-
malitzar l’anormalitat. Una gra-
nota posada en una olla amb ai-
gua freda que es va escalfant no
reacciona fins a morir bullida, si
se la posés en aigua bullent, sal-
taria de l’olla.

A Catalunya tenim una llar-
ga experiència. Vénen a casa
nostra, prometen una pluja de
milions i després no es compleix
mai; ens empresonen els líders
polítics i socials basant-se en
falsos relats; l’1-O ens peguen a
tort i a dret;  les balances fiscals
ens deixen en la misèria; el rei
truca a les empreses perquè
marxin. Ara, el PSOE necessita
que li aprovin els pressupostos i
ens venen la moto que els d’a-
quest any contemplen una mi-
llora econòmica, a la que no po-

dem renunciar, com si ens fes-
sin alguna concessió, com aquells
que reparteixen pinso entre l’a-
viram. Esperen que reaccionem
com la síndrome de l’esclau,
que acaba creient que el seu es-
tat és natural i no se’n pot sortir,
perquè “sempre” ha sigut així.

Amb tots aquests antece-
dents, des de fa molts anys, con-
fien que els catalans ens anem
acostumant i ho acabem accep-
tant. Així, sesnse més, sense re-
voltar-nos. Submisos i esperant
que un dia s’apiadin de nosaltres
i siguin justos i magnànims amb
Catalunya. Vana esperança. No
ho faran mai. Fa segles que
practiquen la tàctica de tractar-
nos com a una colònia, sense la
més mínima consideració cap a
la nostra diferència.  

No ens deixarem acostumar
a l’aigua calenta fins a la bullida,
abans saltarem de l’olla espa-
nyola per ser lliures.    

A les xarxes

@mariadolorsa: Alcaldes detinguts en
sortir de casa sense saber ni tan sols per
què. Per si algú havia oblidat en quina
mena d'estat vulnerador de drets vivim.

@LuciaMendezEM: En la investidura del
nuevo presidente andaluz ha quedado
claro que el discurso de Juanma Moreno
es más Núñez Feijóo que Génova, 13.

#CanviAAndalusia

@FilmBayona: Agresiones como esta es-
tán pasando cerca de tu casa, bajo ideas
que amenazan con entrar en nuestras ins-
tituciones.

#AgressióHomòfoba #CreixLaRepressió

Les millors
perles

Ramon Colillas, un jove de la localitat berguedana de Puig-
reig, ha guanyat 4,5 milions d’euros després de quedar el pri-
mer classificat d’un dels tornejos de pòquer més importants

del món, que es va disputar a les Bahames. Colillas ja s’havia pro-
clamat guanyador del Campionat d’Espanya de Pòquer 2018.

L’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha re-
vocat els drets sobre la marca ‘Big Mac’, registrada per la
multinacional McDonalds. La decisió arriba després que la

cadena irlandesa Supermac’s, amb seu a Irlanda, hagués denun-
ciat que la marca ‘Big Mac’ era seva i existia des de l’any 1996.

La Xina ha aconseguit fer brotar una llavor a la Lluna. Les imatges
enviades per la sonda Chang’e 4 mostren un brot de cotó que
hauria crescut amb èxit. L’objectiu de l’Administració Espacial

Nacional de la Xina era posar a prova la capacitat agrícola en un en-
torn extrem, crucial per a futures missions espacials a llarg termini.

Un venedor de loteria de Lugo es va fugar d’Espanya fa
uns dies amb la recaptació dels sortejos de Nadal i Reis.
Dues treballadores del negoci van alertar la policia des-

prés de veure que l’home no apareixia. Els agents van com-
provar que l’home va desaparèixer amb 120.000 euros.

L’exsecretari del narcotraficant mexicà El Chapo Guzmán ha as-
segurat, durant el judici que s’està celebrant a Nova York, que
Guzmán hauria donat 100 milions d’euros en suborns a l’expre-

sident mexicà Enrique Peña Nieto. L’exsecretari, però, ha dit que ell
no va ser testimoni dels fets, sinó que el mateix Guzmán li va explicar. 
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Castelldefels

POLÈMICA4Ecologistes en Acció
acusa l’Ajuntament d’ocultar in-
formació i vulnerar la Llei de
transparència. L’entitat conside-
ra que el govern local ha incom-
plert amb els terminis que mar-
ca la legislació sobre accés a la in-
formació pública, que dona un
mes per respondre les peticions
dels ciutadans.

Segons expliquen des del
grup ecologista, que forma part
de la plataforma Defensem el
Castell, a l’estiu van demanar a
l’Ajuntament informació sobre el
desallotjament de l’acampada
que van fer els Mossos d’Es-
quadra, per ordre del jutjat de
Gavà, el 19 de juliol. L’entitat
també va demanar els detalls
d’un díptic editat i distribuït als
veïns per l’Ajuntament que in-
formava sobre el projecte d’ur-
banització a la pineda. 

