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GAVÀ pàg 8

EL PRAT pàg 12

Ciutadans denuncia
falta de comandaments
a la policia municipal

Alfred podria culminar un gran
any amb els premis Enderrock:
nominat a quatre categories
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Polèmica a Viladecans per
les expropiacions a Llevant
El consistori diu que els veïns “estaven avisats” mentre Salvem Oliveretes reivindica el patrimoni de l’espai pàg 10
pàg 6

Salvada?
Castelldefels s’estaria plantejant
protegir la zona de l’Olla del Rei
CASTELLDEFELS pàg 6

Unió contra el soroll
dels avions: nou
manifest unitari
COMARCA pàg 3

L’AMB desplega una xarxa
de bicicletes elèctriques
ESPORTS pàg 13

El CCR, disparat cap al títol
i l’ascens de categoria
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L’AMB vol fomentar l’ús de la bicicleta amb una xarxa de bicis elèctriques compartides. Foto: AMB

Fer créixer la bicicleta
» L’AMB desplega una xarxa de bicicletes elèctriques compartides per fomentar-ne l’ús
» Les entitats que promouen aquest transport ho veuen positiu però reclamen millores als carrils bici
Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
Fa temps que l’Àrea Metropolitana de Barcelona aposta per
millorar la connexió entre els
pobles que formen part d’aquest territori i que ho fa escollint sistemes de transport sostenibles i respectuosos amb el
medi ambient.
Per això, des del 12 de febrer
ha posat en marxa un nou servei
de bicicleta elèctrica pública
compartida sota el nom d’E-Bicibox. Per començar a desenvolupar aquest nou sistema i comprovar l’acceptació entre els ciutadans, en un primer moment
l’AMB ha posat a disposició dels
usuaris unes 300 bicicletes en
onze municipis del Barcelonès i

el Baix Llobregat i pròximament
també s’hi sumarà Sant Cugat
del Vallès.
Per municipis, a Gavà hi ha
una dotzena de bicicletes, igual

63

bicicletes d’aquesta
nova xarxa són a
Castelldefels, Gavà,
Viladecans i El Prat

que a Viladecans. Pel que fa a
Castelldefels hi ha dinou bicicletes repartides en tres aparcaments, similar que al Prat, on
n’hi ha vint.
POSITIU PERÒ AMB RESERVES
Des de les entitats que promouen l’ús de la bicicleta com a

transport veuen amb bons ulls
aquesta iniciativa, però creuen
que és una aposta a mitges per
fomentar la bicicleta.
Des de La Saboga creuen
que la millor solució perquè més
gent deixés el vehicle privat i utilitzés la bicicleta seria crear un
“Bicing” metropolità que també
inclogués Barcelona, ja que molts
dels desplaçaments que es fan
són per anar a la capital catalana, que té el seu propi sistema de
bicicletes compartides i queda aïllat de la resta de municipis metropolitans.
Una de les altres demandes
que fan és que la principal aposta hauria de ser construir carrils
bici de qualitat, tan dins dels municipis com per connectar les diferents ciutats del territori, ja que
sense una bona infraestructura
és complicat guanyar usuaris.

Atraure els usuaris del cotxe
per reduir la contaminació

MEDI AMBIENT4L’aposta de
la bicicleta per part de l’AMB
confirma que aquest mitjà de
transport s’està convertint en
una alternativa que cada vegada utilitzen més ciutadans de
l’àrea metropolitana.
A més d’apostar per la mobilitat sostenible i fomentar el
canvi d’hàbits dels ciutadans,
la iniciativa de crear una xarxa de bicicletes elèctriques públiques compartides és una
bona manera de reduir els nivells de contaminació que pateix el territori. Per això, el projecte E-Bicibox s’engloba en el
lema “canviar d’hàbits és tan

necessari com l’aire que respirem” de l’AMB.
Des de les entitats i associacions que fomenten l’ús de
la bicicleta consideren que
aquesta nova xarxa de bicis
elèctriques pot ser una bona
porta d’entrada al món de la
bici per als usuaris que actualment fan servir el cotxe i
que podrien ser més reticents
a deixar el vehicle de motor per
una bicicleta tradicional.
L’abonament anual de l’EBicibox és de 30 euros i posa
300 bicicletes a disposició
dels seus usuaris i usuàries
els 365 dies de l’any.
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Els semàfors

La lupa

Debats polítics als jutjats
per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Ajuntament de Gavà

Més enllà de les polèmiques polítiques,
que la policia municipal faci mesos que
funciona sense comandaments no és gaire operatiu. Tot i que ara està treballant
per resoldre-ho, la poca previsió del govern local ha provocat aquesta situació.
pàgina 8

