OJD-PGD: 6.725 exemplars | redacció: 93 458 87 80 – continguts@comunicacio21.com | anuncia’t: 93 530 96 22 – publicitat@comunicacio21.com

ELECCIONS MUNICIPALS pàg 18

GASTRONOMIA pàg 14

Línia Mar entrevista tots els
candidats del Prat: veuen l’adeu
de Tejedor com una oportunitat

El cuiner Marc Ribas
apadrina el desè
Març Gastronòmic

líniamar
6 anys

castelldefels · gavà · viladecans · el prat

Núm 65 · Març 2019 · liniamar.cat

Un de cada tres joves de Gavà
ni estudia ni treballa
Són 2.300 nois i noies que l’Ajuntament intentarà ajudar a trobar feina amb la creació d’una nova Xarxa pàg 10

“No és gaire bo
tenir majoria
absoluta i
governar sol:
cal contrapès”
Lluís Mijoler
Candidat
d’El Prat en Comú
a l’alcaldia

CASTELLDEFELS pàg 8

Els Mossos segueixen
investigant els atacs
als menors tutelats
VILADECANS pàg 12

Les altures màximes del
polígon Centre, rebaixades
ESPORTS pàg 20

pàgs 16 i 17

L’AE Prat retalla punts
i pressiona l’Hospitalet

|2

líniamar.cat

Març 2019

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

3|

Reportatge

Març 2019

líniamar.cat

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista
» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya
Augusto Magaña
BAIX LLOBREGAT
El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mobilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el feminisme ha permès que el seu discurs s’hagi introduït a les institucions i, sobretot, a la cultura popular i a l’imaginari de bona part
de la societat.
Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment feminista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, elaborat per l’observatori ciutadà Feminicidio.net. Les dades d’aquests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Europa”, explica la directora de l’informe, Graciela Atencio.
Tot i això, els números segueixen sent inacceptables: a Catalunya s’han registrat 163 assassinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la parella i un de cada deu casos són feminicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes coneguts”, subratlla Atencio.
EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contrarestar aquest fenomen és fonamental “empoderar la societat civil” perquè faci “un rol actiu de prevenció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe.
Un altre dels aspectes a treballar és el paper de les administracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris independents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat documentació a l’informe.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

ANÀLISI4Mentre que les dades sobre feminicidis demostren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gènere a Catalunya són alarmants. De les denúncies presentades als jutjats de Barcelona el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.
A més, el 40% de les denúncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que denuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.
El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests casos “l’Estat és directament responsable i hauria d’indemnitzar la víctima”.
El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jutjats sobrecarregats de feina, assenyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la violència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.
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Els semàfors

La lupa

Machirulos
per Mireia Boya (CUP)

Aj. de Viladecans

L’Ajuntament de Viladecans s’ha vist
obligat a reduir el sostre edificable
de l’ampliació que s’impulsa
al polígon Centre. D’aquesta manera,
el departament de Territori garanteix
el model urbà propi del nucli antic.
pàgina 12

No han passat ni vint-i-quatre hores i el talà. Malgrat l’oficialitat a tota Catalunya, cions feministes que hauríem de canviar.
debat mediàtic al voltant del 8 març ja no encara és hora que es normalitzi el seu ús. És tasca nostra buscar lemes i consignes
es centra en les reivindicacions del mo- I ho dic des del pírric 17% d’aranesos que en català (i en occità) i exercir una doviment feminista, sinó en la llengua de la tenen com a llengua materna i lluiten ble militància feminista i per la llengua.
les pancartes que es veien ahir en les ma- contra l’assimilació lingüística. Uns quants Hem de fer que sigui normal cantar connifestacions. Milers de dones vam om- occitanistes convençuts, fa anys que de- tra el patriarcat en les nostres llengües
plir els carrers perquè n’estem fins a la manem que a les manifestacions nostra- pròpies. Hem de ser imaginatives i cofiga de discriminacions salarials, perquè des s'inclogui l'occità, sense gaire èxit, per municadores. Hem de fer que les joves
tenim por que ens violin i ens matin, per- cert. Permeteu-me fer el trol una mica per bilingües (o trilingües) prenguin consquè veiem el perill de l’exciència lingüística i trobin
trema dreta brandant la xecàntics en català que cobreinofòbia i el racisme sobre És tasca nostra buscar lemes i consignes xin les necessitats expressicompanyes racialitzades, perves en contextos informals.
què volem follar amb qui i en català (i en occità) i exercir una doble Ho hem de normalitzar.
com ens doni la gana, perquè
Ara bé, és tasca de l’inmilitància feminista i per la llengua
reivindiquem el dret a decidependentisme, al complet,
dir també sobre el nostre
dones i homes, veure que en
cos i les nostres vides, però no cal parlar- evidenciar que el debat no és aquest. L’o- les lluites compartides, i la de les dones
ne més perquè cantàvem contra el pa- pressió de les dones va més enllà del nos- ho és, es tracta de sumar, no de silenciar
triarcat en castellà. Ho recordo perquè tre melic. L’errem si la llengua s’utilitza com ni de dividir, es tracta d’implicar-se. I perem sembla que el temps de parlar de fe- a arma per a deslegitimar la lluita feminista, doneu però, sobretot, es tracta de deixarminisme s’ha exhaurit i potser haurem perquè és internacionalista, perquè és nos parlar a nosaltres, i de fer callar als
d’esperar tres-cents seixanta-cinc dies. compartida, perquè és universal, perquè homenots de torn que essent uns masSón ganes de mirar cap a una altra ban- defensem drets i anem contra opressors. clistes ara ens donen lliçons de catalada i menystenir la força dels missatges.
Autocrítica. A la manifestació de nitat. Noies, tenim deures. Nois, torneu
Prepareu-vos perquè ara barrejaré Barcelona hi havia pancartes en caste- al primer paràgraf d’aquest article i parperes amb pomes. En aquest país nostre llà, sí. Molts dels lemes que es cantaven lem dels nostres drets tot l’any.
la llengua occitana està doblement mino- eren en castellà, sí. Tenim una sèrie de
ritzada, pel castellà, i atenció, també pel ca- proclames habituals en les manifestaPublicat a El Món.cat

El Prat

Tots els partits del Ple van aparcar les
seves diferències i es van posar d’acord
per aprovar la declaració institucional
que condemna l’agressió homòfoba que
va patir un jove a l’estació de metro de
Les Moreres durant el Carnestoltes.
pàgina 14

CB Viladecans

Campions de Catalunya en categoria
femenina... i ara també masculina. El
conjunt viladecanenc ha tornat a obtenir un títol que li permet afrontar la
temporada estatal, que començarà
ben aviat, carregat d’optimisme.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@jonathanmartinz
La lista de políticos y
periodistas que mintieron el #11demarzo de
2004 es tan extensa que haría sonrojar
a los más expertos fabricantes de fake
news. Aquella falsedad provocó dos
nuevas víctimas que no aparecen en los
recuentos oficiales: Ángel Berrueta y
Kontxi Santxiz.

@ArielKanievsky
Los que ahora protestan con indignación
por el tuit de Elsa Artadi
sobre Ana Frank son exactamente los
mismos que se callaron cuando Albert Rivera comparó el lazo amarillo catalán con la esvástica nazi. Parece que
la condena de la banalización es selectiva.

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 (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Santi Ca-
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@wagensberg
Davant de l'auge dels
atacs racistes cal urgentment una taula de
partits i entitats amb el compromís de:
1) Situar la lluita antiracista com a
prioritària i al marge de qualsevol disputa electoral i 2) Exigir-nos la màxima
responsabilitat en el tractament mediàtic.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@_ju1_
Al grito de "maricón
de mierda", 4 neonazis
y la nazi que graba han
pegado una paliza a un chaval en
León (España). Estos son los cachorros
del régimen español, siempre espoleados por la diaria y sistemática propaganda del fascismo en la televisión
y la prensa española.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
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Les claus
Les millors

per Alex Suárez

perles

olèmica al PP després que diversos mitjans publiquessin que
el partit de Pablo Casado hauria proposat endarrerir l’expulsió
de les dones immigrants sense papers que entreguin el seu fill
en adopció. La notícia va córrer com la pólvora per les xarxes socials.
L’endemà, Casado va negar la veracitat d’aquestes informacions.