En declaracions a Línia Mar,
Ecologistes en Acció explica que
el setembre van rebre la respos-

ta de l’Ajuntament per correu
electrònic però que, en la res-
posta, no hi havia cap document
adjunt. Finalment, quan van re-
bre la documentació aquest ge-
ner, fora de termini, l’entitat as-
segura que només hi havia un terç
de tota la informació demanada.

SORPRESA INSTITUCIONAL
Des de l’Ajuntament, Candela
López, primera tinenta d’alcaldia,

explica a aquest periòdic que es va
“sorprendre molt” quan va apa-
rèixer el comunicat, ja que asse-
gura que “el setembre es va firmar
el decret” per entregar la infor-
mació que tenia el consistori.
Però també reconeix que fins a
mitjans de gener no van tenir tota
la informació que havia demanat
l’entitat, ja que una part la tenia
la Junta de Compensació i no la
va enviar fins aquest mes.

Un jutjat de Gavà va ordenar el desallotjament. Foto: Twitter (DefensemCastell)

Ecologistes acusa el govern
local d’amagar informació

» L’entitat havia demanat detalls sobre la urbanització de la Pineda
» El consistori defensa que quan ha tingut la informació l’ha donat

El PP confirma Manuel Reyes
com a candidat a l’alcaldia

POLÍTICA4El Partit Popular de
Catalunya ha confirmat Manuel
Reyes com a cap de llista per a
les eleccions municipals del prò-
xim 26 de maig.

L’objectiu dels populars i del
candidat, un dels que repetirà a
la comarca, serà recuperar l’al-
caldia quatre anys després de
perdre-la davant de la coalició
que van formar el PSC, Movem,
ERC, el PDeCAT i Castelldefels
Sí Que Es Pot.

Tot i mantenir els vuit regi-
dors que tenia i augmentar en
nombre de vots, fa quatre anys

Reyes no va aconseguir la ma-
joria suficient per retenir l’al-
caldia, una de les poques que te-
nien els populars a Catalunya.

PRESENTACIÓ D’ERC
Un dels contrincants de Reyes
per aconseguir l’alcaldia serà
Jordi Maresma, cap de llista
d’Esquerra Republicana.

El candidat a l’alcaldia dels
republicans serà presentat di-
mecres 23 de gener a les 7 de la
tarda en un acte que comptarà
amb la presència del portaveu al
Congrés d’ERC, Joan Tardà.

El conductor que va matar un
jove, en llibertat condicional
TRIBUNALS4El conductor que
el dissabte 19 de gener va pro-
vocar la mort d’un noi i dos ferits
més quan va atropellar un grup
d’amics que bevien al carrer ha
quedat en llibertat condicional.
Així ho va decidir el jutjat nú-
mero 8 de Gavà, que li ha retirat
el carnet de conduir, el passaport
i el cotxe. A més, l’obliga a com-
parèixer davant del jutge un cop
al mes.

Els fets van passar el dissab-
te a la matinada, quan un grup de
joves estava bevent en un apar-
cament a tocar del Canal Olímpic.

El jove va pujar al seu cotxe i va
començar a circular a gran velo-
citat. En aquell moment, va per-
dre el control del seu vehicle i va
xocar contra els seus amics. Un
jove de 21 anys va morir i dues
persones més van resultar ferides.

El conductor va fugir del lloc
sense atendre els ferits però la po-
licia municipal el va detenir poc
després a casa seva, on li van fer
la prova d’alcoholèmia, que va do-
nar positiu, ja que gairebé tripli-
cava la taxa permesa.

El jutge l’acusa d’homicidi
imprudent i conducció temerària.

El Ple aprova un pressupost de
70 milions d’euros per al 2019

ECONOMIA4La coalició que go-
verna a l’Ajuntament de Cas-
telldefels acabarà aquest mandat
amb un pressupost municipal de
70.401.915 euros. Els comptes es
van aprovar al darrer Ple del
2018, que es va celebrar el pas-
sat 20 de desembre, i només hi
van votar en contra PP i Cs.

Aquests gairebé 70,5 milions
d’euros suposen un increment
d’un 1,6% en comparació amb el
pressupost de l’any passat i s’en-

focarà, principalment, a les àre-
es de serveis socials, medi am-
bient, via pública i participació
ciutadana.

El regidor d’Hisenda, Antoni
Casas, va dir al Ple que els comp-
tes compleixen amb “l’estabilitat
pressupostària” i no comprome-
ten “les finances municipals”.
De fet, el govern tancarà el man-
dat havent reduït el deute uns
19,5 milions, ja que ha passat de
52 a 32,5 milions d’euros.

