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El PSC va aconseguir tenyir de
vermell els quatre municipis del
Delta del Llobregat en les elec-
cions generals del passat 28 d’a-
bril. Els socialistes es van impo-
sar al sud de la comarca, prenent
la primera posició a En Comú Po-
dem, que el 2016 havia guanyat a
Castelldefels, Gavà, Viladecans i
El Prat. Tot i el retrocés, els co-
muns van aconseguir mantenir la
segona posició a les quatre ciutats.

A Castelldefels és un dels mu-
nicipis on els resultats han pro-
vocat més canvis al mapa electo-
ral. El PSC va recollir 8.439 vots,
gairebé un 26% dels sufragis, i pas-
sant de la quarta força el 2016 a la
primera. En segona posició va
quedar En Comú Podem, que va
rebre 5.726 vots, un 17,33%, per-
dent 1.500 vots en comparació
amb els resultats de 2016 (7.237
vots). L’altre partit que va acon-
seguir un increment important
dels vots va ser Esquerra Repu-
blicana, que va passar dels 2.969
aconseguits el 2016 als 5.685
(17,20%) rebuts el 28-A. Això sig-
nifica un increment de més de
2.700 vots per als republicans.
Amb aquesta pujada, el partit li-
derat per Oriol Junqueras va acon-
seguir assaltar la tercera plaça i su-
perar Ciutadans per sis vots.

Els taronges, tot i augmentar
en vots, van caure a la quarta pla-
ça amb 5.679 vots (17,18%). Tot i
això, van aconseguir superar el
Partit Popular, un dels grans de-
rrotats de la nit. Si fa tres anys els
populars van quedar en segona
posició amb 5.275 vots, el 28 d’a-
bril van caure fins a la cinquena
plaça després de perdre més de
2.800 suports i sumar 2.421 vots
(7,33%).

Per districtes,  el PSC va guan-

yar al 2, al 3 i a l’1, on va aconse-
guir un 31% dels vots. En canvi, al
4 i al 5 es va imposar Esquerra Re-
publicana, amb poc més del 20%
dels sufragis.

PODI D’ESQUERRES
A Gavà, socialistes, comuns i re-
publicans van emportar-se les
tres primeres posicions. El PSC va
sumar 8.040 vots (30,7%) i va su-
perar En Comú Podem, que ha-
via guanyat el 2016 i el 2015. La
confluència va aconseguir 4.524
vots (17,27%), perdent gairebé
1.600 paperetes en comparació
amb el 2016. Els republicans van
aconseguir 4.426 vots (16,9%),
que els van valdre per superar
Ciutadans i enfilar-se de la cin-
quena plaça fins a la tercera.

Els taronges van recollir 3.948
vots (15,07%), guanyant poc més
de 500 suports en tres anys. Una
de les patacades més fortes va ser

per al Partit Popular (1.438 vots,
5,49%), que va passar de quarta
a sisena força després de perdre
més de 2.000 vots en comparació
amb el 2016. Aquesta caiguda va
permetre que Junts per Catalun-
ya quedés en cinquena posició
amb 1.445 vots (5,52%).

EN MASSA A LES URNES
Els viladecanencs van acudir mas-
sivament a votar el 28 d’abril. A la
ciutat, la participació es va enfilar
gairebé fins al 79%, més d’un
punt per sobre de la mitjana ca-
talana. L’alta participació va be-
neficiar els socialistes, que van
aconseguir 13.135 vots (34,05%). 

El guanyador a les anteriors
eleccions generals, En Comú Po-
dem, va quedar en segona posició
després de rebre 7.877 suports
(20,42%), 2.000 menys que el
2016. Qui va aconseguir mante-
nir la tercera posició va ser Ciu-

tadans, que va recollir 6.428 su-
fragis (16,66%), seguits+ d’ERC,
que va sumar 4.790 vots (12,42%).

Una de les sorpreses la va
protagonitzar Vox, que amb 1.819
vots (4,72%) va quedar per da-
vant del Partit Popular i de Junts
per Catalunya.

VERMELL AL FEU LILA
El PSC també va aconseguir im-
posar-se als comuns al Prat, un
dels feus tradicionals de la con-
fluència. Els socialistes van sumar
12.495 vots (33,46%), guanyant
deu punts en comparació amb el
2016 i superant En Comú Podem,
que va recollir 8.436 paperetes
(22,59%).

En tercera posició va quedar
Esquerra Republicana, que va
doblar els suports en comparació
amb el 2016 després de rebre
5.213 sufragis (13,96%). Gràcies a
aquest augment, els republicans
van superar Ciutadans i el PP.

Els taronges van sumar 4.924
vots (13,18%) i els populars, que
van caure de la tercera a la sisena
plaça, 1.894 vots (5,07%), després
de perdre’n més de 2.300.

Al Prat, Vox (1.432 vots) tam-
bé va superar JxCat (1.392 vots)
per 40 paperetes.

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

El vermell tenyeix el Delta
» Els socialistes s’imposen als quatre municipis i Esquerra Republicana assalta la tercera posició

» La participació supera la mitjana catalana a Castelldefels, El Prat i Viladecans, on s’enfila fins al 78%

Els socialistes van guanyar als quatre municipis del Delta, on la participació va superar el 77%. Foto: Mar Rovira/ACN

LA PARTICIPACIÓ
ES DISPARA

4Als quatre municipis, la
participació va superar el
77%, xifres similars a la
mitjana catalana (77,58%)
de rècord. A Gavà va que-
dar per sota (77,36%),
mentre que al Prat
(77,76%) i a Castelldefels
(77,72%) la van superar. A
Viladecans, la participació
es va enfilar fins al 78,86%.

Eleccions 28-A
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Xifres, no rumors:
400.000 sirians que

van arribar a Alemanya
fugint de la guerra civil al seu país ja
estan treballant i cotitzant a la Segu-
retat Social. No només era una obli-
gació humanitària, sinó que era tam-
bé una aposta pel desenvolupament
econòmic.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El mayor problema de
Podemos para que el

PSOE le meta en el Go-
bierno no son las presiones del mun-
do económico, sino que Sánchez no
tiene incentivos para resistirlas. UP no
suma para la absoluta y te ata a ERC. Un
precio demasiado alto de inicio cuan-
do puedes ser investido sin pagarlo.

@apuente

Si no estás prevenido
ante los medios de co-

municación te harán
odiar una referencia a Raúl Romeva jun-
to a la placa de Mauthausen que in-
aguró hace un año, y olvidar una me-
dalla y pensión vitalicia a Martin Villa
y Billy el Niño junto a un pleno del Con-
greso.

Arrimadas diu que Pu-
igdemont ha tret la veu

als constitucionalistes.
Sobta, tenint en compte que el ‘cop
d'Estat’ que ells denuncien va ser un re-
ferèndum per donar veu a tots els ca-
talans -i que Ciudadanos va elogiar la
tasca d'aquells que ens van voler fer ca-
llar amb porres-.

@gabrielrufian@XaviRossinyol @miquelstrubell
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La lupa
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Instagram, el país real

Moltes vegades es parla de la influència
efectiva de Twitter en la realitat social. Se'n
parla amb molta passió, compartint grans
anàlisis de barra, com si l'existència o no
d'aquell retweet variés significativament
l'avenç del món. Qui més sol parlar-ne, a
més, són aquells que menys presents són
a les xarxes socials, autèntics desconeguts
que no han trepitjat mai el terra digital i
que la joguina més interactiva que tenen
són els semàfors dels seus diaris.

