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GAVÀ pàg 10

Un espai lliure de fum
a la platja per reduir
la contaminació

COP A LA DROGA AL PRAT pàg 12

Cau un grup que tenia 
una plantació sota la dutxa

CLAM COMPARTIT pàg 6

Tornen a rebutjar un canvi
d’ús de pistes a l’aeroport

VILADECANS pàg 8

L’Incasòl posa a la
venda les primeres
parcel·les de Llevant

pàg 6

ESPORTS pàg 13
Pedro Dólera ja prepara la nova 
temporada de l’AE Prat després 
de l’ascens a Segona B

Apareixen peixos morts a l’espai de Castelldefels 
però l’Ajuntament diu que no està contaminat

Polèmica a
l’Olla del Rei

Càritas atén 3.273 veïns que
viuen en situació de pobresa
Les desigualtats provocades per la crisi també augmenten a Castelldefels, Gavà, Viladecans i El Prat pàg 3
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“La desigualtat és una ferida que
no cicatritza”. Aquesta és l’ad-
vertència que fan des de Càritas
Diocesana de Sant Feliu de Llo-
bregat en la presentació del seu
informe anual d’activitat, que
recull la feina feta per l’entitat du-
rant el 2018.

En aquest document expli-
quen que, l’any passat, van aten-
dre 1.688 persones a Viladecans,
1.033 a Castelldefels, 406 a Gavà
i 110 al Prat. D’aquestes, gairebé
el 70% han necessitat suport en
aquelles necessitats més bàsi-
ques, com poden ser l’habitatge,
la inserció laboral o l’alimentació.

De fet, com detalla en el seu
informe, l’entitat ha detectat

que ara atén menys llars i per-
sones que en la pitjor època de la
crisi, però que els que necessiten
la seva ajuda la necessiten més
sovint.

MÉS DESIGUALTATS
Des de Càritas alerten que la re-
cuperació econòmica viscuda els

darrers anys deixa una nova re-
alitat “encara més preocupant”.

L’entitat explica que la recu-
peració no és igual per a tots i que
encara no s’ha arribat a les xifres

que hi havia el 2007. A més, ad-
verteix que les persones en si-
tuació d’exclusió més severa han
quedat en una posició encara
més precària i han esgotat totes
les xarxes de suport i seguretat.

MÉS IMPLICACIÓ
Davant d’aquesta situació, des de
Càritas Diocesana de Barcelona,
que també ha presentat el seu in-
forme recentment, reclamen a to-
tes les administracions públi-
ques una major implicació en
qüestions de desigualtat.

També demanen a l’Estat que
augmenti la despesa en matèria
d’habitatge i de protecció a les fa-
mílies perquè estigui al mateix ni-
vell que la mitjana europea i re-
duir així la bretxa que separa la
classe mitjana d’aquella que viu
una situació de major precarietat
i que va en augment.

3.273
persones són ateses
per Càritas al Prat,
Viladecans, Gavà
i Castelldefels
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Una ferida queno es tanca
» Càritas alerta en el seu informe anual que les desigualtats provocades per la crisi augmenten
» L’entitat demana a totes les administracions que s’impliquin més i augmentin la despesa social 

Una manifestació contra la pobresa energètica. Foto: Alèxia Vila/ACN

DESIGUALTATS4Si aquesta
ferida provocada per la crisi
econòmica no s'aconsegueix
tancar és, en part, per la pre-
carietat laboral.

Segons les xifres de Càri-
tas, a Catalunya hi ha un
15,3% de treballadors pobres,
és a dir, gent que tot i tenir
una feina no aconsegueix arri-
bar a final de mes.

Per a Salvador Busquets,
director de Càritas Diocesana
de Barcelona, aquesta dada
"és molt preocupant". I la si-
tuació és encara més greu si es
té en compte el "context de su-
posada recuperació econò-

mica" que en principi viu el
país.

INGRESSOS INSUFICIENTS
La precarietat laboral, en for-
ma de contractes temporals o
a temps parcial i de sous in-
suficients, se suma a l’elevat
preu de l’habitatge i dels sub-
ministraments com la llum i
l’electricitat. 

Aquest conjunt de factors
són els principals esculls que
es troben les famílies i que les
acaba abocant a una situació
d’exclusió, deixant aquestes
persones en una situació en-
cara més vulnerable.

Tenir feina ja no garanteix
poder sortir de la pobresa

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

Reportatge
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El que és rellevant del
pacte de la Diputació

de Barcelona és que es
tracta d’un acord entre les direccions
nacionals del PSC i JxCat, signat per Illa
i Bonvehí, i amb l’assentiment de Pedro
Sánchez, Iceta, Torra i Puigdemont.
No és cap pacte local. I potser anuncia
un nou escenari polític...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui el panorama po-
lític català s'ha vist sac-

sejat pel terratrèmol del
pacte a la Diputació de Barcelona.
Desconec la magnitud del tsunami
que provocarà, però el més eloqüent és
el silenci d'alguns dels protagonistes de
la política catalana. Un silenci que res-
sona, eixordador.

@davidminoves

“Esta es mi petición. Te-
nemos que ser mejores.

Amar más, odiar menos.
Escuchar más y hablar menos. Es nues-
tra responsabilidad hacer este mundo un
lugar mejor”. Gran discurso de Megan Ra-
pinoe. Necesitamos más palabras como
las de la capitana de Estados Unidos en
el deporte y la vida misma. 

Europa dice que to-
mará medidas contra

España por la contami-
nación. Pablo Casado dice que una me-
dida contra la contaminación (Madrid
Central) provoca más contaminación.
El chiste me haría gracia de no ser por-
que las multas las pagan todos los es-
pañoles.

@dieguchio@cprocuna@codina_francesc

La lupa

per Oriol Jara

Una futura dona empoderada

Aviat tindré una filla. Bé, concretament
la parirà la meva dona però com que, en
principi, el meu material genètic ha par-
ticipat del procés, serà una mica com si
també fos meva. El cas és que vull com-
prar un vinil adhesiu per decorar-li l'ha-
bitació i no acabo de trobar l'opció en-
certada. Recordo que, quan van néixer els
meus dos primers fills, vaig optar per di-
buixos clàssics. El gran va créixer sota l'a-
tenta mirada d'un vinil del Petit Príncep
vestit de gala i amb el sabre a la mà. El pe-
tit no va tenir tanta sort i, quan va néixer,
li vaig enganxar un Peter Pan
volant envoltat d'estrelles llu-
ents. Dic que no va tenir tan-
ta sort perquè, personalment,
m'agrada molt més el Petit
Príncep que Peter Pan, mal-
grat l'admiració que sento
per totes dues obres literàries.
Potser han canviat molt els temps en
aquests darrers 10 anys però aquest cop
la feina està resultant extremadament
més feixuga i complexa.

