OJD-PGD: 6.725 exemplars | redacció: 93 458 87 80 – continguts@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 – publicitat@comunicacio21.com

ENS HI VA LA SALUT pàg 3

ESPORTS pàg 12

La contaminació de l’aire:
un problema que cal
afrontar de forma urgent

El viladecanenc Sergio Garrote
aconsegueix dues plates al
Mundial de ciclisme adaptat
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Rebuig veïnal a la construcció
de 5.000 pisos al Calamot
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Un centenar de persones de Gavà i Castelldefels participen en una assemblea contra el Pla de Ponent pàg 8

Posar el fre
Veïns i entitats també rebutgen
que creixi el trànsit d’avions al Prat
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Viladecans s’acomiada
de la seva festa grossa
i El Prat agafa el relleu
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L’Ajuntament coordina la
policia contra el top manta
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El Prat dona ajudes als
botiguers per modernitzar-se
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Hi ha (moltes) vides en joc
» La contaminació de l’aire és un problema molt greu que afecta tota l’àrea metropolitana
» Aviat es vetaran els cotxes més contaminants, però les entitats volen mesures més dràstiques
Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
La llei del tabac del 2005 va ser
clau perquè socialment es fes un
canvi de xip sobre el perill de fumar. Gairebé 15 anys després, la
gent es posaria les mans al cap si,
de cop i volta, es pogués tornar a
fumar als bars i restaurants. En el
cas de la contaminació de l’aire, la
consciència social sobre la gravetat del problema encara ha de créixer, però va en augment.
Deixant de banda la consciència social, el cert és que el problema de la contaminació a Barcelona i l’àrea metropolitana és greu.
La realitat parla per si sola i és preocupant: entre l’any 2010 i el 2017
a Barcelona hi va haver 3.393
morts que es poden atribuir a la
contaminació. Les xifres formen
part d’una estimació que l’Agència de Salut Pública de Barcelona
va fer en el seu informe del 2017 referent a l’estat de salut de la capital catalana.
ELS COTXES, EL PROBLEMA
El causant principal de la contaminació viatja sobre quatre rodes.
Els vehicles, majoritàriament els
cotxes, provoquen entre el 60 i el
70% de la pol·lució que hi ha a la
metròpolis. Entre les rondes i
Barcelona es mouen un milió de
vehicles diàriament. De tots
aquests cotxes que entren a Barcelona, dues terceres parts provenen de fora de la ciutat.
Davant d’això, i de la mateixa
manera que el 2005 es va fer la llei
del tabac, quines mesures han
pres els polítics per intentar reduir
el problema? A partir de l’1 de gener de l’any que ve entrarà en vigor l’anomenada Zona de Baixes
Emissions de forma permanent,
que prohibirà l’entrada a Barcelona dels cotxes més contami-

nants: els que no tenen cap etiqueta ambiental de la DGT. Es calcula que seran uns 50.000.
La Zona de Baixes Emissions
inclou una àrea de 95 quilòmetres
quadrats que abraça gairebé tota
Barcelona –en queden fora la
Zona Franca i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes– i
àrees dels municipis propers a les
rondes com són Sant Adrià de Be-

Els vehicles provoquen
entre el 60% i el 70%
de la contaminació que
hi ha a la metròpolis
sòs, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. La prohibició s’aplicarà entre els dilluns i els divendres,
de les set del matí a les vuit del vespre. La Zona de Baixes Emissions existeix des de l’1 de desembre del 2017 de forma no permanent, però no s’ha aplicat mai.
Durant la presentació pública de la mesura, que va tenir lloc
el 16 de setembre, es va explicar
que les multes que s’hauran de

La contaminació de l’aire provoca cada any víctimes mortals. Fotos: Alfons Puertas (Observatori Fabra) i Pol Solà (ACN)

pagar per no respectar la prohibició seran de 200 a 999 euros si
no hi ha episodi de contaminació
i de 499 fins a 1.800 euros amb
episodi de contaminació. Hi haurà, però, un període d’adaptacions
i les sancions no es començaran
a posar fins a l’1 d’abril.

MESURA INSUFICIENT
Les entitats ecologistes, per la
seva banda, creuen que les mesures restrictives que contempla
la Zona de Baixes Emissions no
són suficients. Des d’Ecologistes
en Acció denuncien “la inacció” de
la Generalitat “davant la greu situació de contaminació” i reclamen restriccions “urgents” del
trànsit “per protegir la salut de la
ciutadania”. L’entitat recorda que
la situació “d’emergència sanitària” va més enllà dels episodis
puntuals d’alta contaminació. A
banda de la reducció “dràstica” del
trànsit motoritzat, l’entitat considera que cal fer un pla amb protocols d’actuació que s’activin
amb més antelació.
Qui també creu que fan falta
mesures dràstiques són la Plataforma per la Qualitat de l’Aire
i el Moviment per la Justícia

Climàtica i demanen un peatge
urbà “per reduir un 50% els vehicles privats”.
Precisament, la qüestió del
peatge va ser un dels temes que es
van tractar el passat 10 de juliol
durant la constitució de la Taula
per l’Emergència Climàtica que
impulsa l’Ajuntament de Barcelona. L’alcaldessa Ada Colau va
afirmar pocs dies després que
s’estudiarà la seva implantació, tot

Les entitats ecologistes
creuen que el peatge
urbà s’ha de posar en
marxa urgentment
i que la tinent d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet
Sanz, va dir que la seva aplicació
depèn del permís de l’Estat.
MULTA EUROPEA
Que el problema és greu ho evidencia la decisió de la Comissió
Europea (CE) de finals de juliol
de portar l’Estat espanyol als
tribunals per no fer prou contra
la contaminació. Segons la CE, les

últimes dades de la qualitat de
l’aire demostren que s’han sobrepassat de forma persistent
els límits legals de pol·lució a Barcelona, Terrassa, Sabadell, el
Prat del Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet i Granollers.
Tanmateix, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, considera que “les dades
no són tan dolentes perquè ens
portin davant d’un tribunal europeu”, ja que a Catalunya “només dues estacions superen el límit, i pels pèls: són dues estacions de Barcelona”.
A finals de juliol, Calvet, juntament amb Sanz, Antoni Poveda
(AMB) i Cesco Gomar (Diputació)
van fixar en 18 mesos el termini per
complir els límits que marca Europa. Tot plegat en el marc d’una
cimera contra la contaminació on
la Generalitat, 40 municipis i entitats supramunicipals van conjurar-se per ampliar la zona de baixes emissions, incrementar el
transport públic i fer més carrils
bus-VAO, entre altres mesures.
Una zona de baixes emissions
que, per exemple, ja s’està impulsant a Sant Boi de Llobregat.
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Els semàfors

