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El Delta del Llobregat
segueix sent dels socialistes
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El PSC ha aconseguit conservar el
primer lloc al podi en els quatre
municipis del Delta del Llobregat
en les eleccions generals del 10 de
novembre. Però tot i mantenir-se
com a primera força a Castellde-
fels, Gavà, Viladecans i El Prat, pla-
ça que va recuperar el 28 d’abril
després de treure-la a En Comú
Podem, la repetició electoral ha
passat factura als socialistes.

La llista encapçalada per Me-
ritxell Batet ha perdut vots a les
quatre ciutats, però on ha patit la
caiguda més forta és al Prat, on ha
obtingut 10.589 vots, gairebé
2.000 menys que a les eleccions de
l’abril. Si llavors va aconseguir
més d’un 33% dels vots, aquesta
vegada amb prou feines ha supe-
rat el 30%, quedant a menys de
nou punts de la segona força.

Els socialistes també han per-
dut vots a Viladecans, on han re-
collit 11.506 paperetes, 1.620
menys que el 28A. Les pèrdues de
suports a Castelldefels i Gavà no
han estat tan importants, però
també han superat el miler de vots
a cada poble. A Castelldefels, per
exemple, el PSC ha rebut 1.372
vots menys que a la primavera, i
s’ha quedat amb 7.067 vots. A
Gavà, la baixada ha estat de 1.219
suports, i s’ha quedat amb 6.821
vots.

MILLORA REPUBLICANA
Un dels beneficiats al Delta de la
repetició electoral ha estat Es-
querra Republicana de Catalunya.
De fet, tot i la tendència que ha tin-
gut a escala nacional, on ha perdut
uns 150.000 vots i dos diputats, a
Viladecans aquesta tendència s’ha
revertit i ha aconseguit guanyar
setze vots, situant-se com a terce-
ra força amb 4.774 paperetes.

Als altres municipis sí que ha
perdut vots, però, a conseqüència
de la caiguda de la participació, als
tres ha aconseguit millorar el per-
centatge de vot i, en el cas de Cas-
telldefels i de Gavà, també ha
aconseguit superar els comuns i si-
tuar-se com a segona força. Així
doncs, els republicans han su-
mat 5.304 vots a Castelldefels,
4.266 a Gavà i 5.169 al Prat.

Justament al Prat és on ha per-
dut més vots En Comú Podem, un
dels partits més perjudicats davant
els resultats dels republicans. Al
municipi on governen des del
1979, els comuns han rebut 7.600
vots després de perdre’n 836 en
comparació amb el 28 d’abril. A
Viladecans, la caiguda ha estat de
747 paperetes i s’ha quedat amb
7.016. Tot i la baixada, en aques-
tes dues ciutats han aconseguit
mantenir-se com a segona força.

On no ha estat possible és a

Castelldefels, on han perdut 724
vots i han passat a ocupar el ter-
cer lloc amb 5.002 vots, i a Gavà,
on la caiguda ha estat de 567
vots, mantenint-ne 3.957.

ENFONSAMENT TARONJA
Però si algú ha sortit mal parat de
la repetició electoral del 10N és
Ciutadans, que entre els quatre
municipis ha perdut 10.995 vots.
Per ciutats, a Castelldefels ha pa-
tit una caiguda de 3.170 vots i s’ha
quedat amb 2.509 paperetes. A
Gavà, la desfeta ha estat més lleu,
de 1.971 vots, i s’ha quedat amb
1.977 suports. Finalment, al Prat
ha perdut fins a 2.427 vots i s’ha
quedat amb 2.497. Als tres mu-
nicipis, el partit taronja ha passat
de ser la quarta força a caure fins
a la sisena posició, sempre supe-
rat pel Partit Popular i Vox.

Però on la llista encapçalada
per Inés Arrimadas s’ha emportat

la pitjor patacada ha estat a Vila-
decans. Allà, els taronges han
perdut 3.427 vots i han caigut des
de la tercera fins a la cinquena po-

sició després de sumar 2.988 vots.
Tot i aquesta pèrdua de suports, en
aquest municipi és en l’únic on el
Partit Popular no els ha superat.