Ara que han passat aquestes terribles
eleccions, però, potser sí que és un bon
moment per analitzar-ho, perquè han
passat moltes coses. I una de les coses que
ha passat és que Instagram,
una de les xarxes més vili-
pendiades a l'hora de ser re-
lacionades amb la realitat,
un dels llocs més denigrats
pels analistes polítics i els
periodistes, s'ha confirmat
com una de les xarxes que
millor està sabent traslladar amb ante-
lació el pols polític i social del país.

És un fenomen interessantíssim.
Mentre tots tenim els ulls posats a Twit-
ter, xarxa molt més periodística i loquaç,
resulta que és a Instagram, aquell país es-
trany ple de façana i mentida, aquell cau
de banalitats, on més sincers som políti-
cament. I ho som sense adonar-nos-en
massa. És allà on més presagis polítics es
poden fer perquè la mobilització, quan es
produeix, és molt més puntual, sincera,
i protagonitzada per actors no polítics o
no excessivament polititzats. La Catalu-
nya real, que en diuen.

Twitter és una bombolla -una bom-
bolla fantàstica i fanàtica- on ens donem
la raó i arraconem un pobre desgraciat
de l'equip rival, normalment del rival
més extrem que tenim. És el paradís,
doncs, on els números no quadren mai.
Pugen, baixen, i al final la mitjana aca-
ba sent la mateixa que il·lumina el teu
pensament polític. Tot es manté estable
dins de la gravetat.

Instagram no. A Instagram hi ha
gent a qui només li interessa la forma,
l'estètica i, si m'apures, la fotografia;
gent, per tant, que quan fa un pronun-
ciament polític o social el fa perquè re-

alment les entranyes ja no poden re-
moure més el seu estat anímic. Arriba
el dia en què necessiten expressar-se,
allò que expressen és completament ve-
raç i honest, i la suma de totes aquestes
expressions crea una tendència molt
més real que no pas la del camp de ba-
talla de Twitter.

Ja va començar a passar l'1 d'octubre
o amb l'empresonament dels Jordis,
quan usuaris que no s'havien pronunciat
mai al respecte treien el cap per denun-
ciar les càrregues de la policia i mostrar
un cert orgull de votant, o per clamar con-
tra el segrest dels dos líders socials.

Després s'ha confirmat amb casos
com els de ‘La Manada’ o els últims 8M,
que han revolucionat un públic que
fins llavors no s'havia sentit cridat a cri-
dar -valgui la redundància- i que després
ha traslladat eficientment aquest crit al
carrer. No era una bombolla, era real. El
que passava a Instagram, després cir-
culava per les avingudes del país.

I ara el 28A ho ha ratificat. A Insta-
gram hi ha hagut una mobilització
massiva les setmanes prèvies a les elec-
cions. Des de grans estrelles mediàtiques
de les esquerres fins a milers d'usuaris
anònims, passant per petites i mitjanes

faràndules, s'ha produït un
esclat d'excitació. Ganes de
votar i d'animar a anar a vo-
tar, com mai. Una oda mas-
siva a la participació. I
aquest fenomen, un cop
més, ha acabat reproduint-
se a la vida real, ho vam veu-

re diumenge.
Són només alguns exemples d'a-

questa tendència, però diria que co-
mencen a marcar un patró fascinant
que canvia bastant la idea que teníem de
les xarxes socials i de la rellevància polí-
tica o social de cadascuna d'elles. Si bar-
regem les evidències d'Instagram amb els
enèsims pronòstics fracassats que  vam
viure el cap de setmana del 28A a Twit-
ter, la conclusió és letal.

Mentre a Instagram, sorprenent-
ment, la vacuïtat de les stories marca el
rumb del país, a Twitter, feliçment, fem
retweet i ampliem la mostra.

És a Instagram, aquell país estrany ple de
façana i mentida, aquell cau de banalitats,

on més sincers som políticament

Club Bàsquet Prat
Malgrat intentar-ho fins al final, el pri-

mer equip del CB Prat ha perdut la cate-
goria i la temporada que ve jugarà a

LEB Plata. Les lesions han condicionat
el primer projecte de Dani Miret al 

capdavant de la banqueta potablava. 
pàgina 13

Els semàfors

Ruzafa i del Moral
Aina Ruzafa i Rocío del Moral, alumnes

de la Immaculada Concepció de Gavà,
han ideat un projecte d’inclusió laboral
que ha guanyat el Talent a les Aules. El

premi: viatjar a Silicon Valley per visitar
les empreses més innovadores. 

pàgina 10

Lluís Tejedor
L’històric alcalde del Prat s’ha acomiadat

del Ple després de 40 anys a l’Ajunta-
ment. Ho va fer parlant dels reptes del

futur i la sessió es va acabar amb tots els
regidors drets aplaudint el batlle, mostra
de l’estima i el respecte que s’ha guanyat. 

pàgina 12
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Castelldefels

La Generalitat surt en
defensa dels clubs de vela

POLÈMICA4El club de vela té
un nou aliat davant el perill que
la nova Llei de Costes de l’Estat
n’amenaci l’activitat. Tal com
explica l’ACN, el Departament de
Territori i Sostenibilitat ha pre-
sentat una al·legació a la modi-
ficació de la llei que impulsa el
govern de l’Estat perquè els
clubs de vela puguin tenir una
superfície màxima de 700 me-
tres, davant els 300 que preveu
la modificació.

A més, la Generalitat també
proposa que els clubs històrics
que han de renovar la seva con-

cessió ho puguin fer sigui quina
sigui la seva superfície i que els
300 metres quadrats màxims
puguin separar-se i ser 300 per
a activitats nàutiques i 300 per
a activitats socials.

Si aquestes al·legacions no
són ateses, el conseller Damià
Calvet va dir que la Generalitat
no descarta assumir la gestió de
les concessions d’aquestes ins-
tal·lacions. Després d’una reunió
amb la Federació Catalana de
Vela, el conseller va remarcar la
funció social i esportiva que fan
per defensar aquests clubs. 

El Ple aprova la cessió d’uns
terrenys per fer el tercer CAP
EQUIPAMENTS4La construc-
ció del nou ambulatori al barri de
La Muntanyeta cada vegada està
més a prop. L’últim pas es va fer
al Ple d’aquest mes de maig,
l’últim abans de les eleccions
municipals del dia 26.

Els terrenys que el Ple va
aprovar cedir a la Generalitat són
de titularitat municipal i estan
ubicats a l’avinguda Lluís Com-
panys, número 18. Això signifi-
ca que el tercer CAP estarà situat
davant la pista poliesportiva de
Can Roca.

Ara, el departament de Salut

haurà de treure a concurs les
obres, triar una empresa i que
aquesta les posi en marxa.

La previsió del govern cata-
là, tal com va anunciar el 2017
l’aleshores conseller de Salut,
Toni Comín, és que aquest nou
equipament sanitari estigui en-
llestit el 2020.

Amb aquest tercer centre
d’assistència primària al sector
de La Muntanyeta, tant la Ge-
neralitat com el govern local
consideren que la xarxa d’equi-
paments de salut de la ciutat es-
tarà completa.

Competició solidària de
Dragon Boat al Canal Olímpic
SOLIDARITAT4El Canal Olímpic
acollirà una edició molt solidària
del Festival Internacional de Dra-
gon Boat, que se celebrarà el 18
i 19 de maig.