P

urt a subhasta la primera gravació d’Starman, un dels
grans èxits de David Bowie. El preu de sortida és de 10.000
lliures i a la cinta es pot escoltar Bowie explicant que encara no ha acabat de compondre la cançó. Es tracta d’una peça mítica d'un dels artistes més importants del segle XX.

S

nternet celebra el seu 30è aniversari amb nombrosos homenatges i felicitacions a tota mena de pàgines web. El 12 de març de
1989, Tim Berners-Lee va crear la World Wide Web, un espai il·lusionant, lliure i obert perquè tota la humanitat pogués compartir
idees i coneixements, segons el creador.

I

na balena s'empassa un bussejador i l'escup viu a Port
Elizabeth (Sud-àfrica). Rainer Schimpf, bussejador i director d'una agència de viatges submarins, va sortir il·lès
de l'experiència. Tot i això, afirma que "res no et prepara per
acabar dins d’una balena. No hi ha temps per tenir por".

U

onald Trump és campió d'un torneig de golf sense participarhi. El president dels Estats Units va desafiar al guanyador real,
Ted Virtue, a un 'match play' en el qual Trump va vèncer. Després d'assegurar a Virtue que els dos eren cocampions, la placa només mostra Trump com a únic guanyador de la competició.

D

El + llegit

líniamar.cat
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Intractables: el CCR, disparat
cap al títol i l’ascens de categoria

2

Alfred, nominat a quatre
categories dels Enderrock

3

L’Ajuntament de Castelldefels
vol protegir la zona de l’Olla del Rei

4

Polèmica a Viladecans
per les expropiacions a Llevant

5

Crítiques a Viladecans pel nou
impuls a la urbanització de Llevant

Mirar-se al mirall

Éssers rendits

per Jordi Lleal

per Francesc Reina

Hi ha qui no es vol mirar al mirall,
perquè no li agradaria la imatge
reflectida. L'Estat espanyol es
posa davant del mirall, com la madrastra de La Blancaneu i pregunta qui és la més maca de totes?
El mirall, trucat i al seu servei, li
respon reiteradament: La més
maca ets tu. Així corren els dies i
els anys. Miguel de Cervantes
amb El Quixot, a principis del segle XVII, posà el mirall davant la
societat del seu temps i en féu una
caricatura amb una duríssima crítica social. Ara és Catalunya, que
amb el seu contenciós amb l'Estat
espanyol, posa també el mirall al
davant d'una societat que encara
està en altres temps, que no ha
evolucionat ni s'ha modernitzat,
que no vol mirar per no veures'hi lletja. Una societat pretesament democràtica que no vol
veure la imatge desagradable de
les mancances de l'exercici d'incomplir contínuament les convencions internacionals dels Drets
Humans. Algun dia ho haurà de
fer, perquè no hi ha escapatòria si
vol formar part del club d'estats
que compleixen els seus deures
democràtics.
Al parc d'atraccions del Tibidabo, hi ha una sala de miralls
que reflecteixen les imatges deformades de qui s'hi posa al davant. Potser a la Sala del Tribunal
Suprem, també hi ha un mirall
que deforma la realitat del que
passà l'any 2017 a Catalunya. Tot
per a conveniència dels poders
fàctics i així poder empresonar a
polítics, líders socials, caps de departaments i mossos d'Esquadra.
A tots aquells que els fan nosa,
per poder continuar en el poder a
la seva conveniència.

Ens trobem en el camí que havíem desitjat evitar i encara que
ens fem grans i les pors desapareixen, la ficció cobra sentit. De
què ens serveix enganyar-nos?
Hi ha èpoques en què les
paraules són un exercici de
nostàlgies i malenconies. El
nom es diu absència, ara ja un
buit, una història dolorosa. Es
deia Manuel.
Curant oblits per rescatar,
una toponímia revela que allà alguna vegada va habitar algú: un
paleta, un ferrer, un conductor,
una administrativa, una dependenta, una comercial, però
tot això pertany a edats geològiques desaparegudes, on avui
no queda més que roba bruta,
mans tremoloses, i en la penombra, un fred acumulat que
traspassa les pedres, el paviment
del carrer. La geografia del seu
món és extraordinàriament difícil, cobert de regions, depressions i altiplans en unes goles
que s'apilen entre cartons i humitat. Penjats en una mena de
pont de sospirs, beguts, la terra
enfonsada mostra el que va
quedar en aquella bassa morta
amb olor de velles coses ocultes
en un ample de parets cobertes
de taques al llarg del cel i el fum.
Habiten un país nocturn de
gent en silenci que només es desperta quan s'aixequen les ampolles buides entre gats malalts,
un país de visions, menuts i
fantasmes, de mànigues trenca-

des i sabates flotant com fulles seques entre metalls doblegats,
estesos, aixafats. Els vestits sense vida, tremolosos com motlles
freds viatgen a la ferralla. Món
mort de visions i formes fràgils
amb petjades i evocacions d'un
tèrbol cabal que roda. Tots els
temps bateguen, i vénen i van en
ressaca d'ulls aclucats que en ritme maldestre repeteixen les mateixes paraules de despit o d'amor encès, penjat del cor.
Romàntica gàbia d'animals
devorats, com una colònia d'ocells en un bosc d'ombres on fa
olor de roba bruta i vi ranci. S'imaginen un lloc polit i transparent on només hi ha miratges, reflexos, descomposicions d'una
pantalla fictícia.
No aniran gaire lluny. On
han d'anar a parar tan ullerosos i pàl·lids si tan sols és hora
de somiar? Apuntant al cel,
on la guerra es viu entre veïns,
l'esclavitud sembla una cosa
impossible.
Diu la Bíblia que els lleons no
van poder obrir la boca per acabar amb en Daniel, que no li van
fer mal perquè era innocent,
perquè no havia fet res dolent.
Sembla que els miracles existeixen quan es pot arrencar la Carme, la Sílvia, el Josep, el Jordi o
l'Andrés de les urpes del mal, encara que de vegades se'ns escapen altres vides, la del Manuel i
alguns altres, com el Juan, que
no trigarà a caure.

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

#Zoido

@pilarcalvo13: Confirmado: Zoido se
hizo instalar un tirador de cerveza en su
despacho del Ministro. Sin más comentarios.

#PortadaABC

@mohagerehou: Uno tiene que verse
muy en retroceso ahora para tener que sacar el legado imperial como una victoria
de 2019.

#JuveAtleti

@danisenabre: Si Griezmann está para
sentarse en la mesa de Cristiano, yo estoy
para sentarme en la de Gandhi, Mandela
y Maria Teresa de Calcuta.

7|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

Març 2019

líniamar.cat

|8

Castelldefels
líniamar.cat

Medi Ambient | L’Ajuntament protegirà l’Olla del Rei

Març 2019

Tal com va avançar Línia Mar, el govern local aprovarà una moratòria d’un any per aturar les llicències d’obres a l’espai de l’Olla del Rei. Aquest és el primer pas abans de modificar el PGM i protegir, definitivament, l’última zona humida que queda a la ciutat.

Els Mossos segueixen
investigant l’assalt als MENA
» Joves del poble van entrar a Cal Ganxo i van ferir un dels menors
» El Govern diu que és un atac racista però Miranda parla de baralla
SOCIETAT4Els Mossos d’Esquadra continuen investigant el
doble atac al grup de menors d’edat no acompanyats (MENA)
que, fins fa unes setmanes, la Generalitat mantenia allotjats al
centre de Cal Ganxo. Fonts dels
Mossos d’Esquadra han explicat
a Línia Mar que, de moment,
s’ha pres declaració a la directora
del centre, a un vigilant, a tres
menors tutelats del centre i al
menor ferit que va haver de ser
hospitalitzat arran de l’assalt al
centre que van protagonitzar
un grup de joves del poble el passat 9 de març. Segons la policia
catalana, les declaracions han de
servir per identificar els atacants que van entrar al centre i
per determinar si es tracta d’una baralla entre joves o d’un
acte amb rerefons racista. Pel
que fa a la concentració que hi va
haver davant del mateix centre
l’endemà, 10 de març, diferents
mitjans han explicat que en
aquest cas es van sentir lemes i
crits racistes.
Si la policia catalana conclou que només es va tractar d’una baralla, els autors seran acusats d’un delicte lleu per lesions
i d’un altre per danys, pels desperfectes causats a la casa de colònies. D’aquesta manera l’acusació i les possibles penes serien
menors. Però si els agents hi detecten un component racista,
llavors es podria atribuir als autors un delicte d’odi i les acusacions podrien ser més greus. De
moment, la Fiscalia de Delictes
d’Odi no s’ha pronunciat a l’espera de tenir les conclusions de
la investigació que estan duent a
terme els Mossos d’Esquadra.

