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4El pacte d’esquerres investeix Miranda (PSC)
a Castelldefels i torna a apartar Reyes (PP)

4Sánchez i Ruiz (PSC) imposen la seva majoria a Gavà
i Viladecans mentre Mijoler (En Comú) governarà El Prat
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Regular el preu del lloguer en
aquelles ciutats o barris on la fal-
ta d’habitatges n’ha encarit el
cost. Aquest és el principal objec-
tiu del decret llei que ha aprovat
la Generalitat, que pretén con-
trolar el mercat per donar solu-
cions a la necessitat d’habitatge.

Segons aquesta nova normati-
va, el cost del lloguer podrà ser, com
a màxim, un 10% més car del que
marqui l’índex de referència de
preus de lloguer a cada zona, un in-
dicador que elabora el Departa-
ment de Governació des del 2017.

Però el decret llei que ha de re-
gular els preus dels lloguers inclou
algunes excepcions. Per exemple,
el límit podrà ser de fins a un 15%

per a aquells pisos que justifiquin
que tenen unes vistes privilegia-
des o per a aquells que la zona co-
munitària tingui piscina o jardí.
Per als pisos de nova construcció
o que s’hagin reformat totalment,
la llei també preveu un mínim
més alt, en aquest cas del 20%, i
una moratòria de tres anys abans
d’haver d’aplicar el límit que mar-
ca l’índex. A més, els contractes
que estiguin en vigor tampoc
hauran d’aplicar el límit.

“POC EFECTIU”
Aquestes excepcions són una de les
principals crítiques que fan des del
Sindicat de Llogaters, que consi-
dera que la immensa majoria de
lloguers seguiran sense tenir “cap
mena de límit” en el preu.

A més, com que els preus es
marcaran segons l’índex de refe-
rència de la Generalitat, l’entitat as-

segura que es partirà d’uns “preus
irreals”, ja que l’índex té en comp-
te els preus de mercat actuals, “in-
flats per la bombolla del lloguer”.

El Sindicat també diu que és
un error que la nova normativa no
contempli multes ni sancions per
a aquells que no compleixin la llei,
“una mesura essencial per fer
efectiva la regulació”.

EN MANS DE LA CONSELLERIA
Perquè la regulació del preu dels
lloguers s’apliqui en un barri o en
una ciutat, prèviament s’haurà
d’haver declarat la zona com a
mercat d’habitatge tens, una
competència que quedarà en
mans de la conselleria de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Aquells ajuntaments que ho
vulguin sol·licitar hauran de de-
manar-ho al Govern presentant
una memòria que ho justifiqui.

La crisi de l’habitatge
» La Generalitat aprova una llei per limitar els preus dels lloguers i abaratir l’accés a l’habitatge
» El Sindicat de Llogaters creu que la normativa no serà efectiva perquè no preveu sancions

El Govern ha aprovat un decret llei per regular els preus del lloguer. Foto: Mar Martí/ACN

PREUS4En aquells municipis
on els lloguers són més elevats,
com Sant Just Desvern, Cas-
telldefels, Viladecans o El Prat,
la pujada de preus durant el
2018 ha estat més moderada
que en altres ciutats de l’àrea
metropolitana.

Així ho diu un informe
elaborat per l’Observatori Me-
tropolità de l’Habitatge, que
detalla que en aquestes ciutats
l’increment dels preus va ser
d’un 3%, sis punts per sota del
9% que es va registrar en altres
municipis de l’àrea metropo-
litana, com per exemple Cor-
nellà o Esplugues.

Però el mateix estudi, ela-
borat a partir de les dades re-
collides per l’Incasòl i els
anuncis publicats a Habitaclia,
reconeix que aquesta tendèn-
cia es dona en aquests muni-
cipis perquè els preus ja han
arribat al màxim possible.

Un dels casos és Sant Just
Desvern, on l’increment dels
lloguers entre el 2017 i el 2018
va ser d’un 39%, arribant a uns
1.164 euros al mes de mitjana.
Des de l’Observatori també ar-
gumenten que un factor que fa
augmentar els preus és la pro-
ximitat d’aquestes ciutats amb
la ciutat de Barcelona.

Els preus dels lloguers es
moderen allà on són més cars

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per @Modernetdemerda

Crònica d’una venjança
En un dels passadissos del Suprem,
vestit amb americana i corbata, mirant
per la finestra, amb un sol que l'aca-
rona i amb una mirada perduda al
pati, Josep Maria Brunet s'acaba una
Bicentury. Des d'on soc no n'endevi-
no el gust, però la mastega amb l'a-
vorriment del gest quotidià. S'han
vist abans.

Periodistes i públic estem a punt
d'entrar a sala després del primer re-
cés, i el passadís, ample, pretesament
ostentós, s'omple de gent esperant
l'ordre precisa del personal policial.
L'ambient arquitectònic vol ser se-
nyorial. Però l'harmonia queda tren-
cada per diversos DIN A4 enganxats
a les parets on s'hi llegeix ASEOS. Sota
la paraula, una fletxa feta
amb un Word bàsic i de
mala manera assenyala la
direcció correcta. Hi ha
molts cartells, separats en-
tre ells per massa pocs me-
tres, fixats amb quatre tros-
sets de celo cadascun, un a
cada cantonada del paper.

A fora, els policies porten gorra. Un
cop dins la sala, també te'ls trobes amb
gorra. N'hi ha dos, separant el públic
del judici, i duen gorra. És que duen
gorra. Fa estrany, a missa no s'hi en-
tra amb gorra, però aquí aquest fet en-
caixa amb l'estranyesa de la sala, tan
barroca i tan horrible tota ella. És
aquell barroc barat, mal distribuït, mal
acompanyat, de nou-ric, de demo-
cràcia adolescent amb uns grans de
pus que se la mengen.

Entre el públic, molts periodistes
clàssics (Terribas, Ferreras, Vidal
Folch, Planas, Lasalas, etc.) i un ge-
nerós assortit de feixisme, que avui
ens acompanya representat per nois
que voregen la majoria d'edat, amb
clenxa, camisa rosa arremangada a
mig avantbraç, cara de no saber ben

bé quines accions els pugen i quines
els baixen i una polsera amb la ban-
dera d'Espanya que s'esforcen a fer no-
tar quan passen per davant dels fa-
miliars. La passegen més, quan hi pas-
sen. Fan un gest forçat amb els braços
perquè llueixi. Escolta, tot fos això.

És en aquests moments de movi-
ment, entre actes, quan els presos mi-
ren enrere, s'aixequen una mica, i bus-
quen familiars o amics, a veure qui ha
vingut avui. A veure si hi ha algú nou,
abans que tornin a tancar-me a la
cel·la, abans que acabi el judici i dei-
xi de mirar enrere definitivament per
buscar ningú. Són mirades d'extrema
humanitat, barreja d'esperança i de
derrota.