El diumenge, sota el lema
“Rema contra el càncer”, la jor-
nada estarà dedicada a les per-
sones que han superat un càncer
de mama. A més, les donacions
recollides durant el dia, aniran
dedicades a la investigació d’a-
questa malaltia.

El Dragon Boat és un esport
de rem originari de la Xina on en-
tre deu i vint palistes mouen
barques amb cap i cua de drac al
ritme que marca un timbaler.

A més, durant la jornada hi
haurà equips formats per dones
que han patit càncer de mama i
que, un cop superada la malaltia,
practiquen aquest esport.

L’objectiu dels organitzadors
és reunir un miler de persones en
l’acte solidari.

Gastronomia | Arrenca la 12a edició de la ruta de tapes
El Gremi d’Hosteleria de la ciutat torna a organitzar, del 6 de maig fins al 30

de juny, la 12a edició de la Ruta de la Tapa. Més de 30 bars, restaurants i xirin-
guitos s’han sumat aquest any a la mostra més important de gastronomia local.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra creuen que l’intent de se-
grest que un alumne de l’escola
British School va denunciar és
fals. Així ho han explicat fonts de
la policia catalana a Línia Mar,
arran de la investigació que han
dut a terme els agents.

El cas va sortir a la llum a
principis de mes, quan la Cade-
na SER va publicar la carta que
la direcció de l’escola havia fet
arribar a tots els pares arran
d’un parell de casos que havien
patit dos alumnes, un a la ciutat
i l’altre, uns dies abans, a Sitges.
En el text, el centre demanava als
pares que estiguessin alerta i
que acompanyessin els menors
a l’escola.

En conèixer els fets, els Mos-
sos d’Esquadra van començar a
investigar els dos presumptes in-
tents de segrest. Però tal com
han explicat, a mesura que la in-
vestigació avançava han anat
veient que no podien donar fia-

bilitat a la denúncia i, ara mateix,
ja no hi ha cap línia d’investiga-
ció.

Tot i que asseguren que en-
cara no poden descartar res, el
fet que els dos menors siguin
amics de classe, que el relat dels
fets que han donat en els inte-
rrogatoris sigui incongruent i
vagi canviant i que no hagin po-
gut aportar cap informació con-
trastable fa pensar als agents de

la policia catalana que cap dels
dos intents de segrest va existir
i que els dos alumnes ho van fa-
bular.

Si això s’acaba confirmant,
els agents expliquen que no po-
dran denunciar els menors per
denúncia falsa perquè són in-
imputables, però afegeixen que
caldrà fer-los reflexionar sobre el
que han fet i per l’alarma que han
creat amb una mentida.

L’infant és alumne de l’escola British School. Foto: British School

Els Mossos creuen que l’intent
de segrest no va existir

» La policia diu que l’infant que va fer la denúncia s’ho va inventar 
» Els agents expliquen que el relat del menor és incongruent
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S’acaba un mandat compli-
cat. Creu que ha funcionat
bé el sistema de repartir-se

l’alcaldia durant dos anys amb
Candela López, de Movem? 
El que vol qualsevol polític és tenir
una majoria prou àmplia per poder
aplicar el seu programa electoral i
governar amb majoria. El que tenim
és la realitat de Castelldefels, un
consistori molt fragmentat des de
fa anys, i no hi havia cap altra al-
ternativa. Movem i PSC vam em-
patar en regidors i aquesta era la
condició per poder formar govern
i tenir estabilitat durant els quatre
anys. Ara bé, la meva preferència?
Govern els quatre anys i amb una
majoria prou àmplia per aplicar el
meu programa.

Com s’ho han fet, tant López com
vostè, per dirigir un govern for-
mat per cinc partits diferents?
Des del respecte i el diàleg des del
primer dia. Hem hagut de parlar mol-
tíssim amb tots els partits implicats.
Consensuar molt per, en un primer
moment, aprovar el Pla d’Actuació
Municipal que marcava els quatre
anys i, a partir d’aquí, pactar qualse-
vol de les actuacions o de les tensions
que hem tingut durant el mandat.

Si després del maig fos necessa-
ri, tornaria a pactar amb les ma-
teixes formacions per mantenir el
PP a l’oposició?
Nosaltres sortim a guanyar. El 28-A,
després de 10 anys, el PSC va ser la
força més votada aquí i la nostra as-
piració és, de cara al 26 de maig, tor-
nar a repetir aquests resultats i te-
nir prou regidors per liderar l’alcal-
dia els quatre anys vinents.

Quines condicions està disposa-
da a acceptar si ha de tornar a
pactar amb els independentistes?
Ara mateix no estem pensant en

condicions, estem pensant a guan-
yar unes eleccions. El que sí que puc
dir és que l’1-O, quan el PSC era a l’al-
caldia, no vam cedir els locals elec-
torals. Més que parlar de condicions,
parlaria de fets consumats.

Fa dos anys, Manuel Reyes li va
oferir l’alcaldia a canvi de trencar
el pacte amb els independentis-
tes.
Això és fals. Em consta que ho ha co-
mentat en alguna ocasió, ho vaig
sentir a la ràdio, però això és total-
ment fals. Fa quatre anys, el senyor
Reyes a mi no em va oferir l’alcaldia
a canvi de res. Jo em vaig veure amb
ell igual que es va veure amb la res-
ta, en una reunió de tràmit, però no
va fer cap mena de proposta en
aquest sentit. Ho va dir als mitjans,
però no hi ha hagut, en cap mo-
ment, cap proposta formal. Entenc
que una proposta seriosa no

s’hauria de fer a qualsevol mitjà de
comunicació. Per arribar a una ne-
gociació calen dues persones dia-
logant i arribant a consensos, que
és el que hem tingut durant aquests
quatre anys. I amb el senyor Reyes
això no ha passat mai.

I si el 26-M li tornés a fer l’oferta? 
Ara mateix penso a treure el millor
resultat de tots i poder liderar els
pactes o les negociacions que cal-
gui fer en aquell moment. No estic
pensant que hi hagi un altre partit
que posi les condicions.

I si el fet que vostè pactés amb el
PP fos l’única manera d’evitar que
el govern local depengués de Vox?
Crec que aquesta pregunta li hau-
ria de fer al senyor Reyes i no pas a
nosaltres. No estic pensant a haver

de fer alcalde Reyes perquè tinc la
intenció de ser la força més votada
i ser la propera alcaldessa de Cas-
telldefels. Aquest escenari, ara ma-
teix, no me’l plantejo en cap mo-
ment.

Creu que la baralla entre els
MENA i un grup de joves del mu-
nicipi pot impulsar Vox el 26 de
maig?
No sé quines podien ser les condi-
cions que han fet que tinguéssim el
resultat que vam tenir el 28-A. El que
sí que està clar és que, a Castellde-
fels, Vox té uns seguidors i va tenir
prop de 1.800 votants en les da-
rreres eleccions generals, sent el mu-
nicipi de tot el Baix Llobregat on va
tenir un percentatge de vot més im-
portant. Les causes que passés això
les desconec totalment, però la ve-
ritat és que sí, que va tenir molts vo-
tants a Castelldefels.