A mesura que passin els dies del judiHa començat al Tribunal Suprem de l’Es- nyories devien sentir un calfred premotat espanyol el judici contra el Procés. L’es- nitori avisant que tot el prestigi que se su- ci quedarà palès que no hi va haver cap
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una posa a un alt magistrat de la judicatura pot mena de violència per part de la ciutadaflaire de naftalina que no l’han pogut re- anar-se’n en orris en un procés que té una nia convocada a votar, la DUI va ser una
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal mera declaració política sense conseqüènd’Estrasburg dels Drets Humans. Sens cies legals, els Mossos van seguir les insque sempre presidia la sala.
El primer acusat a l’estrena de les acu- dubte, un moment difícil per a aquests set truccions de la Justícia i no hi va haver malsacions proclamà: soc un pres polític. I senyors que no ens semblen imparcials i baratament de recursos públics. La veu dels
de forma natural, amb aquesta senzilla que més aviat es mostren sospitosos de presos ressonarà amb menys distorsions
frase, arribà el debat polític al Suprem. contaminació ideològica. Potser aquests mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,
i els mitjans estrangers i espaI l’acusat va utilitzar la menyols no tindran més remei
tàfora de la cadira buida,
El Tribunal Suprem es convertirà
que escoltar durant tot el judil’absència d’Espanya a la
ci com s’expliquen els protataula de la negociació amb
els pròxims mesos en l’àgora de debat gonistes catalans de l’1-O. Uns
Catalunya, i , a continuació,
líders polítics que es troben en
mirada a Marchena i als alque no han volgut ser les Corts
una situació d’indefensió acutres sis membres del tribunal
sats per les seves idees.
per dir-los que, per culpa
El pànic està instal·lat a l’altre costat:
d’aquesta absència, ara són ells, els jut- jutges, fiscals i advocats de l’Estat, notages, els que s’han d’encarregar de la fei- bles tots del poder judicial, dubtin i tin- els inculpats han engegat l’altaveu amb
guin por per les seves carreres i reputa- valentia, confiança i determinació. La juna que no han fet els polítics.
Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat ció personal. O potser hi ha algú (per pur dicialització del plet polític entre Cataespanyol (sobretot el profund) li és més fà- atzar) que tingui por de no estar a l’altu- lunya i Espanya ha acabat polititzant la
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as- ra del que la pàtria espera d’ell i esguer- justícia i el Tribunal Suprem es converseu sempre a la taula del diàleg però Es- ri una sentència tal com van fer aquells es- tirà els pròxims mesos en l’àgora de depanya no hi compareix mai. Quan Jun- trangers maldestres amb la sentència bat que no han volgut ser les Corts. Les
queras diu al tribunal que “votar no és de- d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi- idees no es poden tancar a la presó: n’alicte, impedir-ho per la força sí” queda clar rat, potser no hi van els millors sinó els caben sortint. Al carrer, les idees seguque ell i els altres encausats captaran l’a- amics dels més ben col·locats, i aquestes eixen ben vives, els presos polítics les tretenció de l’auditori espanyol i estranger. minúcies morals o ètiques no cal consi- uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.
Quin moment per a la història! Ses se- derar-les quan es tracta de la pàtria.

Ajuntament del Prat

Tots els partits del Ple van aprovar un
pla integral per lluitar contra les violències masclistes. El document posa èmfasi en el paper del sector educatiu i de les
entitats locals a l’hora de treballar, sobretot, en la prevenció i en la detecció.
pàgina 12

CCR Castelldefels

Només una sèrie de resultats pèssims a
la recta final (cosa que sembla improbable) apartaria el CCR de Sito Rivera de
guanyar la lliga i de lluitar per pujar a
Segona. El projecte castelldefelenc creix
i és prometedor de cara al futur.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@MonicaSabata
Recentment ha fet 13
anys de la manifestació "Som una nació i tenim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en llibertat. Seguim!

@AdaColau
Les persones amb síndrome Asperger mereixen respecte i acompanyament. La inclusió és responsabilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternacionalAsperger.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord i
Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xar-

Dipòsit Legal: B 12315-2013

@Apujolmas
El vot als partits catalans no és intercanviable. Recentment al @Congreso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els altres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de tenir més pes.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
Sánchez tiene a su izquierda un Podemos
dividido y que lleva meses haciendo campaña por él y a su derecha un Ciudadanos que se ha ido alejando del centro y coquetea con opciones extremistas. El PSOE ha tenido
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Safata d’entrada

Línia Mar estrena un nou
web totalment redissenyat

COMUNICACIÓ4Línia Mar fa
un pas endavant en l’àmbit digital. Recentment ha posat en marxa un nou web renovat i interconnectat amb la resta d’edicions
Línia i els portals temàtics del
Grup Comunicació 21, de tal manera que a partir d’ara és molt més
fàcil i accessible navegar entre les
diferents publicacions del grup.
El nou web és àgil, minimalista, s’adapta a totes les pantalles i prioritza la fotografia i la claredat. “Hem intentat traslladar
a la pantalla el que ja estem fent

a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns nivells alts en disseny gràfic”, explica Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia i responsable del projecte de
renovació dels webs de tot el
Grup Comunicació 21.
Amb l’assessorament de l’empresa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

El + llegit

líniamar.cat

1

Prova pilot per lluitar contra
l’educació sexista al Prat

2

Crítiques a Viladecans pel nou impuls
a la urbanització de Llevant

3

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

4

Ecologistes acusa el govern de
Castelldefels d’amagar informació

5

El PP confirma Manuel Reyes
com a candidat a Castelldefels

Un oxímoron

La justícia ‘española’ prevarica

per Jordi Lleal

per Jordi Oriola

A la nostra societat hi ha fets que
condueixen a tenir la sensació
que algunes peces del puzle del
nostre món no encaixen. Ha estat
notícia que l’Audiència ha absolt
en el macrojudici pels sobresous
de Catalunya Caixa Narcís Serra i
Adolf Todó, juntament amb
trenta-nou membres del consell
d’administració, que estaven acusats d’administració deslleial i
apropiació indeguda. Aquests sobresous es van pactar quan Catalunya Caixa estava acomiadant
gran part de la plantilla, mentre
entrava en una greu crisi que
portà a la liquidació de la societat.
La sentència conclou que els sobresous eren legals. D’acord, però
foren morals? On són els principis ètics i morals d’una persona
que ha ostentat càrrecs de rellevància al nostre país, especialment a la ciutat de Barcelona?
Quin exemple s’ha de prendre
d’aquestes conductes indecents?
Les declaracions de Serra al sortir del Palau de la Justícia, afirmant tot seriós que “s’ha fet justícia”, clamen al cel. Per ètica,
podria desviar l’atenció i dir que
“s’ha demostrat que no hem delinquit”, per exemple, però és que
no pot haver-hi maridatge entre
Justícia i Ètica? Segons per qui
poden ser termes i conceptes
oposats, però altres els tenim com
a concordes. La moralitat ha de
prevaldre sobre altres interessos
com l’enriquiment i aprofitar-se
del poder per gaudir d’avantatges i fer el que ens doni la gana.
Ocupar càrrecs públics i en grans
empreses no és una patent de
cors per poder manegar les coses
en benefici propi. Si no, Justícia i
Ètica seran un oxímoron.