La lupa

Els abusos a Montserrat
per Iu Forn

Aj. de Castelldefels

El TSJC ha tombat l’ordenança que va
aprovar el Ple per regular els clubs cannàbics de la ciutat després de la denúncia presentada per la delegació del govern. El magistrat considera que la normativa envaeix competències de l’Estat.
Sí, l'Abadia de Montserrat ha estat justificar tot el que va passar amb eufe- Maria Just va descobrir el cas de l'altre
molt valenta encarregant un informe ex- mismes i frases buides, que reconegui pú- abusador, identificat com a V.T.M en
tern i independent per escatir si dos blicament els fets i que en tot moment l'informe que ha estat fet públic ara, i va
membres de la seva congregació van utilitzi un llenguatge directe, cru i clar. decidir expulsar-lo del monestir, això va
abusar de diversos menors. I ha estat
I està molt bé que Montserrat hagi ser tot? És a dir, la justícia no té a dir
molt valenta assumint-ne les conclu- anunciat que a partir d'ara se sotmetrà d'un pederasta si aquest pertany a la l'essions sense cap excusa ni justificació. a un protocol específic de detecció d'a- glésia. Per què a un abusador de menors
Sí, l'abat de Montserrat ha estat busos sexuals a menors. I que aquest que és capellà o monjo no se li aplica la
molt encertat demanant perdó pels protocol funcioni de veritat.
llei dels homes, a part d'aquesta llei diabusos tant als escoltes com als escolans
Ara bé...
vina que és una miqueta millorable?
i per haver fallat en els controls, cosa que
Pel que fa a l'interior de la comunitat,
I 2/ A l'informe es parla de l'exisaltres congregacions i estaments reli- ningú en sabia res de tot això? Pretenen tència “d'una rumorologia sobre el cas”
giosos ni han fet ni faran mai.
que ens creiem que un depredador sexual d'Andreu M. Soler. Què passa al sí de
És d'agrair que l'actual
l'església que sempre que
cúpula del monestir afronti
topem amb un cas com
Què canviarà en la mentalitat
de cara els fets i que n'assuaquest acabem sabent que se
meixi la culpa tot i que van
sabia però que s'ha tapat?
dels abusadors i, sobretot,
succeir quan ells no tenien
Què pensa fer l'església; tota
cap responsabilitat jeràrperquè casos n'hi ha a Monten la dels que ho veuen i callen?
quica a la comunitat. I ja era
serrat, Irlanda, EUA, Alehora que l'actual pare abat
manya o Xile; per acabar
hagi qualificat la persona que a l'infor- va estar abusant durant 28 anys (del 1972 amb aquesta situació? ¿Quan reconeime s'identifica com a “G. Andreu M. So- al 2000) d'una xifra de menors que pos- xerà obertament que no són casos aïllats
ler” com “un depredador sexual i un pe- siblement mai sabrem i ningú en va sinó que és una causa general i prendrà
derasta”. Ja tocava començar a dir les sospitar res? Sí, de veritat? I n'estan se- les mesures que calguin perquè els rescoses pel seu nom.
gurs que a partir d'ara s'acabarà aquest ponsables ho paguin i, sobretot, per coTanta transparència és positiva per- silenci còmplice que fa segles que dura al mençar a construir un nou futur? Si això
què potser serveix perquè totes les víc- si de l'església? Per què demà les coses co- ha passat, passa i passarà dins de l'estimes, i no només les 8 que han apare- mençaran a ser diferents? Què canviarà glésia és per alguna cosa. La valentia de
gut ara, tinguin la sensació de suport i en la mentalitat dels abusadors i, sobre- segons quins informes està molt bé, però
d'escalf necessària per atrevir-se a tot, en la dels que ho veuen i callen?
potser han de canviar moltes coses i molt
afrontar una situació que els angoixa des
I dues qüestions internes, però que profundes per eradicar-ho.
de fa anys i per poder superar-la.
afecten tota la comunitat religiosa:
Publicat a El Nacional.cat
És molt positiu que l'abadia no intenti
1/ Quan als anys 60 l'abat Cassià
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Aj. de Viladecans

La companyia elèctrica impulsada per
l’Ajuntament viladecanenc està en marxa des de finals de juliol. L’empresa, que
aposta per l’energia verda, ja ha aconseguit més de 150 clients i més de 2.000
persones han demanat informació.
pàgina 9

El Prat

Un informe del Fòrum Empresarial del
Llobregat diu que la ciutat és el millor
municipi de la comarca del Baix Llobregat per buscar feina, ja que durant
el primer trimestre de l’any s’han contractat 1.773 persones.
pàgina 10

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@apuente

Un truco que usamos
los castellanoparlantes
para no enfadarnos con
trabajadores por no hablar nuestra
lengua es no encontrarnos nunca con
ninguno, porque en España nadie contrata a alguien que no habla castellano de cara al público. Tomad nota, valencianos supremacistas.

@PonsPereAntoni
La nova dels Manel
m'ha semblat horrible,
però també em va semblar horrible d'entrada tot el disc anterior i ara crec que té 6 cançons extraordinàries. Ara: quina sort mostrar eldarrer que has fet i que la gent discuteixi sobre si és bo o no i, sobretot, sobre què punyetes has volgut fer.
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@FonsiLoaiza
El Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid le cuesta a los madrileños 1,3M€. El director
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@ander_errasti
Avui, un altre cop, una
part important de la
ciutadania catalana mostra que, mentre no se li doni sortida, seguirà defensant en pau la seva reivindicació legítima. En temps de crisi de
la democràcia, és una lliçó espectacular. Bona #Diada19 a tothom i visca
els/les catalans/es!
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Forat negre

Rieres i tsunamis

per Amadeu Palliser

per @ModernetdeMerda

na filla i els seus pares es retroben setze anys després. Va passar a Bielorússia, on la petita Yulia de només quatre anys es va
perdre en un viatge en tren. La jove, ara de vint anys, va aconseguir contactar amb els seus progenitors per Internet. El temps
sense pares el va passar amb una família d’adopció.