I, de cop, es reprèn l'espectacle. La
Fiscalia afirma que no cal que hi hagi
violència perquè hi hagi violència,
l'Advocada de l'Estat atenua una mica
la condemna -segur- amb una oratò-
ria demencial, impossible de seduir
cap tribunal del sistema solar, i VOX
sentencia, en l'únic moment de clari-
vidència que se li recorda, que "uste-
des no respetaron a los ciudadanos
españoles en Cataluña".

Però la mofa s'acaba, i el que co-
mença és l'ànsia de tocar-los. Final-
ment ho fem, un cop han desallotjat
la sala per dinar i els traslladen a una
cambra annexa, on descansen una es-
tona. Allà, uns prenen apunts, altres
llegeixen, uns altres esclaten d'alegria
quan veuen que una cara estimada en-
tra per la porta, i jo m'abraço amb el
Raül. No m'hi cap, en l'abraçada, tan

farcit d'idees i de músculs com va. Em
pregunta com estic. Com estic jo.
Com estic jo fora de la presó. En fi, dei-
xem-ho estar. I després parlem de tot
i m'ensenya de tot i m'ho analitza tot
i somia de tot. Fa uns dibuixos que im-
pressionarien Perich. Ha capturat
cada detall del judici, els té guixats en
papers i els té clavats a la ment. Du-
rant tota la conversa, m'atabala la sen-
sació de patir per una persona i d'en-
vejar-la a la vegada. És molest i és fan-
tàstic.

Un home amable ve a buscar-nos
als que hem entrat, ens diu que ja han
passat els cinc minuts. M'acomiado
matusserament del Raül perquè tinc
pendent saludar el Cuixart i l'home

amable ja és aquí. Tot s'ha
precipitat. Sota la seva mi-
rada escrutadora, me'n vaig
cap al Jordi i ens abracem.
És un esclat de persona, tot
és excessiu i gràcies a Déu
que ho és. La trobada és tan
fugaç que, enmig d'aquella

onada alegra, només sé dir-li "Ets un
puto referent". Tan recaragolada la
vida i tan simples les emocions.

El sol va caient. Acaba la sessió i
sortim del Suprem. Allà fora, abans no
ens dispersem, tornem a coincidir
amb les ànimes de VOX, que celebren
la contundència amb què el lleó ha de-
vorat l'esclau enmig del Coliseu. Or-
tega Smith comenta la jugada amb ells
mentre posa per les fotos. Quan pas-
sen uns minuts, uns i altres sabem
que ara els que surten del Suprem són
els presos. Perquè sonen sirenes,
perquè veiem llums blaves, perquè els
cotxes policials passen per davant
nostre amb pressa. I en aquell mo-
ment, amb l'extrema dreta somrient,
amb les famílies resignades, amb els
furgons accelerant, aquell tros de
carrer és un país sencer. 

La Fiscalia afirma que no cal 
que hi hagi violència 

perquè hi hagi violència

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-

les encargados del caso
del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van

a marcar un ‘hold my
beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

@gabrielrufian

CCR Castelldefels
Remuntada, ascens i èxtasi. El sènior
masculí del CCR Castelldefels va com-
pletar una temporada magnífica acon-
seguint pujar a Segona Divisió després

de capgirar l’eliminatòria contra el Mós-
toles. Can Vinader va ser una gran festa.

pàgina 13

Els semàfors

Roca
Els tribunals han condemnat la com-

panyia a pagar més de mig milió d’euros
per la mort d’un treballador per culpa
de l’amiant. Davant Inspecció de Tre-
ball, l’empresa va negar haver utilitzat

aquest material a la seva factoria. 
pàgina 10

Miquel Buch
El sindicat SAP-Fepol dels Mossos d’Es-
quadra explica que, durant la primera

setmana del mes, al Prat només hi havia
un agent per patrullar durant les nits. De-
nuncia la mala planificació del departa-
ment d’Interior que lidera Miquel Buch. 

pàgina 12
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Safata d’entrada

Deia Charles Darwin que si la mi-
sèria dels nostres pobres no és
causada per les lleis de la natura,
sinó per les nostres institucions,
que gran que és el nostre pecat.
Sabem que el sou del Rei i la reina
són força dispars. Ell passa de
llarg els 200.000 euros anuals
mentre que la Letícia va passats
els 100.000, tot això sense tenir
en compte dietes i altres partides.
Fent números rodons podem dir
que l’home guanya més del doble
que la seva muller, i si en aquest
país volem igualar els sous entre
mascles i femelles aquí tenim un
problema. Tenint en compte que
el Rei pregona per arreu la de-
mocràcia consolidada espanyola,
caldrà doncs que la seva muller
guanyi el mateix que el seu marit,
en altre cas no es donarà exemple
al poble monàrquic. On és doncs
la solució per tal que la Casa Re-
ial esdevingui més “campetxana”
i apropada al poble? Potser ara el
Rei vulgui abaixar-se el sou a ni-
vell de la seva Letícia. Altres poc
monàrquics potser proposaran
que ambdós cobrin el sou mínim
professional. Vet aquí que ara te-
nim una gran discussió. Deia
Montesquieu que una injustícia
feta a una sola persona és una
amenaça per a tots. O tots mon-
ges o tots canonges.

Equitat salarial
per David Rabadà

Més instints que intel·lecte
per Amadeo Palliser

Les conclusions de la Fiscalia,
l'Advocacia de l'Estat i l'acu-
sació popular (partit d'extrema
dreta VOX) han estat demoli-
dores, com era previsible, ja
que s'ha constatat que, sus-
tentats per la prevalença de la
legislació espanyola, avalada
pel Rei en el seu discurs del 3
d'octubre (com han citat re-
petidament), els imputats han
de ser acusats dels delictes de
rebel·lió (per la violència físi-
ca/psicològica), sedició, per-
tinença a organització crimi-
nal, malversació, desobedièn-
cia, etc. I també, com a mani-
puladors, ja que, segons els
acusadors, banalitzant i me-
nyspreant la voluntat popular,
consideren il·legítims els de-
sitjos de 2,3 milions de vo-
tants, gairebé la meitat del

cens català, als quals ens veuen
com dirigits pseudodelin-
qüents, actors de violència fí-
sica i psicològica. I per tot
això han sol·licitat una sen-
tència dura i exemplar perquè
no es torni a repetir una si-
tuació com la jutjada

Atès que consideren la vio-
lència psicològica, crec que és
interessant constatar que, fent
un símil amb la segona tòpica
freudiana, l'acusació s'ha basat
en arguments primaris/ins-
tintius i racionals, però, de
cap manera, en arguments
elaborats intel·lectualment, ja
que ha faltat una visió amb
gran angular per contemplar la
totalitat de la situació. I quan
regeix el primari sona més a
una resposta instintiva que
intel·lectual. 

A les xarxes

@Ricardo_JG: Está tragando Ciudadanos lo
que le ponen delante PP y los nazis más de lo
que han ido tragando sus opinadores ‘ander-
gráun’ por las paguitas. El retrato ya es mural.