Aquest 12 de febrer ha començat el judici sumaríssim contra
l'independentisme català. 10 líders polítics i 2 dirigents d'organitzacions civils estan acusats
de delictes de rebel·lió i sedició.
A Catalunya la societat ho està
vivint molt malament i està esgotada d'haver d'estar manifestant-se contínuament. Ara
tothom està molt centrat en
saber quants anys de condemna cauran als acusats, però em
sembla que el tema important
no és si la justícia española
farà un judici just i proporcional, sinó que la justicia española
ha prevaricat en admetre el cas
com a delicte, perquè està clar
que no hi ha hagut cap delicte
(així ho han certificat les justícies d'Alemanya, Suïssa, Bèlgica i Escòcia en haver d'examinar les peticions d'extradició, fetes per Espanya, que reclamava els polítics catalans que es
van exiliar a aquests països).
Per tant, encara que hi haguessin absolucions o condem-

nes baixes, ja hi ha hagut prevaricació en utilitzar fraudulentament la justícia per fer por
i amenaçar aquest moviment
polític. Es demana un referéndum d'autodeterminació vinculant, un projecte tan legítim
com qualsevol altre, tot i que
posa histèric l'Estat espanyol, un
estat ultranacionalista provinent d'una dictadura feixista
que no es va depurar en fer el
trànsit a la democracia fa 40
anys. Catalunya porta molts
anys fent manifestacions multitudinàries i demanant negociar amb Espanya una sortida
política a l'anhel de la societat
catalana, però Espanya ignora
la demanda i es nega a dialogar.
Per tant, el referèndum autoorganitzat de l'octubre de 2017
va ser tan sols una mobilització
per fer-se escoltar. Espanya,
enlloc de gestionar políticament un problema polític, l'ha
derivat a la justícia, i ara som
aquí: patint un judici polític
impropi d'un país de la UE.

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#Absolució

@junqueras: Votar no és delicte, impedir-ho per la força, sí. Gràcies a tots per tornar a omplir els carrers de Barcelona, com
sempre, de forma pacífica i cívica.

#Amer

@PepRieraFont: Ampli desplegament
dels @mossos per protegir la gent d’Amer
de la visita d’uns forasters. No han trobat
ningú, s’han fet una foto i se’n van.

#PolèmicaDOrdre

@orioldebalanzo: No deixes que els presidents Torra i Puigdemont facin un acte
per una qüestió d’ordre però alhora el ministeri nega a Torra l'escorta.
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Habitatge | Conveni per promoure el lloguer social

Febrer 2019

L’Ajuntament i la Fundació Habitat3 han firmat un acord per augmentar el nombre
d’habitatges de lloguer social a la ciutat. Per començar, buscaran 12 habitatges
privats o d’entitats bancàries, que seran per a famílies en situació d’exclusió social.

L’Ajuntament s’estaria
plantejant protegir l’Olla del Rei
» Es faria una moratòria i es modificaria el Pla General Metropolità
» L’estudi d’un prestigiós científic hauria provocat el canvi d’opinió
Pau Massip
CASTELLDEFELS
El govern local s’estaria plantejant promoure una moratòria
per aturar el Pla Urbanístic que
afecta l’espai natural de l’Olla del
Rei. Així ho afirmen des de l’entitat Salvem l’Olla del Rei, que
recentment ha mantingut una
reunió amb el regidor Ramon
Morera. Durant la trobada, el titular de les àrees de Medi Ambient i Urbanisme hauria explicat als membres de la plataforma que el consistori estaria estudiant les diferents possibilitats
que té per aturar els diferents
projectes urbanístics que es podrien desenvolupar en aquest
espai natural, l’última zona humida que queda a la ciutat.
Segons les mateixes fonts, la
moratòria sobre el pla urbanístic
només seria el pas previ per tirar

Movem demana una
campanya“sense fake news”

POLÍTICA4Una campanya electoral neta, sense difamacions
ni notícies falses. Això és el que
demana la moció que Movem va
presentar al Ple del 31 de gener
i que es va aprovar amb el suport
de tots els grups excepte el Partit Popular.
De fet, Movem va presentar
la moció arran d’uns canvis que
un membre del PP local va fer,
a finals de gener, a la biografia de
Viquipèdia de la líder del partit,
Candela López, i que finalment

van ser corregits pels gestors de
Viquipèdia. Aquests fets van
coincidir amb la presentació per
part del líder del PP català, Alejandro Fernández, de Manu Reyes com a candidat a l’alcaldia.
Un altre dels candidats presentats recentment és el del
PSC. Els socialistes aposten per
l’actual alcaldessa, Maria Miranda, per tornar a liderar la seva
llista a les pròximes eleccions
municipals, que se celebraran el
26 de maig.

Estat actual de la parcel·la on s’havia de construir l’ICFO. Foto: Salvem Olla del Rei

endavant una modificació del Pla
General Metropolità que protegiria la zona definitivament.
UN ESTUDI DEFINITIU
Des de Salvem l’Olla del Rei expliquen que el govern local hauria pres aquesta decisió després de
rebre l’estudi que havia demanat

a un prestigiós científic i que certificaria que els terrenys de l’Olla
del Rei tindrien un gran valor natural per les espècies que hi viuen.
Des de l’Ajuntament, no obstant això, no han confirmat oficialment aquestes informacions,
però tampoc les han desmentit
a petició de Línia Mar.