U

l destructiu huracà Dorian ha fet aterrar a dues platges de
Florida 16 envasos de cocaïna. Els fardells, que tenen un
valor de 300.000 dòlars, van caure davant d’un home que
passejava per la costa americana. No se sap d’on provenien,
però ja estan en mans d’agents federals.

E

na dona de 73 anys dona a llum dos nadons a l’Índia. La
mare, casada des del 1962 amb el seu marit de 82 anys, va
haver de recórrer a la cesària per tenir els nens, que estan en
perfecte estat. L’alegria, però, es va esfumar després que el pare patís un infart l’endemà del part.

U

arco Crivela, alcalde de Rio de Janeiro, ordena retirar
un còmic per un petó entre dos homes. El polític evangèlic va exigir retirar de la Biennal del Llibre de la ciutat
brasilera els exemplars d’un capítol dels Venjadors de Marvel
on apareixien dos personatges masculins fent-se un petó.

M

l monstre del llac Ness podria ser en realitat una angula gegant. Així ho proposen científics de la Universitat d’Otago
(Nova Zelanda), que durant un any han estudiat la composició
de les aigües i les restes d’ADN del llac per conèixer a quin animal
fan referència totes les llegendes sobre Nessie.

E

El + llegit
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Polèmica a l’Olla del Rei
per l’aparició de peixos morts

2

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

3

Un acord amb l’ICF permetrà
a Viladecans recuperar els cinemes Lauren

4

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

5

Càritas atén 3.273 veïns
que viuen en situació de pobresa

Davant un problema, cal saber si
el subjecte el percep com a tal, si
vol resoldre'l, si ho comprèn i si
té la capacitació per solucionarlo. En aquest moment, després
de la presentació del seu “programa comú progressista”, Pedro Sánchez ens ha demostrat,
per enèsima vegada, que no percep el problema català, o no vol
resoldre'l, o no el comprèn, o no
té la capacitació per resoldre’l.
La història ens ha ensenyat
que l'estat espanyol només percep i està capacitat per perpetuar i maximitzar el seu poder
centralitzador. És un forat negre
que tot ho absorbeix i destrueix
tot el que li és diferent.
I la mostra de la seva major
falsedat la manifesta amb la repetició del seu mantra que el
problema català és de convivència, i així ens menysté i ridiculitza; fórmula repetida pels seus
escuders Ábalos, Borrell, Calvo,
Celaá, etc. I, d'aquesta manera,
tanca el seu cercle “virtuós”, ja
que soluciona la seva dissonància cognitiva potenciant el seu
atavisme.

N'hi ha que situen l'amor a l'abril,
amb l'arribada de Sant Jordi.
D'altres al febrer, amb aquella altra festa que déu-n'hi-do. Però
l'amor real, el sincer, el que ens
eriça la pell i sacseja els sentiments, aquest a Catalunya el
vivim al setembre, època daurada de rieres i torrents. És llavors quan ens endinsem de ple
en un formidable triangle amorós entre l'home, la meteorologia i el motor. Un triangle passional i barroer que sol acabar,
gràcies a déu, al mar.
Bé, tot just hem encetat el
mes de setembre, i ja sentim la
remor d'una riera que baixa.
Una riera que no du aigua, sinó
una sentència devastadora. Sense frens, muntanya avall, és a
punt d'arribar a la línia de la costa. S'ho endurà tot, no deixarà res
dempeus, la geografia i l'estat d'ànim trinxats. Serà una desgràcia
ben pronosticada, perfectament
apamada pels nostres meteoròlegs de capçalera.
I en aquesta tensa espera,
amigues i amics, no diríeu mai
on ha deixat aparcat el cotxe l'independentisme.
Efectivament.
Seguint la llarga i consolidada tradició de les nostres terres,

l'independentisme ha deixat el
cotxe aparcat allà, com un conill
immòbil esperant la mossegada
de la serp, i ara correm-hi tots a
treure la màquina abans que la
riuada se l'endugui. A contrarellotge, amb el so de la cavalcada
de l'aigua amenaçant-nos els
moviments. La gent passa pel
costat de la riera i es diu, mira
aquell cotxe allà. L'altre perd la
mirada i fa que no amb el cap.
Hi ha un bri d'esperança,
però. Sembla que, contra l'aigua
de la riera que arribarà des de dalt,
s'hi contraposarà l'aigua d'un tsunami que creixerà des de baix.
Una batalla aquàtica sense precedents. Bé, tant de bo. En principi, si els càlculs no em fallen, un
tsunami ha de superar amb escreix les forces d'una riera. De llarg.
Ja ens explicaran com s'acaba articulant tot plegat, de
quina manera han d'unir-se la
infinitat de gotes de la gran
onada. No és un objectiu fàcil i menys en el moment anímic
actual- però tampoc ho eren algunes victòries -escasses- que
s'han aconseguit. Jo el problema gros que hi veig és que, entre l'onada que baixa de dalt i la
que puja de baix, allà enmig encara hi tenim el cotxe aparcat.

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

#Diada2019

#BarçaTacon

@assemblea: Aquest és l'aspecte de
plaça Espanya! Hem tornat a desbordar
Barcelona amb un crit nítid i clar: independència! Som-hi!

@IniestismoFCB_: Antes de jugar contra
el Barça, el CD Tacón era el Real Madrid.
Después de perder 9-1 contra el Barça, el
CD Tacón vuelve a ser el CD Tacón.

#CamiloSesto

@BenetTatxo: Ovidi Montllor i Camilo
Sesto eren tots dos d’Alcoi. He sentit avui
a la tele que al Camilo Sesto l’Ajuntament
d’Alcoi li farà un panteó i un museu.

|6

Castelldefels
Setembre 2019

Un home va resultar ferit greu per l’explosió d’una bombona de butà al restaurant ‘Cochina miseria’ del passeig Marítim. Els fets van passar a mitjans d’agost, quan el treballador estava fent el manteniment d’una nevera industrial.