Trànsit | Denuncien un cotxe que circulava a 109 km/h
La Policia Local ha denunciat el conductor d’un cotxe que, el dia de Nadal,

va circular pel passeig Marítim a 109 km/h. El tram està limitat a 40 km/h,
per això els agents l’han denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit.  
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INVERSIONS4El pla d’ordenació
del barri de Gavà Mar s’ha posat
en marxa aquest mes de gener
amb una inversió de l’Ajuntament
d’1.335.000 milions d’euros. Amb
aquesta partida, el govern muni-
cipal vol engegar el projecte per
donar prioritat als vianants als ca-
rrers Llançà i Arenys, que passa-
ran a tenir les voreres i la calça-
da al mateix nivell. Les obres
també serviran per ampliar les
voreres del carrer Palafrugell per
tal de facilitar el pas de les per-
sones amb mobilitat reduïda.

La intervenció, que també
permetrà millorar les connexions
als serveis i al clavegueram i so-
terrar línies elèctriques i de tele-
fonia, també servirà per canviar
la distribució de les zones verdes
que hi ha al barri i unir els pins de
les parcel·les amb els del carrer.

A més de la inversió a Gavà
Mar, l’Ajuntament també està
treballant per ampliar la xarxa de
carrils bici de la ciutat. L’am-

pliació del carril bici del carrer de
Barcelona permetrà la connexió
amb els que ja hi ha a la rambla
de Salvador Lluch i a l’avinguda
de Bertran i Güell i amb el que
s’ha de construir a la C-245, que
unirà la ciutat amb Castelldefels
i Cornellà, i que va rebre el visti-
plau del Ple el desembre passat.

UNIÓ DE COOPERADORS
Un altre dels projectes que s’ha
posat en marxa és el de la Unió de
Cooperadors, un equipament
que es vol convertir en referent
pel que fa a economia col·labo-
rativa i que vol fomentar l’em-
prenedoria. L’Ajuntament preveu
acabar les obres a finals d’any.

Les obres a Gavà Mar han començat al carrer Llançà. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament destinarà 
1,3 milions d’euros a Gavà Mar
» El projecte vol facilitar la mobilitat de cotxes i vianants al barri 
» També es milloraran les connexions als serveis i els espais verds

Els comuns demanen 
una Escola Oficial d’Idiomes

EDUCACIÓ4Els representants
de Catalunya en Comú Podem
han demanat al govern de la
Generalitat que obri una seu de
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
a la ciutat. Ho han fet a través
d’una petició que van presentar,
juntament amb el regidor de
Gavà Sí Se Puede, Juan Carlos
Bondia, al Parlament a finals
d’any.

La proposta, que també re-
clama que s’augmentin les places
de l’EOI de Viladecans, remarca

que l’aprenentatge d’idiomes és
un servei necessari per accedir al
mercat laboral i per garantir la
igualtat d’oportunitats i la cohe-
sió social entre els ciutadans.

Per això, també recorda que,
actualment, els gavanencs i ga-
vanenques que volen estudiar
llengües estrangeres s’han de
traslladar a altres ciutats per
anar a una Escola Oficial d’Idio-
mes, centres que també necessi-
ten ampliar les places per reduir
les llistes d’espera.

CULTURA4El Museu ha decidit
mostrar els espais que no acos-
tumen a ser accessibles al públic
per celebrar els seus 40 anys.
Amb l’exposició ‘Tresors ocults.
40 aniversari del Museu de
Gavà’, el centre recrearà els es-
pais de treball i el magatzem que
acull la col·lecció del Museu, de
la qual només se’n mostra una
petita part a l’exposició perma-
nent ‘Les veus del paisatge’.

D’aquesta manera es vol re-
conèixer les persones i institu-

cions que van fer possible la
creació d’aquesta col·lecció, així
com agrair la visita del milió i
mig de persones que hi han pas-
sat durant aquestes quatre dè-
cades.

Els diferents espais de l’ex-
posició mostraran la col·lecció,
la reserva, la mostra dels nous
objectes que ha anat adquirint el
Museu des que va obrir i el la-
boratori on els conservadors
restauren les peces i els investi-
gadors les estudien.

REIVINDICACIÓ VEÏNAL
Des del Museu també han apro-
fitat l’aniversari per recordar
que la creació del Museu el 1978
va ser fruit del moviment ciuta-
dà que, dos anys abans, va en-
gegar la campanya popular ‘To-
rre Lluch, casal de cultura’ i que
va acabar amb la manifestació
més important de la història
postfranquista de la ciutat.

Ara, una exposició oberta
fins al 31 de maig recorda
aquest triomf.

El regidor de Podem Gavà presentant la petició al Parlament. Foto: Podem

El Museu de Gavà fa 40 anys

Igualtat | Obre una oficina d’atenció al col·lectiu LGTBI
L’Ajuntament i la Generalitat han firmat un acord per desenvolupar el Servei

d’Atenció Integral (SAI) per a les persones LGTBI a la ciutat. L’oficina atén des
de qüestions mèdiques i dubtes legals fins a casos de discriminació i homofòbia.
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Rufián anima ERC a sortir
a guanyar a les municipals

POLÍTICA4El diputat d’Esque-
rra Republicana al Congrés Ga-
briel Rufián va animar el seu
partit a “guanyar també als mu-
nicipis”. Ho va fer en un acte que
es va celebrar el passat 12 de ge-
ner i que va aplegar unes 300
persones.