Un membre del PP va manipular el perfil de López de la Viquipèdia. Foto: Movem

Unió contra el soroll dels avions

REIVINDICACIÓ4Entitats veïnals, les plataformes Prou Soroll
i Preservem Castelldefels i tots els
grups polítics del Ple s’han unit en
un manifest que reclama a l’Aeroport que mantingui el sistema
de pistes segregades. D’aquesta
manera, es vol reduir el nombre
d’avions que sobrevolen la ciutat,
que en els darrers mesos ha augmentat. També es vol evitar que
augmentin els problemes de salut entre els veïns i veïnes pel soroll provocat per les aeronaus

quan s’enlairen o aterren de les
pistes del Prat.
Durant la presentació del
manifest, el president de la plataforma Prou Soroll, Josep Velasco, va explicar que si “la configuració nocturna que es fa servir s’apliqués a la diürna, l’afectació sobre els habitants seria
més petita”. Des de Preservem
Castelldefels van anar més enllà
i van proposar que l’aeroport de
Girona absorbeixi part de l’activitat del Prat.

Pel que fa a les institucions,
l’alcaldessa Maria Miranda va dir
que la solució a aquesta situació
s’ha de plantejar en clau territorial i va reclamar als municipis
afectats que plantegin una proposta conjunta. En aquest sentit, el mes passat Línia Mar recollia que les ciutats del Delta es
van unir per demanar a AENA i
al Ministeri de Foment que els
avions pesants no facin servir la
pista principal durant l’horari
nocturn per reduir el soroll.
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Gastronomia | Nova edició del QuintoTapa del Calçot

Febrer 2019

Més d’una vintena de bars i restaurants participaran, del 21 de febrer al 10 de
març, en una nova edició del QuintoTapa Calçots de Gavà. El producte estrella de
la ruta de tapes serà el calçot, que protagonitzarà tota mena de plats i receptes.

Ciutadans denuncia falta de
comandaments a la policia local
» “L’ambient està crispat” pel retorn de Calero al cos, assegura
» L’Ajuntament treballa per cobrir les places d’inspector i sergent
SEGURETAT4Sense inspector en
cap, sense subinspector i amb només tres dels quatre sergents. Així
ha estat treballant el cos de la Policia Municipal de la ciutat, tal
com denuncia Ciutadans. Des
del partit taronja consideren que
aquesta falta de comandaments
provoca una “situació molt delicada” tant per al cos com per a la
ciutat i comporta que els agents
no puguin treballar de la millor
manera possible per garantir la
seguretat dels ciutadans.
A més, el portaveu de Ciutadans al Ple, Miguel Angel Ibáñez,
explica que la situació entre la
plantilla és més tensa des de la
tardor, quan es va reincorporar al
cos el subinspector Calero. L’agent, que actualment és el comandament de rang més elevat
de la policia, està pendent d’un indult que li perdoni la condemna
de set anys d’inhabilitació que li
va imposar l’Audiència de Barcelona per haver retirat una mul-

Una imatge d’arxiu de la comissaria de la policia local. Foto: Google Maps

ta d’aparcament a un mosso d’esquadra.
Ibáñez assegura que si la plaça d’inspector en cap s’hagués cobert quan l’anterior responsable
es va jubilar, ara no estaria “crispat” l’ambient entre la plantilla
per aquesta situació.

FALTA DE PREVISIÓ
Per al portaveu del partit taronja,
el problema és la manca de previ-

sió de l’Ajuntament, que fa temps
que hauria d’haver fet el concurs
per cobrir aquestes places i evitar
un buit entre els comandaments.
Des del govern expliquen
que s’ha iniciat el procés per incorporar un inspector, un sergent, cinc nous agents i un caporal. També asseguren que a la
ciutat hi ha 1,56 agents per cada
mil gavanencs, una xifra per sobre de la mitjana del país.

Pressió a la Generalitat
pel nou Institut de Bruguers

EDUCACIÓ4La Comissió d’Ensenyament del Parlament va
aprovar, per unanimitat, una
resolució que insta el Govern de
la Generalitat a construir el nou
edifici de l’Institut de Bruguers.
L’alcaldessa Raquel Sánchez,
que va estar present a la comissió que es va celebrar el passat 5
de febrer, va assegurar que estaran “atents perquè el Govern
compleixi el compromís” de
construir el nou edifici.

Un dels equipaments educatius de la ciutat que sí que va prenent forma és l’escola bressol
municipal, que s’està construint
al barri de les Bòbiles.
A principis de mes, el consistori va explicar que l’equipament obrirà les portes el setembre de 2020 amb dues línies per
a infants de 0 a 3 anys. A més,
l’escola inclourà serveis complementaris per a les famílies,
com una sala multisensorial.

Junts per Gavà no s’uneix a
les Primàries; Demòcrates sí

POLÍTICA4Quan queden tres
mesos per a les eleccions municipals del 26 de maig, el taulell
polític es comença a aclarir.
Un dels últims moviments
l’ha protagonitzat Junts per
Gavà, que ha renunciat a sumarse al projecte de Primàries de la
ciutat després de rebre la invitació d’aquest col·lectiu. A través
d’un comunicat, els antics convergents van explicar que el seu
partit ja va triar un candidat, Isidre Casas, després del seu propi procés de primàries. A més,
consideren que aquest movi-

ment respon a “interessos partidistes”.
En canvi, el regidor de Demòcrates, Ramon Castellano,
ha anunciat que el partit que ell
lidera s’uneix al projecte de Primàries per crear una llista transversal per a les municipals.
EL PSC, AMB RAQUEL SÁNCHEZ
Per altra banda, l’assemblea de
l’agrupació local del PSC ha triat
Raquel Sánchez, l’actual alcaldessa de la ciutat, per ser la cap
de llista dels socialistes a les
eleccions del 26 de maig.