Per començar vaig descartar els pri-
mers personatges que em van venir al
cap perquè eren tots homes. Em sem-
blava lògic que, si l'habitació en qüestió
havia de ser el racó d'una nena, la paret
havia d'estar decorada per un personatge
femení. Després de pensar-hi uns minuts
vaig canviar d'opinió. Ep! No serà mas-
clista pensar que, perquè és una nena,
ha de tenir un personatge femení a la pa-
ret? Per què no pot créixer admirant un

vinil de Pinotxo, Robin Hood o Aladdin?
Quin sentit té haver de posar un perso-
natge femení per decorar l'habitació
d'una nena? No és una manera d'enca-
sellar-la? Bé, vaig optar per Pinotxo, que
m'encanta, però quan ja havia fet la co-
manda a internet vaig adonar-me de l'er-
ror que estava cometent. Si li posava un
personatge masculí a la paret, la meva
filla, pobreta, pensaria que no hi ha do-
nes valentes, fortes i empoderades. Ac-
ceptaria, sense adonar-se'n, que no-
més es poden admirar homes com el

maleït Pinotxo. La nena necessita créi-
xer veient figures femenines en les quals
emmirallar-se. Dit i fet, vaig cancel·lar
la comanda i vaig començar a cercar per-
sonatges femenins.

Després de recórrer tot l'univers
Disney, vaig descartar les princeses (per
ser estereotips anacrònics i mals models
per les nenes),  les reines dolentes (per
ser un arquetip de dona malvada), l'A-
lícia del País de les Meravelles (per ser ex-
cessivament desconcertant) i l'Elsa de
Frozen, perquè em cau malament. El
món dels dibuixos clàssics no havia es-
tat d'ajuda, així que vaig optar per dones

d'altres àmbits. Dones que realment
fossin un exemple modern i útil per la
meva filla. Em va venir al cap una hero-
ïna. Una dona que havia triomfat en un
món majoritàriament masculí i que se-
ria un símbol per a la meva filla: Marie
Curie. El vinil no seria gaire bonic, és cert,
però m'asseguraria que aporto a la meva
filla el missatge correcte. Tot semblava
encaixar fins que em va colpejar un
nou dubte. Què li estic dient a la meva fi-
lla si el model que li penjo a l'habitació
és una dona, heterosexual i blanca?

No hi ha sexualitats di-
ferents, al món? Colors di-
ferents? Ètnies diferents?
En ple segle XXI, hem d'es-
tar mostrant als nostres fills
un sol patró? Com havia po-
gut ser tan insensible. Arri-
bats a aquest punt només te-

nia una opció: el Geni d'Aladdin. Un per-
sonatge dubtós i confús en tots els as-
pectes (ètnia, sexualitat, codi moral...),
però perfectament apropiat per una
societat líquida on millor que res sigui
cap cosa concreta. Malauradament, he
decidit que és massa responsabilitat. Que
no vull marcar a una futura dona amb
premisses culturals de la meva genera-
ció. Així que li deixaré la paret blanca i
quan ella sigui gran i una dona empo-
derada que triï lliurement el vinil que vol
per a la seva habitació de bebè.

Publicat a El Món.cat

Ep! No serà masclista pensar que, 
perquè és una nena, ha de tenir un 

personatge femení a la paret?

Joel Plata
El jove viladecanenc es va proclamar

subcampió d’Espanya de gimnàstica ar-
tística a València. Plata va aconseguir

un total de 82.916 punts en les seves ru-
tines, una marca només superada per 
la de 84.333 del campió Néstor Abad.

pàgina 13

Els semàfors

Aj. de Viladecans
El consistori viladecanenc ha firmat un

acord amb l’Institut Català de Finances i
la Generalitat per quedar-se els cinemes

Lauren i tornar-los a posar en marxa.
D’aquesta manera, la ciutat recuperaria

les sales després de sis anys sense. 
pàgina 8

Conselleria de Justícia
Els sindicats han denunciat que, en ple-

na onada de calor, l’aire condicionat
dels Jutjats de Gavà no funcionava,

provocant temperatures molt altes. La
Conselleria ha promès que estarà solu-

cionat abans de finals de mes. 
pàgina 10
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Èxtasi a Can Vinader: el CCR remunta 
i puja a Segona Divisió1

2
El pacte d’esquerres investeix Miranda 
i aparta Reyes a Castelldefels

En marxa la temporada d’estiu a les platges
amb la preservació com a objectiu

Nerea serà la pregonera 
de les Festes de Sant Pere a Gavà

Mijoler pren el relleu de Tejedor 
amb el suport del PSC al Prat

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.

Safata d’entrada

Què es pot entendre com a bé
comú? En una societat avançada
es pot entendre com aquells va-
lors, no només materials, amb els
que la ciutadania es pot sentir sa-
tisfeta. Habitatge, alimentació,
serveis bàsics com l’aigua, l’elec-
tricitat i el gas, ensenyament, sa-
nitat, treball, cultura i oci, l’ecolo-
gia amb respecte pel territori, el
dret a escollir els representants
polítics i sindicals... Tots poden
ser considerats com el bé comú. 

En una societat que cada ve-
gada és més individualista, no es
pot entrar en una dinàmica per-
versa, com: Jo primer i, per sobre
de tot, el meu interès particular.

És en les condicions de mar-
ginació d’amplis col·lectius, en la
diferència cada vegada més gran
entre els més rics i els més po-
bres, quan acostumen a aparèi-
xer els ‘salvadors de la pàtria’ que
pretenen tenir la solució als pro-
blemes del país, amb mesures que
acostumen a ser molt de dretes o
molt d’esquerres i que tenen mal
resultat. Hi ha la teoria que el
mercat ho resolt tot, però tenim
prou experiència per saber que el
que fa és especular amb tot per
obtenir el benefici màxim. Es
tracta que la ciutadania estigui
preparada, culturitzada, que el
seu nivell de capacitació sigui molt
alt per poder fer front als reptes
per aconseguir una societat igua-
litària, justa i democràtica.

La qualitat d’un país és direc-
tament proporcional a la qualitat
dels seus ciutadans. Amb ciuta-
dans de qualitat hi haurà paletes,
advocats, metges, emprenedors de
qualitat, inclús polítics, que siguin
capaços d’aportar eficàcia per tenir
una societat i un país millors. 

El bé comú
per Jordi Lleal 

Polítics vs. ciutadans
per Joan Xuriach

El lamentable espectacle que,
des de l’1 d’octubre de 2017, ens
estan oferint els partits polítics
catalans - ERC, JxCat i també la
CUP - hauria de portar la gent
que ha lluitat per una repúbli-
ca catalana a prendre una deci-
sió radical. 