Qui sí que ho ha fet és Vox,
que s’enfila 1.326 vots i passa a ser
la quarta força amb 3.148 su-
ports. On també ha sumat més
d’un miler de vots als resultats del
28A és al Prat, on ha aconseguit
2.580 vots. A Gavà ha aconseguit
2.037 paperetes, 789 més que a la
primavera, i a Castelldefels la pu-
jada ha estat de 872 vots, su-
mant-ne 2.616.

TIRADA LOCAL
Justament, a Castelldefels és on el
PP ha aconseguit l’increment de
vots més important, sumant 1.326
suports i situant-se quart amb
3.747 vots. Allà també hi jugava
un factor local, ja que el número
3 de la llista era Manu Reyes, el lí-
der del PP local. A Gavà, la puja-
da dels populars ha estat de 636
vots, aconseguint-ne 2.074, i al
Prat l’increment ha estat de 750,
arribant a un total de 2.644 vots.

Victòria vermella a la baixa
» Els socialistes es mantenen com a primera força al Delta tot i perdre vots als quatre municipis
» ERC surt beneficiada del 10N a Castelldefels i Gavà i Cs s’ensorra perdent gairebé 11.000 vots

Veïns i veïnes votant en un dels col·legis electorals de Castelldefels, el 10 de novembre. Foto: Ajuntament de Castelldefels

CAIGUDA IMPORTANT
DE LA PARTICIPACIÓ

4Si el 28A la participació al
Delta va ser superior a la ca-
talana, el 10N va caure més
que al conjunt del país, on la
baixada va ser de 2,4 punts.
A Castelldefels (71,97%), la
baixada va de ser de 5,7
punts. A Gavà (71,18%) va
ser de 5,48, a Viladecans
(72,85%) de 5,02 i al Prat
(71,86%) de 4,94.

En portada

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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Els semàfors

Els nou rals
La llibreria ‘Els nou rals’ de Viladecans
està de celebració. Ja ha complert 40

anys i, per commemorar-ho, hi han pas-
sat escriptors de renom. L’espai vol 

continuar sent un punt de referència
cultural de la ciutat i del Delta. 

pàgina 14

Aj. del Prat
L’Ajuntament del Prat ha firmat un con-

veni amb la fundació Proactiva Open
Arms pel qual el consistori entregarà

25.000 euros a aquesta entitat humani-
tària. Un suport que servirà perquè

l’ONG pugui seguir rescatant migrants. 
pàgina 16

Mossos d’Esquadra
Els Mossos estan revisant l’actuació que
un grup d’agents de la policia catalana
que anaven de paisà van fer el dia 30
d’octubre, durant l’acte de Pedro Sán-

chez a la ciutat, retenint un manifestant
sense identificar-se com a policies.   

pàgina 14

La lupa

per @Modernetdemerda

El referèndum no existeix, idiota!

De què serveix dur sempre al teu pro-
grama electoral un referèndum acordat
si cada vegada que l'has de fer valer hi re-
nuncies?

M'ho pregunto mentre llegeixo el
programa electoral d'En Comú Podem.
Entre els seus objectius hi figura la Llei
de Claredat, una llei que ha de permetre
"acordar les condicions, el procediment
i la interpretació de qualsevol
consulta popular per via de
referèndum sobre la modifi-
cació de l’estatus polític de
Catalunya".

Aquesta proposta, que
podria ser clau per resoldre el
conflicte català, pretén reco-
nèixer "el dret del poble de Catalunya a
ser consultat de forma políticament vin-
culant sobre el seu futur per la via del re-
ferèndum". Som, doncs, davant d'una
eina que podria desencallar d'una vega-
da per totes el malson que viuen les so-
cietats catalana i espanyola. Una eina po-
derosa en mans d'algú que pot tocar po-
der a Madrid.

Però quan arriba l'hora de la veri-
tat, quan al davant hi ha un altre par-
tit amb qui s'ha de negociar per formar
govern, aquest acaba sent el primer
punt que cau de la negociació. És au-
tomàtic. Com qui ja sap que ha de treu-
re's el cinturó i les botes abans de pas-
sar l'arc de seguretat de l'aeroport, Po-
dem deixa el referèndum a la safata

sempre que ha de negociar quotes de
poder.