Junts Fem Barri, finalista del
premi Copa España Creativa

RECONEIXEMENT4El projecte
de participació ciutadana Junts
Fem Barri és un dels finalistes
del premi Copa España Creativa, un concurs creat per reconèixer projectes creatius i innovadors que impulsin la cohesió
o la inclusió social de ciutats de
tot l’Estat.
El projecte gavanenc, que
l’any passat va celebrar la tercera edició, és un programa que
posa mig milió d’euros a disposició dels ciutadans perquè millorin l’espai públic de la ciutat.
Per fer-ho, poden proposar, vo-

tar i decidir els projectes que creguin més adequats per millorar
el municipi.
El guanyador del premi, que
també té en compte que els
projectes revitalitzin els barris
i millorin l’accessibilitat i el
transport públic, es coneixerà a
finals de mes, durant unes jornades que es faran a Lleida. A
banda de l’entrega de premis,
durant dos dies també es faran
taules rodones i conferències sobre la participació ciutadana i la
conservació del patrimoni històric de les ciutats.
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Successos | Un treballador ferit en l’incendi d’una fàbrica
Febrer 2019

Un treballador va patir cremades greus en l’incendi d’una fàbrica ubicada a l’avinguda del Ferrocarril. Els fets van passar el 12 de febrer, quan a l’interior de
l’empresa es va incendiar una cisterna d’etil acetat, un producte molt inflamable.

Les primeres expropiacions
a Llevant aixequen polseguera
» L’Ajuntament considera que els veïns “fa temps que estan avisats”
» Salvem Oliveretes farà actes per reivindicar el patrimoni de l’espai
URBANISME4El projecte per
urbanitzar la zona de Llevant ja
s’ha posat en marxa i ho ha fet aixecant polseguera. Tal com ha
denunciat la plataforma Salvem
Oliveretes, a principis de mes van
començar les expropiacions. Les
primeres dues famílies que han
hagut de vendre les seves cases i
els seus terrenys han rebut
150.000 euros i 36.000 euros
respectivament. A través de les
xarxes socials, la plataforma que
vol evitar que s’urbanitzi una de
les últimes zones verdes de la ciutat assegura que aquestes famílies “són propietaris minoritaris”
que “han de marxar de les seves
propietats” i “no tenen dret a cap
recurs”.
Davant de les queixes dels
veïns i la plataforma Salvem Oliveretes, la regidora de districte,
Rosa Cañisá, va explicar en declaracions a ETV que es tracta de
“molt pocs veïns” i que “fa molt de
temps que estan avisats, és a dir,

El Pla de Llevant s’ha posat en marxa amb les expropiacions. Foto: Arxiu

al carrer no es queden”. Pel que
fa a les indemnitzacions, Cañisá
va dir que els afectats rebran
“alguns diners” i va afegir que “si
en algun cas no hi estiguessin
prou d’acord, sempre tenen la
possibilitat de presentar un recurs
al contenciós”.
PROJECTE CONTROVERTIT
Durant les seves declaracions, la
regidora del Districte I va defen-

sar que el pla urbanístic respon a
“la necessitat de la ciutat de més
habitatge” i va assegurar que el
projecte “és molt respectuós amb
el medi ambient”.
Des de Salvem Oliveretes consideren que “no hi ha necessitat
de fer 3.000 pisos nous quan a la
ciutat n’hi ha uns 2.700 de buits”.
Per això iniciaran una sèrie d’actes per reivindicar el patrimoni
històric i natural de la zona.

Troben un pou il·legal
en uns camps del Parc Agrari

SUCCESSOS4La Guàrdia Civil
va descobrir un pou il·legal sense tancar en uns terrenys del
Parc Agrari de la ciutat a principis de mes.
Els agents del SEPRONA, el
Servei de Protecció de la Naturalesa, van trobar el forat, que tot
i tenir una petita tanca de filferro al voltant, no estava segellat
i, per tant, suposava un risc perquè hi podia caure alguna persona o animal.

Per això, un cop descobert el
pou, els agents van avisar l’Ajuntament perquè s’encarregués
d’assegurar-lo i evitar caigudes
accidentals.
A més, des del cos policial es
van posar en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), que va confirmar que el
pou no era legal i no comptava
amb els permisos necessaris,
fet pel qual obriran un expedient
sancionador al propietari.

ERC critica el govern local per
fer les obres a finals de mandat

PLE4Esquerra Republicana
considera que el govern municipal concentra les obres de millora de la via pública i altres inversions a final de mandat per
càlculs electorals.
Així ho va exposar al Ple extraordinari que es va celebrar el
7 de febrer per parlar de l’estat
de la ciutat. Durant la seva intervenció, Bàrbara Lligadas, portaveu dels republicans, va assegurar que “ho tenen tot de potes
enlaire perquè estan concentrant totes les obres que s’haurien d’haver fet durant quatre

anys en els últims mesos”. Lligadas va explicar que algunes de
les obres que s’estan executant
actualment estan pressupostades des de fa tres anys i va assegurar que l’acumulació d’obres
està provocant “molts maldecaps
als comerciants” i als veïns.
A més, Esquerra va aprofitar el debat per recordar que
dues de les principals promeses
amb les quals es va presentar el
PSC el 2015, la reforma de la
Rambla i la construcció de la segona biblioteca pública de la
ciutat, són paper mullat.