Segueix defensant que l’episodi
amb els MENA no està relacionat
amb qüestions racistes?
Jo vaig dir que considerava, i ho
continuo considerant, que haví-
em de ser molt prudents a l’hora de
qualificar l’incident, perquè això
s’està investigant i han de ser els
Mossos d’Esquadra i un jutge qui
acabi aclarint quin tipus de delicte
hi va haver. A mi, el que em van co-
mentar Mossos, Policia Local i gent
que era allà és que semblava més
una baralla entre dos col·lectius que
no pas un incident racista. Però han
de ser els Mossos d’Esquadra els
que acabin definint quin tipus d’in-
cident va ser, i a hores d’ara enca-
ra no ho han fet.

A principis de mes, un alumne de
la British School va denunciar
que l’havien intentat segrestar a
prop de l’escola. La ciutat és se-
gura?
[Somriu]. La ciutat és molt segura,
com ho ha estat sempre. És veritat
que, el primer trimestre del 2019, hi
va haver un petit repunt dels fets de-
lictius que va coincidir amb el que

hi va haver a tot Catalunya i amb un
incident més de vandalisme que no
pas d’inseguretat. Dit això, sobre el
cas concret pel qual vostè em pre-
gunta, ens consta que també va
passar a Sitges i, en totes dues oca-
sions, va ser a prop d’aquesta escola.
És un incident que estan investigant
els Mossos d’Esquadra, però que és
un cas totalment aïllat.

Li dic perquè segons les dades del
Ministeri de l’Interior, els delictes
van pujar un 21,7% a la ciutat du-
rant el 2018. S’ha fet alguna cosa
malament?
No, la pujada és pel tema de van-
dalisme que li comentava abans. El
que ha fet pujar aquesta estadísti-
ca són diferents joves del munici-
pi que, durant un temps, es van de-
dicar a robar a l’interior dels cotxes.
Era un tema que estava totalment
identificat. Es tractava d’un pro-
blema de ludopatia, però com que
cometien robatoris menors, es van
detenir diverses ocasions, es van
portar al jutge, però els deixava lliu-
res. Estava molt controlat i, per
això, l’últim cop que els van dete-
nir van acabar a la presó. Des de lla-
vors, els índexs han tornat a la nor-
malitat.

Fa poc el president de Fira de Bar-
celona va proposar construir una
quarta pista sobre el mar per

ampliar l’Aeroport del Prat. Hi
està a favor?
Estem a favor de minimitzar l’im-
pacte acústic que suposa l’Aeroport.
De fet, tècnicament, aquest projecte
no és gaire viable. Nosaltres de-
manem mesures per reduir les mo-
lèsties que els veïns i veïnes patim
per estar tan a prop de l’Aeroport. 

Considera que el seu govern ha
gestionat bé el projecte d’urba-
nització de la zona del Castell?
Ens vam trobar uns permisos que
estaven donats i, en aquest sentit,
vam fer el que podíem fer, perquè
no hi havia cap possibilitat de mo-
dificació ni d’aturar-lo. 

Era impossible fer una moratòria
per aturar aquesta construcció i
estudiar les possibilitats de pro-
tegir l’espai, com s’ha fet amb l’O-
lla del Rei?
Estaven tots els permisos donats des
del 2010 i l’única possibilitat que hi
havia era indemnitzar l’empresa
promotora dels pisos amb uns 30
milions d’euros, i es va valorar que
això no era viable.

Quina serà la primera decisió
que prendrà si el maig aconse-
gueix revalidar l’alcaldia?
Tornar a fer el Pla d’Actuació per al
nou mandat i aplicar el meu pro-
grama electoral.

Maria Miranda / Alcaldessa de Castelldefels i candidata del PSC

L’alcaldessa Maria Miranda ens rep al seu despatx de l’Ajuntament, des d’on ha 
dirigit Castelldefels els dos últims anys després d’agafar el relleu a Candela López, 

de Movem. Fa quatre anys, els socialistes van caure fins als quatre regidors. Ara,
empesos pels bons resultats del 28-A, es veuen amb forces de recuperar terreny.

Pau Massip
CASTELLDEFELS

Fotografia: Lola Surribas

Entrevista Perfil | Objectiu: recuperar el terreny perdut del PSC
Maria Miranda (Castelldefels, 1973) està casada i té dos fills. Ha ocupat diferents

càrrecs a l’Ajuntament, des de cap de Gabinet d’Alcaldia fins a regidora de dife-
rents departaments. Ara vol guanyar les eleccions per ser alcaldessa tot el mandat.

“És fals que Reyes
m’oferís l’alcaldia
a canvi de trencar amb
els independentistes”

“Desconec les causes
perquè Vox va tenir molts 
vots a Castelldefels el 28-A”
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De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Ha estat clarament un temps perdut. S’ha malgastat una
gran oportunitat perquè la ciutat avancés. El multigovern
ha estat tot el temps barallant-se pel poder, per repartir-se
l’alcaldia, i no ha escoltat les demandes dels veïns. Per tant,
la nota seria molt negativa.

Si el maig governés, quina seria la primera decisió que
creu que s’hauria de prendre?
Crearia un pla de feina local per als 2.700 aturats. Retorna-
ria el doble sentit a l’avinguda Pineda evitant la despesa
d’1,5 milions de la passarel·la que vol fer el govern actual.
Lluitaria per salvar l’entorn del Castell. Posarem en marxa el
tercer ambulatori, el pla d’aparcaments i el centre de dia de
la gent gran.

Aturaria el projecte d’urbanització de la zona del Cas-
tell?
Buscaria solucions per evitar el dany mediambiental que
s’està fent. Hi ha marge de maniobra per evitar construir els
quatre edificis pendents i podem trobar alternatives per
construir-los en altres espais municipals que estan desapro-
fitats. Encara podem salvar l’entorn si ens hi posem a temps.

Si Vox entra al Ple, estaria disposat a pactar-hi per acon-
seguir l’alcaldia?
El que mai no faré serà el que han fet el PSC i Podemos de
pactar a tota costa amb qui sigui, renegant dels seus prin-
cipis i traint als seus votants, per repartir-se l’alcaldia. Nos-
altres estem disposats a parlar de propostes i persones.

Manuel Reyes (PP)

“El multigovern
ha estat tot el temps
barallant-se pel poder

i per repartir-se l’alcaldia”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Li posaria un notable. Vam passar de tenir un govern del PP
en minoria, sense capacitat de millorar Castelldefels, a un
govern progressista que ha treballat per transformar la ciu-
tat. Avui podem dir que Castelldefels és una ciutat més
justa, sostenible, feminista i innovadora. 

S’ha gestionat correctament el projecte d’urbanitza-
ció de la zona del Castell?
Ha faltat més comunicació i informació. Molts desconei-
xen que es tracta d’una iniciativa privada, que tot i no agra-
dar-nos des del principi, l’Ajuntament no tenia capacitat
d’aturar. L’única alternativa era expropiar els terrenys i in-
demnitzar el propietari amb una suma de diners inassu-
mible. 

Ha funcionat la coalició de govern, amb tants partits i
tan diferents?
L’època de les majories absolutes i els governs monoco-
lors ja s’ha acabat. Si no haguéssim apostat pel diàleg i l’a-
cord, avui no tindríem un nou servei de neteja millorat i
públic o la renovació dels nostres equipaments, com el Po-
liesportiu de Can Roca.

La repetiran si torna a ser necessària després del maig?
Primer ens hem de mobilitzar el 26 de maig perquè Cas-
telldefels tingui un govern que representi la ciutat pro-
gressista i tolerant que som. Si ho aconseguim, nosaltres
garantirem que no hi hagi en cap cas un govern de la dreta
i la ultradreta. 