Rufián també va dir que s’ha
d’interpel·lar “al catalanisme so-
cialista” que vota el PSC però que,
per exemple, sent vergonya de Jo-
sep Borrell. El diputat també va
dir que és igual quina bandera
tingui cadascú al balcó perquè si
són antifeixistes, són dels seus.

NO HI HAURÀ LLISTA ÚNICA
Per altra banda, Junts per Vila-
decans va anunciar en un co-
municat que ni els republicans ni
la CUP s’afegiran a la seva pro-
posta per crear una llista unità-
ria independentista per presen-
tar-se a les eleccions municipals.

La nova marca amb què Con-
vergència aspira a recuperar la
representació al Ple municipal
considera que aquesta decisió “és
un error històric” perquè la seva
proposta es podria convertir en
“la força més votada” a les elec-
cions municipals del 26 de maig.

Entrega de les Distincions
d’Honor per Sant Sebastià

RECONEIXEMENT4La celebració
de la Festa Major d’hivern en ho-
nor a Sant Sebastià, que es va ce-
lebrar el passat diumenge 20 de
gener, va servir per entregar les
Distincions d’Honor de la Ciutat
a aquelles personalitats i entitats
més rellevants del municipi.

Aquest any, els homenatjats
van ser l’empresari dels electro-
domèstics Jaume Calbet, impli-
cat sempre amb diferents entitats
del teixit associatiu de la ciutat.

Carles Campón, dedicat al
món de la música i guanyador de
cinc Grammy llatins va ser un al-
tre dels guardonats. També van
rebre una medalla d’honor els fo-
tògrafs Jaume i Anton Muns
González, aquest segon a títol
pòstum, i la mestra Montserrat
Pastor.

La menció honorífica va ser
per les Puntaires de la Vall de
Cans per haver recuperat l’art de
les puntes i la Punta Negra.

Aniversari | El Mamut fa 10 anys i ho celebrarà al carrer
La coordinadora d’entitats del Mamut ha anunciat que organitzarà una pila d’activi-
tats al carrer per celebrar el seu desè aniversari. La primera va ser la cercavila que es
va fer el passat 19 de gener i que va comptar amb una figura occitana molt especial. 

TRIBUNALS4El jutjat d’ins-
trucció número 24 de Barcelo-
na ha decidit remetre el cas de
la membre del CDR Tamara
Carrasco als jutjats de Gavà.
La decisió es va prendre a mit-
jans d’aquest mes després que,
a principis de novembre, l’Au-
diència Nacional retirés les acu-
sacions de terrorisme i rebel·lió
i traslladés el cas als tribunals
catalans.

Des del grup que dona suport
a Carrasco expliquen que la cau-
sa contra ella s’ha traslladat a
Gavà perquè és el partit judicial
que li pertoca per viure a Vila-
decans. Això ha passat perquè,
des del mateix grup, diuen que
“no se la localitza” als llocs als
quals es van produir els fets que
li imputarien i creuen que això
pot acabar sent positiu per a la
seva causa. A més, des del mateix
grup expliquen que, tot i que des
del jutjat de Gavà encara no
han contactat amb Tamara Ca-

rrasco, el trasllat del cas signifi-
ca que la causa “d’alguna mane-
ra avança”.

En una roda de premsa que
va fer el passat 17 de gener i que
van recollir diferents mitjans, Ta-
mara Carrasco va explicar que el
trasllat de la causa permetrà
tornar a demanar l’aixecament
de les mesures cautelars, que la
mantenen confinada a la ciutat
des de fa deu mesos.

TROBADA AMB EL PRESIDENT
Abans de saber-se aquesta notí-
cia, Tamara Carrasco va mante-
nir una reunió informal amb el
president de la Generalitat.

Quim Torra es va trobar amb
Carrasco el 23 de desembre per
felicitar-li les festes i va fer una
piulada amb l’etiqueta #Cap-
DonaEnLOblit. Ella va agrair el
gest i que el president la tingués
present durant les festes.

La trobada de Tamara Carrasco amb el president. Foto: Twitter (@QuimTorraiPla)

El jutjat de Barcelona envia el
cas de Tamara Carrasco a Gavà
» La defensa ho aprofitarà per reclamar la fi de les mesures cautelars
» La membre del CDR es va reunir amb el president Torra per Nadal

L’Ajuntament refà el concurs
per fer el nou pla de joventut

POLÈMICA4Les crítiques de
l’Associació Catalana d’Empre-
ses del Lleure, l’Educació i la Cul-
tura davant el concurs que va
convocar l’Ajuntament per ela-
borar el Pla Local de Joventut ha
provocat que el consistori aturi
el procés i el reformuli.