Llavors, si l'abandonament del refe-
rèndum acabarà produint-se en girar la
cantonada, per què es promou tant
aquest punt del programa electoral? Per
què el partit es ven, sobretot a Catalunya,
com a única alternativa? Per què situen
aquesta proposta com a factible, quan se-

ran ells els primers a tornar-la al calaix?
Evidentment, en una negociació has de
renunciar a part de les teves propostes,
no cal dir-ho. Tots sabem com funciona
la vida. Però en aquest cas estem parlant
d'una proposta clau pel desenllaç polític
del repte més gran que té avui aquest país.
I, per tant, les conseqüències d'aquest tri-
lerisme -sobretot, les conseqüències

emocionals- són immenses.
De què serveix dur sem-

pre al teu programa electoral
un referèndum acordat si
cada vegada que l'has de fer
valer hi renuncies?, em pre-
guntava a l'inici.

Doncs serveix per ca-
çar vots amb mala fe. Per jugar amb les
esperances de qui cregui en aquesta so-
lució pactada, utilitzant la seva con-
fiança per assolir altres interessos.
Serveix per, a la manera dels comuns,
cronificar el processisme, aquest pro-
cessisme tan criticat per ells amb raó.
I, un cop ha servit per a tot això, no ser-
veix per a res més.

Si l'abandonament del referèndum acabarà
produint-se en girar la cantonada, per què 
es promou tant aquest punt del programa?

L'informe d'Amnistia In-
ternacional juntament

amb la sentència dels
ERO a Andalusia (que es va postposar
unes setmanes per a no perjudicar elec-
toralment @sanchezcastejon) confir-
men que Espanya NO ÉS UNA DEMO-
CRÀCIA i molt menys MODÈLICA sinó
una VERGONYA internacional.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Últimamente cuando
alguien compara el in-

dependentismo con Vox
solo pienso: pues ojalá. Ojalá dedicar
los mimos recursos del Estado contra
Vox, ojalá declaraciones diarias de in-
telectuales, editoriales, manifiestos.
Ojalá creyeran de verdad, al menos, que
es un peligro equiparable.

@apuente

A veure, he diferit amb
ell i entenc que ho se-

guiré fent en més o me-
nys coses, depenent del debat. Però el
que es troba a Twitter sobre en @Joan-
Tarda no és ni mig normal, fins i tot
quan diu coses evidents que només po-
den contradir els qui no aprendran mai
dels errors. I si ens calmem?

Faré la mateixa pre-
gunta una i mil vega-

des. Si quan els bancs
ens deixen diners als ciutadans, els hem
de tornar, per què quan els ciutadans
els hem deixat diners a ells, no ens els
han de tornar? En còmodes terminis, si
volen, i sense interessos, va. Però que
els tornin, Déu meu!

@eduardvoltas@toniaira@XSalaimartin
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Els socialistes mantenen 
el seu feu de Viladecans1

2
El PSC s’imposa a Gavà 
i ERC assalta el segon lloc

La participació a Castelldefels 
cau més de quatre punts i mig

El Prat aposta pel PSC aquest 10N

La participació al Prat cau menys 
que la mitjana de Catalunya

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.

El garbuix en què està immersa la
política espanyola és fruit també
de l’ínfima solvència informativa
dels mitjans que estan en mans de
bancs i corporacions afins a l’Ibex
35 que fan un relat interessat se-
gons els convé.

Qui ens pot donar informació
que ens mereixi confiança? Què
esperem dels mitjans, que ens do-
nin la raó, que ens afalaguin o que
ens “cantin” les veritats? És una
qüestió de confiança. Què llegim,
escoltem o veiem? Si parlem de
les xarxes, ja no tenen la més mí-
nima garantia, perquè les notícies
falses circulen a tota màquina. Es-
taria bé que els mitjans i els seus
professionals fessin, com fan els
metges, un jurament “hipocràtic”
en el qual es comprometin segons
el Codi Deontològic del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Mal-
auradament, feta la llei, feta la
trampa, i com es pot constatar hi
ha alguns periodistes que mane-
guen les notícies a gust de la pro-
pietat sense cap escrúpol, com són
ben pocs els periodistes expe-
dientats pel seu Col·legi profes-
sional per mala praxi. Una altra
cosa són els articles d’opinió, en
els quals cadascú es pot esplaiar
segons les seves tendències perio-
dístiques, socials o polítiques.