@JosepMartBlanch: Els advocats defensors
han demostrat que els presos polítics són in-
nocents dels delictes més greus. La desobe-
diència ells mateixos l'han reconeguda.

#VistPerASentència

@BenetTatxo: Com canvien les coses.
Després d’anys desprestigiant i criticant
les “elits”, ara resulta que Colau esdevé l’al-
caldessa de les “elits”.

#ColauAmbValls #Cs-PP-VOX

Les millors
perles

Un bar de Biscaia cobra 10 euros a un client per “tocar els pe-
brots”. La taverna Eguzki va sumar la xifra a l’import final del
consumidor, inclosa al tiquet com si es tractés d’un producte

més. El pagador va confirmar després que es tractava d’una broma
entre l’encarregat i ell, que mantenen una relació d’amistat.

La fi de la humanitat arribarà l’any 2050. Així s’afirma en un
estudi publicat a The Breakthrough National Center for Cli-
mate Restoration. El motiu principal, segons la publicació,

seran les altes temperatures a causa del canvi climàtic. Pandè-
mies, guerres i grans migracions remataran la vida humana.

Vox, un bar gai de Tòquio, s’ha viralitzat a les xarxes socials per
la coincidència de nom amb el partit ultradretà i ha generat
una gran multitud de reaccions i acudits al respecte. A més,

una bandera de l’arc de Sant Martí -símbol homosexual- amb la pa-
raula Vox escrita presideix el lloc.  

Un accident en una atracció de fira deixa 28 ferits. El suc-
cés va passar a San José de la Rinconada (Sevilla), i ha
provocat el precintament de tot l’espai firal. L’olla, com es

coneix l’atracció, hauria tingut un problema mecànic en ple
funcionament, provocant cops i caigudes entre el públic.

Chernobyl, la nova sèrie estrella d’HBO, genera una onada de
turistes als voltants de la central nuclear i Prípiat, la ciutat fan-
tasma que va patir els efectes del tràgic accident. Fonts d’a-

gències turístiques de la zona asseguren que hi ha hagut un aug-
ment del 30% de visitants després de l’estrena del show televisiu.

El PSC aconsegueix la majoria 
absoluta a Viladecans1

2
Lluís Mijoler manté la victòria 
dels comuns al Prat

A Castelldefels la participació 
puja gairebé sis punts el 26-M

Manu Reyes torna a guanyar però les 
esquerres sumen amb un PSC que remunta

Raquel Sánchez recupera 
la majoria absoluta del PSC a Gavà

El + llegit líniamar.cat

3

4

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

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

habitatge.gencat.cat

Pàgines especials
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Castelldefels

El pacte d’esquerres investeix
Miranda i aparta Reyes de nou
» El PP es queda a l’oposició després de guanyar amb 8 regidors

» PSC, comuns i ERC sumen majoria (14) i reediten el pacte

INVESTIDURA4Maria Miranda
ha revalidat l’alcaldia gràcies al
pacte d’esquerres firmat entre
el PSC, Movem Castelldefels i Es-
querra Republicana. Com ara fa
quatre anys, la majoria aconse-
guida per la suma dels tres par-
tits d’esquerres del Ple serveix
perquè la cap de llista socialista
sigui alcaldessa, aquesta vegada
per als quatre anys, i manté a l’o-
posició Manuel Reyes.

El candidat a l’alcaldia del
Partit Popular, que el 26-M va
aconseguir la tercera victòria
consecutiva en unes municipals,
ha tornat a veure com els vuit re-
gidors aconseguits es queden a
l’oposició davant l’aliança entre
socialistes, comuns i republi-
cans, que suma 14 regidors i es
garanteix la majoria absoluta
sense la necessitat de JxCat.

Durant el Ple de constitució
del nou consistori, Reyes va cri-
ticar el pacte dient que “no l’ha
votat ningú” i que “sumar regi-
dors als despatxos no significa su-
mar la voluntat dels votants”.
Però tot i les crítiques, els vuit re-
gidors aconseguits pel PP el 26 de
maig, els mateixos que fa quatre
anys, continuaran a l’oposició.

El líder popular, que en
aquestes eleccions va rebre 7.904
vots (29,28%), 1.405 més que el
2015, va recordar al PSC que “hi
havia alternatives per formar al-
tres majories” i, tot i advertir
que farà una oposició dura al go-
vern d’esquerres, manté la porta
oberta al PSC “per arribar a
acords”.

UNA SOLA ALCALDESSA
Un altre partit que el 26-M va
augmentar els suports rebuts el

2015 va ser el PSC, que va passar
de quatre a sis regidors després de
rebre 5.430 vots (20,12%), 1.631
més que ara fa quatre anys.

Amb aquests resultats, Maria
Miranda no haurà de compartir
l’alcaldia amb ningú, com ha
passat en aquest darrer mandat,
i podrà ocupar el càrrec els prò-
xims quatre anys. Tal com recull
l’ACN, durant la investidura, la
batllessa va dir que els veïns han
enfortit el pacte d’esquerres i
que “han apostat per un govern
de majoria estable que garantei-
xi el progrés de la ciutat”.

ESQUERRA TAMBÉ CREIX
La majoria també s’ha vist en-
fortida gràcies al creixement
d’ERC, que ha passat de tres a
quatre regidors després de sumar
4.290 vots (15,89%), gairebé el
doble dels que va rebre el 2015.

Aquests resultats els deixen a
tocar dels quatre regidors de
Movem, la llista encapçalada per

Candela López que ha quedat en
tercera posició després de sumar
4.330 suports (16,04%), un in-
crement de 590 vots en compa-
ració amb ara fa quatre anys.

CAUEN PERÒ CONTINUEN
L’únic partit que va formar part
del govern l’anterior mandat i que
no ha crescut és JxCat, que ha
perdut un regidor i es queda
amb un representant després de
sumar 1.525 vots (5,65%), per-
dent-ne 533 des del 2015. Durant
el Ple, el regidor postconvergent,
Xavier Amate, va votar en blanc
i es va obrir a formar part del go-
vern, mostrant la seva “voluntat
de participar”.

L’altre partit que també ha
perdut suports en comparació
amb el 2015 és Ciutadans. Els
taronges han aconseguit man-
tenir els dos regidors que van te-
nir en l’anterior mandat tot i
perdre 355 vots i quedar-se
amb 1.777 suports (6,58%). 

Espai Públic | Repensar l’entorn amb mirada de dona
L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament organitza, a partir del dia 20, unes passejades

per diferents espais del municipi per tal de recollir les experiències i percep-
cions de seguretat des d’una perspectiva de gènere per millorar l’espai públic.