Així ho expliquen fonts mu-
nicipals a Línia Mar, que reco-
neixen que hi va haver un error
de forma quan es va presentar el
concurs, però que asseguren
que l’objectiu era fer-lo tan obert
com fos possible a tota mena
d’empreses.

Des de l’entitat van fer arri-
bar una carta al regidor de Jo-
ventut, Ricard Calle, on critica-
ven que el contracte es reservés
a les empreses del tercer sector,
una denominació que asseguren
que “no té cap validesa jurídica”.

En la carta també demana-
ven a Calle que reconsiderés
“els termes de la licitació per
obrir-los al conjunt del sector”,
format bàsicament per petites i
mitjanes empreses.

Aquesta és la decisió que ha
pres el consistori, que tornarà a
obrir el procés en unes setmanes.
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ENTORN4Platges de notable
alt. Aquesta és la valoració que
han fet el més de mig milió de vi-
sitants que, des de mitjans de
maig i fins a mitjans de setem-
bre, van passar pels 5 quilòme-
tres i mig de platges que té la ciu-
tat. Així ho diu l’enquesta de sa-
tisfacció que l’àrea metropolita-
na (AMB) va fer als usuaris de les
platges dels municipis que for-
men part de l’AMB. Segons
aquest estudi, les del Prat són les
platges metropolitanes més ben
valorades, amb una nota d’un

8,03 sobre 10. Aquesta dada té
més mèrit si es té en compte que,

en conjunt, les platges de l’AMB
han rebut un 7,73, la segona
puntuació més alta des que es fa
l’enquesta.

El paisatge i l’entorn del li-
toral pratenc és l’aspecte que
més bé han valorat els usuaris de
la platja, que donen un 8,30 a
aquest aspecte. Pel que fa a altres
elements, els banyistes també
posen més d’un vuit a qüestions
com l’accés a la platja o la tran-

quil·litat, un aspecte que rep
gairebé un 8,4 de valoració.

El punt en què les platges de
la ciutat treuen la nota més bai-
xa és el que valora la proximitat,
que rep un 7,75 dels usuaris.

Per darrere de les platges de
la ciutat, que aquest estiu van
acollir 526.002 banyistes, les
més ben valorades pels usuaris
són les de Viladecans, Castell-
defels i Gavà.

Les platges del Prat són les més ben valorades de l’àrea metropolitana. Foto: AMB

Les millors platges de l’àrea
metropolitana són les del Prat

» El que més valoren els usuaris és el paisatge i l’entorn
» És la quarta platja més visitada amb més de mig milió d’usuaris

Prova pilot per lluitar contra
l’educació sexista a la ciutat

EDUCACIÓ4L’Escola Joan Ma-
ragall i l’Institut Les Salines són
els dos centres educatius de la ciu-
tat triats per posar en marxa una
prova pilot per lluitar contra l’e-
ducació sexista.

El projecte treballarà per evi-
tar que l’educació reprodueixi
els estereotips de gènere entre els
infants i els adolescents a través
de la coeducació, que potencia la
igualtat i les capacitats de cada
alumne independentment del
seu sexe.

Per aconseguir-ho, la prova
ha posat en contacte persones ex-

pertes en l’àmbit amb la comu-
nitat educativa dels dos centres.

A l’Escola Joan Maragall, el
projecte ha consistit a crear una
comissió mixta formada per l’es-
cola i les famílies dels alumnes
que proposarà diferents activitats
sota el lema “Juguem amb la
igualtat i la diversitat”.

En canvi, a l’Institut Les Sa-
lines, els especialistes treballen di-
rectament amb el claustre, de ma-
nera que els professors puguin ser
els que acompanyin els estu-
diants a l’hora de detectar i pre-
venir actituds sexistes a les aules.

A presó per demanar fotos
sexuals a menors per internet
TRIBUNALS4El Jutjat d’Ins-
trucció número 2 de la ciutat ha
enviat a presó un home de 37
anys i nacionalitat espanyola per
haver contactat amb noies me-
nors d’edat a través d’internet
amb l’objectiu de mantenir-hi
relacions sexuals i per demanar-
los fotos de caràcter pornogràfic.

La investigació del cas va co-
mençar a finals d’agost de l’any
passat, quan una nena d’11 anys
de la ciutat va denunciar l’home
als Mossos d’Esquadra.

La menor va explicar als
agents que un home d’entre 35 i

40 anys havia contactat amb ella
a través de les xarxes socials i
l’havia enganyat perquè li enviés
fotografies de caràcter sexual.

Un cop la policia catalana va
aconseguir identificar l’autor dels
fets, a mitjans d’octubre, els
agents el van detenir i van co-
mençar a analitzar la seva activi-
tat a les xarxes socials. Així, els
Mossos van identificar dues víc-
times més, menors de 16 anys,
una de les quals hauria estat
abusada sexualment pel mateix
individu. La policia catalana no
descarta localitzar més víctimes.