Proposaria, a les pròximes
eleccions, bastir una llista d’e-
lectors amb polítics i ciutadans
inequívocament republicans,
partidaris de l’autodeterminació
(no hi ha cap possibilitat d’acord
amb un estat espanyol post-
franquista i predemocràtic),
sense motxilles i determinats per
arribar, acompanyats per la so-
cietat civil, a recuperar la lliber-
tat del nostre poble, arrabassa-
da per les armes ja fa tres segles.
Si s’assoleix la llista electoral, cal-
dria una votació massiva per tal
que cap vot realment indepen-
dentista anés a parar als partits

processistes. En cas que hi ha-
gués el 50% més un dels vots es-
crutats, proclamació de la Re-
pública i defensa pacífica d’a-
questa al carrer. Si no apareix
una candidatura com aquesta,
per primera vegada votaré en
blanc. Qualsevol dels dos esce-
naris hauria de provocar la de-
fenestració dels polítics que ma-
neguen en l’actualitat els partits
tradicionals. Cal una alenada
d’aire fresc perquè les decisions
tornin a mans de les bases. De
la mateixa manera que Europa
no mourà ni un dit per nosaltres
si no els castiguem econòmica-
ment (aturar Catalunya ‘sine
die’), els polítics professionals
(amb honorables excepcions)
tampoc es sentiran interpel·lats
si no els belluguem la cadira. No
oblidem que només la Repúbli-
ca alliberarà els presos polítics i
retornarà els exiliats a casa.

Les millors
perles

Malú i Albert Rivera han trencat. Així ho avancen diverses pu-
blicacions de la premsa del cor, que publiquen el final de la
relació entre la cantant i el líder de Ciutadans. La falta de na-

turalitat de Rivera hauria estat el detonant pel qual Malú hauria de-
cidit distanciar-se del polític unionista.

Un cadàver congelat cau d’un avió i gairebé mata un jove
que estava prenent el sol. Durant un inusual dia assolellat
a Londres, un veí va decidir relaxar-se al jardí de casa. No

ho va poder fer durant gaire estona, ja que un cos va caure del
cel a menys d’un metre seu, rebentant i a punt de matar-lo.

Resolen un crim de fa 33.000 anys. L’anàlisi d’un fòssil trobat en
una cova de Transsilvània ha tret a la llum que la víctima va te-
nir una mort violenta i va ser colpejada amb un objecte similar

a un pal. Investigadors de la Universitat de Creta han descobert així
que l’home va ser assassinat i no pas mort per accident. 

Un australià mor després de menjar-se un llangardaix.
L’home va fer una aposta amb un grup d’amics per la
qual havia d’empassar-se la criatura. La jugada va ser fa-

tídica i després de dies agònics amb dolors estomacals va mo-
rir, possiblement pel verí que abans s’hauria empassat l’animal.

Subhasten per 162.500 euros el revòlver amb el qual s’hauria su-
ïcidat Van Gogh. L’arma que hauria posat fi a la vida del mític
pintor holandès ha estat venuda a París. El preu de sortida era

de 40.000 euros, però el revòlver Lefaucheux que hauria estat dispa-
rat el 1890 ha superat àmpliament el valor inicial.

A les xarxes

@GPursals: Abans ens anul·laven lleis per
sobrepassar competències, ara ja perquè
no les tramitem bé. En serio, això és molt
decadent.

@eduardvoltas: Ja està. El 155 presideix
la Diputació de Barcelona. I no, el 155 no
té ni l'alcadia de Vilafranca del Penedès ni
la de Sant Cugat.

#DiputacióSocialista

@AntonioMaestre: Todo Ciudadanos y sus
palmeros mediáticos hablando de agresio-
nes en el Orgullo y ni siquiera ellos lo inclu-
yen en la denuncia. Ridículo no cesante.

#Provocadors #ImpostAnul·lat

 



líniamar.cat Juliol 2019

| 6

Castelldefels

POLÈMICA4Els tècnics muni-
cipals de Medi Ambient han
conclòs que els peixos de l’Olla
del Rei van morir “a causa d’un
procés natural” provocat per la
falta d’aigua com a conseqüèn-
cia de la sequera. Aquesta és l’ex-
plicació que donen des del con-
sistori a l’aparició de peixos
morts que la plataforma Salvem
l’Olla del Rei va denunciar el 9
de juliol, després de veure dife-
rents exemplars surant.

Segons els tècnics del consis-
tori, la falta de pluges ha fet que
l’estany no rebés aigua nova du-
rant una temporada. Això va
provocar que l’aigua estancada
s’anés evaporant i augmentés la
concentració de fertilitzants, per-
metent que les algues i els mi-
croorganismes creixessin des-
controladament. Quan això pas-
sa, l’aigua és cada cop més tèr-
bola, la llum del sol no passa i els
microorganismes acaben mo-
rint, deixant d’oxigenar l’aigua.

Aquesta falta d’oxigen és la
que acaba provocant que algunes
espècies com els peixos acabin
morint en un fenomen que tèc-
nicament es coneix com a eutro-
fització. De fet, des del consisto-
ri alerten que el problema es po-
dria agreujar si no plou aviat.

Aquesta explicació dels tècnics
de l’Ajuntament és compartida
pels de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que també descarten que

l’aigua estigui contaminada o s’hi
hagi fet cap abocament.

Però des de la plataforma
Salvem l’Olla del Rei consideren
que el procés d’eutrofització s’ha
vist accelerat per l’abocament
d’aigües fecals que hi ha a l’estany
cada vegada que plou i per la mala
conservació de l’entorn natural de
l’Olla del Rei. Per això reclamen
a les administracions que recu-
perin l’espai amb urgència.

Els peixos morts van aparèixer a principis de mes. Foto: Twitter (@OlladelRei)

L’Ajuntament diu que l’Olla 
del Rei no està contaminada

» Els tècnics afirmen que els peixos van morir per causes naturals
» Salvem l’Olla del Rei creu que l’estat de l’espai ha accelerat el procés

L’Ajuntament torna a rebutjar
un canvi d’ús de pistes al Prat

AEROPORT4El govern de la ciu-
tat “rebutja qualsevol proposta
per augmentar la capacitat de
l’aeroport que alteri l’actual sis-
tema d’ús de pistes”. Així de con-
tundent s’ha mostrat el govern lo-
cal liderat per Maria Miranda
arran de l’informe que va publi-
car a finals de juny la Cambra de
Comerç de Barcelona.

En el document que va pre-
sentar, l’organisme proposa que
l’aeroport del Prat canviï la con-
figuració de les pistes per poder
augmentar el trànsit d’avions i
poder arribar, en una dècada, als

noranta milions de passatgers a
l’any.

Des de l’Ajuntament expli-
quen que estan a favor de bona
part dels postulats que defensen
des de la Cambra per impulsar
aquesta infraestructura, però afe-
geixen que “el creixement de
l’aeroport no pot anar en detri-
ment de la qualitat de vida dels
veïns i veïnes”.

Qui també s’hi ha manifestat
en contra és Lluís Mijoler, alcal-
de del Prat, que a La Vanguardia
va reafirmar la postura que va de-
fensar a Línia Mar el febrer.

La compravenda de pisos
de segona mà s’encareix

HABITATGE4El sector de la
construcció sembla que ha re-
cuperat l’alè i ha revifat amb for-
ça després d’haver tocat fons per
l’esclat de la bombolla immobi-
liària que hi va haver fa una dè-
cada. Així ho diu l’informe anual
sobre les xifres del 2018 que ha
presentat recentment l’Obser-
vatori Metropolità de l’Habi-
tatge de Barcelona. 

A escala local, una de les xifres
que destaca és que la ciutat se si-
tua per sobre de la mitjana de tota
l’àrea metropolitana en el preu
dels habitatges de segona mà.