Resumint: es tracta de fer una
informació acurada i precisa; evi-
tar perjudicis per informar sense
prou fonaments; rectificar les in-
formacions incorrectes; respec-
tar el dret a la intimitat; salvagu-
ardar la dignitat de les persones.
L’objectivitat hauria de ser la guia
i nord del periodisme, perquè
una de les bases de la nostra so-
cietat és la llibertat d’expressió i
d’informació.

Us farà lliures
per Jordi Lleal

A les xarxes

@alex_andres97: Luis Enrique torna a la
@SeFutbol però demana no tenir Robert
Moreno d'ajudant. Eren amics i companys
des del 2008. Què haurà passat?

@gabrielrufian: El principal mensaje
del tema de los ERE de Andalucía es
que en este país sale más barato robar
que votar.

#SentènciaEROs

@MiquelSaumell: El discurs final del MHP
Torra davant del tribunal que el jutja no
tindrà cap efecte sobre la sentència, però
és el millor discurs del seu mandat.

#TorraAcusa #TornaLuisEnrique

Les millors
perles

Mor Josep Pujol, creador de l’emblemàtic pastisset Pantera
Rosa. El químic va crear el dolç per a Bimbo l’any 1973 per
“casualitat” després de barrejar un pastís Bucaneros amb al-

tres components. El producte dedicat al popular personatge encara
és un dels més reconeixibles avui en dia pel seu característic color.

La diva i reina del Pop, Madonna, beu la seva pròpia orina
per recuperar-se dels concerts. Així ho va mostrar en un ví-
deo publicat a Instagram després d’un show. L’idil·li de la

cantant amb el líquid urinari es remunta al 1994, quan va adme-
tre que es pixava als peus per evitar que li sortissin fongs.

Un home vegà denuncia Burger King per cuinar un Whooper
Impossible sobre la graella de la carn. Phillip Williams, l’afec-
tat, es va mostrar indignat després que el restaurant de men-

jar ràpid de Florida li servís la popular hamburguesa vegana prepa-
rada en la superfície on s’havien elaborat derivats de la carn.

Dos telescopis de les Illes Canàries detecten la llum més
potent de l’univers, provinent d’un l’esclat de rajos gam-
ma. Swift i Fermi, els noms dels aparells, van trobar de

forma automàtica l’origen de la tempesta lumínica. Després es
va comprovar que és 100 cops superior a qualsevol altra llum.

Troben una guineu àrtica deambulant pels carrers de Sevilla. La
Policia Local la va aconseguir capturar sense saber d’on venia
després que els veïns ho alertessin. L’animal, acostumat a climes

molt més freds que els de la capital andalusa, va ser enviat a una fa-
mília d’acollida de la seva espècie al parc zoològic Mundopark.

Safata d’entrada

Un estranger i la independència
per Bengt Sjöberg

Els meus antecedents: Soc suec,
tinc 57 anys i soc comandament
intermedi en l'àrea de noves
tecnologies. Em considero una
persona curiosa i gran coneixe-
dor de la història contemporània.
Vaig venir a Catalunya de va-
cances per primera vegada l'any
2002. Em va semblar estrany
que hi hagués cartells en dos
idiomes. Abans només havia
sentit parlar de l'euskera. Em va
encantar el lloc i la gent i hi vaig
tornar, fins que vaig comprar un
apartament el 2009. Ara passo
tot el meu temps lliure allà amb
la família. Ens hi estem almenys
7 setmanes a l'any. 

Em va portar uns anys fins
que vaig descobrir el moviment
independentista. Primer vaig
pensar que només tenia a veure
amb no voler pagar tants im-
postos. Al voltant del 2010, vaig
llegir més història i vaig comen-
çar a aprendre més. Cap al 2014
vaig passar del desinterès a la
neutralitat. El que va succeir
abans del primer referèndum
no oficial i les converses amb el
meu principal amic català van
canviar el meu punt de vista a fa-
vor de la independència. El 2016,
el meu amic em va dir que Es-
panya era com Turquia. Jo no
vaig estar d'acord, en realitat
vaig pensar que era un comentari
absurd, però vaig haver de donar-
li la raó el juliol de 2017. Van tan-
car llocs web, hi va haver ràtzies
i més coses que li van donar la

raó. Ja havia canviat la meva opi-
nió sobre la independència. 