El cinema amateur local
perd dos dels seus pioners

CONDOL4El cinema pratenc
d’aficionats ha quedat una mica
més orfe aquest 2019. A princi-
pis de gener van morir dos dels
pioners del setè art a la ciutat, Jo-
sep Minguillón i Patrici Bedós.

Minguillón, que tenia 91
anys, va ser membre de la Sec-
ció de Cinema Amateur de l’A-
grupación Literaria Cervantes.
Durant aquesta època, va ser re-
alitzador de films com ‘Uno en-
tre tantos’ i ‘Euterpe’ i va treba-

llar amb altres cineastes locals
com Manel Villanova i Fermí
Marimón.

Per la seva banda, Patrici
Bedós, que tenia 82 anys, va ser
responsable de diferents docu-
mentals com ‘Ja és aquí’, sobre
el retorn del president Josep
Tarradellas o ‘El mestre ja re-
posa’, que explica l’arribada de
les despulles de Pau Casals.

Totes aquestes peces es po-
den veure a l’Arxiu Municipal.

Política |Miguel Ángel Ochoa serà el cap de llista del PP
El Partit Popular ha confirmat l’actual portaveu del PP a l’Ajuntament, Miguel
Ángel Ochoa, com a candidat a l’alcaldia a les pròximes eleccions municipals

del 26 de maig amb l’objectiu de recuperar els quatre regidors perduts el 2015.

8,03
és la nota que posen
els banyistes a les
platges del Prat,
segons l’AMB

Foto: Fons Pau Giralt AMEP



Bones notícies per als equips de
la comarca de Tercera Divisió. El
Prat continua immers en la llui-
ta per liderar la lliga contra el Lla-
gostera i l’Hospitalet, mentre
que el Castelldefels ha aconseguit
encadenar alguns bons resultats
que han servit perquè l’equip
abandoni la zona de descens.

De moment, en les tres jor-
nades que s’han jugat en aquest
2019, els de Pedro Dólera han
guanyat els dos partits que han
jugat a casa (4-1 contra el Sant
Andreu i 1-0 contra l’Europa),
mentre que han perdut el seu
únic desplaçament recent (1-0 al
Feliu i Codina contra l’Horta,
en el que ha estat el primer par-
tit dels últims sis que els pota-
blava no han vist porteria). El
mes s’acabarà amb la visita al

Martinenc el diumeng 27, men-
tre que els primers reptes del fe-
brer seran rebre el Figueres o el
derbi contra el Castelldefels.

Per la seva banda, el conjunt
de Miki Carrillo va veure com, el
passat dissabte 19, es trencava la
millor ratxa de la temporada a
Ascó, després d’encadenar dues
victòries per primer cop (0-2 a
Santa Coloma i 3-0 contra el

Martinenc) que els han servit
per abandonar la zona de des-
cens. El conjunt groc té, després
de 23 jornades, dos punts més
que la UE Sants, i posarà el punt
final a aquest gener rebent la vi-
sita de la UE Figueres el diu-
menge 27, mentre que, ja al fe-
brer, visitarà el camp de la Pobla
de Mafumet i afrontarà el derbi
als Canyars contra el Prat.

Els potablava només són a un punt del líder. Foto: AEP

El Prat manté el tercer lloc i 
el Castelldefels surt del descens
» Els de Dólera lluiten pel primer lloc amb el Llagostera i l’Hospi
» Els grocs sumen sis punts dels nou que s’han disputat enguany

El relleu a la banqueta 
no altera la marxa del CCR

El canvi a la banqueta
del sènior masculí del
CCR Castelldefels (el
passat 18 de desembre

Antonio Mesa dimitia per dis-
crepàncies amb la gerència i vuit
dies després s’anunciava l’arri-
bada de Sito Rivera) no ha alte-
rat, de cap manera, la marxa es-
portiva de l’equip, que segueix in-
victe i liderant el grup 3 de la Se-
gona B de futbol sala.

De fet, el conjunt groc ha
guanyat els dos partits que ha dis-
putat en aquest 2019 (per un
ajustat 4-5 a Pallejà i amb més

contundència, per 5-2, a casa
contra el Barceloneta Futsal), de
manera que manté els nou punts
de renda sobre el Manresa i els 12
sobre el Futsal Mataró, segon i
tercer respectivament.

Per ara, l’equip només ha de
pensar en la lliga (estan exempts
de les primeres rondes de la Copa
Catalunya), i els seus pròxims
partits faran que l’equip visiti la
pista del Segorbe en el primer cap
de setmana del mes de febrer, ja
que la segona setmana del mes
que ve descansaran per la retira-
da del Ciutat de Terrassa.

La permanència, objectiu del
CB Prat per a la segona volta

15 partits i un objec-
tiu: no perdre la ca-
tegoria. Superat l’e-
quador de la compe-

tició, el CB Prat segueix sent el
pitjor dels 18 equips de la lliga
LEB Or, de manera que en
aquesta segona meitat de la com-
petició, l’objectiu per als homes
de Dani Miret ha de ser aconse-
guir els resultats necessaris per
garantir que el curs que ve l’equip
potablava seguirà competint a la
segona màxima categoria del
bàsquet estatal.