Carles Ruiz repeteix
com a cap de llista del PSC

POLÍTICA4L’assemblea local
del PSC ha escollit Carles Ruiz
com a cap de llista per a les eleccions municipals, que se celebraran el pròxim 26 de maig.
Ruiz, que ja va ser el candidat a l’alcaldia dels socialistes ara
fa quatre anys, va agrair el suport
rebut per part dels militants,
que el van escollir com a cap de
llista gairebé per unanimitat. A
més, el candidat, que ja ha estat
ratificat pel Consell Nacional
del PSC, va assegurar que encapçalar aquest projecte és un
orgull i una il·lusió.

DIMISSIÓ A ESQUERRA
A principis de mes, Xavier Martín, president de la secció local
d’Esquerra Republicana, va
anunciar que deixava el càrrec
per desavinences amb l’executiva. Segons un comunicat del
partit, Martín va prendre la decisió perquè el partit es pugui
centrar a aconseguir uns bons resultats el pròxim 26 de maig.
A banda de Martín, que
continuarà com a regidor al
Ple, també han plegat de l’executiva local Míriam Limón i
Xavier Flores.

Pàgines especials

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial
Febrer 2019

11 |

líniamar.cat

La Diputació de Barcelona,

per la creació
de llocs de treball
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputació de Barcelona durant aquests
quatre anys.
Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fomentar el progrés i l’equilibri territorial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element essencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’autonomia local i potenciant-ne el treball en xarxa.
Per desenvolupar aquesta tasca, la Diputació de Barcelona ha treballat en un conjunt de 13 projectes estratègics, ideats per connectar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Diputació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de generació de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocupació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els recursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.
També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons industrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incrementar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impacte als polígons d’activitat econòmica de la demarcació.

@diba

Equilibri territorial

4L’aposta de connectar les persones amb les oportunitats de futur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes actuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.
Finalment, i sota la premissa d’apostar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Diputació de Barcelona ha invertit 30 milions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipaments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de manteniment, reparació i conservació.
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Memòria | Recull de la història dels bars i cafès de la ciutat

Febrer 2019

Josep Ferret és l’autor d’aquest recull de més de cent anys d’història dels establiments
d’esbarjo de la ciutat. Cafès, bars i tavernes del Prat (1861-1969) és el títol del llibre,
que l’autor ha aprofitat per reivindicar el paper de les dones en aquests negocis.

S’aprova un pla per lluitar
contra la violència masclista
» El document posa èmfasi en la prevenció i la detecció de casos
» També es va aprovar que el Nitbus faci parades a demanda
IGUALTAT4La prevenció, l’abordatge integral i la coordinació i l’organització dels diferents departaments de l’Ajuntament són les tres línies estratègiques del Pla Integral contra
les Violències Masclistes que es
va aprovar al Ple del 6 de febrer.
El document, que va rebre el suport de tots els regidors excepte del no adscrit Norman Muñoz, vol superar les estructures
que existeixen actualment a
l’hora de lluitar contra la violència que pateixen les dones i
pretén interpel·lar directament
els ciutadans.
Per això, el projecte, que es
desenvoluparà fins al 2023, vol
que el sector educatiu i les entitats locals siguin part implicada
a l’hora de prevenir casos de
violència de gènere. A més, també és important que aquests
col·lectius siguin capaços de detectar les possibles víctimes de la
violència masclista. En aquest

El Pla vol implicar el sector educatiu i les entitats locals. Foto: Ajuntament

sentit, el document vol reforçar
la coordinació entre els diferents serveis municipals per tal
que ofereixin el millor acompanyament a les víctimes.
Al mateix Ple també es va
aprovar una moció d’ERC perquè el Nitbus faci parades a demanda, és a dir, que l’autobús
s’aturi allà on les passatgeres ho
demanin per tal de sentir-se
més segures.

CONTINUAR FENT ESPORT
A més, l’Ajuntament també ha posat en marxa el projecte “Caràcter Esportiu”, per frenar l’abandonament de l’esport en l’adolescència, una situació que afecta més les noies que els nois. Segons les xifres de l’Ajuntament, un
9,5% de noies deixen de fer esport
quan passen de primària a secundària. En canvi, entre els nois
només ho deixen un 3,4%.

Alfred, nominat a quatre
categories dels Enderrock

CULTURA4El 2018 ha estat un
gran any per a Alfred Garcia. El
músic i cantant pratenc, que es
va donar a conèixer gràcies al seu
pas pel programa de televisió
Operación Triunfo, va acabar
participant a Eurovisió i va llançar el seu primer disc.
Ara, l’artista potablava té l’oportunitat d’acabar de posar-hi
la cirereta amb els premis de la
música catalana Enderrock, que
s’entregaran a l’Auditori de Gi-

rona el pròxim dijous 28 de febrer.
De moment, Alfred està nominat en quatre categories i
opta al premi a millor artista revelació del 2018, al reconeixement al millor disc de cançó
d’autor del 2018 per “1016”, a la
millor cançó d’autor per “Et vull
veure” i al premi al millor artista en llengua no catalana, que es
disputarà amb una altra baixllobregatina il·lustre, Rosalía.

El jutge considera“arbitrària”
la multa als membres de JxPrat

POLÍTICA4El Jutjat Contenciós
Administratiu número 3 de Barcelona considera que l’Ajuntament va actuar de manera “arbitrària” a l’hora de multar Gerard
Valverde, candidat a l’alcaldia
de Junts pel Prat, i Gemma Domingo, presidenta de l’agrupació
local del PDeCat, i per això ha decidit anul·lar les sancions.
Els fets van passar en una encartellada convocada per l’ANC
per reclamar la llibertat dels presos polítics a la plaça de la Vila en
què van participar els dos representants. Durant l’acte, agents de

la policia local van identificar
Valverde i Domingo, que pocs
dies després van rebre una sanció administrativa de 200 euros.
La magistrada considera que
l’actuació de l’Ajuntament va ser
arbitrària perquè altres entitats
havien enganxat cartells al mateix
lloc i a cap d’elles se les ha multat per fer-ho.
En aquest sentit, des de Junts
pel Prat asseguren que la sanció
exemplifica “el paper reaccionari de l’Ajuntament, governat per
ICV i els Comuns, contra el moviment independentista.”