Si al territori l’increment ha
estat d’un 34,2% des del 2013,
passant de 2.330 euros el metre
quadrat a 3.126 euros, a la ciutat
el preu se situa als 3.273 euros per
metre quadrat de mitjana. Aques-
ta xifra situa Castelldefels només
per darrere de Barcelona, Sant
Cugat i Sant Just Desvern. 

Una de les alertes que llança
aquest organisme és que cada ve-
gada és més complicat accedir a
un habitatge pels habitants de l’à-
rea metropolitana i que aquest
problema afecta cada cop a més
habitants d’aquest territori.

Comença la rehabilitació 
de la torre de Gabriel Folcher
PATRIMONI4Les obres per res-
taurar la torre de guaita de Ga-
briel Folcher i aturar-ne la de-
gradació ja s’han posat en mar-
xa. La rehabilitació d’aquesta
talaia, situada al carrer d’Arca-
di Balaguer, consistirà a cons-
truir una nova teulada que evi-
ti que la pluja vagi fent malbé
l’estructura. També es restaura-
ran les quatre façanes, elimi-
nant-ne els afegits i recuperant
els acabats originals.

El projecte, que durarà fins a
la tardor, també preveu estudiar
aquest monument del segle XVI
construït per protegir la pobla-
ció dels atacs que arribaven per
mar i conèixer millor amb quins
materials i quina tècnica està fet.

Les obres compten amb un
pressupost de 78.000 euros i
formen part del projecte im-
pulsat pel consistori per recu-
perar l’anomenat Eix Històric
del centre de la ciutat.

Acampada |Defensem el Castell recorda el desallotjament
L’entitat vol commemorar que el 19 de juliol farà un any de l’inici de les obres al

turó i el desallotjament de l’acampada per ordre d’un jutge. Per això, pel mateix 19
a la tarda ha organitzat una manifestació i una acampada davant de l’Ajuntament.
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Pàgines especials

4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Viladecans

URBANISME4L’Institut Català
del Sòl (Incasòl) ha anunciat que
comença a vendre els primers te-
rrenys del sector residencial de Lle-
vant perquè es posi en marxa la ur-
banització del nou barri que s’ha de
crear a la zona de Torre Roja. De
fet, per a l’ens que depèn de la Con-
selleria de Territori i Sostenibilitat,
la urbanització de la zona de Lle-
vant servirà per construir un “nou
eixample de la ciutat, connectant
altres àrees fins ara fragmentades
com són Oliveretes-Torrent Fon-
do i Laminación Baja”.

En aquest sentit, el projecte
global preveu la construcció de
gairebé 3.000 nous habitatges en
una superfície de 26,6 hectàre-
es que també servirà per cons-
truir la continuació de l’avingu-
da Fraternitat i l’avinguda dels
Jocs Olímpics.

Per començar, l’Incasòl ha po-
sat a la venda les parcel·les 1, 2, 3
i 4, ubicades a tocar de la carrete-
ra de Barcelona. Es tracta d’uns te-

rrenys que tenen una superfície de
gairebé 4.300 metres quadrats
on es podran construir fins a 190
habitatges i que tenen un preu de
més de 7,8 milions d’euros.

D’aquests nous habitatges,
l’organisme diu que 106 hauran de
tenir diferents règims de protec-
ció oficial i per això afegeix que do-
naran prioritat a les empreses
que es comprometin a promoure
habitatges de lloguer als terrenys
que els hi siguin adjudicats.

En el seu anunci, l’Incasòl

també explica que la urbanització
d’aquest espai, que està previst
que comenci l’any que ve, anirà a
càrrec de l’empresa SPM Vilade-
cans Mediterrània, que diu que
està formada “amb capital ínte-
grament” de l’Ajuntament.

Precisament, des de la plata-
forma Salvem Oliveretes criti-
quen des de fa temps que el pro-
jecte només busca “reduir el deu-
te” de l’empresa municipal i la-
menten que el projecte “es carre-
ga l’últim espai verd de la ciutat”.

El projecte preveu construir 3.000 nous habitatges a tot el barri. Foto: Incasòl

L’Incasòl posa a la venda les
primeres parcel·les de Llevant
» L’organisme preveu que s’hi construeixin fins a 190 habitatges
» La urbanització del “nou eixample” arrencarà l’any que ve

Un acord amb l’ICF permetrà
recuperar els cinemes Lauren

CULTURA4La ciutat tornarà a
tenir cinemes propis i els vila-
decanencs i les viladecanenques
no hauran de marxar del muni-
cipi per anar a una sala de cine-
ma. Això serà possible gràcies a
l’acord a què han arribat l’Ajun-
tament i l’Institut Català de Fi-
nances.

La qüestió és que el banc pú-
blic de la Generalitat era el pro-
pietari del 30% dels cinemes
Lauren d’ençà que l’empresa
exhibidora va fer fallida per cul-
pa de la crisi econòmica i va tan-
car les sales, l’abril del 2013.

Des de llavors, el consisto-
ri estava treballant per aconse-
guir la titularitat dels cinemes
i així poder-los reobrir, cosa que
ha aconseguit recentment des-
prés d’arribar a un acord a tres
bandes entre l’Ajuntament,
l’Institut Català de Finances i la
Conselleria d’Economia de la
Generalitat.

L’acord atorga al consistori el
30% de la propietat del cinema,
de manera que l’Ajuntament ja
en té més de dues terceres parts
i ja pot desencallar el projecte i
posar en marxa el cinema.

Els veïns demanen més agents
cívics i millorar l’enllumenat

PARTICIPACIÓ4Els veïns i veïnes
dels tres districtes que han par-
ticipat en les votacions dels pres-
supostos participatius han de-
manat millorar l’enllumenat dels
carrers i que es reforci el control
de l’incivisme.

Aquesta és la primera petició
al primer i al segon districte i ocu-
pa la tercera posició al tercer
però a les tres zones ha rebut un
centenar de vots. Per això, la
mesura rebrà 6.000 euros a cada
districte. Al tercer districte, la
principal prioritat pels veïns és
millorar els bancs que hi ha al Po-

blat Roca, una proposta que re-
brà 2.000 euros després que
l’hagin votat 147 ciutadans.

Pel que fa a l’enllumenat, la
petició de millorar-lo figura en la
llista dels més votats als tres dis-
trictes. A l’1, es dedicaran 35.000
euros a renovar els fanals de les
places Llibertat i Primer de Maig.
Al 2, el consistori hi destinarà
30.000 euros, que serviran per
renovar l’enllumenat a diverses
zones de Mas Ratés. La mateixa
quantitat es gastarà al districte 3
per millorar la il·luminació als ca-
rrers d’Alba-rosa.

Explicar el canvi climàtic amb
els records de la gent gran

MEDI AMBIENT4Testimonis de
Clima és un documental que
l’Ajuntament ha elaborat en
col·laboració amb la Universitat
de Barcelona per explicar els
canvis que ha sofert el clima en
els darrers 80 anys a la ciutat.