Veïns i entitats també rebutgen
un canvi d’ús de pistes al Prat
» Les plataformes demanen mantenir l’actual sistema en un
manifest on recorden la multa de la UE per la contaminació de l’aire
AEROPORT4Preservem Castelldefels, la plataforma Prou
Soroll, APACANA i l’Associació
de Veïns de Gavà Mar han firmat
un manifest conjunt per respondre a les diferents veus que,
des de fa uns mesos, parlen
obertament d’ampliar l’aeroport
del Prat i canviar el funcionament actual de les pistes.
En el document, les entitats
s’oposen “a tota forma de creixement de l’aeroport que es realitzi
alterant l’actual configuració de
pistes”. La qüestió és que molts experts asseguren que si es deixés
l’ús de pistes segregades, que ja
està al límit, i es passés a operar
amb pistes en paral·lel, augmentant el trànsit i el soroll per sobre
de la ciutat, el trànsit d’avions podria créixer exponencialment.
En el manifest, les entitats
que el firmen recorden que l’actual sistema de pistes es va acordar després d’unes “complexes
negociacions” i d’estudis que es

Un avió enlairant-se de l’aeroport del Prat. Foto: Àlex Recolons / ACN

van fer gràcies a les “mobilitzacions veïnals” que aquestes plataformes van liderar entre el
2004 i el 2006.
Les entitats reclamen transparència i unitat d’acció als ajuntaments i poder participar en l’elaboració del futur Pla Director
que s’està fent actualment. També demanen a la resta d’agents
polítics i socials que apostin “per
un creixement sostenible” de

l’aeroport, i que renunciïn a “un
augment indiscriminat” del trànsit aeri, més tenint en compte
l’advertència de la Unió Europea
sobre contaminació de l’aire
[veure pàgina 3].
Qui també s’ha sumat a
aquestes queixes és DEPANA,
que demana una nova avaluació
d’impacte ambiental davant les
diverses propostes d’ampliació
que s’han anunciat recentment.

Les fuites d’una canonada
obliguen a tancar una platja

TERRITORI4El trencament d’una canonada de la xarxa d’aigües
residuals de Gavà va provocar
que, a finals d’agost, la bandera
vermella onegés en una zona
d’uns 150 metres de la platja de
la Pineda, a la zona del carrer 17,
durant uns quants dies.
La canonada que es va trencar, un tram de 12 metres de longitud, està ubicat en una parcel·la privada al costat del camí
de la Pineda de Gavà. La qües-

tió és que aquest trencament
va afectar un tub d’impulsió de
grans dimensions que envia les
aigües residuals a la depuradora que hi ha entre Gavà i Viladecans.
Això va provocar que, encara que s’aconseguís reparar el
trencament amb força urgència,
hi hagués fuites d’aigües brutes
que van arribar al mar i que van
obligar a tancar la platja per la
mala qualitat de l’aigua.

La justícia tomba l’ordenança
que regula els clubs cannàbics

TRIBUNALS4El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va anul·lar, a principis d’agost,
l’ordenança municipal sobre
clubs cannàbics, que regula la
ubicació i l’activitat d’aquest tipus d’associacions.
Tal com va avançar l’ACN, el
TSJC va prendre la decisió arran
del recurs que va presentar la delegació del govern espanyol, que
considera que la normativa envaïa competències de l’Estat.
Ara, el tribunal li dona la
raó emparant-se en les sentències que va emetre en el seu

moment el Tribunal Constitucional sobre les lleis per regular
les associacions de consum de
cànnabis impulsades pels parlaments català i navarrès.
La sentència del TSJC diu
que l’ordenança aprovada pel Ple
municipal volia regular l’obtenció i consum de cànnabis i altres
drogues, cosa que no és competència dels ajuntaments.
Davant d’aquesta decisió, i
tot i que tenia l’opció de recórrer
la sentència, l’Ajuntament ha
decidit acatar-la i retirar l’ordenança municipal.

L’Ajuntament coordina la
policia per frenar el top manta
Foto: Àlex Recolons / ACN

líniamar.cat

Successos | Un ferit greu per l’explosió d’una bombona

SOCIETAT4La pressió policial
contra els venedors ambulants
que aquest estiu ha dut a terme
l’Ajuntament de Barcelona ha
provocat un augment de la presència de manters a la ciutat. Des
de mitjans d’estiu, va augmentar
el nombre de venedors ambulants que oferien els seus productes a Castelldefels, sobretot
en zones com l’avinguda dels
Banys o el passeig Marítim.
Davant de les queixes ciutadanes i del sector comercial,
l’Ajuntament va decidir impulsar un dispositiu que coordinés

la feina dels agents de la Policia
Local, els Mossos d’Esquadra i la
Policia Nacional.
L’operatiu estarà en marxa
fins a finals d’estiu i es dedica a
prevenir les activitats il·legals i
delictives i a impedir que els
manters instal·lin els seus punts
de venda al carrer. També sanciona els incompliments de les
ordenances municipals de civisme i comissa els productes
que venen els manters al carrer.
L’Ajuntament recorda que
té programes per ajudar els
manters a entrar al món laboral.
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Política | Raquel Sánchez, nova vicepresidenta de l’AMB

Setembre 2019

L’alcaldessa de la ciutat, Raquel Sánchez, ha estat escollit vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, arran del pacte segellat entre el PSC, En Comú
Guanyem, ERC i JxCat. El càrrec no té cap àrea de gestió específica assignada.

Organització veïnal
per frenar el Pla de Ponent
» El projecte preveu construir 5.000 nous pisos al turó del Calamot
» L’Ajuntament diu que el pla incorpora valors mediambientals
POLÈMICA4Frenar el Pla de
Ponent i evitar que es construeixin 5.000 nous habitatges a la
zona del Calamot i la Riera de
Canyars. Amb aquest objectiu,
més d’un centenar de persones
van participar el 12 de setembre
en una assemblea que va reunir
veïns i entitats gavanenques però
també de Castelldefels, ja que
aquest pla urbanístic afecta les
dues ciutats.
Aquest moviment s’ha posat
en marxa davant els darrers moviments de l’Ajuntament, que a
l’abril va anunciar que aquesta
tardor es començaran a edificar
els primers blocs de pisos d’aquest projecte a Can Ribes, un
dels quatre nous barris que
aquest pla pretén crear a la ciutat i que portaran uns 15.000
nous veïns al municipi.
Durant l’assemblea, els participants van denunciar que el
projecte d’urbanització es farà
basant-se en un pla de fa 15 anys

Els pisos que es preveuen construir al nou barri de Can Ribes. Foto: Ajuntament

que, en el seu moment, va quedar aturat per la crisi i que ara es
vol tornar a posar en marxa.
Davant d’això, les entitats proposen dur a terme diferents accions al carrer, però també als
Plens i, fins i tot, portar el cas als
tribunals.
A més de l’impacte urbanístic, algunes entitats com Quercus,
Ecologistes en Acció o Depana
també denuncien que aquest pla

urbanístic trencarà l’únic corredor natural que queda actualment que connecta el Delta amb
el Parc Natural del Garraf.
Des de l’Ajuntament defensen
que es tracta d’un projecte que
permet fer “realitat el model de
ciutat sostenible” que proposen
i asseguren que el pla incorpora
valors mediambientals i propostes per preservar les espècies
i recuperar les rieres.