Adif estudia ampliar l’estació
i posar-hi dues vies més

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
obert el concurs per ampliar
l’estació de la ciutat i que passi
de tenir dues vies a tenir-ne
quatre. Si aquesta nova confi-
guració és viable, la quadrupli-
cació del tram es podria estendre
fins al Prat, de manera que la ca-
pacitat de la via augmentaria
considerablement.

Des de la gestora de les in-
fraestructures ferroviàries tam-
bé asseguren que aquest pas
permetria reduir els temps de
viatge, tant a les línies de Roda-
lies com a les regionals.

Si finalment el projecte és re-
alitzable, l’estació es podria con-
vertir en una nova terminal cab-
dal pel servei de Rodalies, on
augmentaria el nombre de trens
que hi passen i que s’hi aturen.

El contracte comptarà amb
un pressupost de 403.521,19 eu-
ros i té un termini d’execució de
10 mesos.

Per altra banda, des de l’1 de
juny Rodalies ha augmentat l’o-
ferta amb l’estació de Castellde-
fels Platja, posant 17 trens més
dels habituals durant els caps de
setmana d’estiu.

Creen un dron per facilitar
els rescats al Mar Mediterrani
INNOVACIÓ4Dos estudiants de
la UPC de Castelldefels i un del
centre que la mateixa universi-
tat té a Terrassa han creat un
dron de reconeixement capaç de
trobar persones i embarcacions
a mar obert.

Aquest aparell, dissenyat grà-
cies a l’impuls d’Hemav Foun-
dation, permetrà millorar les
missions de rescat humanitari
que duu a terme l’ONG Proacti-
va Open Arms al Mediterrani.

Després d’un any d’investi-
gació i de desenvolupament, l’e-
quip va fer a finals de maig el pri-

mer test a alta mar per compro-
var diferents aspectes com l’a-
bast del sistema de telecomuni-
cacions, l’aterratge de l’aparell
sobre el vaixell o la creació d’u-
na base de dades de fotografies
aèries per entrenar el programa
d’intel·ligència artificial que per-
metrà detectar vaixells automà-
ticament.

L’ús de drons és un gran
avantatge per Proactiva Open
Arms, ja que, en tasques de res-
cat, poden volar llargues dis-
tàncies i així augmenten l’àrea
que poden controlar.



INVESTIDURA4L’Atrium va ser
l’escenari escollit per constituir el
nou Ple de l’Ajuntament de la ciu-
tat, que va tornar a investir Car-
les Ruiz alcalde gràcies a la ma-
joria absoluta aconseguida pel
PSC el 26-M.

A les eleccions municipals
del 26 de maig, els socialistes van
aconseguir 13 regidors gràcies als
11.771 vots (40,14%) obtinguts.
En comparació amb el 2015,
això representa un increment
de gairebé 1.880 suports. De fet,
per trobar l’última majoria ab-
soluta dels socialistes al Ple cal re-
muntar-se fins al mandat del
2007-2011, quan també van
aconseguir tretze representants
al Ple.

Tot i que Ruiz i el seu equip
podien governar en solitari sen-
se dependre de cap altre partit, el
PSC ha decidit renovar el pacte
firmat en l’anterior mandat i re-
editar l’aliança amb els comuns,
un dels partits que ha sortit més
mal parat del 26-M. La llista li-
derada per Encarni García va
sumar 1.687 vots (5,75%), per-
dent 785 suports en comparació
amb fa quatre anys i quedant
com a última força del Ple des-
prés de perdre un dels dos regi-
dors que tenia fins ara.

VICTÒRIA HISTÒRICA
Aquest govern tindrà al davant
una oposició més reduïda que en
l’anterior mandat, ja que al Ple hi
haurà cinc partits en comptes de
set. Qui la liderarà serà Esquerra
Republicana, que s’ha convertit
en la segona força del Ple després
d’aconseguir 5.216 vots (17,79%),
els millors resultats de la història
dels republicans a l’Ajuntament

des de la recuperació de la de-
mocràcia.

Com va recordar Lligadas
durant el Ple d’investidura, fa cinc
anys ERC no tenia presència al
Ple i ara són la segona força. En
el seu discurs, la cap de llista dels
republicans va dir a Ruiz que la
majoria absoluta no és “un xec en
blanc” i li va recordar el cas In-
ipro, però també va estendre la
mà al govern per buscar acords
en aquells temes sobre els quals
es puguin entendre.

El partit de Junqueras, que
ha sumat 2.556 vots més que el
2015, ha permès situar els re-
publicans per davant de Ciuta-
dans, que cau de segona a ter-
cera força.

Els taronges, que aspiraven a
millorar els resultats de fa quatre
anys, mantenen els quatre regi-
dors que van obtenir el 2015
gràcies als 4.442 vots aconseguits
(15,15%) i que representen un in-
crement de gairebé 890 suports.

Qui completa la representació
del Ple és Podemos, que el 26 de
maig va aconseguir entrar amb
força i va sumar dos regidors grà-
cies a les 2.119 paperetes rebudes
(7,23%).

Finalment, queden fora del
Ple el Partit Popular, Vox i les llis-
tes municipalistes impulsades
pels regidors Puri González i
Eduard Tobaruela. Tampoc
aconsegueix recuperar la seva
presència Junts per Viladecans.

EN FEMENÍ
Un dels elements que més des-
taquen del nou Ple que es va
constituir el 15 de juny és que serà
el més femení de tot Catalunya.

Amb 15 de 25 regidores do-
nes, el Ple arriba al 60%, la xifra
més alta entre totes les ciutats de
més de 50.000 habitants, supe-
rant municipis com Girona, on
és d’un 59%, o Sant Cugat i Vi-
lanova i la Geltrú, on arriben al
52% de dones al Ple.
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Viladecans Història | Ca n’Amat recorda l’exili republicà del 1939
Els ‘Capvespres de Ca n’Amat’ d’aquest any s’han dedicat a l’exili que va patir

el país el 1939 per la fi de la Guerra Civil i la victòria feixista. L’última xerrada, que
es farà divendres 21, parlarà sobre la maternitat d’Elna amb Assumpta Montellà.

Carrasco celebra la fi del seu
confinament i vol l’absolució

TRIBUNALS4El jutjat d’ins-
trucció número 24 de Barcelona
ha posat fi al confinament que,
des de fa un any i dos mesos, pe-
sava sobre Tamara Carrasco,
que no podia sortir de la ciutat.

L’Audiència Nacional li va
imposar aquesta mesura l’abril
del 2018, quan l’investigava per
presumptes delictes de rebel·lió
i terrorisme, i li va mantenir
quan, el novembre, va enviar el
cas als tribunals catalans.

Tal com recull l’ACN, no ha
estat fins al cap de mig any,
quan el cas l’ha assumit el jutjat

número 24 de Barcelona per
ordre de l’Audiència de Barce-
lona, que finalment s’ha posat fi
a aquesta mesura excepcional.