Candela López (Movem)

“Hem transformat la ciutat:
avui tenim una ciutat
més justa, sostenible,
feminista i innovadora”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Un 7, acceptable però millorable. Hem de continuar prio-
ritzant el benestar de les persones abans que les grans ac-
tuacions que es fan per sortir a la foto. 

S’ha gestionat correctament el projecte d’urbanització
de la zona del Castell?
Amb les decisions que es van prendre fa molts anys, no
quedava més remei que aprovar la llicència perquè si no
s’hagués comès delicte de prevaricació. Una altra cosa és si
es va gestionar bé en el passat, que crec que no. També s'ha
fet malament la comunicació a la ciutadania del projecte i
del perquè de les decisions que s'han hagut de prendre. 

Repetiran la coalició?
Si totes les nostres propostes es tenen en compte i s'incor-
poren al PAM perquè es realitzin, repetiríem la coalició. Les
propostes que portem al nostre programa són totes realit-
zables. No hem fet promeses buides ni electoralistes. Tot el
que proposem es pot dur a terme.

Isabel Cabello (SOM)

“Hem de continuar prioritzant
el benestar de les persones

abans que les grans actuacions
per sortir a la foto”

Castelldefels, cap al 26-M

Línia Mar ha ofert a ERC, Ciutadans
i Junts per Castelldefels aparèixer
en aquest espai, però no ha
obtingut resposta abans del
tancament d’aquesta edició.



líniamar.cat Maig 2019

Gavà

| 10

PLATGES4L’Associació d’Edu-
cació Ambiental i del Consumi-
dor, encarregada d’entregar les
banderes blaves a totes les plat-
ges de l’Estat, ha tornat a donar
aquesta distinció a la platja de
Gavà Mar. L’entitat, que per en-
tregar aquest indicador té en
compte la qualitat de l’aigua, la
gestió ambiental de la platja, la se-
guretat per accedir-hi i els serveis
que ofereix als usuaris, conside-
ra que el litoral gavanenc torna a
complir amb aquestes condi-
cions per mantenir la bandera
blava. I és que Gavà Mar va re-
cuperar aquest distintiu l’any
passat després de quedar-se sen-
se el 2017.

Per millorar l’estat de la plat-
ja, els responsables de Costes es
van comprometre a aportar sorra
nova a finals d’abril, per tal de re-
generar l’espai i pal·liar els efec-
tes del temporal que va afectar la
zona durant la Setmana Santa.

Al delta, Castelldefels també

ha revalidat les tres banderes
blaves de les platges de La Pi-
neda, Lluminetes i del Baixador.
Aquest és el tercer any conse-
cutiu que el litoral castelldefe-
lenc rep aquest indicador, que
determina la bona qualitat de
les platges.

LES MILLORS DE LA ZONA
Les platges de la comarca que no
tenen cap bandera són les del

Prat. Però com expliquen des
del consistori pratenc, el seu li-
toral és el més ben valorat de l’à-
rea metropolitana pels usuaris.

Així es desprèn de l’Enques-
ta d’Usuaris de les Platges de
l’Àrea Metropolitana, elaborada
durant la temporada d’estiu de
l’any passat. Segons aquest estu-
di, els usuaris posen un 8,1 al li-
toral pratenc, valorant molt po-
sitivament l’entorn natural.

Imatge de la platja de Gavà Mar, que revalida la bandera blava. Font: Arxiu

La platja de Gavà Mar revalida
la bandera blava un any més
» Les tres platges de Castelldefels també obtenen el distintiu
» L’AMB considera que les del Prat són les millors del territori

Una empresa inclusiva
guanya el Talent a les Aules

EDUCACIÓ4Una empresa de-
dicada a fabricar combustible de
filament 100% ecològic per a im-
pressores 3D d’ús industrial i do-
mèstic amb una plantilla for-
mada per un 70% de persones
amb discapacitat.

Aquest ha estat el projecte
que ha guanyat el Talent a les
Aules, el projecte impulsat pels
Ajuntaments de Gavà i Vilade-
cans per fomentar la cultura
emprenedora dels estudiants de
secundària dels dos municipis.

Aina Ruzafa i Rocío del Mo-
ral són les alumnes de l’escola

Immaculada Concepció que han
ideat aquest projecte d’inclusió
laboral.

Aquest Centre Especial de
Treball vol donar visibilitat i
feina a les persones amb disca-
pacitat, ja que per les creadores,
“moltes famílies pateixen pels
seus fills, ja que en sortir de l’e-
ducació secundària obligatòria
no tenen una sortida laboral”.

Ruzafa i del Moral han guan-
yat un viatge de cinc dies a San
Francisco i Silicon Valley per vi-
sitar les empreses més innova-
dores de la zona.

L’alumne del col·legi Sagrada
Família es va suïcidar

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra afirmen que el noi de 17
anys trobat mort dilluns 29
d’abril en un descampat es va
suïcidar. La policia catalana ha
explicat a Línia Mar que així ho
va confirmar el metge forense
que va fer l’aixecament del ca-
dàver.

A més, els agents que van in-
vestigar el cas no van trobar
signes de defensa ni en el cos del
noi ni en el lloc on van passar els
fets. El cadàver va ser trobat en
una zona sense construir que hi
ha entre MercaGavà i Can Tin-

torer, a tocar del col·legi Sagra-
da Família, el centre on el noi es-
tudiava.

En conèixer la notícia, l’A-
juntament va oferir assistència
psicològica als companys de la
víctima i a la comunitat educa-
tiva del centre. El consistori
també va manifestar el seu con-
dol a la família del jove. 

A més, l’alcaldessa Raquel
Sánchez va contactar directa-
ment amb la direcció per mos-
trar-li el seu suport. A través de
les xarxes, l’alcaldessa va ex-
pressar la seva “tristesa” pels fets.

Un mural feminista al camp
de futbol de Can Tintorer

ART URBÀ4La paret del camp
de futbol de Can Tintorer que
toca a la piscina municipal llueix
un nou mural de l’artista inter-
nacional Okuda. La pintura està
relacionada amb el món de l’es-
port i pretén millorar un espai
emblemàtic de la ciutat que ha-
via quedat degradat.

Durant la seva creació, l’ar-
tista encarregat de fer aquest
mural, Okuda, va explicar que ha
volgut barrejar el seu camp ar-

tístic, format per venus del re-
naixement, animals i estructures
geomètriques, amb l’esport. Per
això, explica que ha pintat una
dona jugant a futbol amb unes
pilotes que, en realitat, són bo-
les del món. A més, assegura que
el mural té un component “fe-
minista de l’esport”.

Aquest projecte s’emmarca
en el pla municipal per moder-
nitzar equipaments esportius
de la ciutat.

Homenatge | Es dedicarà un carrer a Neus Català
L’associació Impuls, Art, Gènere i Drets Humans ha proposat que la ciutat dedi-
qui un dels seus carrers a la supervivent dels camps d’extermini nazi Neus Cata-

là, que va morir el 13 d’abril. Diferents partits han donat suport a la proposta.
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SOCIETAT4El jutjat d’instruc-
ció número 4 de Cornellà va en-
viar a presó l’home que els Mos-
sos d’Esquadra van detenir di-
marts 7 de maig com a sospitós
d’haver matat Janet Jumillas. El
magistrat el va acusar d’un de-
licte d’homicidi amb ocultació
de cadàver. I és que, de mo-
ment, el cos de la jove vilade-
canenca desapareguda des del
13 de març continua sense apa-
rèixer. Ara, la prioritat dels
Mossos és trobar-lo.