Defensem el Castell denuncia
ús partidista de la seva causa

POLÈMICA4La plataforma Defensem el Castell ha publicat
un comunicat on exigeix que
no s’utilitzi la seva causa com a
“eina política i propagandística”.
L’entitat, que va néixer per
protegir i preservar la zona
verda als peus del Castell de la
ciutat, ho demana “tenint en
compte alguns antecedents
d’ús” del seu moviment “per
part d’alguns partits polítics”. I
ho fa també “en previsió de
l’ús electoralista” que en puguin
fer, ara que s’apropen les eleccions municipals.

En el mateix document, l’agrupació es mostra dura amb els
partits i els hi retreu que han perdut la seva oportunitat “malgastant el temps en tripijocs polítics aliens” a la defensa de la pineda del Castell.
Per això, els membres de
l’entitat afirmen que s’han vist
obligats a recordar que són “una
plataforma apartidista” que s’ha
organitzat per defensar una zona
verda de la ciutat. En el document també diuen que es mantenen en “una posició crítica i
combativa” contra l’especulació.

El Ple aprova fer pisos socials
al 30% dels nous habitatges
El centre de Cal Ganxo on estaven allotjats els menors. Foto: Fundesplai

VISIONS OPOSADES
Qui també està a l’espera d’aquestes conclusions és el govern municipal. A través d’un comunicat publicat el dilluns 11,
l’Ajuntament va condemnar els
fets “enèrgicament”.

CONTRA EL RACISME
I LA XENOFÒBIA
4Diferents grups i entitats van convocar, el dia
11, una manifestació davant l’Ajuntament de rebuig als atacs patits pels
MENA i contra el racisme i
la xenofòbia. Durant l’acte,
un grup de veïns va increpar els manifestants amb
crits i proclames, algunes
també racistes.
Però en declaracions a diferents mitjans, l’alcaldessa Maria Miranda va explicar que els
fets podrien ser una baralla

entre joves i per això assegura
que, fins que no hi hagi les
conclusions de la investigació
dels mossos, no decidiran si el
consistori es persona com a
acusació particular per un delicte d’odi. Aquest mitjà s’ha intentat posar en contacte amb
l’alcaldessa, però no ha obtingut resposta.
Aquesta posició contrasta
amb la de la Generalitat, que el
mateix dia 11 ja va anunciar que
portaria el cas als tribunals i
que denunciaria els fets davant
la Fiscalia de Delictes d’Odi.
CAP RELACIÓ
Per altra banda, el cap de la Policia Local, Raúl Vergel, va desvincular l’augment dels delictes
registrats a la ciutat durant els
últims mesos amb la presència
del grup de menors tutelats.
Vergel va explicar que els casos
es van reduir quan es van detenir els autors, diferents grups
de delinqüents reincidents.

HABITATGE4El Ple ha aprovat
destinar el 30% de les noves
construccions que es facin a la
ciutat a habitatge protegit. Tot i
que la moció es va aprovar per
unanimitat, tots els partits hi van
votar a favor, el document encara està en fase preliminar i, per
tant, encara no se sap quan es
començarà a aplicar.
La proposta, que ja s’ha aprovat en altres ciutats com Barcelona o l’Hospitalet, diu que s’ha
de reservar el 30% de les noves
construccions que es facin a la
ciutat a habitatge protegit. La

mesura també afectarà les grans
rehabilitacions que es facin en
blocs de pisos ja construïts.
Sobre habitatge, el Partit Popular també va presentar una
moció, en aquest cas per “combatre” les ocupacions il·legals. La
proposta, que finalment va ser
retirada davant l’esmena a la totalitat presentada pel govern local, demanava més presència
de la Policia Local al carrer i proposava que els agents poguessin
desallotjar qualsevol habitatge
ocupat il·legalment en un termini d’entre 12 i 24 hores.
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Seguretat | La Policia Municipal sumarà 5 nous agents
Març 2019

La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria de cinc noves places per a la
plantilla d’agents de la Policia Municipal. D’aquesta manera, l’Ajuntament cobrirà les dues vacants existents i les jubilacions que es preveuen per aquest any.

Un terç dels joves de la ciutat
ni estudien ni treballen
» L’Ajuntament impulsa una xarxa per facilitar l’accés al món laboral
» La formen centres educatius, empresaris, sindicats i administracions
EDUCACIÓ42.300 nois i noies
de la ciutat ni estudien ni treballen. Això suposa un 34% de la
població gavanenca d’aquesta
edat, una xifra que preocupa el
govern municipal. Per tal de
canviar aquesta situació i aconseguir que més joves no deixin els
estudis i trobin una feina, l’Ajuntament ha impulsat la Xarxa
de Transicions Escola-Treball.
Des del consistori expliquen que
aquest espai de treball vol servir
per coordinar totes les accions
que es posen en marxa per tal
d’orientar i acompanyar els joves
en el moment en què deixen el
món educatiu i entren a formar
part del món laboral.
Per aconseguir-ho, alguns
dels membres que formaran part
de la Xarxa seran els departaments d’Educació, Promoció
Econòmica, Joventut i Serveis
Socials de l’Ajuntament; centres
educatius; organitzacions sindicals i empresarials; el SOC i la

Obre un centre de serveis
per fomentar l’ocupació

OCUPACIÓ4El nou Centre de
Serveis per l’Ocupació “Rosa
Luxemburg” funciona des de
principis de mes. A les dependències municipals que ocupava l’antic L’Informal, aquest nou
equipament ofereix diversos recursos per ajudar a trobar feina
als gavanencs i les gavanenques
que estan a l’atur.
Els treballadors del centre
ofereixen orientació, coneixements i assessorament per ajudar els ciutadans a trobar feina,

però també formació per aquells
que vulguin aconseguir una feina més qualificada.

‘CONTROL Y MONTAJES’
Per altra banda, Comissions
Obreres ha convocat aturades
parcials a l’empresa Control y
Montajes Industriales per protestar contra l’anunci de tancament del centre que la companyia té a la ciutat. L’alcaldessa va visitar els treballadors durant una protesta el 19 de març.

Representants dels impulsors de la Xarxa. Foto: Ajuntament

Delegació Territorial de la Conselleria d’Educació, entre d’altres.
Una de les primeres iniciatives que posarà en marxa aquest
pla és la creació d’un servei d’orientació i acompanyament per
ajudar els joves a triar el camí
educatiu i laboral a seguir. També s’elaborarà un pla de treball

que ha de pensar el model que seguirà la Xarxa i quines activitats
es faran per desplegar-lo.
D’aquesta manera, el consistori vol reduir el nombre
de joves que deixen els estudis
i no troben una feina quan
acaben el darrer cicle d’Educació Obligatòria.

El nou Centre per l’Ocupació Rosa Luxemburg. Foto: Ajuntament

Denuncien una batuda al Parc

MEDI AMBIENT4Ecologistes en
Acció ha denunciat l’autorització
d’una cacera que es va fer dissabte 9 de març al Parc Natural
del Garraf. L’entitat considera
que la zona, a prop dels barris de
Bruguers i La Sentiu i a tocar del
Castell de l’Eramprunyà, és un
espai molt transitat per excursionistes, ciclistes i altres amants
de la natura.
A més, els ecologistes asseguren que aquestes batudes són
perilloses i afegeixen que, tot i

que hi havia cartells, diverses
persones que passejaven per la
zona es van sorprendre de trobar-se amb els caçadors.
Des de la Diputació admeten
que, en zones com aquesta, caldria millorar la senyalització per
reduir riscos i afegeixen que, en
principi, no està previst que es
facin més batudes en aquest espai durant la veda.
Per altra banda, l’administració explica que el senglar no
té depredadors naturals i que ca-

çar-lo és una de les poques maneres que hi ha per controlar la
seva població i que no afecti altres espècies autòctones.