En una roda de premsa,
l’activista del CDR va voler dei-
xar clar que no vol acceptar
aquest fet “com un mal menor”
i que és conscient que és “un cap
de turc” per intentar acabar amb
la presència al carrer dels cata-
lans favorables a la indepen-
dència. També va afegir que ni
ella ni el seu advocat s’aturaran
fins a aconseguir l’absolució to-
tal dels càrrecs de què l’acusen.

Un minut de silenci per
homenatjar Janet Jumillas

RECORD4Centenars de veïns i
veïnes de la ciutat es van con-
centrar, el passat 24 de maig, en
un minut de silenci convocat per
l’Ajuntament per recordar Ja-
net Jumillas, la viladecanenca
desapareguda des de mitjans de
març que després de dos mesos
va ser trobada morta en un des-
campat del Prat amb signes de
violència.

Amb aquesta concentració
silenciosa, amics i coneguts de la
víctima van voler fer costat a la fa-
mília de Janet Jumillas, que, tal
com recull l’ACN, des de la seva

desaparició s’havia concentrat
cada dimecres davant de l’Ajun-
tament amb l’esperança que la
jove aparegués amb vida.

Pel que fa a la investigació, du-
rant un nou registre al pis del
principal sospitós fet dilluns 17,
els Mossos d’Esquadra van trobar
restes de tres tipus de teles molt
similars a les que embolcallaven
el cos de Janet Jumillas quan va
ser trobada. Els agents de la po-
licia catalana també van trobar un
cordill amb possibles restes de ca-
bell de la dona i van identificar
noves restes de sang dins el pis.
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El PSC i els comuns renoven
el pacte tot i la majoria de Ruiz
» ERC liderarà l’oposició amb un resultat històric i cinc regidors
» Les 15 regidores converteixen el Ple en el més femení del país
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La majoria del PSC reelegeix
Sánchez, que buscarà consens

» Els socialistes governaran en solitari amb onze regidors
» Ni els comuns, ni Vox, ni la CUP ni Primàries tenen representació

INVESTIDURA4Raquel Sán-
chez serà l’alcaldessa de la ciu-
tat quatre anys més gràcies a la
majoria que el PSC va aconse-
guir a les eleccions municipals
del 26-M. Els socialistes van ob-
tenir 11 regidors gràcies als
8.726 vots (42,06%) rebuts,
gairebé 3.100 paperetes més
que ara fa quatre anys.

Tot i la majoria aconseguida,
durant el Ple d’investidura Sán-
chez es va comprometre a treba-
llar “per bastir ponts sempre que
sigui possible”. L’alcaldessa vol
“fer del diàleg i la paraula l’eina
per la construcció col·lectiva del
progrés” a la ciutat i va assegurar
que “la representació i la fortale-
sa” que tenen els socialistes amb
la majoria absoluta “no anirà en
detriment de la voluntat de dià-
leg i d’arribar a consensos”. Fi-
nalment, la batllessa socialista va
insistir que incorporaran “altres
enfocaments” al seu programa
per tal d’enriquir-lo.

RESULTAT HISTÒRIC
Qui liderarà l’oposició al consis-
tori gavanenc serà Esquerra Re-
publicana, que el 26 de maig va
aconseguir 3.608 vots (17,39%).
Aquests resultats, 1.376 papere-
tes més que el 2015, han cata-
pultat els republicans a la segona
posició després de guanyar un re-
gidor més i passar de tres a qua-
tre representants al Ple, el millor
resultat des de la recuperació de
la democràcia.

En l’acte d’investidura, Al-
bert Massana, portaveu dels re-
publicans al consistori, va asse-
gurar que duran a terme una
“oposició constructiva i amb pro-
postes positives” que posi les

“persones i entitats al centre de les
polítiques a través de la partici-
pació”.

També va afegir que, com a lí-
ders de l’oposició i davant la ma-
joria absoluta del PSC, Esquerra
fiscalitzarà la tasca de l’alcaldes-
sa i del seu govern intentant aug-
mentar “el grau de transparència
de les accions de govern”.

PATACADA TARONJA
El partit que més mal parat ha
sortit d’aquestes eleccions mu-
nicipals és Ciutadans, que ha
passat de segona força a tercera
després de perdre dos dels qua-
tre regidors que tenia en l’anterior
mandat.

El 26 de maig, els taronges
van aconseguir 2.363 vots
(11,39%) i, tot i que només en van
perdre 332 en comparació amb el
2015, l’augment de la participa-
ció, que va créixer sis punts i es va
situar en un 60,69%, els va pe-
nalitzar, tot i que es van quedar

a només 17 vots d’aconseguir el
tercer regidor, a costa del PSC.

També van perdre represen-
tants JxCat i el Partit Popular,
que van passar de dos a un re-
gidor cadascun. Els postconver-
gents van aconseguir 1.222 vots
(5,89%) i tenen el consol de dei-
xar l’última plaça que van ocupar
el darrer mandat després de
perdre una cinquantena de vots.
Aquest lloc ara és del PP, que va
obtenir 1.069 vots (5,15%) des-
prés de perdre’n 450 en compa-
ració amb el 2015.

El partit que ha aconseguit
salvar els mobles és Podemos,
que fa quatre anys es va presen-
tar sota el nom Gavà Sí Se Pue-
de. Amb la marca oficial, els liles
van aconseguir 1.589 vots (7,66%)
i mantindran dos representants
al Ple després de perdre 251 su-
ports amb ara fa quatre anys.

Finalment, ni els comuns, ni
Vox, ni la CUP ni Primàries tin-
dran representació al consistori.

Nerea serà la pregonera
de les Festes de Sant Pere

FESTES4La ciutat escalfa motors
per a una nova edició de la Fes-
ta Major de Sant Pere. Del 27 al
30 de juny, els carrers de tots els
barris s’ompliran d’activitats per
a tots els públics, des dels més pe-
tits fins als més grans.

Un dels plats forts d’aquesta
edició serà el pregó, que anirà a
càrrec de Nerea Rodríguez, la
cantant i actriu gavanenca que es
va fer famosa gràcies a la seva
participació en el concurs televi-
siu OT. L’acte es farà a la plaça
Major dijous 27 a partir de dos
quarts de nou del vespre.

Els dies 28 i 29, els més petits
seran els protagonistes amb una
nova edició del Petit Sant Pere,
que es farà al Parc del Mil·lenni i
on hi haurà música, espectacles,
festa d’aigües i una gimcana. Les
nits seran per als més joves, que
al Parc del Calamot podran gau-
dir de les activitats i els concerts
que es faran en el marc del Gavà
Jove.

Per altra banda, el foc torna-
rà a ser el protagonista amb el tra-
dicional castell de focs, que es farà
divendres 28 a partir de les 23.30
a la platja de la ciutat.

Roca haurà de pagar 500.000
euros a una vídua de l’amiant
TRIBUNALS4El Jutjat Social 25
de Barcelona ha condemnat Roca
Sanitarios a pagar una indem-
nització de 556.205,29 euros a la
vídua d’un treballador de la com-
panyia que va morir el 2017 per
una malaltia provocada per l’ex-
posició a l’amiant.