Segons fonts policials con-
sultades per Línia Mar, els in-
dicis trobats pels agents de la
policia científica al pis del sos-
pitós indiquen que la dona es-
taria morta. La policia catalana
segueix investigant les proves
recollides a Cornellà, on vivia el
principal sospitós. Al seu do-
micili, els agents hi van trobar
restes de sang que ara s’estan
analitzant per veure si són de
Janet Jumillas.

Els agents també esperen
que el sospitós col·labori amb la
investigació i aporti tota la in-
formació que tingui sobre on pot
ser el cadàver de la jove.

MOVIMENTS PER DESPISTAR
Segons recull l’ACN, el principal
sospitós del crim va fer despla-

çaments amb el seu mòbil per tal
de despistar la policia, que l’es-
tava rastrejant.

Sobre l’altre sospitós, el jut-
ge el va deixar en llibertat, però
ha de comparèixer davant del
jutge cada 15 dies. El magistrat
acusa l’home, de 23 anys i veí del
Prat, d’encobriment del crim.

Els Mossos, emportant-se el sospitós del crim. Foto: Gemma Sánchez/ACN

A presó un dels dos sospitosos
d’haver matat Janet Jumillas

» El jutge l’acusa d’un delicte d’homicidi amb ocultació de cadàver
» Els Mossos donen per morta la dona i treballen per trobar el cos

El cas de Tamara Carrasco
es jutjarà a Barcelona

TRIBUNALS4El jutjat d’ins-
trucció número 24 de Barcelona
es farà càrrec de la causa contra
la membre dels CDR Tamara
Carrasco, acusada d’un pre-
sumpte delicte de desordres pú-
blics.

Així ho va acordar l’Audièn-
cia de Barcelona, que va deter-
minar que aquest tribunal pot
assumir el cas perquè, tal com
recull l’ACN, encara no se sap
des d’on s’hauria enviat l’àudio
que la justícia atribueix a Ca-

rrasco i en el qual s’incitaria a co-
metre delictes d’alteració de l’or-
dre públic.

L’anunci es va fer divendres
10 de maig i l’advocat de Tama-
ra Carrasco, Benet Salellas, va
explicar que el mateix dia de-
manaria que s’acabés la mesura
de confinament que l’Audiència
Nacional li va posar l’abril del
2018. En declaracions a l’ACN,
Salellas va dir que s’ha d’acabar
“l’excepcionalitat” i la “despro-
porció” d’aquesta mesura. 

CULTURA4Una mestressa de
casa que viu un matrimoni ru-
tinari després que els dos fills
hagin marxat de casa. Somnis
de joventut que s’han evaporat
mentre renta la roba, prepara el
sopar i fa dissabte. Aquesta és la
vida de Shirley Valentine, una
dona de mitjana edat de Liver-
pool a qui dona vida Mercè
Aránega.

Però encara que pugui sem-
blar que estem parlant d’un dra-
ma, aquesta obra és una comè-

dia que aquesta temporada ha
triomfat al Teatre Goya, i que ara
arriba a l’Àtrium.

El dissabte 18, a partir de les
9 del vespre, Aránega protago-
nitza aquest monòleg, que par-
la sobre la possibilitat de canvi i
del coratge de viure. El detonant
d’aquesta comèdia és l’oferta
que la seva millor amiga li fa a
Shirley Valentine, li regala un
bitllet per anar dues setmanes de
vacances a Grècia juntes.

Aránega aconsegueix que

aquesta comèdia parli sobre la
vida i sobre els anhels de joven-
tut de la protagonista de mane-
ra vital, tendra i divertida, i això
arrossega els espectadors, que se
senten atrets per la força de la
protagonista.

Per Miquel Gorriz, director
del muntatge, aquest és “un for-
midable monòleg còmic sobre l’a-
poderament d’una dona menys-
preada” per la seva família i sen-
se autoestima que comença la
seva particular revolució.

Tamara Carrasco, durant la manifestació del 10 d’abril. Foto: Àlex Recolons/ACN

Mercè Aránega, a l’Àtrium

Sanitat | L’Hospital posa en marxa la donació de teixits
L’Hospital de la ciutat ha iniciat el Programa de donació de teixits amb l’extrac-
ció de quatre còrnies, procedents de dues donacions. Des d’aquest mes, el cen-
tre ja pot recollir les còrnies i els teixits d’aquells pacients que siguin donants.
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POLÍTICA4Lluís Tejedor va pre-
sidir el seu últim Ple com a al-
calde de la ciutat el 8 de maig. Fa
temps que se sabia que aquest
era el seu últim mandat i que,
després del 26 de maig, Tejedor
deixarà l’alcaldia, però així i tot,
l’emoció es va apoderar de la
sala. En el seu discurs de comiat,
a Tejedor se li va trencar la veu
i se’l va veure emocionat quan va
agrair als seus companys de par-
tit haver-li fet confiança per li-
derar durant gairebé quatre dè-
cades la ciutat.

En aquest sentit, el batlle va
considerar que “els reptes de la
ciutadania del segle XXI no són
els de la ciutadania de finals del
segle XX” i va animar tots els que
es presenten a les eleccions a en-
tomar els desafiaments de la
ciutat amb ganes i amb respon-
sabilitat.

Tejedor, que va entrar a l’A-
juntament com a regidor en les
primeres eleccions municipals

d’ara fa quaranta anys, va expli-
car que “la tasca que hi ha per
davant és molt més difícil de la
que jo he hagut de fer”.

AGRAÏMENTS PER A TOTHOM
L’històric alcalde també va afe-
gir que “hi ha molts reptes al da-
vant i encara queden molts dè-
ficits” a la ciutat, pels quals va de-
manar disculpes als ciutadans si
no els han pogut complir tots.

A més dels companys de par-
tit, Tejedor també va agrair es-
pecialment al PSC “la lleialtat”
durant els mandats en què s’han
unit per governar, la tasca dels
treballadors del consistori i la
bona relació entre els regidors de
tots els colors polítics.

Finalment, va acabar desit-
jant als regidors que siguin feli-
ços “perquè, si ho sou, al Prat li
anirà molt millor”.

Tots els regidors van aplaudir el discurs de comiat de Tejedor. Foto: Ajuntament

Lluís Tejedor s’acomiada del Ple
parlant dels reptes de futur

» Tejedor plega després de 40 anys a l’Ajuntament, 37 com a alcalde
» El Ple va acabar amb tots els regidors drets aplaudint el batlle

L’Artesà supera els 6.000
espectadors el primer mes

EQUIPAMENTS4El Teatre L’Ar-
tesà fa un mes que va obrir por-
tes i per les seves butaques ja han
passat més de 6.000 persones.

La posada en marxa de la
temporada de primavera, el 27
d’abril, ha portat a l’escenari
del renovat teatre municipal
tres obres diferents, per atreure
diferents tipus de públic. Una
d’elles ha estat la creació de Pep
Tosar sobre la figura del poeta
Federico García Lorca.

A L’Artesà també s’ha pogut
veure un dels èxits de la tempo-
rada, AKA, que pretenia atreu-

re el públic més jove. I pel públic
familiar s’ha programat Pop up,
de la companyia Teatro delle
Briciole.