TORNA L’ESQUIROL VERMELL
Sobre espècies que es recuperen,
a finals de febrer es va saber que
s’ha tornat a veure un exemplar
d’esquirol vermell després de
gairebé quatre dècades.
L’animal va ser captat per
una càmera de fototrampeig a les
pinedes de la Polla Díndia.
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Successos | Atropellament mortal a l’estació de Renfe

Març 2019

Una persona va morir el passat 4 de març en ser atropellada per un tren a l’estació de
Rodalies. L’accident, que va passar a primera hora del matí, va provocar retards en
diverses línies, ja que els trens van haver de circular per una via entre Gavà i El Prat.

Obliguen a rebaixar les altures
màximes del polígon Centre
» Territori no permetrà superar els sis pisos de construcció
» S’instal·la una passarel·la per accedir al polígon de Ca n’Alemany
URBANISME4La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori ha obligat a
l’Ajuntament a reduir les alçades
màximes que es poden construir al polígon industrial Centre.
Aquest canvi afecta els dos plans
associats al perllongament de l’avinguda Segle XXI i dictamina
que, en comptes de les vuit plantes que preveia el projecte aprovat pel govern local, els nous edificis d’oficines i habitatges no puguin superar els sis pisos d’altura. D’aquesta manera, la comissió tècnica evita que en aquest
sector hi hagi un sostre edificable superior al que tenen actualment les cases històriques de
l’avinguda de la Generalitat, per
tal de mantenir el model urbà
propi del nucli antic, encara que
el sector formi part del polígon
industrial Centre.
De fet, l’aprovació definitiva
de la modificació puntual del Pla
General Metropolità es va sus-

Una imatge d’arxiu del polígon Centre. Foto: Ajuntament

pendre ara fa un any perquè la
Comissió Territorial va demanar
que s’incorporessin diverses millores i consideracions.
ACCÉS PER A VIANANTS I BICIS
Per altra banda, el mateix departament de Territori ja ha
instal·lat la passarel·la que connectarà la ciutat amb el polígon
de Ca n’Alemany per sobre la
via del tren.

El pas, que ha costat uns
758.000 euros, servirà perquè
vianants i ciclistes puguin arribar a aquest nou sector industrial
i econòmic on ja s’han instal·lat
diferents empreses.
Per tal de no afectar les línies
de tren i la circulació dels combois, les obres es van fer el passat
11 de març a la nit. La instal·lació
va començar a l’una de la matinada i es va acabar a les quatre.

L’Hospital obre un nou accés a
urgències i tanca l’aparcament

SANITAT4Les obres d’ampliació
i reforma de l’Hospital de la
ciutat avancen a bon ritme. Així
ho diuen des del mateix centre,
que des de principis de mes ha
obert un nou accés d’urgències
a l’avinguda de Gavà.
Aquesta entrada és només
per ambulàncies i vehicles, ja que
els vianants continuen accedint
al servei per l’entrada habitual.
Abans d’aquest canvi, l’hospital
ha reorganitzat l’espai d’urgèn-

cies per millorar la gestió dels
fluxos de pacients.
Per altra banda, des de la mateixa data també s’ha tancat l’aparcament del centre per continuar amb les següents fases de
les obres, com per exemple el
trasllat dels espais assistencials
i no assistencials.
Des del centre han explicat
que aquesta reordenació dels
accessos i la circulació es mantindrà fins que s’acabin les obres.

Busquen una veïna
desapareguda a Cornellà

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra continuen treballant en
la recerca de Janet Jumillas, la
veïna de Viladecans que va desaparèixer dimecres 13 de març a
Cornellà.
Segons han recollit diferents
mitjans, la dona va anar a Cornellà per fer unes gestions a la
delegació d’Hisenda i allà se li va
perdre la pista. En aquesta localitat, a prop de l’edifici administratiu, agents de la policia
catalana van localitzar el cotxe de
la dona dilluns 18. El vehicle estava ben estacionat i els agents

dels Mossos no hi van trobar restes de sang ni cap indici de violència.
És per això que, de moment,
els agents de la policia catalana
que s’encarreguen del cas no
descarten cap hipòtesi, des d’una marxa voluntària fins a qualsevol altre escenari.
Jumillas, de 39 anys i amb
dos fills, portava unes ulleres de
color negre quan va desaparèixer. Els Mossos demanen a
qualsevol ciutadà que truqui al
112 si tenen informació sobre
on pot ser.

ERC diu que l’Ajuntament
s’oblida del patrimoni local

PATRIMONI4Esquerra Republicana critica “l’escàs interès
del govern municipal per preservar el patrimoni arquitectònic
local”. Els republicans ho diuen
després que el govern local tombés la moció que van presentar
en el darrer Ple, on demanava
que s’estudiessin possibles ajudes fiscals als propietaris d’immobles catalogats que els vulguin restaurar.
La moció també reclamava
un calendari per aprovar el Catàleg de Patrimoni, un document que ha de servir per pro-

tegir els elements d’interès local
històric. De fet, el 2007 es va
aprovar que es faria, però 12 anys
després encara no s’ha realitzat.
A més, ERC va explicar que
la regidora de Patrimoni havia
explicat que estaven treballant
en l’elaboració del catàleg, però
ara han sabut que el consistori
ha decidit externalitzar-ne la
redacció per manca de recursos.
Per això, els republicans consideren que en els darrers anys
la ciutat ha anat perdent elements d’interès perquè s’han
anat degradant.

Els contrastos de l’art romànic
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Pàgines especials

4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, discretament integrat amb la natura. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensibilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aquella època. T'agradaria comprovar-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.
BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba escampat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Març 2019

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Catalunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els dibuixos en baix relleu que decoren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per facilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Lillet i la Cerdanya.

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El primer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art romànic molt envejada, que inclou el frontal de l'altar de l'església de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca procedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les decorant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El tercer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evidentment, al monestir benedictí de Sant Pere de Casserres, una
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singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva planta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada.

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de primeríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament esculpits amb temàtiques molt variades. També l'abadia de Montserrat, especialment la seva portalada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta policromada que és la patrona de Catalunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardona: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. Demostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb empremtes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Terrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes extraordinàries pintures murals dedicades al martiri de l'arquebisbe de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 capitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'apuntis a una visita guiada!
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Successos | Els Agents Rurals denuncien un pescador furtiu
Març 2019

El cos d’Agents Rurals ha denunciat un pescador furtiu que el passat 7 de març
pescava sense llicència a la desembocadura del riu Llobregat. En aquest espai
la pesca està prohibida, ja que es tracta d’un refugi de protecció per la fauna.

El Ple condemna l’agressió
homòfoba de Carnaval
SOCIETAT4Tots els grups polítics han donat suport a una declaració institucional per rebutjar l’agressió homòfoba que un
jove va patir dimecres 3 de març,
quan sortia dels actes de celebració del carnestoltes. Al Ple del
13 de març, representants d’entitats del lleure i a favor dels drets
del col·lectiu LGTBI van ser els
encarregats de llegir el manifest,
on es denuncia l’agressió. El
text defineix els fets com “una
expressió de LGTBIfòbia intolerable”. Per això, i davant la preocupació provocada per aquesta agressió, les entitats que van
impulsar el text i les que s’hi han
sumat asseguren que no es quedaran impassibles i que no permetran més atacs com aquest a
la ciutat.
Aquest clam és el mateix que
es va sentir dimarts 5 de març,
tres dies després de l’agressió, en
una manifestació que va reunir
més de 400 persones a la plaça
de la Vila.
Amb aquesta concentració,
els convocants van voler de-

Concentració contra l’atac a la plaça de la Vila. Foto: Twitter (OCL_H)

mostrar el seu suport a la víctima de l’agressió.

UN MENOR DETINGUT
Tal com va explicar l’Ajuntament, els fets van passar diumenge 3 de març cap a les dues
de la matinada, quan un jove
sortia de la festa de Carnaval organitzada a La Capsa.