El Ple demana la Creu de Sant
Jordi per a la Coral La Igualtat

DISTINCIÓ4Tots els partits presents al Ple municipal van votar
a favor de demanar la concessió
de la Creu de Sant Jordi a la Coral La Igualtat.
Com recull el Bruguers, els
sis partits van llegir una declaració en què destaquen “la sòlida trajectòria concertística de
l’entitat”, que va ser fundada el
1895 i que, per tant, l’any que ve
complirà 125 anys des del seu
naixement.

Des de l’entitat asseguren
que és “molt emocionant que
tots els grups polítics s’hagin
posat d’acord per començar
aquest procés”, que esperen que
acabi amb l’obtenció d’aquesta
distinció que atorga el Govern de
la Generalitat.
La coral, que va néixer seguint la filosofia dels cors de Clavé i del seu creador, Josep Anselm Clavé, és l’entitat més antiga encara en actiu de la ciutat.

Suport europeu per facilitar
l’accés als ajuts socials

AJUDES4El projecte Gavius ha
estat escollit per la Comissió Europea per rebre Fons europeus
de desenvolupament regional
(Feder). L’executiu europeu destinarà 82 milions d’euros per finançar una vintena de projectes
urbans innovadors, entre els
quals hi ha la iniciativa impulsada per l’Ajuntament gavanenc.
El fons europeu finançarà el
80% del cost d’aquest projecte,
és a dir, que aportarà una ajuda de 4,2 milions d’euros d’una
inversió total que puja als 5,3
milions d’euros.

El projecte Gavius és un assistent virtual que servirà per comunicar als ciutadans quines
ajudes socials poden demanar segons el seu nivell de renda, entre
altres aspectes. El projecte també permetrà automatitzar el procés de sol·licitud i el seu cobrament posterior.
Aquest sistema impulsat
per l’Ajuntament pretén que
el consistori es converteixi en
una administració proactiva
amb la ciutadania a través de la
tecnologia i la gestió de dades
i el Big Data.

Reclamen a la Generalitat
que construeixi el tercer CAP

SANITAT4La Comissió de Salut
del Parlament de Catalunya va
aprovar, a mitjans d’estiu, dues
propostes que reclamen al Govern de la Generalitat que faci les
millores que necessita el municipi en matèria d’atenció primària.
La primera resolució aprovada fa referència a la posada en
marxa de la construcció d’un tercer CAP a la ciutat. Com recorden des de l’Ajuntament, aquest
equipament ja està recollit en el
Pla Estratègic Sanitari 20172020 de la comarca i el consis-

tori ja va cedir els terrenys on
s’ha de fer a la Generalitat.
Segons el govern municipal,
la construcció d’aquest nou centre permetria alliberar de pacients els altres dos centres, a
més de disposar de noves especialitats, com radiologia, o aglutinar pediatria en un sol centre.
El segon document aprovat
reclama a la Generalitat que recuperi el servei d’urgències 24
hores al CAP 1. També demana
restablir el dispensari de Gavà
Mar i el servei de farmàcia de
guàrdia durant les nits.
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Condol | Mor l’extinent d’alcalde del PSC Rafael Medina

Setembre 2019

El socialista Rafael Medina, extinent d’alcalde a l’Ajuntament de la ciutat, va morir el passat 6 de setembre. Polítics del seu partit com Miquel Iceta o Meritxell Batet van lamentar la mort de qui va ser primer secretari del PSC del Baix Llobregat.

La Festa Major omple els carrers
d’aigua amb La Mamullada
» Del 6 a l’11 de setembre hi va haver activitats per a tots els públics
» Aquest any s’han presentat les galetes Mamut, un nou dolç local
FESTES4Les jugadores de l’equip sènior de softbol del Club
Beisbol Viladecans van ser les
encarregades de posar en marxa la Festa Major d’enguany,
que es va celebrar del 6 a l’11 de
setembre. Les components de
l’equip, que s’ha proclamat campió de Catalunya en la seva categoria i que té dues jugadores
que podrien competir als Jocs
Olímpics de Tòquio de l’any que
ve, van ser les encarregades de
llegir el pregó divendres 6 a la
plaça de la Vila. A continuació es
va fer l’Espavilada del Mamut,
l’acte que marca l’inici dels sis
dies de festa.
Després d’aquest acte va venir un altre dels plats forts de la
festa d’aquest any, la presentació de les galetes Mamut. Cinc
pastisseries de la ciutat s’han unit
per crear un dolç que combina el
gran patrimoni històric viladecanenc i la qualitat del sector
pastisser local.

La Mamullada durant la Festa Major. Foto: Alvarez Diestro Fotografies/Ajuntament

A banda dels carrers del poble, un altre dels centres neuràlgics de la festa va ser el Parc
de la Marina. Allà és on es van fer
els concerts amb les millors bandes i grups, com per exemple
Hotel Cochambre, La Jauría,
Zoo o Las Migas.
Un altre parc de la ciutat, en
aquest cas el de Can Xic, també
s’hi va fer un altre dels actes més
esperats, la Festa Holi. Aquest

mateix parc també va acollir els
actes que es van organitzar per
als més petits dins la Festa Xica.
El diumenge 8 també va ser
un dels dies amb més activitats, sobretot protagonitzades
per la cultura popular, ja que es
va fer la tradicional cercavila de
gegants, l’actuació castellera i la
Mamullada, que va anar des de
la plaça de la Vila fins a la plaça
de la Constitució.