L’home va treballar a l’em-
presa entre el 1970 i el 1989, anys
durant els quals va estar exposat
al material cancerigen que s’uti-
litzava a la factoria per fabricar di-
versos productes, com per exem-
ple juntes per a aixetes o sabates
de fre per a trens.

La sentència considera provat
que Roca va utilitzar amiant per
fabricar diferents productes i,
tenint en compte un informe
elaborat per Inspecció de Treball,
determina que l’empresa no tenia
cap document d’avaluació de ris-
cos, ni feia controls ambientals,
ni va aplicar cap mesura preven-
tiva per reduir l’exposició dels tre-
balladors a l’amiant.

Davant d’aquesta “absència
total i absoluta de mesures pre-
ventives”, el tribunal considera
Roca culpable i l’obliga a pagar la
indemnització als familiars.

Successos |Mor en caure des d’un sostre mentre treballava
Un veí de la ciutat, de 55 anys, va morir el 12 de juny a Castelldefels després de caure

de la teulada que estava reparant. Els Mossos d’Esquadra investiguen com és que
l’home es va precipitar per un celobert des d’una altura aproximada de vuit metres.
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Lluís Mijoler pren el relleu de
Tejedor amb el suport del PSC
» Comuns i socialistes sumen una àmplia majoria de 18 regidors
» ERC liderarà una reduïda oposició compartida amb Cs i Podem

INVESTIDURA4Ni el canvi de
candidat ni el nou nom del par-
tit han provocat cap terrabastall
a la ciutat. El 26 de maig, El Prat
en Comú va tornar a guanyar les
eleccions amb 9.940 vots
(33,48%) i el 15 de juny Lluís Mi-
joler va ser investit alcalde en un
acte celebrat al Modern per pren-
dre el relleu a l’històric Lluís Te-
jedor, que deixa el càrrec després
de 37 anys com a batlle.

Mijoler va rebre el suport
dels onze regidors aconseguits
pels comuns, els mateixos que
han tingut durant el darrer man-
dat sota el nom d’Iniciativa, i els
set obtinguts pel PSC, que no
aconseguia tanta representació
des del mandat 2007-2011.

Aquesta suma dona als dos
partits, que han governat junts
des del 2003, una àmplia majo-
ria de 18 regidors dels 25 que té
el Ple i que els permetria gover-
nar amb tranquil·litat si tornen a
posar-se d’acord per fer-ho. De
moment, els comuns ja s’hi han
mostrat a favor.

UN SOCI POTENT
I sembla que serà així, ja que du-
rant el Ple d’investidura, el líder
del PSC al consistori, Juan Pedro
Pérez, va assegurar que conti-
nuaran “participant d’un govern
d’esquerres i de progrés”, després
de sentir-se avalat pels votants
gràcies als resultats aconseguits
pels socialistes.

Si El Prat en Comú ha acon-
seguit augmentar en 560 vots els
suports rebuts el 2015, el salt dels
socialistes ha estat superior, pas-
sant de quatre a set regidors des-
prés d’obtenir 6.310 paperetes
(21,25%). En comparació amb fa

quatre anys, el 26-M la llista del
PSC va aconseguir 2.460 vots
més.

REPRESENTACIÓ MÀXIMA
Tenint en compte aquests re-
sultats, el paper de l’oposició
quedarà força limitat. Al capda-
vant hi haurà una Esquerra Re-
publicana que obté tres regi-
dors, la màxima representació
des que el partit va entrar al Ple
pratenc, el 2007. Els republicans
van aconseguir 3.347 vots
(11,27%), un resultat històric des
de la recuperació de la demo-
cràcia, que els permet saltar de
la quarta a la tercera plaça des-
prés de sumar gairebé un miler
de vots més que el 2015. 

Durant el Ple d’investidura, el
cap de llista d’ERC, Jordi Ibern,
va explicar que exerciran el pa-
per d’oposició de manera cons-
tructiva i seriosa per “crear una
alternativa real al nou govern
municipal”.

Per això, els republicans tam-
bé volen representar tots aquells
votants que van triar llistes que fi-
nalment no van obtenir repre-
sentació al Ple, com per exemple
Junts pel Prat o la CUP.

CREIXEMENT TARONJA
Ciutadans també ha aconseguit
augmentar la seva representació
al Ple passant de dos a tres regi-
dors després de rebre 2.893 vots
(9,74%), convertint-se en la quar-
ta força del Ple. Per la seva ban-
da, Podemos mantindrà la seva
presència al Ple després de sumar
1.524 vots (5,13%), que permetran
que Sandra Daza segueixi al con-
sistori, on va entrar el 2015 com
a Se Puede El Prat.

Finalment, qui es queda sen-
se regidors al Ple és Junts pel Prat,
que es va quedar a les portes des-
prés de sumar 1.435 vots (4,83%)
i no assolir el 5% necessari per en-
trar. La participació en els comi-
cis va ser de gairebé el 61%.

Successos |Dobla el límit de velocitat amb un cotxe llogat
Els Mossos van detenir un conductor que circulava a 115 km/h en un tram de la ciu-
tat limitat a 50. A més, els agents van comprovar que el cotxe era llogat i que no s’ha-

via retornat a la data contractada, fet pel qual va ser acusat d’apropiació indeguda.

Una setmana amb només
un Mosso patrullant de nit

POLÈMICA4El sindicat dels
Mossos d’Esquadra SAP-Fepol
ha denunciat que, durant la pri-
mera setmana del mes, a la ciu-
tat només hi va haver “un sol
agent disponible” de la policia
catalana per cobrir possibles in-
cidències o patrullar pels ca-
rrers de la ciutat durant el torn
de nit.

Segons l’organització, “en el
millor dels casos va arribar a
comptar amb sis agents per a tot
el servei”. Això inclou, durant el
torn de nit, un agent a la porta de
la comissaria, un altre custodiant

els detinguts, un altre encarregat
d’atendre els ciutadans i dos
més dedicats al servei Toga, la vi-
gilància especial als edificis ju-
dicials encarregada per l’Estat.

Això deixava lliure només
un agent per dedicar-se a pa-
trullar per la ciutat durant la nit,
una situació que el sindicat con-
sidera “totalment vergonyosa i
lamentable” per a una ciutat de
més de 64.000 habitants.

El sindicat també explica
que aquest no és l’únic cas i as-
segura que també s’ha viscut a
altres ciutats de la zona.

Videojocs i tecnologia per
millorar el medi ambient

EDUCACIÓ4Fer un consum
responsable de l’aigua, pro-
moure l’estalvi energètic o fo-
mentar el reciclatge. Amb
aquests objectius, més de 300
alumnes pratencs han elaborat
videojocs, vídeos tutorials o,
fins i tot, circuits electrònics
amb microcontroladors.