Ara, serà el torn del músic
Marc Parrot, que portarà Refu-
gi, un concert ambientat en la
carpa del circ de Los Galindos. I
el circ tindrà més presència, ja
que el 26 de maig es podrà veu-
re l’espectacle de clown Rhu-
mans, l’últim capítol de la com-
panyia Rhum & Cia.

Amb aquestes propostes, els
directors de l’espai esperen man-
tenir la bona afluència de públic.

El Parc Nou torna a acollir
la festa dels esplais

LLEURE4Més de 10.000 perso-
nes van passar pel Parc Nou l’11
i el 12 de maig per participar en
la 33a edició de la Festa Esplai, la
gran festa organitzada per la
Fundació Catalana de l’Esplai.

Aquest any, el lema era ‘En-
coratja’t’ i s’ha fet per treballar per
la igualtat de gènere i per la vio-
lència zero entre els infants i jo-
ves. Durant aquest curs, moltes
activitats s’han centrat en el res-
pecte vers el col·lectiu LGTBI.

Durant la festa, la directora
general de Comunicació i Rela-
cions Institucionals de Fundes-
plai, Núria Valls, va dir que grà-
cies a aquest programa educatiu
han notat canvis en els infants i
joves.

Com recull l’ACN, el president
Torra va visitar la festa el diu-
menge i va aprofitar per lloar la
tasca que fa Fundesplai, dient que
els valors que transmeten “fan la
societat més fraternal i solidària”.

Ocupació |Total Petrochemicals vol acomiadar 53 treballadors
L’empresa química ha presentat un ERO per despatxar a 53 dels 61 treballadors que té a la

planta del Prat. La direcció vol tancar la fàbrica i concentrar la producció a França arran de la
baixada de vendes de polietilè, el producte que fabriquen. Els sindicats s’hi oposen. 

INCENDI4Un foc va afectar, el 7 de maig, l’hangar que el Club
de Vela té al passeig de la Platja. Un treballador que va intentar
apagar l’incendi va ser traslladat al CAP per inhalació de fum.
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La fase regular de la lliga s’acaba
amb somriures al Sagnier i amb
intriga als Canyars. I és que en-
cara falta una jornada per al final
de la lliga, però el Prat ja sap que
jugarà el play-off per tornar a Se-
gona B, mentre que el Castellde-
fels haurà d’estar atent als des-
censos compensats.

Les millors notícies, doncs,
arriben des del Prat, que malgrat
que només ha aconseguit un
triomf des de la meitat del mes
passat, ha pogut certificar final-
ment la seva plaça a la post tem-
porada en un curs tremenda-
ment igualat en el qual un conjunt
com el Sant Andreu, campió de la
Copa Catalunya, ha quedat fora
d’aquesta batalla. El que falta
saber, doncs, és la posició de
partida del conjunt de Pedro Dó-

lera en la post temporada: els
blanc-i-blaus ara ocupen la quar-
ta plaça, però podrien ser tercers
en funció del que passi en el seu
partit contra el Cerdanyola i en
l’enfrontament entre l’Horta (ara
mateix, el tercer) i el Martinenc.

Sigui com sigui, el club ja
està pensant en el dilluns 20,
quan es farà el sorteig de la fase
d’ascens. Es posarà en marxa a

dos quarts de cinc de la tarda a la
Ciudad del Fútbol de las Rozas.

El Castelldefels, en canvi, es
jugarà ser cinquè o sisè per la cua
en el partit que jugarà el diu-
menge 19 als Canyars contra un
Europa que ja no es juga res. Pas-
si el que passi, la categoria dels de
Miki Carrillo dependrà dels
equips que puguin baixar de Se-
gona B o pujar de Tercera.

Els pratencs optaran a recuperar la categoria de bronze. Foto: AEP

‘Play-off’ per al Prat i intriga
per a la UE Castelldefels

» Els de Dólera són quarts, però podrien acabar a la tercera plaça
» El conjunt groc haurà d’estar atent als descensos compensats

Descens confirmat: el CB Prat
serà de LEB Plata el curs que ve

No va poder ser. El
sènior masculí del
Club Bàsquet Prat de
Dani Miret va tancar la

temporada amb una derrota a
Oviedo (81-71 el passat divendres
3), un resultat que, finalment, va
condemnar el conjunt pratenc a
perdre la categoria. 

D’aquesta manera, els pota-
blava diuen adeu a la categoria
després d’una temporada mar-
cada per les lesions en la qual no-
més han pogut vèncer en 9 dels
34 partits. Els dos conjunts que
acompanyaran els pratencs a

LEB Plata seran el Barça B (amb
un balanç idèntic) i l’Araberri.

EL FUTUR?
Així, després del descens, s’obre
un escenari nou, amb l’entitat en
una categoria que no trepitja
des de la temporada 2013-14.

Un dels aspectes que caldrà
posar sobre la taula, doncs, serà
la vinculació amb el Joventut de
Badalona. En aquest sentit, el
president Arseni Conde va asse-
gurar al programa de ràdio Bas-
ketaldia que voldria mantenir la
relació amb el club badaloní.

El BF Viladecans juga la Final
a Quatre de la Copa Catalunya

El primer equip
del BF Viladecans
comença un nou
camí cap a la Lliga

Femenina 2. El conjunt vilade-
canenc torna a jugar la Final a
Quatre de la Copa Catalunya
que es disputarà entre els dies 18
i 19 d’aquest mes a Igualada. Les
viladecanenques són les cam-
piones de la fase regular (amb un
balanç de 27 triomfs i només tres
derrotes), de manera que seran
les rivals a batre a l’Anoia.

Les de Joan Carles Díez do-
naran el tret de sortida a la cita

quan passin cinc minuts de les
quatre de la tarda del dia 18
contra el CB Lleida. La segona se-
mifinal enfrontarà el Basket Al-
meda de Cornellà contra el GE-
iEG Uni Girona a partir de les sis
de la tarda. La final està previs-
ta per a l’endemà a dos quarts
d’una del migdia, un partit que es
jugarà després que l’enfronta-
ment pel tercer i el quart lloc.

El conjunt vencedor tindrà
dret a disputar el Torneig Flama
del Canigó i a lluitar per jugar a
la segona màxima categoria del
bàsquet estatal el curs que ve.

Ascens històric del CH Gavà 
a la Divisió de Plata femenina

Jugaven a casa i van
aprofitar el factor
pista per certificar
l’ascens de catego-

ria. El sènior femení del Club
Handbol Gavà va aconseguir, el
passat diumenge 12, certificar
l’ascens a la Divisió de Plata de
l’handbol estatal gràcies a una fase
d’ascens perfecta al Jacme March.

El conjunt blaugrana va de-
rrotar, en tres dies seguits, el Ki-
rol Taldea (29-16), el Maristas Al-

gemesí (21-19) i l’Agreda (29-21)
en un pavelló ple de gom a gom
per mostrar el seu suport a l’equip
entrenat per Alfred Pérez.

D’aquesta manera, les gava-
nenques han pogut posar el punt
final a una temporada que, des de
finals de setembre de l’any passat,
ha estat extraordinària. L’equip,
a més, va tenir un punt de fortu-
na en la darrera jornada de la Lli-
ga Catalana, quan va prendre-li la
primera plaça al Pardinyes.