Per fer-ho, els autors han
entrevistat gent gran viladeca-
nenca perquè expliquin quins re-
cords tenen de la meteorologia
que va fer a la ciutat entre el 1940
i el 1965. Els protagonistes ex-

pliquen anècdotes i experiències
relacionades amb el clima que
van viure durant aquella època.

Els seus testimonis, que ex-
pliquen un clima diferent a l’ac-
tual, tenen un gran valor cien-
tífic i humà, perquè permet co-
nèixer vivències úniques, per-
sonals i que enriqueixen les da-
des que els científics han reco-
llit i analitzat a través de les da-
des que ofereixen aparells com
els termòmetres.

Protesta | ERC diu que s’han perdut piscines descobertes 
Esquerra denuncia que, en els últims 15 anys, la ciutat ha perdut gairebé 1.300 me-

tres quadrats de piscines descobertes municipals. L’única piscina descoberta munici-
pal que hi ha és el Pòdium, que durant l’onada de calor ha hagut de restringir l’accés.
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ENTORN4Un espai lliure de
fum a la platja. Aquesta és una de
les propostes que s’han posat en
marxa aquest estiu al litoral de la
ciutat per intentar evitar que
els humans tirin escombraries
quan van a la platja. L’espai on
estarà prohibit fumar serà d’uns
40 metres lineals de sorra i es-
tarà ubicat a la zona del carrer
Amposta. Per delimitar l’espai i
fer evident que en aquesta zona
de la platja no es pot fumar, a
l’entrada es col·locaran cendrers
perquè la gent hi apagui les ci-
garretes i les deixi allà.

En aquesta mateixa zona de
la platja també s’instal·larà un
punt de retorn d’envasos on els
que retornin els envasos buits
que hagin fet servir rebran cinc
cèntims a canvi per cada envàs.

Amb aquest projecte impul-
sat per Rezero es pretén que les
platges siguin espais lliures de
fum, la gent prengui consciència
de la contaminació que genera

en un entorn natural com aquest
i els efectes que això provoca al
medi ambient i a les altres es-
pècies. Per això, aquesta inicia-
tiva també s’ha impulsat a les
platges del Prat i de Castelldefels.

NOVA REPOSICIÓ DE SORRA
Per intentar reduir la regressió
de la platja, a principis de mes es
va fer una nova aportació de
sorra abocant 25.000 metres

cúbics a la zona situada davant
del carrer Balmes, que va quedar
afectada pels temporals de la pri-
mavera passada.

De fet, per intentar aturar
aquest problema, l’AMB i el Mi-
nisteri de Transició Ecològica es-
tan estudiant la possibilitat de
construir barreres submergides,
una mesura de baix impacte
ambiental per protegir el litoral
dels temporals.

El consistori lluita per conservar el litoral de la ciutat. Foto: Robert Ramos/AMB

Un espai lliure de fum a la platja
per reduir la contaminació

» La campanya pretén evitar que la gent tiri cigarretes a la sorra
» La iniciativa també es fa a les platges de Castelldefels i El Prat

Dos agents municipals reben
una medalla dels Mossos

HOMENATGE4Els Mossos d’Es-
quadra han recordat al sergent
de la Policia Municipal Antoni
López, que va morir ara fa dos
anys en el tiroteig que es va
produir al tanatori de Ponent de
la ciutat el 6 de juliol del 2017.

L’homenatge es va fer el 28
de juny, durant la celebració
del Dia de les Esquadres, on la
policia catalana va entregar una
medalla d’or amb distintiu ver-
mell a l’agent de la policia mu-
nicipal a títol pòstum que van re-
collir la seva dona i la seva filla,
que van participar en l’acte.

Durant l’acte, també va ser
reconegut el caporal Juan Cor-
tés, que en el mateix tiroteig va
ser ferit greu al genoll. Cortés va
rebre per part dels Mossos d’Es-
quadra la medalla d’argent amb
distintiu vermell.

Cortés i la família de López
van estar acompanyats per una
representació municipal en-
capçalada per l’alcaldessa Ra-
quel Sánchez. Les medalles
s’han entregat aquest any per-
què el 2018 el Dia de les Es-
quadres no es va celebrar per
l’aplicació de l’article 155.

Els sindicats denuncien les
altes temperatures als jutjats
POLÈMICA4Els sindicats van
posar el crit al cel perquè, en ple-
na onada de calor, una avaria al
sistema d’aire condicionat als
jutjats va fer que les temperatu-
res a dins de l’edifici arribessin
a assolir els 38 graus.

El problema és que, tal com
va admetre la jutge-degana de
Gavà, l’avaria del sistema de
climatització dels tribunals ubi-
cats a la plaça Batista i Roca es
va produir el mes de maig,
però la Conselleria de Justícia
no ho ha arreglat fins ara, a
mitjans de juliol.

Tal com va recollir l’Agència
Catalana de Notícies, els sindi-
cats van advertir que la calor ja
estava “afectant la salut dels
empleats” i van recordar que la
legislació en riscos laborals diu
que no s’haurien de superar els
27 graus i que, si això passa, es
pot suspendre l’activitat.

A principis de mes, la Con-
selleria de Justícia es va com-
prometre a arreglar el sistema de
climatització abans d’acabar el
mes i, mentre durin les tasques
de reparació, un tècnic compro-
va les condicions climàtiques.

Mil bastoners i bastoneres
se citen a la Trobada Nacional
TRADICIÓ4La ciutat va acollir,
el 6 de juliol, més d’una qua-
rantena de colles bastoneres d’a-
rreu de Catalunya amb motiu de
la 44a edició de la Trobada Na-
cional de Ball de Bastons.

Els encarregats d’organitzar-
ho tot i fer d’amfitrions van ser
els Bastoners de Gavà, que van
aprofitar aquest esdeveniment
per celebrar que fa una dècada
que van posar en marxa l’entitat.

A més de més d’un miler de

bastoners i bastoneres, a la tro-
bada hi van participar prop de
500 músics i uns 800 acom-
panyants que, sumat al públic
que no es va voler perdre la fes-
ta, van portar a la ciutat gairebé
unes 5.000 persones.

Des de l’entitat es mostren sa-
tisfets d’haver pogut viure i or-
ganitzar una festa d’aquesta
magnitud, que va servir per
anunciar que l’any que ve es
farà a L’Arboç.

Cultura | El refugi antiaeri acull una nova exposició
El refugi de la ciutat acollirà, fins a l’octubre, una exposició sobre arquitectura com-
memorativa i funerària del segle XX en memòria dels caiguts durant les dues gue-

rres mundials. Es reproduiran grans monuments dissenyats pels millors arquitectes.
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SOCIETAT4Fractures al nas, en
una espatlla i en una cama.
Aquestes són les severes conse-
qüències de l’accident que va pa-
tir dilluns 8 de juliol a la Renfe el
consultor en comunicació Da-
niel Condeminas, col·laborador
del Grup Comunicació 21, i que el
portaran al quiròfan els pròxims
dies després d’haver estar hospi-
talitzat.