D’aquesta manera, l’últim

partit del mes de gener per a l’e-
quip pratenc serà el pròxim dis-
sabte 26, quan un dels candidats
a l’ascens a l’ACB, el Levitec
Huesca, visitarà el Joan Bus-
quets. El primer cap de setmana
del mes que ve, l’expedició del
CBP haurà de viatjar fins a terres
gallegues per visitar la pista del
Leyma Coruña (el divendres 1 de
febrer), mentre que el primer
partit que els potablava jugaran
com a locals el mes que ve serà
dues setmanes després del viat-
ge a la Corunya, el dia 16 de fe-
brer contra el Valladolid.

Raúl Jerez, campió 
de Catalunya de pàdel 

CASTELLDEFELS4Raúl Jerez és
una de les grans promeses del pà-
del de casa nostra, i a finals de
l’any passat va tornar a demos-
trar-ho. El castelldefelenc, de 14
anys, va proclamar-se campió
del Circuit de Menors 2018 fent
parella amb Pol Hernàndez, i va
recollir la copa que l’acredita
com el millor jugador del país en
l’última prova, el Màster de Me-
nors, que es va disputar durant el
cap de setmana dels dies 15 i 16

de desembre a les instal·lacions
del +KPàdel Anoia.

En total, durant el 2018, Je-
rez va aconseguir guanyar en
cinc dels campionats d’aquest
Circuit de Menors de Catalunya
i, fins i tot, va arribar a competir
en un categoria superior a la que
li pertoca per l’edat que té. El jove
palista, que des de fa sis anys en-
trena al Club de Tenis Andrés Gi-
meno, afronta l’any que tot just ha
començat amb optimisme.

Gavà | El Club Bàsquet Gavà treu la seva col·lecció de cromos
Com si fossin jugadors de talla mundial. Durant la segona setmana del mes, el Club Bàsquet

Gavà va presentar la col·lecció de cromos dels seus equips. En total hi ha 414 cromos amb els
22 equips federats en totes les categories, que ja es poden comprar a les oficines de l’entitat.

Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
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La formació composta per Albert Puig,
Òscar Domènech, Jordi Matas (El Petit
de Cal Eril, Ferran Palau) i Gès torna
després del seu primer disc homònim,
Taknata (Hot Blues Records, 2016). Ja
ha llançat un avançament del què serà
el seu segon experiment musical, Des-
aïllat (Hidden Track, 2019). Ser inclassi-
ficables és un dels seus trets distintius.

Desaïllat
Taknata

L’art en moviment
La Pedrera de Barcelona acull fins al pròxim 27 de gener

l’exposició  ‘Obres obertes. L’art en moviment, 1955-1975’. La
mostra reuneix una àmplia selecció d’obres de 37 artistes
internacionals que busquen una transformació profunda

del rol de l’espectador a través de la participació i la interac-
ció amb l’obra d’art. Artistes com Alexander Calder,  Alberto
Biasi, Pol Bury o Jordi Pericot són alguns dels protagonistes
d’una revolució artística i internacional que va fer eclosió

durant els anys cinquanta i seixanta a Europa.  Les obres gi-
ren al voltant del concepte d’obertura, moviment i espai. 

B L A C K P I N K

A LES XARXES...

L’èxit internacional de les seves cançons
El grup està format per Lisa, Jisoo, Jennie i Rosé

Famosos

La seva gira arribarà a Barcelona 
Encara no se sap la data exacta del seu concert

Revolució entre els seus seguidors  
La notícia s’ha convertit en Trending Topic a Twitter

QUÈ HAN FET?

Roger Pera i Octavi Pujades protago-
nitzen aquest viatge a les entranyes de
la política. Dos homes que, després
d’anys d’amistat i de dedicació a la fei-
na, estan a punt d’aconseguir el poder
es troben en una reunió que acaba
descobrint els seus desitjos, les seves
pors, les ambicions i les il·lusions. 
Al Teatre Apolo de Barcelona.

Dignitat
Ignasi Vidal

Les dues autores d’aquesta novel·la re-
flexionen sobre el creixement de les
sancions i penes relacionades amb els
drets a la llibertat d’expressió, de mani-
festació i d’informació. Valtònyc, Altsa-
su, Pablo Hasél, El Jueves i molts casos
més. L’obra exposa i denuncia el marc
legal que empara la censura a l’Estat
espanyol, agreujat per la llei mordassa.

Tu, calla!
Laura Huerga i Blanca Busquets

En un dels films de temàtica política
més aclamats dels últims temps. Chris-
tian Bale es converteix en Dick Cheney,
un buròcrata de Nebraska que va aca-
bar sent un dels homes més podero-
sos del món, com a vicepresident de
George W. Bush. Steve Carell o Amy
Adams completen el repartiment d’u-
na ferma candidata als Oscar.