Monòlegs i teatre local per
començar la tardor a l’Atrium

CULTURA4Les propostes de
creació local seran els projectes
amb què Atrium arrencarà la
temporada aquesta tardor. El
mètode Grönholm, l’aclamada
comèdia de Sergi Belbel, pujarà
a l’escenari dissabte 28 a les
nou del vespre de la mà de l’Agrupació Cultural Mossèn Cinto
Verdaguer.
També hi haurà el concert
Musgo presenta Modo Antártico, divendres 27 a les nou del

vespre, i l’espectacle familiar
Carxofes verdes fregides, diumenge 29 a les 12 del migdia.
L’octubre serà el torn dels
monòlegs amb l’obra ‘Les coses
excepcionals’, divendres 4 d’octubre a les nou del vespre, una
comèdia protagonitzada per Pau
Roca sobre allò que estem disposats a fer pels que estimem, i
amb David Guapo, que el divendres 11 portarà l’espectacle
#quenonosfrunjanlafiesta2.

Detenen un home que va
fugir de la justícia fa 17 anys

SUCCESSOS4Agents de la Policia Nacional van detenir, a principis d’agost, un home que estava fugit de la justícia des del desembre del 2002, quan va disparar a dos vigilants de seguretat al
Maremagnum de Barcelona.
Com recull l’ACN, el detingut
formava part d’un grup de narcotraficants quan, el desembre de
fa 17 anys, el van fer fora d’una
discoteca que hi havia a la zona
d’oci de la capital catalana. Al cap
d’una estona, l’home va tornar
amb una arma de foc i va disparar contra dos vigilants, que van

quedar ferits. Des de llavors, la
policia el buscava per acusar-lo de
dos intents d’homicidi, lesions i
tinença il·lícita d’armes.
Després dels fets, l’home es va
amagar amb diverses identitats
falses a Itàlia, un dels països on
actuava el grup de narcotraficants
al qual pertanyia.
Gràcies a la cooperació policial, els agents van descobrir
aquestes identitats falses i van saber que, quan venia a l’Estat, vivia en un pis de la ciutat d’on gairebé mai sortia i el van detenir
quan anava a una festa familiar.

Vilawatt ja té més
d’un centenar de clients

ENERGIA4Més de 150 persones
ja s’han sumat a Vilawatt, la
companyia elèctrica publicoprivada impulsada per l’Ajuntament per tal de promoure la
transició energètica a la ciutat.
Des del consistori es mostren
satisfets d’haver assolit aquesta
xifra, sobretot tenint en compte
que la companyia es va posar en
marxa a finals de juliol i que els
nous membres s’hi han sumat
durant l’agost i les dificultats que
suposa canvia de companyia. A
més, expliquen que unes 2.000
persones més ja s’han interessat.

El projecte, que es va posar
en marxa el 2016, neix amb
l’objectiu que siguin els ciutadans els que “liderin la transformació del model energètic” viladecanenc.
El govern municipal també
explica que Vilawatt reinvertirà
els beneficis a la ciutat, ja que es
tracta d’un consorci format per
l’Ajuntament, l’AMB i l’Associació Ciutadana per a la Transició Ecològica. A més, esperen
que altres associacions de veïns
i entitats de comerciants i empresaris també s’hi sumin.
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Nomenament | Lluís Mijoler, nou vicepresident de l’AMB
Setembre 2019

L’alcalde de la ciutat, Lluís Mijoler, ha estat escollit vicepresident de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, arran del pacte segellat entre el PSC, En Comú
Guanyem, ERC i JxCat. El càrrec no té cap àrea de gestió específica assignada.

El Prat és la millor ciutat del
Baix Llobregat per trobar feina
» Durant el primer trimestre s’han contractat 1.773 persones
» Les empreses també situen la ciutat en segon lloc en facturació
ECONOMIA4Si busques feina,
fes-ho al Prat: és la millor ciutat de
la comarca per trobar-ne. Així ho
diu l’informe sobre Conjuntura
Econòmica del segon trimestre
elaborat pel Fòrum Empresarial
del Llobregat. Segons aquesta anàlisi, El Prat és el segon municipi que
ha contractat més persones durant
els tres primers mesos de l’any, només per darrere de l’Hospitalet,
que també s’inclou a l’estudi tot i
que forma part del Barcelonès.
Anant al detall de les xifres,
a la ciutat hi ha 45.383 persones
amb feina durant el primer trimestre de l’any. Comparat amb
les xifres del mateix període de
l’any 2018, quan hi havia 43.610
persones contractades, significa
que entre gener, febrer i març
s’han contractat 1.773 persones.
Aquestes dades situen la ciutat només per darrere de l’Hospitalet, on s’han firmat 5.076
nous contractes i s’ha superat la
xifra dels 100.000 treballadors.

Amazon és una de les empreses situades a la ciutat. Foto: Jordi Pujolar / ACN

Viladecans és un altre dels
municipis que aconsegueix quedar entre els cinc primers després de sumar 832 noves contractacions durant el primer trimestre de l’any i arribar a les
20.085 persones contractades.
ELEVADA FACTURACIÓ
Les bones xifres de contractació
es veuen reforçades per la facturació que aconsegueixen les

empreses que hi ha instal·lades
als polígons industrials de la
ciutat.
Un estudi elaborat per la
consultora Informa D&B situa El
Prat com a segona ciutat de Catalunya amb més facturació empresarial, amb una xifra superior
als 11,3 milions d’euros. El municipi ocupa la 16a posició de
l’Estat i a Catalunya només es
veu superada per Barcelona.

Ajudes als comerciants per
modernitzar els seus negocis

COMERÇ4Els propietaris dels
establiments de la ciutat que
tenen el segell “El Prat, comerç
de qualitat” ja poden demanar
una subvenció a l’Ajuntament
per posar al dia els seus locals.
Fins al 30 de setembre,
aquells que vulguin millorar la
imatge externa o interna del comerç, modernitzar el seu negoci o digitalitzar-lo poden presentar la petició per rebre una
ajuda al consistori.

L’objectiu de la subvenció,
que també està disponible per
aquells que han sol·licitat formar
part del programa per obtenir el
segell de qualitat del comerç local, és, justament, fomentar la
qualitat del sector comercial i de
serveis pratenc.
Per altra banda, també s’ha
obert la subvenció per fomentar
la promoció i dinamització comercial de la ciutat amb l’enllumenat de Nadal.