Aquesta iniciativa s’emmar-
ca en el projecte ‘Investiguem,
inventem per ser més sosteni-
bles’, que pretén sensibilitzar la
ciutadania davant dels principals
reptes ambientals que ha d’a-
frontar la societat utilitzant les

tecnologies i els mitjans digitals
que els infants tenen a l’abast.

Les escoles Charles Darwin,
del Parc, Bernat Metge, Galileo
Galilei i l’Institut Baldiri Guile-
ra, participants en la iniciativa,
van presentar els seus projectes
el 13 de juny. Allà van fer les de-
mostracions de les diferents so-
lucions que havien pensat des-
prés d’analitzar quines necessi-
tats ambientals hi ha al seu en-
torn i quines solucions hi han po-
gut aportar. El projecte es va ide-
ar l’any passat per promoure
noves idees i projectes.
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El 9 de juny de 2019 ja és, per
sempre més, una data lligada a la
història del CCR. Els de Sito Ri-
vera havien d’aixecar l’elimina-
tòria contra el Móstoles i ho van
fer; havien perdut per 5-3 una set-
mana abans, però d’ençà que l’e-
quip va tornar a posar un peu a
casa va començar ‘l’operació re-
muntada’. Les xarxes socials di-
fonien el missatge, els jugadors hi
creien i l’afició va fer la seva part.

El partit, però, va començar
amb un ensurt del conjunt visi-
tant, que va xutar al pal quan no-
més s’havien disputat 20 segons.
Gordillo, en canvi, va ser més pre-
cís al minut 10 per trencar el 0-0,
tot i que els visitants restablirien
l’empat cinc minuts més tard. La
recta final del primer temps,
però, seria una exhibició del CCR,

que va aconseguir marxar al des-
cans amb un 3-1 gràcies a les dia-
nes de Nerín i d’Andresito.

Amb tot obert i el marcador
favorable als de Rivera, el Mós-
toles va tornar a pressionar i, de
nou, aconseguiria prendre el con-
trol de l’eliminatòria amb el 3-2.
El quart i definitiu, que faria es-
clatar d’alegria Can Vinader, el va
marcar Héctor quan només fal-
taven dos minuts per al final. El
gol va estar seguit per 120 segons
agònics, amb porter jugador,

però amb final feliç: jugadors,
staff i afició van poder celebrar
plegats un ascens històric.

Ara, doncs, comencen els trà-
mits per assegurar que l’equip pot
gaudir del que s’ha guanyat sobre
el parquet. En aquest sentit, el di-
rector general del club, Juan Car-
los León, va dir que han comen-
çat a complir els tràmits requerits
per la Liga Nacional de Fútbol
Sala, que estan buscant suports
econòmics i que el club vol que
bona part de l’equip segueixi.

La temporada del conjunt groc ha estat gairebé perfecta. Foto: CCR

Èxtasi a Can Vinader: el CCR
remunta i puja a Segona Divisió
» L’afició i els jugadors van poder celebrar junts un ascens anhelat
» Juan Carlos León diu que vol que bona part de la plantilla segueixi

Portugalete, últim obstacle
del Prat en el camí a Segona B

Mentre la majoria d’e-
quips ja són de vacan-
ces, l’AE Prat continua
lluitant per tornar a

Segona B. Els de Pedro Dólera
s’han plantat a la tercera i defi-
nitiva eliminatòria per l’ascens a
la categoria de bronze del futbol
estatal i hauran de superar el Por-
tugalete si volen aconseguir l’an-
helada promoció. L’equip ha
aconseguit plantar-se en aques-
ta fase del campionat després de
superar el Ceuta (2-1 i 1-1) i el Ta-
maraceite (0-0 i 0-1 amb un gol
de Manu Raíllo a les Canàries).

Així, el passat dilluns 17 es va
fer el sorteig de les darreres 18 eli-
minatòries que decidiran quins
nou equips aconsegueixen el bit-
llet per a Segona B i els potabla-
va van quedar emparellats con-
tra aquest conjunt biscaí, campió
del grup basc de Tercera, i que
després de caure contra el Lla-
gostera en l’eliminatòria dels
campions, va accedir a la darre-
ra fase derrotant l’Alondras.

L’anada es jugarà al Sagnier el
diumenge 17 a les 12 del migdia,
mentre que l’eliminatòria es re-
soldrà al camp de la Florida.

El BF Viladecans es queda 
a les portes de l’ascens a LF2

Dos triomfs i una
sola derrota. El BF
Viladecans va tan-
car la temporada

2018-19 quedant-se a una sola
victòria de l’ascens a la Lliga Fe-
menina 2. 

L’equip, organitzador de la
fase d’ascens (es va jugar entre els
dies 31 de maig i 1 i 2 d’aquest
mes a l’Atrium), va començar
amb empenta i va aconseguir un
triomf per 35-71 contra el CTEIB
balear. L’endemà, però, les vila-
decanenques es quedarien vir-
tualment sense opcions de pujar

després de la derrota contra el
GEiEG (56-73), un resultat que
obligava a dependre d’una ca-
rambola. El BFV va fer els deu-
res en la darrera jornada contra
l’Andratx (59-76), però les giro-
nines no van fallar contra el
CTEIB i van deixar les viladeca-
nenques sense l’ascens.

PRIMERES RENOVACIONS
Ara, doncs, toca mirar cap al fu-
tur i el BFV ja ha anunciat reno-
vacions, com les de Teresa Ca-
banillas, Mar Ribera, Mireia Ca-
sanovas i Ariadna Simón.

La Bòbila vibra amb la Reunió
de Velocitat Ciutat de Gavà

La tercera edició de la
Reunió de Velocitat
Ciutat de Gavà va reu-
nir alguns dels espe-

cialistes en proves de 800 metres
com a màxim. La Bòbila va ser
l’escenari del campionat, orga-
nitzat pel Club Atletisme Gavà,
disputat el passat dissabte 15.

Entre les quatre de la tarda i
quarts de 10 del vespre es van dis-
putar totes les finals (en el cas de
les proves femenina i masculina

dels 100 metres van ser necessà-
ries semifinals, per decidir els sis
participants en cadascuna de les
dues curses). 

El CAG va aconseguir un to-
tal de 14 medalles durant la tar-
da (l’únic or va ser per a Ismael
Boury en la final de 500 metres
sub14), mentre que l’altre únic re-
presentant de la comarca va ser
el CA Viladecans, que va pujar
dos cops al calaix més alt del podi
amb Pol Elvira i Leyre González.

El Prat | El CB Prat ja coneix el calendari del curs 2019-20
El CB Prat ja sap que el dissabte 28 de setembre es posarà en marxa la campanya  2019-
20 en la lliga LEB Plata. La primera volta de la lliga es tancarà a finals de novembre, el

28 de desembre arrencarà la Copa LEB Plata i el final de la lliga serà a principis de maig.