Atletisme | Harbil i Barrachina guanyen la 20a Delta Prat
Lahcen Harbil i Gema Barrachina van ser els més ràpids en la prova de 10 quilòmetres
de la vintena edició de la cursa  Delta Prat, disputada el passat diumenge 5 a la ciutat.

Pel que fa a la cursa de cinc, els vencedors van ser Juan Manuel Álvarez i Laura Vílchez.

Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
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Metallica és una de les bandes més influents i impor-
tants de la història, i ho va demostrar omplint l’Estadi

Olímpic Lluís Companys el passat 5 de maig en una
nit carregada d’energia i metal. El líder de la for-
mació, James Hetfield, va liderar els músics cali-
fornians i tot el recinte, tal com ha estat fent des

de la fundació del grup el 1981. En aquella
època, quatre joves es van unir per fer escla-

tar tota la seva ràbia i odi contra la societat
en forma d’un nou gènere musical, el ‘trash

metal’. Amb un estil frenètic de guitarra i
bateria, Metallica va conquerir l’escena

‘underground’. James Hetfield, com a gui-
tarrista rítmic i cantant, ha estat el líder 
de la banda i compositor de bona part 

de les cançons que els han dut a la fama.

L’objectiu d’aquest llibre és fer que el
lector surti de casa i observi el món
d’una manera diferent, amb una pers-
pectiva crítica i amb inquietud, tal com
han fet els grans filòsofs al llarg de la
història. Així es busca reivindicar la filo-
sofia en una societat que sovint en
qüestiona la seva utilitat, principal-
ment en el sistema educatiu. 

Llibres

Filosofia per sortir de casa
Norbert Bilbeny

Barrejant la parodia i l’humor, aquesta
obra qüestiona fins a quin punt ens co-
neixem a nosaltres mateixos. La repre-
sentació segueix un home que un dia
descobreix que el seu nas s’està encor-
bant. Davant aquesta trivial troballa,
comença a preguntar-se qui és real-
ment. Es pot veure fins al 19 de maig a
la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona.

Teatre

Un, ningú i cent mil
Ferran Utzet

Ca de Bou torna amb un nou vocalista,
Roger Pistola, per afrontar una nova
etapa musical. Tanmateix, els manaco-
rins busquen retornar al hard rockque
els va fer triomfar amb l’anterior forma-
ció, Tots Sants. Pistola aporta un toc di-
ferent al grup amb una veu melòdica i
que contrasta amb les bases de guita-
rra elèctrica i bateria.

Música

El 3 de març de 1976, una vaga per de-
manar augments salarials a Vitòria va
acabar amb cinc treballadors morts
després de la repressió policial. La pel·lí-
cula explica els fets que van sacsejar la
ciutat basca i representen la complica-
da època després de la mort de Franco.
Així, s’explora l’efecte del fatídic dia en
les famílies dels afectats.

Pelis i sèries

Vitoria, 3 de marzo
Victor Cabaco

Un altre bou
Ca de Bou

Una nit per descobrir
La Nit dels Museus arriba el pròxim 18 de maig a més de 40

espais de ciutats com Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, 
Badalona o Cornellà, entre altres. Des de les 19h fins a la 1h

aquests escenaris obriran en un horari insòlit i de franc perquè
tots els curiosos puguin descobrir les joies que guarden els

museus durant la nit. A més, es podrà gaudir d’activitats espe-
cials durant la jornada, com visites guiades, representacions

teatrals i tallers relacionats amb el que s’exposa a cada indret.
D’altra banda, es podran degustar diverses opcions gastronò-

miques, amb la presència de food trucksen diversos centres.

J A M E S  H E T F I E L DQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser cantant i guitarrista de Metallica

És el líder de la banda de metal californiana

Famosos

Tocar amb Metallica a Barcelona
Va actuar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Els seguidors embogeixen amb el concert
Els fans omplen de fotos i vídeos les xarxes socials

QUÈ HA FET?

La 
fitxa

| Imperator: Rome
Els creadors de jocs d’estratègia com Europa Universalis traslladen aquesta vegada el mateix estil a

l’antiga Roma. Així, es podrà repetir l’època triomfal de la ciutat mediterrània o evitar que succeeixi.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DILLUNS 20 DE MAIG
19:00 Time Trial (cursa a contrarellotge) és el do-

cumental que ens apropa a les últimes cur-
ses de la carrera del ciclista britànic David Mi-
llar. / Biblioteca RFJ.

DILLUNS 27 DE MAIG
18:00 El darrer dilluns del mes es farà una ses-

sió anomenada Bullying, per saber detectar
si algú del nostre entorn l’està patint però tam-
bé si l’està exercint. / Biblioteca Josep Soler
Vidal.

DIMARTS 28 DE MAIG
11:30 Com passa cada últim dimarts de mes, es

farà una sessió del Vols crear el teu propi ne-
goci?, amb consells per a tots els veïns que
vulguin atrevir-se a ser emprenedors. / Cen-
tre de Suport a l'Empresa.

DIJOUS 30 DE MAIG
18:30 La professora Maria Alcolado coordina-

rà aquest taller per preparar receptes de gas-
patxos i amanides de primavera fresques, lleu-
geres, ràpides i nutritives amb aliments de
temporada. / Ateneu Can Batllori.

TOT EL MES
Tot el dia Continua en marxa la mostra Mont-

serrat Roig, cronista d’un temps i d’un país, que
fa una repassada a la figura de l’escriptora i
periodista a través d’una vintena de foto-
grafies. / Museu.

DIUMENGE 19 DE MAIG
10:00 El Festival de Sopes del Món és un espai

participatiu, en el qual, a través d’una mos-
tra gastronòmica que dóna visibilitat a les di-
ferents cultures i col·lectius del municipi. / Pla-
ça de la Remodelació.

DIVENDRES 24 DE MAIG
22:30 Les actuacions musicals de Musgo i Pe-

rruzo seran dues de les darreres grans pro-
postes musicals d’aquest mes de maig. / La
Capsa.

DIUMENGE 19 DE MAIG
VILADECANS Partit de futbol corresponent a la

33a jornada del grup 2 de Primera Catalana
entre la UD Viladecans i el CF les Borges Blan-
ques (17:00). / Municipal de Viladecans.

Arnau Puig, Òscar Intente i Annabel
Castan són els intèrprets d’aquesta ver-
sió moderna del clàssic shakesperià
Othello. / Teatre l’Artesà.

Una versió moderna 
d’Othello a l’Artesà

Dijous 30 de maig a les 20:30

Lola Dueñas i Pablo Pineda són els dos
protagonistes de la pel·lícula inde-
pendent Yo también, que es projectarà
el penúltim dijous d’aquest mes. / Ins-
titut El Calamot.

La pel·lícula‘Yo también’
arriba a l’Institut El Calamot

Dijous 23 de maig a les 18:00

Aninchi Social Media s’encarregarà
d’aquesta sessió monogràfica per a
adults en la qual explicarà quins són
els secrets dels YouTubers. / Espai
Multimèdia de la biblioteca RFJ.

Un taller per ser YouTuber a
l’Espai Multimèdia de la Biblioteca

Divendres 31 de maig a les 17:00

CASTELLDEFELS Partit de futbol sala
de la 30a jornada de Segona B entre
el CCR Castelldefels i l’FS Salou. / Pa-
velló de Can Vinader.

El CCR tancarà la fase regular
de la lliga rebent l’FS Salou
Dissabte 25 de maig a les 18:00

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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