Davant l’estació de Les Moreres, un menor va assetjar verbalment la víctima i després el
va atacar físicament. El jove,
que va ser atès pels serveis d’emergència, va denunciar els
fets a la Policia Local. Els agents
van arrestar el menor per un delicte de lesions i un altre contra
els drets fonamentals.

El cuiner Marc Ribas apadrina
el desè Març Gastronòmic

GASTRONOMIA4Les Jornades
Gastronòmiques del Pota Blava
i la Carxofa Prat arriben a la desena edició. Per celebrar aquesta
dècada, el Març Gastronòmic
ha aconseguit un rècord de participació, ja que una quinzena de
ciutats de la comarca s’han sumat a la iniciativa. De fet, aquesta edició traspassarà fronteres i
arribarà a Castellbisbal, Barcelona i l’Hospitalet.
Les Jornades Gastronòmiques, que estaran en marxa fins
al 14 d’abril, volen ser una nova
oportunitat per oferir menús

elaborats amb els productes
frescos que es cultiven al Parc
Agrari. També vol ser un aparador per al pollastre Pota Blava i
per la Carxofa Prat, dos productes locals reconeguts per la
seva qualitat.
Aquesta edició comptarà
amb dos padrins de luxe, Marc
Ribas, un dels xefs més mediàtics del país, és el presentador
dels programes de TV3 ‘Cuines’
i del concurs ‘Joc de Cartes’, i Artur Martínez, el seu soci gastronòmic en els restaurants Capritx i La Taverna del Ciri.
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“Al Prat no li cal un canvi:
sabem molt bé cap on anem”
Lluís Mijoler

Candidat d’El Prat en Comú a l’alcaldia
Arnau Nadeu / Pau Massip
Fotografia: Eduardo Corria
luís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys i
havent guanyat totes les
eleccions municipals a les quals
s’ha presentat. Sent pressió per la
magnitud del llegat a l’hora d’agafar el seu relleu?
Mentiria si digués que no. També
seria il·lús dir que no passa absolutament res. Evidentment, es nota la
pressió, però jo diria que és una responsabilitat afegida. Si ja ho és
prou encarregar-se d’una ciutat,
encara ho és més si la persona que
t’ha precedit ho ha fet tan bé. L’avantatge és que he tingut l’ocasió
d’aprendre molt amb ell durant
aquests quatre anys i això també fa
més fàcil enfrontar-se a un repte
com aquest.

L

En campanya apostarà per reivindicar-se com la continuació
de Tejedor o per fer foc nou marcant perfil propi?
Fer foc nou és absolutament impossible. És veritat que la figura de
Tejedor és la més important i representativa del govern, però
també ho és que ha estat una or-

ganització la que ha dut a terme
un projecte de ciutat que s’ha
construït més enllà de si mateixa. I
l’organització continua. En aquest
sentit, ni podria dir que estem davant d’un canvi, perquè no ho és.
Evidentment, ara al capdavant hi
haurà una persona diferent, però
continua la mateixa organització.
De canvis, el ciutadà n’hauria de
trobar molt pocs. Si ho fem d’aquesta manera, ho haurem fet bé.

passar-se 37 anys a l’alcaldia
com Tejedor, doncs...
No hi arribo, per edat [somriu]. Però
no, efectivament no. Quan vaig començar ara fa quatre anys sempre
pensava que la dedicació política
no hauria d’anar, en el meu cas,
més enllà de dos mandats. És pos-

“Nosaltres
hem governat
la ciutat de
forma honesta
durant 40 anys”

El seu ha estat un ascens meteòric. D’onzè regidor sense cap
cartera a assumir Economia i
Transparència i, ara, candidat a
l’alcaldia. Se sent preparat per
fer aquest pas?
Sí. Si no, no l’hagués fet. Jo sóc
advocat i sempre defenso que
aquesta és la meva professió i no
la de polític. Estic en política temporalment i em sento preparat
perquè m’han donat la confiança
des d’aquesta organització amb
una llarga tradició i tinc preparació professional. Entenc perfectament com funciona una institució,
però també sé com funciona el
mercat. I per això crec que estic
doblement preparat.

sible que em faci trampa i, si assumim l’alcaldia, n’hi estigui tres,
perquè en faci dos com a alcalde.
Però de cap manera hauria d’anar
més enllà. Jo entenc això com un
encàrrec professional i, al final, estaré un temps treballant per un
client concret que és una administració, que és una ciutat i que són
65.000 persones.

Diu que ho entén com un càrrec
temporal... No té pretensió de

Normalment, quan un partit de
govern canvia de candidat a l’al-

caldia, fa el relleu a mig mandat.
Com és que en el seu cas no ho
han fet així? No hauria estat millor per a vostè?
Potser electoralment hauria tingut
un sentit i, probablement, molts
partits ho haurien fet. Però la garantia que nosaltres donem és l’honestedat. Nosaltres som capaços
de governar una ciutat de forma
honesta. Ho hem fet durant 40
anys. Com quedem si una persona
que es presenta per quatre anys ho
deixa al cap de dos sense cap més
motiu que l’electoralista i ho deixa
en mans d’una altra persona perquè es pugui presentar i aprofitar
l’avantatge electoral que et dona
sortir com a alcalde? Doncs no ho
hem fet per això, perquè tots ho
hem entès així. Per honestedat
amb els companys de govern, amb
la resta de regidors i, sobretot, amb
el mandat que va rebre Tejedor,
que era de quatre anys.
La substitució de Tejedor coincidirà amb el canvi de nom de la
candidatura. Aparcar el nom d’Iniciativa el pot beneficiar o perjudicar, si vol reivindicar-se com
la continuïtat d’un projecte?
Els veïns entenen qui són els que es
presenten, quines són les persones
d’una mateixa organització. Vam

començar com a PSUC i vam fer el
canvi a Iniciativa i no ho vam notar
perquè la gent entenia que érem
les mateixes persones que continuàvem treballant per la ciutat. Ens
presentem les mateixes persones,
la mateixa organització, i la ciutadania ho està entenent de forma
molt positiva.
Li dèiem perquè aquest canvi de
nom, a la ciutat, potser li podria
jugar en contra. Aquí, el nom
d’ICV és un valor a reivindicar...
Sí, és un valor. Però també és veritat
que alguna de les coses que es
poden percebre com a negatives, i
no dic que ho siguin, és el fet d’acumular molt temps. Hi ha gent
que, sense entendre ni conèixer les
persones que lideren un projecte i
quin és el projecte, poden entendre que el simple fet d’acumular
molts anys ja és dolent. Dit això, el
nostre projecte és com el dels darrers 40 anys, però amb persones diferents. Seguim amb un projecte
de ciutat que a la gent li agrada,
perquè li segueix agradant la forma
com nosaltres governem.
Ara que parla de canvis, els seus
socis dels comuns o de Podem
parlen sovint de“casta”i de renovar les institucions. Pensa que4
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“Si cal arreglarem l’estació de tren
i ho cobrarem per la via judicial”
3al Prat, després de 40 anys, li
cal un canvi?
No. Amb la meva experiència en política he vist que és relativament fàcil
estar a l’oposició i dir que tot ha de
canviar. Hi havia un cert desconeixement per part de certs grups polítics d’entendre què és la institució.
El missatge més senzill és defensar
el canvi. Siguis bo o dolent, se suposa que el canvi ja ha de tenir un
valor per si sol. Nosaltres defensem
el contrari. Defensem que sabem
molt bé d’on venim i cap on anem.
Les eleccions del maig vindran
precedides per les espanyoles i
se celebraran en el marc del judici al procés independentista. El
preocupa que tot plegat acabi
pesant més que el debat local en
la campanya de les municipals?
Em preocupa, però tinc el convenciment que els ciutadans saben
distingir entre un tipus i un altre
d’eleccions. En els últims quatre
anys hem guanyat les municipals,
hem guanyat dos cops les generals
i, en canvi, Ciutadans va arrasar en
unes autonòmiques. La gent sap
realment què es juga en cada elecció, sobretot a les municipals.
Però aquest cop la intensitat mediàtica serà molt gran.
Sí, i segurament estarem parlant del
judici del Procés, de Vox... Però la
gent sap diferenciar perfectament
unes eleccions municipals d’unes
generals. Evidentment, hauríem
preferit que el moment polític fos
més assossegat per poder parlar
amb tranquil·litat de problemes de
ciutat, però ha anat així.
Quina és la seva opinió respecte
dels presos polítics?
Sento que hi ha una sèrie de persones que estan i han estat injustament en presó provisional i ho dic,
no només com una opinió política,
sinó fins i tot com una opinió jurídica. Però el que demostra aquest
judici és que, amb una solució política pactada i dialogada, no hauríem arribat on som ara.
Parlant del judici, un jutjat de
Barcelona ha considerat que les
sancions imposades per l’Ajuntament a dos membres del PDeCAT
per penjar cartells dels presos
eren “arbitràries”. Des de la Policia Local i el consistori creu que
han actuat bé en aquest cas?
No ho valoraré, perquè tampoc valoro qualsevol sanció que s’aplica a
qualsevol persona de la ciutat.
També m’agradaria que fessin la
mateixa publicitat del recurs contra l’Artesà que van perdre. Jo no
valoro ni un ni l’altre.
L’Ajuntament ha tornat a denunciar el mal estat de l’estació de