Eren aproximadament dos
quarts de tres del migdia de di-
lluns quan Condeminas arribava
a l’estació de Renfe de Gavà des-
prés d’haver agafat l’R2 Sud a l’es-
tació de Passeig de Gràcia de
Barcelona. Viatjava en un comboi
Civia, uns trens de plataforma
molt elevada en els quals es des-
plega un graó retràctil mecanit-
zat per salvar l’alçada entre l’an-
dana i el vagó.

Amb les portes acabades d’o-
brir i el tren aturat, Condeminas
es disposava a sortir a l’andana
central de Gavà. Va veure el graó
desplegat, va acomodar-se les
seves pertinences i va fer el pas
per sortir, però en aquest breu
marge de temps el graó ja no hi
era –malgrat que les portes es-
taven obertes i no s’havia activat

cap avís sonor de tancament– i
Condeminas va patir, despre-
vingut, una caiguda entre el vagó
i l’andana. El resultat, un greu im-
pacte frontal.

Ell mateix, des de terra i amb
fort dolor, va poder enretirar-se
suficientment de l’extrem de l’an-
dana, però el tren va quedar atu-
rat uns 10 minuts i diversos pro-
fessionals de Renfe es van inte-
ressar pel seu estat de salut. Con-
deminas detalla que els va de-
manar dues assistències: una
ambulància, que arribaria passats
uns 20 minuts, i la presència de
la Guàrdia Urbana per deixar
constància de l’accident que aca-
bava de patir. Aquesta última,
però, no va arribar mai, cosa que
el fa pensar que els responsables
de Renfe no la van requerir tal
com ell els havia demanat.

L’ambulància el va portar a
l’Hospital de Viladecans, on va re-
bre la primera atenció mèdica,
per després ser traslladat a
l’Hospital de Barcelona, on van
acabar de fer-li les proves perti-
nents i van confirmar-li les di-
verses fractures que havia patit:
al nas, a l’húmer i a la tíbia.

En declaracions a Línia Mar,

Condeminas lamenta que tot ple-
gat l’obligarà a estar en repòs ab-
solut durant mesos i compta que
no podrà tornar a fer vida normal
fins d’aquí a un any o any i mig.
Per tot plegat, avança que pre-
sentarà una reclamació a Renfe i
a les seves asseguradores per re-
parar els danys que li ha causat el
que ell considera un “error me-
cànic greu”. “Després d’haver
suportat durant anys el mal ser-
vei de Renfe, ara m’ha tocat pa-
tir un accident greu en primera

persona per una falla mecànica”,
diu Condeminas.

De fet, afegeix que una viat-
gera que es disposava a baixar da-
rrere seu i que el va socórrer en
primera instància li va dir que ha-
via notat un sotrac sota les portes,
cosa que confirmaria que el graó
es va retirar just en aquell mo-
ment. En aquest sentit, Conde-
minas demana que aquesta viat-
gera o qualsevol altre que pugui
aportar el seu testimoni de l’acci-
dent es posi en contacte amb ell

a través del seu correu electrònic:
dcondeminas@gmail.com.

Daniel Condeminas és con-
sultor en comunicació. Ha estat
degà del Col·legi Professional
de l’Audiovisual de Catalunya i
responsable de la comissió de
noves tecnologies de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, entre altres respon-
sabilitats. Actualment col·labo-
ra amb el Grup Comunicació 21
a través d’articles d’opinió, re-
portatges i entrevistes.

Daniel Condeminas, en una imatge d’arxiu. Foto cedida

Daniel Condeminas 
pateix un accident a la Renfe
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SOCIETAT4Una operació con-
junta dels Mossos d’Esquadra, la
Guàrdia Civil i la Policia Nacional
ha servit per desarticular un clan
familiar de la ciutat que es dedi-
cava al tràfic de marihuana. El 19
de juny, més de 200 agents de la
policia catalana i un centenar
d’efectius dels altres cossos de se-
guretat es van desplegar pel barri
de Sant Cosme per fer mitja dot-
zena d’entrades i registres en di-
ferents propietats després de cinc
mesos d’investigacions i segui-
ments als principals sospitosos.

Tal com recull l’ACN, a prin-
cipis de mes es van donar a co-
nèixer alguns detalls de com fun-
cionava aquest grup i es va saber
que, en un dels immobles regis-
trats, els traficants tenien una
plantació de marihuana en un so-
terrani amagat sota el plat de la
dutxa. Per poder-hi accedir, el
grup havia muntat un mecanis-
me que s’accionava mecànica-
ment i permetia aixecar el plat, de

més de 200 quilos, i entrar en un
espai d’uns 45 metres quadrats
on els agents van trobar 710
plantes de marihuana.

Durant els escorcolls, els
agents també van trobar gairebé
10.000 euros i diferents armes de
foc. L’operació va acabar amb sis
detinguts, tres dels quals han

acabat a presó per ordre del jut-
ge, que ha deixat els altres en lli-
bertat amb càrrecs.

Els agents policials també van
explicar que un dels líders del clan
s’havia presentat a les eleccions
municipals amb una de les agru-
pacions locals que van concórrer
el 26 de maig.

Un dels detinguts surt d’un registre escortat pels Mossos. Foto: Laura Fíguls/ACN

Cau un grup de traficants que
tenia la plantació sota la dutxa
» 300 agents de policia desarticulen un clan familiar de Sant Cosme
» Un dels sis detinguts en l’operació es va presentar a les municipals

Premi per a les obres fetes 
al passeig Marítim

GUARDÓ4Els premis d’arqui-
tectura FAD han reconegut la
“subtil intervenció” duta a terme
al passeig Marítim de la ciutat
per l’arquitecta Imma Jansana,
juntament amb Conchita de la
Villa i Robert de Paauw.

El jurat valora la capacitat del
projecte de “conjugar la volun-
tat de preservar i millorar espais
naturals fràgils en procés de de-
gradació, amb el seu ús, gaudi i
valoració per part de la ciutada-
nia que ha de fer-se’ls seus.”

Des de l’entitat que entrega
aquests premis d’arquitectura, i
que en el cas del passeig Marítim
el premi al millor projecte és en
la categoria ‘Ciutat i Paisatge’,
consideren que “la complexi-
tat” d’aquest treball el converteix
“en un referent i un exemple per
a aquest tipus d’actuacions”,
que recupera els ecosistemes
dunars, de la vegetació autòcto-
na i de les zones humides i ho fa
amb recorreguts i zones d’es-
barjo que respecten l’entorn.

CULTURA4El recentment es-
trenat Teatre de L’Artesà va ser
l’escenari escollit per celebrar la
gala d’entrega dels Premis Na-
cionals de Cultura. L’acte es va
fer el dijous 4 al vespre i, amb la
presència del President de la
Generalitat, Quim Torra, va ser-
vir per reivindicar el paper trans-
formador de la cultura.

Aquest any, els guardons que
atorga el Consell Nacional de la
Cultura i les Arts (CoNCA) van
reconèixer la tasca d’artistes i

personalitats com la pianista i
compositora Clara Peya; la cui-
nera Carme Ruscalleda; l’edito-
ra Maria Bohigas; l’escriptor
Jaume Cabré; la historiadora
Josefina Matamoros i l’artista
Josep Ponsatí.