L’Ajuntament se suma al front
comú per no pagar a Endesa

POLÈMICA4El consistori pratenc és un dels prop de 400
ajuntaments catalans que, a finals d’agost, va rebre una carta
d’Endesa. La companyia elèctrica reclama als consistoris que paguin la meitat del deute que han
contret les famílies vulnerables
de cada municipi.
A més, en la missiva, la companyia també adverteix que, si els
ajuntaments no paguen, l’empresa tallarà el subministrament
elèctric a les famílies afectades el
dia 1 d’octubre.
Davant d’aquesta petició, el

govern municipal assegura que
“no pensa abonar l’import reclamat per Endesa” i asseguren
que qui ha d’assumir aquesta factura és la Generalitat i no els municipis.
Des del consistori també denuncien les formes de la companyia elèctrica a l’hora de fer la
petició.
El govern de Lluís Mijoler va
participar en la reunió que es va
celebrar el 4 de setembre en què
van participar diferents municipis afectats i en què es va acordar
que cap ajuntament pagarà.

Música i cultura al carrer
per celebrar la Festa Major

FESTES4Entitats, associacions i
Ajuntament han preparat un programa amb un centenar d’activitats per celebrar, del 27 al 30 de setembre, la Festa Major de Sant
Cosme i Sant Damià.
La celebració es posarà en
marxa el divendres al vespre amb
el Toc d’Inici i l’Esclat de Festa Major i el pregó, que aquest any anirà a càrrec de l’Institut Baldiri Guilera, que aquest any celebra el 50è
aniversari. A la nit, al pàrquing de
l’estació ja hi haurà els primers
concerts amb Tremenda Jauria i
Brise Fenoy.

El mateix escenari acollirà,
dissabte a la nit, els concerts de
Bebe i Los Toreros Muertos.
Aquests espectacles arribaran
després d’un dia ple d’activitats al
carrer, com la trobada castellera
i el ball de bastons que es faran a
la plaça de la Vila o la Festa Holi
que es farà a la plaça Sant Jordi.
Diumenge serà el torn de la
trobada gegantera, que recorrerà
diferents carrers de la ciutat. El
punt final es posarà dilluns amb
el concert de Mocedades i l’espectacle piromusical que es farà al
pàrquing de l’estació a les deu.

11 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Setembre 2019

líniamar.cat

Esports

| 12

Beisbol | Viladecans acollirà el Campionat d’Espanya sub 15

Entre els dies 26 i 29 d’aquest mes, el Camp Municipal de beisbol de Viladecans serà una
de les subseus del Campionat d’Espanya sub 15 de beisbol i softbol. Serà una bona ocasió
per poder veure alguna de les promeses de la categoria cadet d’aquestes disciplines.

» Els de Dani Miret van perdre al Barris Nord contra el Pardinyes
» La lliga es posa en marxa el dia 22 amb un viatge a Benicarló
Pau Arriaga
EL PRAT
El CB Prat es va quedar a només
vuit punts de guanyar un títol. El
conjunt potablava va perdre la final de la Lliga Catalana LEB el
passat dia 15 al Pavelló Barris
Nord de Lleida contra el CB Pardinyes (68-76). Els de Dani Miret havien accedit a la final un dia
abans després d’haver guanyat
contra el CB l’Hospitalet (97-82).
Els blancs van trobar un escenari advers des del salt inicial
i va veure com el conjunt lleidatà aconseguia cinc punts d’avantatge al final del primer parcial. El
14-12 del minut vuit de partit va
ser el darrer moment en el qual
els de Miret van portar la iniciativa en el marcador.
A partir d’aleshores, el Prat va
veure com la distància amb el
Pardinyes anava creixent o es-

El CBP va haver de remar durant bona part del matx. Foto: Enjuanes&Puertas

curçant-se, però l’únic moment
en el qual van tenir opcions de fer
el sorpasso va ser a la recta final
de l’enfrontament, quan es van
col·locar a dos (60-62).
Leo Cizmic, Marc Sese i Marc
Blanch van protagonitzar les millors actuacions individuals pratenques, tot i que el millor jugador del partit va ser el nord-

americà Corey Davis Junior, autor de 21 punts.

PATINATGE4Pluja de medalles
per a Luisa González i Nil Llop.
Aquests dos joves pratencs van
brillar en el Campionat d’Europa de patinatge de velocitat que
es va disputar a Pamplona durant la darrera setmana del mes
passat. Els patinadors del CP
Cobra van tornar a casa amb set
medalles cadascú i continuen
obtenint bons resultats en aquest
2019, després de la seva participació en els World Roller Games.
González va tancar l’Europeu
oferint recitals en totes les proves que va disputar, guanyant-ne

quilòmetres. Garrote va completar el recorregut en 33 minuts
i cinc segons, una marca que només va superar l’italià Luca Mazzone, per dos segons.
El handbiker viladecanenc
tornaria a quedar-se a tocar del
triomf en la prova de ruta. De
nou, Mazzone va adjudicar-se
l’or en un final ajustadíssim en el
qual Garrote va arriscar per avançar l’italià, cosa que el va fer caure de la bicicleta en aquest intent.

sis, tant d’individuals com de
relleus. De fet, en l’única final que
la patinadora juvenil no va pujar
al calaix més alt del podi (la de
volta esprint en circuit) es va penjar la plata.
Els metalls que va aconseguir
Llop, en canvi, van estar més repartits. El júnior va aconseguir
dues medalles d’or, quatre plates
i un bronze en la darrera gran cita
de la temporada 2018-19. Acabat
el Campionat d’Europa, Llop va
anunciar a les seves xarxes socials
que comença a preparar la temporada de pistes de gel.

L’AE Prat suma tres punts en
les primeres quatre jornades

ARRENCA LA LEB PLATA
Amb la Lliga Catalana tancada,
l’equip ha treballat de cara a l’inici
de la LEB Plata, que començarà
per al Prat el dia 22 a Benicarló.
El primer partit a casa serà el dissabte 28 contra el Gran Canaria.