Rodalies. Des del consistori s’han
plantejat prendre alguna mesura més contundent?
Està en mans de la secció jurídica
de l’Ajuntament. Nosaltres sempre
estem pel diàleg, per fer pressió política. Però quan no hi arribem, hem
de plantejar el que sigui, sobretot
perquè estem defensant drets
col·lectius de la ciutat. Perquè no és
possible que aquesta estació estigui en l’estat que es troba. Si cal
que ho fem nosaltres i després cobrar-nos-ho per la via judicial, ho
farem. Farem el que calgui. Defensarem la ciutat allà on calgui i fins
on calgui.
Parlant de trens... La competència entre Renfe i FGC per gestionar la futura llançadora entre
l’aeroport i Barcelona pot acabar
afavorint el servei de transport
públic a la ciutat?
Per a nosaltres, l’oferta és força bona.
Sobretot des que comptem amb el
metro, que ens connecta a la xarxa
directament. El que hem de fer possible és que la situació de nus de comunicacions que som, amb el port
i l’aeroport, beneficiï els ciutadans.

“No volem que
hi hagi molts
més avions:
la quarta pista
ha de ser Girona”
Pel que fa a l’aeroport, a principis de mes es va anunciar la intenció de construir la terminal
satèl·lit i assolir els 70 milions de
passatgers a mitjà termini. Quin
impacte pot tenir aquest creixement per al municipi?
Pràcticament no ens afectaria. El
que no hauria de passar, i entenem
que no ha de passar, és que hi hagi
la quarta pista al Prat. Crec que
cada cop es veu més clar que la
quarta pista de l’aeroport ha de ser
Girona. És la fórmula que s’utilitza a
la majoria de ciutats europees. Sobretot, el que no volem és que hi
hagi molts més avions.
Els municipis més afectats pel soroll dels avions són Gavà i Castelldefels. Com es pot conjugar el
creixement de l’aeroport amb el
benestar dels habitants dels diversos municipis del Delta?
No crec que beneficiï cap habitant del Delta que hi hagi una
altra pista a l’aeroport. Hem de ser
capaços de conservar el territori i
treballar conjuntament perquè
aquest no quedi deteriorat.

Estaria disposat a compartir
amb aquests municipis alguns
beneficis que El Prat rep per tenir
l’aeroport al seu terme?
Els beneficis que la ciutat rep són
estrictament fiscals. Això no es deriva d’un impacte mediambiental
determinat. No es tracta de compartir el que ja tenim sinó, en tot
cas, que hi hagi altres mesures de
compensació. En aquest sentit,
crec que s’ha de treballar des del
conjunt dels ajuntaments i potser
ho hauria de liderar l’AMB.
Aviat es presentarà el nou Teatre
L’Artesà, un projecte que alguns
ciutadans han criticat perquè volien conservar l’edifici històric. Ha
valgut la pena perdre un monument modernista per construir
aquest equipament cultural?
Ho haurem de dir quan estigui en
funcionament. Però d’entrada, no
és un monument modernista. No
ho dic jo, ho diuen els tècnics. L’Artesà és història de la nostra ciutat i
ho ha de continuar sent. El que fem
és posar al servei de la ciutadania
un equipament teatral que no teníem. El temps ens donarà la raó.
Algunes de les crítiques dels
veïns estan relacionades amb la
transparència, cartera de la qual
vostè és regidor. Creu que cal revisar la manera com s’ha actuat
en aquest projecte?
No. De fet, quina manca de transparència hi ha quan es diu que una
cosa s’ha intentat amagar però no
s’ha amagat? Amb els veïns hi hem
parlat. Ara bé, el moviment d’oposició cap a aquesta obra ha estat
purament polític, liderat per polítics
locals i ha estat seguit per persones
que ara veurem a les llistes i es presentaran perquè tenen un projecte
diferent de ciutat i no estaven per
salvar el patrimoni. No era un moviment estrictament veïnal.
Quina serà la seva primera decisió si al maig és alcalde?
Suposo que serà formar govern i fer
el cartipàs. Aquesta és la més important. I és veritat que s’han de
guanyar primer les eleccions i després has d’assolir pactes de govern,
però crec que ja tenim l’obligació de
començar a pensar com serà el pròxim cartipàs, com serà l’estructura
de l’administració.
Es veu més a prop de mantenir
un pacte amb el PSC o de buscar
socis nous?
No descartem res. El màxim d’obertura cap a altres forces, fins i tot en
el cas de tenir majoria absoluta.
Tampoc és gaire bo tenir majoria
absoluta i governar sol, sinó que
sempre necessites algú que et faci
una mica de contrapès i que t’ajudi
a trobar solucions de consens.<

– Sent pressió per haver
de rellevar l’alcalde Tejedor?
– Mentiria si digués que no.
– Es reivindicarà com la seva
continuació o farà foc nou?
– Fer foc nou és impossible.
De canvis, el ciutadà n’hauria
de trobar molt pocs.
– D’entrada, canvien el nom
de la candidatura.
– Els veïns entenen que som
les mateixes persones.
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El Prat: parlen els candidats
» El PSC reivindica la gestió del govern municipal, del qual n’ha estat soci, i lloa la figura de Tejedor
» Els partits de l’oposició coincideixen que l’adeu de l’històric alcalde és una oportunitat pel canvi

Juan Pedro Pérez (PSC)

M. Ángel Ochoa (PP)

“Se’n va un
gran alcalde: ara
toca donar un nou
impuls a la ciutat”

“Podem substituir
un model esgotat
i sense referent
per un de nou”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Sense ànim de ser cofoi, però amb
la seguretat que em dona formar
part de l’actual govern municipal,
jo valoraria la gestió municipal
amb un notable. Ara bé, encara
queda molta feina per fer, i aquesta
és la motivació que em mou a
voler ser alcalde.

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Amb un 5. S’ha perdut mig mandat i s’han deixat totes les obres i
projectes importants de la ciutat
per a l’últim any.

Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys. Què
suposarà per al municipi i com
afectarà les eleccions aquesta
retirada?
D’entrada significarà una cosa, que
per òbvia, no deixa de ser extraordinàriament novedosa per a la ciutat del Prat: d’aquí a poc temps
tindrà un nou alcalde. Se’n va un
gran alcalde, irrepetible, però ens
ho hem de prendre com la possibilitat de construir un nou lideratge i donar un nou impuls a la
ciutat.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Més enllà de prendre una decisió
concreta, el que faré és posar tota
la maquinària municipal al servei
de les qüestions que al nostre programa apareixen com a grans prioritats: la generació de riquesa i
ocupació, la creació d’habitatge
assequible, el suport als més desfavorits i l’enfortiment dels serveis
municipals d’estat del benestar.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions municipals?
Sense banalitzar el tema, que prou
seriós és, m’esforçaré per parlar de
temes estrictament locals.

Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys. Què
suposarà per al municipi i com
afectarà les eleccions aquesta
retirada?
Personalment, crec que estem
davant d’una oportunitat per
construir una nova majoria al
consistori. Podem substituir un
model esgotat i sense referent
per un de nou que millori encara
més el Prat. Així és com crec que
hem d’encarar aquest adeu després de 37 anys amb la mateixa
persona a l’alcaldia.
Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La construcció d’apartaments
tutelats gratuïts per a persones
grans. Si jo soc alcalde, els pisos
d’aquestes persones es llogaran
a preus mòdics a joves i així podrem pagar els serveis de supervisió, neteja i infermeria dels
apartaments. És una idea innovadora que em comprometo a
tirar endavant si soc alcalde després de les eleccions del mes de
maig.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions municipals?
Sincerament, des del PP creiem
que, en municipis com el nostre,
el judici als polítics presos tindrà
poc o cap impacte en les eleccions municipals del maig.

Jordi Ibern (ERC)

Ciutadans

“Crec que és molt
“Cal ventilar les
positiu que hi hagi habitacions després
una regeneració
de 40 anys de
política”
govern comunista”
De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
No podem negar que la ciutat és
un lloc agradable per viure-hi, després de quasi 40 anys de mandat
continuat. Tanmateix, des d’ERC
considerem que cal avançar cap a
una ciutat on la ciutadania se senti
escoltada per l’administració.

De l’1 al 10, com valoren la gestió del govern municipal aquest
mandat?
Un 1. Som un municipi ric en ingressos però amb veïns pobres. I
això no només és conseqüència de
les polítiques impulsades durant
aquest mandat, sinó que és el resultat de 40 anys d'un mateix model
de gestió ancorat en el passat.

Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys. Què
suposarà per al municipi i com
afectarà les eleccions aquesta
retirada?
Crec que és molt positiu que hi
hagi una regeneració política i generacional al capdavant de l’administració local. Considerem que hi
haurà canvis substancials en el repartiment de forces i que avançarem decisivament les que oferim
un projecte d’esquerres, progressista i republicà.

Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys. Què
suposarà per al municipi i com
afectarà les eleccions aquesta
retirada?
A les eleccions municipals, moltes
persones voten la persona més que
els partits. Per tant, escapçant el
projecte, presentant un candidat
molt poc conegut i abandonant les
antigues sigles del partit, s'obre una
oportunitat única perquè nous projectes com el que impulsa Ciutadans puguem presentar-nos com
una alternativa real de govern.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Negociar personalment amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona la posada en marxa de la proposta que
vam aprovar al Ple per iniciativa
d’ERC que els busos nocturns N16
i N17 realitzin parades a demanda
dins la nostra ciutat per a les persones menors i per a les dones que
tornin soles.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions municipals?
Un fet així és inusual i injustificable
en una democràcia, i compartim
aquest parer amb una majoria de
pratencs i pratenques. Ara bé, de
cara a les pròximes eleccions municipals sobretot parlarem del Prat.

Si el maig tenen l’alcaldia, quina
serà la primera decisió que prendran?
Fer una auditoria externa a fons
per ventilar les habitacions després de gairebé quatre dècades
de govern comunista.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions municipals?
No crec que gaire. El Prat és un
municipi tranquil que aposta per
la convivència. Ara bé, si les eleccions es plantegen en clau secessionista, està clar que Ciutadans és
el vot útil.
* Ciutadans encara no ha triat
el seu candidat o candidata

Cristina Simón (IeP)
De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Un 6.
Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys...
Ara s'haurà de votar el projecte, no
persones.
Si el maig és alcaldessa, quina
serà la primera decisió que prendrà?
Reclamar pels mitjans necessaris a
la Generalitat que, d’una vegada
per totes, sigui responsable i s'ocupi de les competències que té
descuidades al municipi i que afecten directament tota la ciutadania.

Gerard Valverde (JxP)
De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Amb un 1. L'habitatge és l’assignatura pendent i una de les nostres
grans prioritats.
Lluís Tejedor deixarà l’alcaldia
del Prat després de 37 anys...
La retirada de Tejedor suposa el
punt final d'un model de ciutat esgotat i que no dona més de si.
Quin impacte tindrà el judici del
Procés en les eleccions?
En tindrà, i més aquí, on el govern
d’ICV ens ha posat sancions per
penjar cartells pels presos.

19 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

Març 2019

líniamar.cat

Esports
| 20

Gavà | Pepe Oriola, a punt per participar en el TCR d’Àsia

Durant el primer cap de setmana d’abril es posarà en marxa el campionat TCR Asia,
amb la cursa a Sepang (Malàisia). Qui no es perdrà la competició és el pilot gavanenc
Pepe Oriola, que serà un dels candidats a la victòria formant part de l’equip Indigo.

L’AE Prat aprofita les punxades
de l’Hospi per pressionar-lo
» Els potablava retallen i són a dos punts del conjunt de Xavi Molist
» El Castelldefels encadena dues victòries i s’allunya de la zona baixa
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Fa unes setmanes semblava poc
probable, però l’AE Prat s’ha reenganxat a la lluita pel títol de
Tercera. Les dues punxades seguides de l’Hospitalet - i el fet que
els de Pedro Dólera continuïn
fent els deures i obtenint bons resultats - han provocat que els potablava (i també el Llagostera)
s’hagin situat a només dos punts
del líder de la taula.
Així, la recta final del mes (i
també l’abril i el maig) serà apassionant. El calendari immediat,
a més, és frenètic, ja que els
equips del grup 5 hauran d’afrontar tres partits en poc més de
10 dies. Per al conjunt de Dólera, dues d’aquestes tres jornades
seran al Sagnier (el dimecres 20
en un partidàs contra el Llagostera i el diumenge 31 contra la

L’equip pratenc celebra el seu gol a l’Olímpic de Terrasa. Foto: AEP

Fundació Grama), mentre que
l’altre partit del mes serà el diumenge 24 a Granollers.
Els primers dos reptes de
l’AE Prat a l’abril seran un viatge a Ascó i el partit a casa contra
la Pobla de Mafumet.

CERTIFICAR LA PERMANÈNCIA
Paral·lelament, la UE Castelldefels torna a encadenar, per segon
cop aquest curs, dues victòries

(contra Santboià i Santfeliuenc)
que serveixen perquè l’equip es
distanciï de la zona de perill. Els
de Miki Carrillo sumen, després
de 31 jornades, vuit punts més
que l’Ascó, el quart per la cua.
Els grocs també afronten un
tram de lliga frenètic, i rebran el
Reus B i visitaran el Vilafranca
abans que s’acabi el mes. A principis d’abril, l’equip visitarà Cerdanyola i rebrà el Terrassa.

El CCR segueix imparable
i ja acarona el títol de lliga

Si no hi ha un daltabaix molt improbable, el CCR serà el
campió del grup 3 de
Segona B de futbol sala. Ara,
que falten vuit jornades per al final de la temporada, el conjunt de
Sito Rivera continua invicte i
suma 13 punts més que el Manresa, el segon, de manera que
sembla que poder celebrar-ho
és qüestió de (poques) setmanes.
L’equip groc tancarà el mes

rebent el CE Mataró, mentre que
els primers partits de l’abril seran
a Can Vinader contra el Manresa i a la pista del Canet.
LA COPA, L’ALTRE REPTE
El CCR, però, haurà de repartir
esforços i fer servir tota la plantilla per afrontar també la Copa
Catalunya, l’altre repte de la temporada. En la cinquena ronda de
la competició, els grocs visitaran
la pista del Bellsport el dia 26.

El CB Viladecans guanya
la Copa Catalunya de beisbol

Primer títol al sarró
per a l’equip masculí. El Club Beisbol
Viladecans es va
proclamar campió de la Copa
Catalunya de beisbol el passat
diumenge 3 (amb una jornada
d’atel·lació) després de superar el
CB Barcelona en la seva visita a
l’Olímpic. Una setmana després
de guanyar la Copa, el passat dissabte 9, el club va fer la presentació de tots els seus equips.
Aquest campionat se suma al
títol de Catalunya de softbol que
el sènior femení va aconseguir

setmanes enrere, de manera que
els dos equips afronten el tret de
sortida de les competicions estatals amb la moral pels núvols.
ARRENCA LA LLIGA NACIONAL
Ara, doncs, comença l’hora de la
veritat, la Lliga Nacional. El conjunt viladecanenc es posarà en
marxa en una nova temporada a
la màxima categoria del beisbol
estatal el pròxim dissabte 23, rebent la visita del CB Astros de València. El primer desplaçament,
l’últim partit del mes, serà al
camp del CBS Sant Boi.