També van ser premiades
entitats com la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, la fira d’es-
pectacles literaris Litteratum de
Móra d’Ebre, el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya i el Mu-
seu de Lleida.

L’alcalde Lluís Mijoler va ser
l’encarregat d’entregar el premi
a l’editora, traductora i filòloga
Maria Bohigas, premiada per
fomentar la recuperació de clàs-
sics catalans del segle XX a tra-
vés de Club Editor.

L’acte, que va recordar els
afectats per l’incendi de la Ribera
d’Ebre, va fer referència a dife-
rents elements de la cultura i la
vida de la ciutat i va comptar
amb una actuació musical del
cantant Alfred Garcia.

Els FAD premien la conjugació entre la natura i els usos recreatius. Foto: AMB

Els Premis de Cultura, a L’Artesà

Civisme | 300 veïns participen a l’‘Apropa’t i Opina’ 
Gairebé 300 pratencs i pratenques van participar en la iniciativa posada en marxa

pel Programa de Convivència i Civisme. Durant cinc dies i al voltant d’un sofà situat a
plaça Catalunya, es van fer diferents activitats per millorar la convivència a la ciutat.



Esports
13 | 

Les vacances d’aquest any seran
més curtes que mai per a l’AE
Prat. Els de Pedro Dólera van
aconseguir l’anhelat retorn a Se-
gona B el passat 30 de juny a Por-
tugalete i dues setmanes més
tard, el passat dilluns 15, ja co-
neixia el calendari de la tempo-
rada 2019-20. 

Els pratencs, que han aprofi-
tat les primeres setmanes del
mes per anunciar renovacions
(Andrés Díez, Manuel Raíllo,
Toni Larrosa, Putxi, Andreu Guiu
o Oriol Ricarte, entre altres) i fit-
xatges (Carlos Guzmán o Albert
Caparrós) debutaran al Sagnier
en el penúltim cap de setmana del
mes que ve rebent  l’Hércules. El
primer desplaçament serà al
camp de l’Orihuela, la primera
volta s’acabarà el cap de setma-

na de Reis de l’any que ve al camp
de l’Atlético Levante, mentre que
l’última jornada del curs serà al
Sagnier contra el filial granota.

L’equip ha quedat exempt de
la primera ronda de la Copa Ca-
talunya absoluta, mentre que els
compromisos de la pretempora-
da; el dia 31 es farà la presenta-
ció contra l’Espanyol B, mentre
que l’equip jugarà contra el Vila-
nova, el Tona o el Castelldefels.

TERCERA I PRIMERA CATALANA
La resta d’equips de la zona del
Delta seguiran en la mateixa ca-
tegoria en la qual ja havien ju-
gat el curs passat. D’aquesta
manera, la UE Castelldefels serà
l’únic representant al grup 5
de Tercera Divisió, mentre que
la UE Viladecans, el CF Gavà i
la UD Vista Alegre ja estan con-
firmats en l’agrupació del grup
2 de Primera Catalana.

L’equip va aconseguir l’ascens de categoria el passat 30 de juny. Foto: AEP

L’AE Prat ja coneix el calendari
per a la temporada a Segona B
» Els de Dólera, exempts de la primera ronda de la Copa Catalunya
» Castelldefels, Gavà, Viladecans i Vista Alegre, a punt per al nou curs

El CCR renuncia a l’ascens 
i jugarà a Tercera el curs que ve

El pitjor escenari fu-
tur possible es confir-
mava el passat 28 de
juny. El CCR Castell-

defels anunciava la seva renúncia
a l’ascens que s’ha guanyat es-
portivament i, a més, explicava
que el curs que ve serà un dels
equips de Tercera.

En un comunicat institucio-
nal, l’entitat explicava que “la
conjuntura econòmica de les em-
preses privades i la manca de su-
port públic (ajuntaments, Dipu-
tació, Generalitat…) han fet in-
fructuosos els intents d’aconse-

guir un pressupost mínim per
competir amb garanties i asse-
gurar els compromisos econò-
mics i personals que caldrien”.

La directiva va lamentar que
això sigui “una situació que es re-
peteix en les darreres temporades
en el futbol sala català” i va asse-
gurar que equips d’altres grups i
d’altres localitats d’Espanya no es
troben amb aquests problemes. 

La decisió de baixar una ca-
tegoria l’argumenten dient que el
projecte esportiu té com a pedra
angular la presència de jugadors
del planter al primer equip.

El viladecanenc Joel Plata,
segon a l’estatal de gimnàstica
GIMNÀSTICA4A les portes de la
victòria. El viladecanenc Joel
Plata va proclamar-se subcampió
d’Espanya de gimnàstica artísti-
ca en el campionat que es va ce-
lebrar a València durant la pri-
mera setmana d’aquest mes. El
gimnasta del Club Gimnàstic
Sant Boi va pujar al segon calaix
del podi, una plaça per darrere
del campió, l’alcoià Néstor Abad.

Les actuacions més destaca-
des de Plata en aquest Campio-
nat d’Espanya Individual, Clubs
i Autonomies van ser l’exercici de
terra, el cavall amb arcs, les pa-

ral·leles i la rutina de barra (en to-
tes elles va aconseguir la segona
posició), que li van servir per arri-
bar a la marca de 82.916 punts.
El campió d’Alcoi va tancar la
competició amb una suma total
de 84.333 punts.

12È A MINSK
Abans d’aconseguir aaquest sub-
campionat, Plata havia format
part de la delegació espanyola
participant en els Jocs Euro-
peus a Minsk. El gimnasta va
acabar en la dotzena posició ge-
neral en aquesta competició.

Tres medalles per a pratencs
en els World Roller Games

PATINATGE4El passat diumen-
ge 14 van arribar a la seva fi els
World Roller Games, i en els
quals els patinadors del CP Co-
bra del Prat van tenir un prota-
gonisme força destacat.

El patinador pratenc Nil Llop
va coronar-se campió del món ju-
nior de patinatge en la modalitat
sprint (500 metres) mentre que
en la cursa de 200 metres va ha-
ver de conformar-se amb el bron-
ze. Les dues medalles de Llop són

una recompensa a la seva perse-
verança, després que l’any passat
s’hagués lesionat de gravetat en-
trenant i que estigués fora de
combat durant gairebé 10 mesos.
La seva companya del CP Cobra,
Luisa María González, va guan-
yar una plata en la prova dels
3.000 metres relleus.

La delegació espanyola va su-
mar 33 medalles (10 ors, 12 pla-
tes i 11 bronzes) combinant ac-
tuacions individuals i col·lectives.

Bàsquet | El CB Prat renova la vinculació amb el Joventut
El mes va començar amb una bona notícia. El passat dilluns 1 el CB Prat va confirmar

que  la vinculació amb el Joventut de Badalona seguirà durant el curs que ve. D’aquesta
manera, la temporada 2019-20 serà la quinzena no consecutiva de relació entre els clubs.

Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
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Eva Longoria, una de les actrius més conegudes del pla-
neta, ha escollit Barcelona per passar recentment les se-
ves vacances d’estiu juntament amb la seva família. En-
tre altres escenaris, Longoria es va mostrar meravellada
per indrets com la Sagrada Família o el Parc Güell i va

penjar una foto a Instagram fent bombolles amb el seu
fill a la Catedral. Durant la seva visita a la ciutat, l’actriu
va rebre les salutacions de seguidors i curiosos, i tam-
bé consells per evitar robatoris. Possiblement el que
primer ve al cap si parlem de la intèrpret texana d’as-
cendència mexicana és el seu paper a Desperate Hou-
sewives. La sèrie, caracteritzada per un humor àcid i
personatges femenins molt retorçats, va fer saltar a
la fama Longoria. L’actriu es va fer un nom gràcies a
la seva interpretació de la freda i carismàtica Gabrie-
lle Solís. En tot cas, Longoria va mostrar la seva cara

més allunyada de la ficció i més agradable i real en la
seva estança per relaxar-se a la capital catalana.     

Picasso i la fotografia
El Museu Picasso de Barcelona acull fins al 24 de setembre
l’exposició ‘Picasso, la mirada del fotògraf’, que proposa una

immersió en l’univers de l’artista malagueny a través de la fo-
tografia. La mostra està feta a partir dels amplis arxius perso-
nals de Picasso i conté més d’un centenar d’impressions fo-
togràfiques d’època i plaques de vidre inèdites. El recorregut
es fa a partir de seccions cronològiques i enfocaments temà-
tics que inclouen obres importants i insòlites: escultures, pin-
tures i dibuixos que dialoguen amb les fotografies. Les imat-
ges mostren un artista creador que també és autor i model. 

Llibres Teatre

2PrincesesBarbudes fan de la seva ca-
rrera un continu i entretingut concert
familiar. Amb l'àlbum il·lustrat que la
banda publicarà a principis de setem-
bre, ens proposen conèixer la vida dels
primers humans del paleolític. El disc
es dirà La bona vida (Autoeditat, 2019) i
ja han estrenat el senzill d'avançament,
Tot és fresc, a través d’Enderrock.

Música Pelis i sèries

La bona vida
2PrincesesBarbudes

E V A  L O N G O R I AQUI ÉS?
Ser una de les actrius més reconegudes

‘Desperate Housewives’ la va fer saltar a la fama

Famosos

Venir a Barcelona a fer vacances
Va visitar indrets com la Sagrada Família o la Catedral 

Els seguidors li aconsellen anar amb compte
Els fans adverteixen Longoria dels robatoris a la ciutat

QUÈ HA FET?

La fitxa

|Marvel Ultimate Alliance 3
Després de 10 anys sense novetats a la saga, arriba la tercera entrega
d’aquest títol, que només estarà disponible per a Nintendo Switch.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Després d’haver escapat de la Casa de
la Moneda y Timbre amb els diners, la
banda de lladres liderada pel Profesor
ha escapat i ha aconseguit arribar a
una illa paradisíaca. Tot i això, Tokio,
Nairobi o Denver veuran com la seva
tranquil·litat es veu, de nou, amenaça-
da després que Río sigui detingut. El
grup es veurà obligat a tornar a Madrid.

La casa de papel
Netflix

Tarrasón ha escrit i dirigeix aquesta
obra, que compta amb el nivell d’Imma
Colomer, Quimet Pla, Pep Ferrer i Anna-
bel Castan per parlar de la història de la
Solange, una dona de 77 anys que s’ha
quedat viuda i que vol viure la vida al
màxim ara que es veu obligada a anar a
la residència, que viurà una revolució.

A La Villarroel de Barcelona.

Un dia qualsevol
Oriol Tarrasón

El Víctor és un jove sense ambicions i
amb una tendència a posar la pota
quan tot va bé que últimament està
degenerant en una absurda espiral au-
todestructiva. Una novel·la amb un
humor grotesc i una història contem-
porània on emergeix una realitat deli-
rant que s’ho empassa tot i ho digereix
en forma de cant a la insignificança.

La fuga de l’home cranc
Guillem Sala

Viu en línia
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DILLUNS 29 DE JULIOL
Matí-Tarda Per acabar el mes es farà una do-

ble sessió informativa per a la inscripció a la
Borsa de Treball municipal. Activitat gratuï-
ta. / La Guaita.

DEL 23 AL 27 DE JULIOL
11:30 Durant cinc dies d’aquest mes es faran les

sessions 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.

DIUMENGE 4 D’AGOST
11:00 El primer diumenge del mes que ve es farà

una visita guiada al refugi antiaeri de la Ram-
bla. El preu de l’activitat és de 4 euros per a
adults i infants (2,5 entrada reduïda). / Re-
fugi antieri de la Rambla.

DIVENDRES 19 DE JULIOL
21:30 L'Associació Cultural Mossèn Cinto Ver-

daguer presenta la seva versió de l’obra
d’Àngel Guimerà Mar i cel després de gaire-
bé un any d’assajos i preparació. Faran sis fun-
cions. / Atrium.

FINS AL 31 DE JULIOL
Matí-Tarda Durant les darreres setmanes d’a-

quest mes es podrà visitar l’exposició del 40è
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Vila-
decans, una exhibició de talent local. / Mu-
seu de Viladecans.

DISSABTE 20 DE JULIOL
21:00 Bienvenida a Montparnasse serà el títol

seleccionat per a la pròxima projecció (la ter-
cera) del cicle Cinema lliure a la platja. Acti-
vitat gratuïta. / Platja del Prat, davant la guin-
gueta Iguana.

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
20:00 El indie son los padres serà el nom del con-

cert d’Aldara Panda que s’emmarcarà en el ci-
cle cultural #NoDjSession. Entrada gratuïta.
/ La Capsa.

DIUMENGE 21 DE JULIOL
CASTELLDEFELS El penúltim diumenge d’aquest

mes se celebrarà la 21a edició del Trofeu
Mediterrani de Patinatge Artísitic (Tot el dia).
/ Pista Poliesportiva Can Roca.

Totes les obres presentades a l’edició
del 2019 d’Artista XL del Prat 2019 es
podran visitar en una mostra fins al dia
21. / Centre d'Art Torre Muntadas.

Recta final de la mostra
‘Artista XL del Prat 2019’

Fins al 21 de juliol

Una de les grans obres del ballet de
tots els temps, El llac dels cignes, arri-
ba a la ciutat de la mà del Ballet de
Moscou. Entrades ja a la venda. / Es-
pai Maragall.

El Ballet de Moscou representa
‘El llac dels cignes’ a la ciutat
Divendres 26 de juliol a les 21:00

El primer divendres del mes que ve, la
companyia la Minúscula organitzarà
la sessió anomenada Capses i capsetes
amb historietes. / Biblioteca a la plat-
ja Carme Romaní.

La companyia la Minúscula
prepara l’Hora del conte
Divendres 2 d’agost a les 19:00

CASTELLDEFELS El debut oficial de la
UE Castelldefels a la Copa Catalunya ab-
soluta serà contra el Santboià. / Mu-
nicipal Els Canyars.

El Castelldefels debuta a la
Copa contra l’FC Santboià
Diumenge 4 d’agost a les 19:30

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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