Cooperatives escolars a la Joan
Maragall i a la Bernat Metge

EDUCACIÓ4Apropar als estudiants els valors del cooperativisme i l’economia social i solidària. Amb aquest objectiu,
aquest curs s’han posat en marxa tres cooperatives escolars en
dos centres de la ciutat.
A l’escola Joan Maragall, que
és el primer cop que se suma a
aquest projecte, s’ha creat una
cooperativa per a cada grup d’alumnes de 5è. L’altre centre que
ha creat una cooperativa és l’escola Bernat Metge, que ja va
participar en aquesta iniciativa
el curs passat.

Tots els alumnes implicats
són socis fundadors de la cooperativa i s’han d’encarregar de
constituir-la i legalitzar-la, dissenyar-ne els elements gràfics,
triar els productes a elaborar,
vendre’ls i, finalment, escollir a
quin projecte social de la ciutat
destinen els beneficis obtinguts.
NOU INSTITUT ESCOLA
Per altra banda, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha
anunciat que, el curs que ve, l’escola Pepa Colomer passarà a
ser un institut escola.

Esports
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Atletisme | La Maratest reuneix prop de 2.500 corredors al Prat

El Prat va ser l’escenari de la Maratest, la prova que molts atletes fan servir per preparar maratons
i mitges maratons. Prop de 2.500 corredors van participar en la cursa, celebrada el passat dia 17.
Ferran Betlloch, Esther Vidal, David Guiamet i Mireia Guarner van guanyar en les dues distàncies.

Intractables: el CCR, disparat
cap al títol i l’ascens de categoria
» Amb un terç de lliga per jugar, l’equip treu 12 punts al Manresa
» Industrias Santa Coloma B i Sabadell seran els seus pròxims rivals
Pau Arriaga
CASTELLDEFELS
Només un daltabaix evitaria que
el CCR Castelldefels guanyi la
lliga de Segona Divisió B i que es
guanyi un lloc en el play-off per
pujar a Segona Divisió. El conjunt
de Sito Rivera continua comandant la classificació del grup 3 de
forma solvent i, ara que la lliga és
a punt d’encarar el seu darrer
terç, té 12 punts d’avantatge sobre el seu principal perseguidor, el CFS Manresa.
El CCR ha guanyat tots els
partits d’aquest 2019. Per 4-5 a
Pallejà, 5-2 a casa contra el Barceloneta Futsal i 1-4 a la pista del
Segorbe, mentre que el partit
contra l’Isur Ciutat de Terrassa se
li va donar per guanyat a l’equip
per la retirada de l’equip del Vallès Occidental.
Després de l’aturada per les

La temporada del primer equip és gairebé perfecta. Foto: CCR

seleccions del tercer cap de setmana del mes, els castelldefelencs jugaran l’últim partit del febrer el pròxim dissabte 23 al
camp de l’Industrias Santa Coloma B. Els de Rivera tornaran a
Can Vinader el dissabte 9 de
març per jugar contra el CN Sabadell, mentre que altres partits
d’aquest mes que ha de venir seran la visita a la pista del Cer-

danyola FC o el partit a casa
contra el Futsal Aliança Mataró.

VILADECANS4Els esportistes i
els clubs de la ciutat van tornar
a reunir-se per celebrar els seus
resultats el passat diumenge 3 a
l’Atrium, en la 26a edició de la
Festa de l’Esport de la ciutat
que, en aquesta ocasió, va voler
reivindicar més que mai el paper
de les dones.
Amb la presentació de la
nova marca ciutat com a acte sorpresa, durant la Nit es van repartir més d’un centenar de premis a esportistes de diferents disciplines en una jornada que, de
nou, va dividir-se en dues mei-

tats: la de les categories de base
i la dels sèniors.
D’aquesta manera, la jornada
va servir per reconèixer la feina i
els triomfs aconseguits durant el
2018 per entitats com el Club Natació Viladecans, la Escola de
Bàsquet Viladecans, el Club de
Beisbol i Softbol Viladcans o el
Club Atletisme Viladecans.
L’eix temàtic de la celebració,
però, va ser la presència de la
dona dins el món de l’esport i va
fer-se una nova crida perquè
noies, joves i dones més grans
practiquin el que més els agradi.

El CB Prat trenca la seva mala
dinàmica de quatre derrotes

LA COPA ENTRA EN ESCENA
Paral·lelament, el dimarts 5 de
març l’equip començarà a disputar la Copa Catalunya en la
seva quarta ronda, ja que fins ara
n’havia quedat exempt. El primer
rival dels de Castelldefels serà
l’AE Penya Esplugues.

El BBA Castelldefels perd la
final de la Lliga Catalana EBA

Sense opcions de
lluitar pel títol. El
BBA Castelldefels va
quedar-se a les semifinals de la Lliga Catalana EBA
després de perdre el passat dissabte 2 a Igualada contra el futur
campió, el CB Quart (64-78).
El conjunt de Raúl Martínez
va donar la cara contra el conjunt
gironí, superior físicament, durant tota la primera part (el resultat al descans era de 36-35) i

Viladecans celebra la seva Nit
de l’Esport més reivindicativa

fins a la recta final del tercer
quart, quan va encaixar un parcial que va complicar, i molt, les
opcions de l’equip. La derrota es
va certificar en l’últim període, en
el qual els castelldefelencs només
van poder anotar 11 punts.
LA LLIGA, ÚNIC FOCUS
Així, des d’ara i fins a finals de
curs la lliga serà l’única preocupació del BBA. L’equip és cinquè
a quatre victòries del CB Mollet.