Sergio Garrote guanya dues
plates al Mundial adaptat

CICLISME4Argent al quadrat.
El viladecanenc Sergio Garrote va
ser un dels grans protagonistes
del Campionat del Món de ciclisme adaptat que es va disputar entre els dies 11 i 15 d’aquest
mes. Garrote, que competeix en
la modalitat de handbiking, va
guanyar dues medalles de plata
en la cita que es va disputar a
Emmen (Països Baixos).
El primer dels metalls va
arribar en la contrarellotge de 20

Els patinadors pratencs
brillen al Campionat d’Europa

Foto: Paco Largo / FCB

El CB Prat, subcampió
de la Lliga Catalana LEB

FUTBOL4L’AE Prat ha aconseguit tres empats en les quatre primeres jornades del curs en el seu
retorn a Segona B. Els de Pedro
Dólera han empatat al Sagnier
contra l’Hércules (1-1), al camp de
l’Orihuela (1-1) i en la seva visita
al Barça B (2-2), mentre que l’única derrota que comptabilitzen
va ser contra el Llagostera (1-2).
La visita de l’FC Andorra
(amb el retorn de Fede Bessone)
i el viatge a Saragossa per jugar
contra l’Ebro seran els dos darrers
reptes del mes, mentre que a
l’octubre l’equip potablava s’en-

frontarà al Cornellà o el Lleida Esportiu, entre altres.
A més, l’equip segueix viu en
la Copa Catalunya absoluta, després d’haver quedat exempt en la
primera ronda i haver eliminat el
Cornellà i l’Andorra.
GRAN INICI DEL CASTELLDEFELS
Un esglaó més avall, a Tercera, el
Castelldefels de Miki Carrillo ha
començat el curs amb força. El
conjunt groc ha guanyat set dels
12 punts que s’han jugat en
aquest primer mes i ocupa la
cinquena posició a la taula.
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| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

Famosos

No t’ho perdis

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer
des que el seu single Malamente va veure la llum
a mitjans del 2018. Un any i escaig més tard, dos
premis Grammy Llatins i dos MTV Video Music
Awards l’avalen com una de les artistes més importants del panorama musical actual. Després
de recórrer mig món actuant en festivals de primer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovires
ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu
exitós segon disc– acabarà amb dos grans concerts: un al Palau Sant Jordi, el 7 de desembre, i
l’altre al WiZink Center de Madrid, el 10 de desembre. Tot i que la cantant va ser un dels grans
noms del Primavera Sound i del Mad Cool Festival, els dos concerts finals de la gira suposen una
gran novetat. Per primer cop, la catalana trepitjarà dos dels escenaris més importants de l’estat
espanyol com a única protagonista.

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el
‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però també propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab
Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, impulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objectiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

Llibres

?

R

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

S

A

L

Í

A

Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Anunciar un concert en solitari a Barcelona

QUÈ HA FET

Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 de desembre

...

A LES XARXES

Teatre

O

La fitxa

Bogeria per aconseguir entrades

Els fans no es volen perdre el concert per res del món

Música

Pelis i sèries

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

Amuza
Miki Núñez

Litus
Dani de la Orden

A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Comas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Serra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Portugal de la Revolució dels Clavells.

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha rebut tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntatge de petit format.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, entre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va representar Espanya al festival d’Eurovisió.

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i surten a la llum secrets amagats durant anys.
Litus és l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El director barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiu o El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.
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Castelldefels
DIMECRES 18 DE SETEMBRE
Tot el dia Entre les nou del matí i les nou del
vespre s’instal·larà una unitat mòbil del
Banc de Sang i Teixits per recollir donacions.
/ Centre Municipal Frederic Mompou.

‘La vigília’, de Marc Artigau,
protagonista de la tertúlia
Dijous 3 d’octubre a les 19:00

PROPOSTES
Gavà

La ciutat organitza el
seu quart Sopar Solidari
Divendres 4 d’octubre a les 21:00

El quart Sopar Solidari de Gavà servirà per col·laborar ambl projecte d'empoderament femení que l'Associació
Mujeres Burkina Faso fa en aquest país.
/ Casal Municipal de Cultura.

DIVENDRES 20 DE SETEMBRE
17:30 Rosa Pinyol serà l’encarregada de coordinar la narració Contes per la Pau, una de les
activitats emmarcades en els actes de la programació del Dia de la Pau. / Biblioteca Josep Soler Vidal.
La vigília, una de les darreres obres de
Marc Artigau, serà l’obra protagonista de la primera Tertúlia Nova Collita
del mes que ve. L’escriptor participarà en l’activitat. / Biblioteca RFJ.

DIVENDRES 29 DE SETEMBRE
18:00 La Roda Produccions arriba a Gavà amb
la seva proposta Gospel kids, un espectacle en
el qual cinc joves cantants trenquen els estereotips relacionats amb la música gòspel.
/ Espai Maragall.

Viladecans

DIMARTS 24 DE SETEMBRE
18:00 Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders, serà el títol seleccionat per a la pròxima sessió del Tertúlies dialògiques. Dinamitzat
per Belinda Siles, cal inscripció prèvia. / Biblioteca municipal.

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE
12:00 El contacontes Blai Senabre visitarà la ciutat per presentar coordinar l’activitat anomenada Museucontes. Entrada gratuïta, aforament limitat. / Sala d’exposicions de la Torre del Baró.

El Prat

El Cinema Capri projectarà tres
sessions de la pel·lícula ‘Ad astra’
Diumenge 22 de setembre

La pel·lícula Ad astra, protagonitzada
per Brad Pitt, es projectarà en una triple sessió el pròxim diumenge 22. / Cinema Capri.

Esports
DISSABTE 5 D’OCTUBRE
CASTELLDEFELS Partit de futbol sala corresponent a la tercera jornada de Tercera Divisió entre el CCR Castelldefels i el Bosco Rocafort
(18:00). / Pavelló de Can Vinader.

L’AE Prat tanca el mes a
casa rebent el FC Andorra
Diumenge 22 de setembre a les 12:00

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
21:00 Brisa Fenoy, Tremenda Jauria, Bejo i Dj
Pimp seran els quatre protagonistes del darrer concert de Nits a l’estació d’aquest mes.
Les actuacions arrencaran a les 10 de la nit.
/ Pàrquing de l'estació.

DIMARTS 8 D’OCTUBRE
16:00 Des del Centre Local de Serveis a les Empreses de l'Àrea de Promoció Econòmica s’organitzarà una jornada d’assessorament per a
emprenedors. / Centre de Promoció Econòmica.

EL PRAT Partit de futbol corresponent
a la cinquena jornada de Segona B entre l’AE Prat i el FC Andorra. / Municipal Sagnier.
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