El vicio del poder
Adam McKay

QUI SÓN?
SÓN FAMOSES PER...

El K-pop segueix guanyant adeptes entre el públic
adolescent amb el triomf de grups com BTS o Black-
Pink. Precisament aquest últim ha revolucionat les

xarxes amb l’anunci del seu concert a Barcelona dins
de la seva gira. Tot i que encara no se sap ni la data ni
el lloc exacte on actuarà la banda surcoreana, els seus
seguidors van fer que la notícia es convertís en Tren-
ding Topic a Twitter en pocs segons. BlackPink és una
girlband formada per les cantants Lisa, Jisoo, Jennie i
Rosé, les quals tenen entre 21 i 23 anys. El grup viu un
moment molt dolç a nivell professional, ja que les se-
ves cançons no deixen d’acumular records de visualit-
zacions a Youtube. De fet, les surcoreanes estan millo-
rant les xifres d’artistes consolidades com Beyoncé. El
seu últim videoclip ha aconseguit més de 475 milions
de reproduccions en quatre mesos, mentre que la

cantant de Crazy in lovenomés ha arribat als 150 mi-
lions en el mateix període de temps. 

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries
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No t’ho perdis

Viu en línia | Yakuza 4
Anys després de la seva publicació, la quarta entrega de 
la saga Yakuza surt al mercat adaptada a la PlayStation 4.



DILLUNS 28 DE GENER
18:00 Wolfgang, de Laia Aguilar, serà la histò-
ria que amb la qual es posarà el punt final del
club de lectura Club 1214. / Biblioteca Ramón
Fernàndez Jurado.

DIUMENGE 27 DE GENER
12:00 El Príncep Feliç és la història d’una ma-
jestuosa estàtua que domina una ciutat que
ha rebut premis a Gijón i a Múrcia. És una pro-
posta de la companyia La Baldufa. / Espai Ma-
ragall.

DIMARTS 5 DE FEBRER
16:30 Com passa cada primer dimarts de mes,
es farà una sessió del Vols crear el teu propi
negoci?, amb consells per a tots els veïns que
vulguin atrevir-se a ser emprenedors. / Cen-
tre de Suport a l'Empresa.

DIJOUS 24 DE GENER
Tarda El Narracans, el festival de narracions de
la ciutat, torna a celebrar-se. Durant la tar-
da del dia 24 hi haurà narradors novells i fi-
gures contrastades com Núria Clemares o Mer-
che Ochoa. / Diferents espais.

TOT EL MES
Matí-Tarda Secundí Roca, la passió per la foto-

grafia fa una repassada per la trajectòria pro-
fessional d'un fotògraf cabdal per a la història
de la ciutat. Entrada gratuïta, aforament li-
mitat. / Sala d’exposicions de la Torre del Baró.

DIUMENGE 27 DE GENER
19:00 El metge de Lampedusa és en Pietro
Bartolo, l’únic doctor que viu permanent a
aquesta illa. Xicu Masó encarna aquest po-
pular personatge sicilià. / Teatre Modern.

DIUMENGE 10 DE FEBRER
10:00 El segon diumenge del mes que ve se ce-
lebrarà la dotzena edició del Torneig Copa Llo-
bregat d'Scrabble, amb els millors especia-
listes d’aquest divertit joc de taula. / Centre
Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.

DISSABTE 26 DE GENER
EL PRAT Partit de bàsquet corresponent a la vin-
tena jornada de lliga LEB Or entre el Club Bàs-
quet Prat i el Levitec Huesca (18:15). / Pavelló
Joan Busquets.

Les flors de la guerra serà el títol de la
primera sessió del febrer del cicle fe-
minista de cinema de la ciutat. / Cen-
tre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.

‘Les flors de la guerra’, nova
proposta del cine de la Frida
Dimecres 6 de febrer a les 17:30

Malos tiempos en El Royale és el nom
de la pel·lícula de Drew Goddard que
explica la història de set descone-
guts que coincideixen en aquest ho-
tel. / Espai Maragall.

‘Malos tiempos en El Royale’
arriba a l’Espai Maragall
Divendres 1 de febrer a les 22:00

Àngel Casals, doctor en Història, co-
ordinarà la xerrada Mercaderies hu-
manes. El tràfic d'esclaus a l'Edat Mo-
derna. / Escola d'Enginyeria de Tele-
comunicació i Aeroespacial.

El doctor en Història Àngel 
Casals parla sobre l’esclavitud
Dimarts 12 de febrer a les 18:00

Partit de futbol corresponent a la
vint-i-cinquena jornada de Tercera
entre la UE Castelldefels i la UE Fi-
gueres. / Municipal Els Canyars.

La UE Castelldefels rep
la visita de la UE Figueres
Diumenge 27 de gener a les 12:00

Viu en línia
15 | 
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