Pau Arriaga
CASTELLDEFELS
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

El guanyador d’Eurovisió 2019, Duncan Laurence, ha
anunciat que actuarà el pròxim 18 de novembre a Barce-

lona. L’artista holandès cantarà a la sala Razzmatazz
amb la principal etiqueta de ser el vencedor del fa-
mós esdeveniment musical, que l’ha fet saltar a la
fama. Caldrà esperar per veure si la primera posi-

ció al concurs europeu, que va conquerir amb
la cançó Arcade, li serveix per triomfar més en-

llà. Laurence es va donar a conèixer primer a Ho-
landa gràcies al programa televisiu The Voice, que

el va catapultar com a representant dels Països
Baixos a Eurovisió. L’artista neerlandès també ha

aprofitat sovint la seva posició de popularitat per ex-
plicar que va patir assetjament escolar i com la músi-
ca li va servir de refugi durant els anys més durs del
maltractament. El nen que va començar amb un

piano i escrivint cançons des de ben petit buscarà
transmetre la seva passió al públic barceloní.   

D U N C A N  L A U R E N C E

ÉS FAMÓS PER... Haver guanyat Eurovisió 2019
Va triomfar amb la cançó ‘Arcade’

Famosos

Anunciar que actuarà a Barcelona
Tocarà a la sala Razzmatazz el pròxim 18 de novembre

Sorpresa i expectació entre els seguidors
La visita de Laurence no s’esperava entre el públic català

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

El doctor en Dret i exsecretari d’Estat
de Cultura i d’Agenda Digital, José Ma-
ría Lassalle, alerta en el seu nou llibre
sobre el perill que la revolució digital
significa per a la democràcia. El llibre
col·loca el món liberal en el seu tram fi-
nal a causa de les dades que genera In-
ternet i dels algoritmes que discrimi-
nen i organitzen la forma de consumir.

Ciberleviatán
José María Lassalle

Després del seu debut amb ‘L’epicentre
del fangar’, la banda barcelonina i em-
pordanesa Fetus ha publicat recent-
ment el seu segon disc, ‘Terra Cuita’.  El
nou treball està format per 12 cançons
d’estil punk de garatge. El nucli dur de
la banda, Adrià Cortadellas i Telm Te-
rradas, han tornat a confiar en la pro-
ducció de Joan Colomo.

Terra Cuita
Fetus

Cinema lliure de drets
El festival Barcelona Creative Commons Film Festival (BccN)

celebra la seva desena edició entre el 25 i el 29 de maig a
Barcelona, concretament al cinema Zumzeig de Sants i al

MACBA. L’edició d’enguany tindrà el cinema com a eix cen-
tral i programa pel·lícules de temàtiques diverses, com ara  la
lluita pel dret a l’habitatge, la defensa de la salut comunità-
ria, la protecció dels béns comuns, la resistència a l’augment
del turisme a les ciutats, la denúncia del racisme i la intole-

rància. El que uneix tot el contingut del BccN és que està lliu-
re de drets, fet que els organitzadors volen reivindicar.    

| Crash Team Racing
Els personatges de la popular saga Crash Bandicoot tornen a les
consoles en un títol de conducció al més purt estil Mario Kart.

Les seves obres més conegudes, com El
senyor dels anellso El hobbit, han fet
gaudir i emocionar milions de perso-
nes arreu del món, però ara toca desco-
brir la figura que les va crear. El biopic
explora els anys de formació de l'es-
criptor en la seva recerca de l'amistat,
l'amor i la inspiració artística amb els 
altres joves del seu grup d’escriptors.

Tolkien
Dome Karukoski

Dos matrimonis, dos fills i unes festes
de Nadal a Finlàndia. Tot està preparat
perquè les dues famílies passin un Na-
dal idíl·lic fins que un dels nens li expli-
ca a l’altre un secret que ho trastoca
tot. Aquesta comèdia parla sobre la
mentida, la manera d’educar i els se-
crets que s’amaguen les famílies.

Al Club Capitol de Barcelona.

Lapònia
Cristina Clemente i Marc Angelet

La fitxa
QUI ÉS?
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DISSABTE 29 DE JUNY
22:00 La darrera proposta mensual de les Nits

entre Palmeres inclourà una actuació de l'Es-
cola de Dansa de Castelldefels. / Plaça de les
Palmeres.

TOTS ELS DIMECRES
10:30 Durant tots els dimecres del mes es fa-

ran noves sessions de l’espai d’assessorament
en les noves tecnologies anomenat I tu per
què no? pensat per a gent gran. / Casal Mu-
nicipal de la Gent Gran Can Tintorer.

DIMECRES 10 DE JULIOL
11:30 El segon dimecres del mes que ve 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 Su-
port a l'Empresa.

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.

DISSABTE 29 DE JUNY
18:00 L’últim dissabte del mes es farà un con-

cert solidari amb la Asociación Española de
Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas
amb les actuacions de Dúo del Mar Jazz, Elec-
tric Covers i Vorágine. / Can Batllori.

DES DEL 21 DE JUNY
Matí-Tarda Un any més ens trobem davant l'Ex-

posició Col·lectiva d'artistes del Prat i ja en su-
mem 43 edicions. La inauguració es farà en
un acte a partir de dos quarts de vuit del ves-
pre. / Centre d'Art Torre Muntadas.

DIJOUS 27 DE JUNY
20:00 Cáscara de nuez, d’Ian MacEwan, serà el

nom del títol seleccionat per a la pròxima ses-
sió del Club de lectura Bviendo Letras. / Llibreria
Bviendo letras.

DIUMENGE 23 DE JUNY
EL PRAT Anada de la tercera eliminatòria de la

fase d’ascens a Segona Divisió B entre el
Prat de Pedro Dólera i el Portugalete (12:00).
/ Municipal Sagnier.

Sònia Gómez i Ramon Balagué pre-
senten la seva proposta teatral ano-
menada A vore. / Parc del Fondo d'en
Peixo.

Sònia Gómez i Ramon Balagué 
presenten l’obra ‘A vore’

Diumenge 7 de juliol a les 20:00

Durant tots els dijous d’aquest mes es
faran noves sessions del taller tri-
mestral de fotografia que va comen-
çar el mes d’abril. / Sala d’actes de Can
Tintorer.

Segueixen en marxa les
sessions del curs de fotografia

Tots els dijous a les 17:30

Cristina, d'Enigma Difusió Patrimonial,
serà l’encarregada del taller especial
anomenat Un petit pas per l'home... un
gran pas.... / Biblioteca a la platja
Carme Romaní.

Un taller per recordar el 40è
aniversari de l’arribada a la Lluna

Dilluns 8 de juliol a les 19:00

GAVÀ El primer dissabte del mes que
ve se celebrarà el cinquè Critèrium de
llançaments Ciutat de Gavà. / Estadi
Municipal La Bòbila.

Compte enrere per al 5è
Critèrium de llançaments

Dissabte 6 de juliol

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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