El CB Prat no ha dit la
seva última paraula.
El conjunt potablava,
cuer de la lliga LEB Or,
va guanyar el quart partit del curs
el passat dia 16 contra el Valladolid (73-71) i se situa a tres
partits de la salvació. Els de Dani
Miret havien encadenat quatre
derrotes de forma consecutiva,
però aquesta victòria al Joan
Busquets dona moral a l’equip. El
calendari, fins ara advers als
pratencs, mostra 12 jornades en
les quals el CBP ha de mostrar
una imatge molt diferent de la

d’aquest tram inicial de lliga i, sobretot, començar a aconseguir
victòries de forma urgent.
El conjunt pratenc tancarà els
partits del mes amb un repte duríssim, la visita a San Pablo per
jugar contra el líder de la lliga, el
Betis, el pròxim dissabte 23.
Una setmana més tard, el primer
cap de setmana de març, els de
Miret rebran la visita de l’Iberojet Palma; el dissabte 9 del mes
que ve, però, el CBP afrontarà un
partit clau de cara al futur: els potablava visitaran la pista del
quart per la cua, l’Araberri.

Viu en línia
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| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la
pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

Famosos

No t’ho perdis

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit seguir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu
de la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la
família tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es
va posar a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adoptada, una altra que va sorgir de la seva relació
amb el músic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho.
“A la meva filla Martina, a la que vaig anar a buscar a
Etiòpia, li vaig dir que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I ara m’he separat de nou i torna
a ser monoparental”, va comentar en una entrevista
que va concedir a El Periódico. Olivares, que es va
fer famosa pel seu paper a Aída, està immersa
actualment en la gravació de la sèrie
Benvinguts a la família de TV3.

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a
la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutadania de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els
ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i
tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la
figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gratuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.

Llibres

?

M E L A N I

QUI ÉS

...

És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Confirmar la ruptura amb el seu marit

QUÈ HA FET

Olivares estava casada amb el músic Gorka González

...

Mostres d’afecte i missatges d’ànim

A LES XARXES

Teatre

O L I V A R E S

Ser una actriu reconeguda

ÉS FAMÓSA PER

?

La fitxa

Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

Música

Pelis i sèries

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

Mel i llimó
EnZel

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelona. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aquestes persones decideixen passar la joventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit.
A La Villarroel de Barcelona.

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publica el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, segueix apostant per convertir en cançons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de James Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, intentarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida
en els misteriosos carrers d’Iron City.
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Castelldefels
DIVENDRES 1 DE MARÇ
18:00 Aprenem a menjar sa amb la Filomena serà
el taller familiar per a infants que tinguin més
de 4 anys i que vagin acompanyats d’un adult.
/ Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado.

Una conferència sobre el
cervell amb Rosa Casafont
Dijous 7 de març a les 19:00

PROPOSTES
Gavà

‘West Side Story’, protagonista
del primer Cineclub del març
Divendres 1 de març a les 22:00

West Saide Story, un dels clàssics del
cinema musical, serà la pel·lícula seleccionada per a la primera sessió del
Cineclub del pròxim mes de març. / Espai Maragall.

DISSABTE 2 DE MARÇ
17:00 El primer dissabte del mes que ve serà
l’hora de passar-ho bé. A partir de les cinc de
la tarda es farà la Rua de Carnestoltes, amb
les comparses disfressades. La sortida es
farà a la plaça de Catalunya.
La doctora Rosa Casafont coordinarà,
en el marc de les VII Jornades de Vida
Sana, una conferència sobre el potencial que té el nostre cervell. / Sala
Margarida Xirgu.

Viladecans

DIJOUS 28 DE FEBRER
20:00 Un grup de joves de Burkina Faso, estudien en una escola de noies per convertir-se
en mecànics de cotxes. Aquesta és la història que s’explica al documental Ouaga girls.
/ Atrium.

DISSABTE 9 DE MARÇ
21:00 La cantant gallega Luz Casal arriba a la
ciutat per fer una repassada als seus èxits de
la seva carrera i també per presentar el seu
darrer treball d’estudi, anomenat Que corra
el aire. / Atrium.

El Prat

L’humor de Luis Piedrahita
arriba al Teatre Modern
Dissabte 23 de febrer a les 21:00

Las amígdalas de mis amígdalas son mis
amígdalas és el nom del show que porta a la ciutat el monologuista Luis Piedrahita. / Teatre Modern.

Esports
DISSABTE 9 DE MARÇ
CASTELLDEFELS Partit de futbol sala corresponent a la vint-i-unena jornada de Segona
B entre el CCR Castelldefels i el CN Sabadell
(18:00). / Pavelló Can Vinader.

L’AE Prat tanca el mes
rebent la visita del Santboià
Diumenge 24 de febrer a les 12:00

DIJOUS 28 DE FEBRER
10:00 La sessió d’aquest mes de les xerrades de
temes de salut tindrà com a tema la higiene
bucodental. Activitat gratuïta, cal reserva prèvia. / Serveis Municipals de Salut.

DIMARTS 5 DE MARÇ

DIMARTS 5 DE MARÇ

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. / Centre de Suport a l'Empresa.

09:30 Jordi Moreno s’encarregarà d’aquesta sessió d’Introducció al Photoshop, que ensenyarà
les funcions més bàsiques d’aquest popular
software d’edició d’imatges. / Institut les
Salines.

EL PRAT Partit de futbol corresponent
a la vint-i-novena jornada de Tercera
Divisió entre l’AE Prat i l’FC Santboià.
/ Municipal Sagnier.
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