El CB Prat enllaça dos triomfs
i somia amb la permanència

Vuit partits i un objectiu: la permanència a
la LEB Or. El CB Prat
de Dani Miret va aconseguir, en els dos primers partits
d’aquest mes, dues victòries seguides alimenten les opcions de
salvació del conjunt potablava.
Els dos triomfs, primer al
Joan Busquets contra el Palma
(85-83) i a Vitòria contra l’Araberri (62-71), serveixen perquè els
pratencs respirin, ja que malgrat
no haver abandonat l’última posició, veuen com la 15a plaça, la de
la salvació, ara és a dues victòries.

El pròxim dia 20, en la darrera jornada intersetmanal, l’equip afrontarà una final contra el
Cáceres al Joan Busquets. En la
primera volta, els extremenys
van guanyar de 13 (87-74). Palencia i Ourense seran altres rivals dels homes de Miret.
CONTRA L’HOMOFÒBIA
Per altra banda, tots els equips van
mostrar el seu rebuig a l’agressió
homòfoba ocorreguda al Carnaval
pratenc (veure pàgina 14), i els
seus equips van lluir un llaç amb
els colors de l’arc de Sant Martí.
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| The Division 2
Segona part d’un dels darrers videojocs creats per Tom Clancy.
La divisió continua intentant protegir Nova York d’un perillós virus.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: David Ruano

Comença el compte enrere per veure en directe Carlos Rivera al Palau de la Música de Barcelona. La cita
amb el cantant mexicà serà el pròxim 27 de març a
dos quarts de deu de la nit i les entrades ja estan exhaurides. El públic podrà escoltar en directe les cançons de l’últim àlbum de l’artista, que es titula Guerra. L’espectacle promet no deixar indiferent ningú
amb l’ajuda d’una posada en escena cuidada al detall on no faltaran els efectes especials. Després
d’actuar al Palau de la Música, Rivera continuarà la
seva gira mundial en altres ciutats com Granada o
Múrcia. A les seves xarxes socials, el mexicà ha
volgut compartir amb els seus seguidors l’èxit en
la venda d’entrades a Barcelona, posant una fotografia amb la imatge del seu disc que es completa amb aquestes paraules d’agraïment del
cantant. “Barcelona, has esgotat totes les entrades d’un dels teatres més bonics que pot existir. Tinc moltes ganes que arribi el dia!”.

L’hora de la dansa
Barcelona i l’àrea metropolitana acullen entre el 13 i el 31 de
març una nova edició del festival Dansa Metropolitana, un
gran espectacle que omplirà diferents carrers, places, teatres,
cinemes i parades de metro i altres transports d’un total de
nou ciutats de dansa. A banda de Barcelona, els municipis
que acullen espectacles són Badalona, Cornellà, Esplugues,
l’Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, el Prat, Sant Cugat i
Viladecans. Al llarg d’aquestes dues setmanes el festival programa més de 190 funcions i més 100 activitats gratuïtes
que tenen com a protagonistes més de 70 companyies.

Llibres

La fitxa

?

C A R L O S

QUI ÉS

...

Ser un cantant d’èxit mundial

ÉS FAMÓS PER

El seu darrer àlbum es titula ‘Guerra’

?

Anunciar el seu concert a Barcelona

QUÈ HA FET

Serà el 27 de març al Palau de la Música

...

A LES XARXES

Teatre

R I V E R A

Agraeix l’exhauriment d’entrades

També confessa les ganes que té d’actuar a Barcelona

Música

Pelis i sèries

El tránsito de fuego
Eunice Odio

Bed & Breakfast
Laia Fort

Abrera-Mura
L’Home Invent

Mula
Clint Eastwood

L’editorial barcelonina Ediciones Sin Fin
rescata la veu de la poeta costa-riquenya Eunice Odio, una de les escriptores
més avantguardistes de mitjans del segle XX. El tránsito de fuego, la seva obra
cabdal, és un poema de deu mil versos
en el qual explora la paradoxa com a
fonament d’un univers on tot és present i, al mateix temps, res existeix.

La trajectòria de tres parelles es troben
i això fa esclatar un temporal de tensions, recels i desitjos entrecreuats. Les
cançons dels Amics de les Arts són el fil
conductor d’aquest musical que posarà a prova aquest grup d’amics, que
lluitarà per intentar estar sempre units
i adaptar-se a les noves situacions.
Al Teatre Gaudí de Barcelona.

L'Home Invent ens adverteix que no és
dolent somiar en l'estiu encara que estiguem en ple març. I ho fa amb el primer avançament del seu primer disc
Abrera-Mura (U98 Music, 2019). La
banda de Montcada i Reixach estrena
la cançó Carrer Galàxia, acompanyada
d'un videoclip que ens farà venir ganes
que arribi el mes de juny.

Eastwood dirigeix i protagonitza una
pel·lícula en la qual encarna un home
que, per evitar que el desnonin, accepta una feina de conductor en la qual ha
de portar mercaderies des de Mèxic als
Estats Units i a l’inrevés. Aviat, però, començarà a ser vigilat per l’Agència antidroga nord-americana, ja que els seus
carregaments són drogues.
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Castelldefels
DIJOUS 4, 11 I 18 D’ABRIL
18:00 Els tres primers dies del mes que ve es faran sessions del taller d'escriptura anomenat
Vida quotidiana i escriptura. / Centre Cívic Els
Canyars.

‘El fantasma de Canterville’,
al 3r Cicle de Teatre Amateur
Diumenge 24 de març a les 19:00

PROPOSTES
Gavà

L’Espai Maragall acull
la representació d’’AKA’
Dissabte 13 d’abril a les 21:00

Also Known As (AKA) explica la història d’un període de l’adolescència
d’en Carlos, un jove de 15 o 16 anys que
està vivint canvis en la seva vida. / Espai Marall.

DIUMENGE 24 DE MARÇ
12:00 El llop ferotge, de la companyia Príncep
Totilau, és el nom d’una de les darreres propostes teatrals del mes. Vol explicar els contes clàssics que ens ha deixat la tradició, sense alterar-los. / Espai Maragall.
Una de les propostes del Cicle de Teatre Amateur de Castelldefels, que
enguany se celebra per tercera vegada, serà l’obra El fantasma de Canterville. / Teatre Plaza.

Viladecans

FINS AL 31 DE MARÇ
Tot el dia Darrers dies en els quals es podrà visitar l’exposició de fotografia de l'artista
Maria José Reyes on podrem veure una selecció
de 43 imatges realitzades per l'artista durant
els últims cinc anys. / Museu.

FINS AL 4 D’ABRIL
16:30 Els pròxims dijous es faran noves sessions
del Taller de fabricació digital, jornades pensades perquè els joves creadors descobreixin
les tecnologies de fabricació del futur. / Centre de Recursos per a Joves Can Xic.

El Prat

Sergio Colomino presenta
el seu darrer llibre
Dijous 11 d’abril a les 19:00

Sergio Colomino ens presenta una
nova aventura de Sherlock Holmes:
Sherlok Holmes y el enigma de las muñecas rusas. / Cèntric Espai Cultural.

Esports
DISSABTE 30 DE MARÇ
EL PRAT Partit de bàsquet corresponent a la vinti-novena jornada de la lliga LEB Or entre el
CB Prat i el CB Ourense (18:15). / Pavelló Joan
Busquets.

El CCR tanca el mes a casa
rebent la visita del Mataró
Dissabte 23 de març a les 18:00

DIMARTS 26 DE MARÇ
18:00 El Club CreAcció és el club obert d’amants
de l’escriptura que volen compartir els seus
escrits, siguin poemes, relats, contes o novel·les. / Biblioteca Antonio Martín.

DIMARTS 2 D’ABRIL

DIJOUS 4 D’ABRIL

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.

16:15 Tres presoners, d'Aurora Bertrana, serà el
títol seleccionat per a la primera sessió delC
lub de lectura Català fàcil del dijous del mes
que ve. Activitat gratuïta. / Biblioteca Antonio Martín.

CASTELLDEFELS Partit de futbol sala
corresponent a la 23a jornada de Segona B entre el CCR i el Mataró. / Pavelló de Can Vinader.
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