El meu apartament està a
Sant Carles de la Ràpita, que va
ser un dels llocs que es van pren-
dre com a exemple en el judici per
mostrar la brutalitat policial.
Vaig veure aquesta brutalitat po-
licial per internet a través de la te-
levisió catalana, perquè havia
retornat a Suècia un dia abans del
referèndum. Tota la meva famí-
lia veia la brutalitat policial es-
panyola com un atac personal i
un insult cap a nosaltres. Només
podem imaginar-nos com ens
hauríem sentit si això passés a
casa nostra. Les ferides han de ser
molt més profundes i doloroses
quan es tracta del teu lloc natal i
no “només” d'un lloc de vacances. 

Segueixo molt el tema cata-
là. A Twitter sovint discuteixo
amb nacionalistes espanyols que
diuen que els catalans són nazis
i altres insults horribles. Això no
és veritat. Tots els catalans que
hem conegut han estat molt
amables amb nosaltres, estra-
ngers estranys que no parlen ca-
talà, però que només parlen una
mica de castellà (amb molts er-
rors). Igual que altres bones per-
sones, et tractaran amb respec-
te si les respectes. Així que aques-
ta és una llarga història, però no-
més volia dir-vos per què és im-
portant per a mi i per què inten-
to fer tot el possible per ajudar el
poble català a aconseguir la lli-
bertat i la independència.
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Castelldefels

INFRAESTRUCTURA4Davant la
“passivitat i inacció” dels ajun-
taments de la zona, diverses en-
titats com la plataforma Preser-
vem Castelldefels, com a repre-
sentant de la Federació d’Asso-
ciacions de Veïns de la ciutat, l’as-
sociació Prou Soroll, APACANA
i l’associació de veïns Gavà Mar
han decidit impulsar un obser-
vatori ciutadà intermunicipal
que es dedicarà a controlar l’ae-
roport i el seu entorn.

Aquest nou ens neix amb
una idea de base: l’oposició ab-
soluta de totes les entitats que en
formen part al fet que qualsevol
mena de creixement de trànsit o
d’usuaris que pugui fer l’aero-
port del Prat els pròxims anys es
faci “alterant l’actual sistema
de funcionament d’ús de les
pistes segregades” o de l’horari
que està obligat a complir ac-
tualment, que evita que els vols
sobrevolin les zones habitades
més properes durant la nit.

LES ENTITATS S’ORGANITZEN
Si les entitats han decidit fer ara
aquest pas és perquè consideren
que els diferents consistoris, a qui
acusen d’“immobilisme”, només
actuen per “interessos partidistes”
i no els han informat del que els
ha explicat AENA en les reu-
nions que han mantingut els re-
presentants dels municipis afec-
tats amb els gestors de l’aeroport.

Així i tot, conviden els ajun-

taments i els partits a sumar-se a
l’observatori per tal d’unir tots
aquells que vulguin treballar per
“defensar el territori”.

En aquest sentit, en el ma-
nifest de presentació, les entitats
que impulsen l’observatori ex-
pliquen que estan disposats a ti-
rar endavant totes les accions
que siguin necessàries per “de-
fensar la salut i el benestar”
dels veïns i veïnes.

Un avió aterrant a l’aeroport del Prat. Foto: Lluís Sibils/ACN

Vigilaran que el Prat no canviï
el funcionament de les pistes

» Diferents entitats i associacions impulsen un observatori ciutadà
» L’objectiu és que l’aeroport mantingui el sistema actual de pistes

Apugen els impostos a les
grans empreses i als pisos buits

ECONOMIA4Les noves orde-
nances fiscals aprovades pel go-
vern municipal augmentaran la
pressió fiscal a les grans empre-
ses del municipi. Això significa
que les 30 empreses que facturen
més d’un milió i mig d’euros o
que tenen un patrimoni superior
a aquesta mateixa quantitat, pa-
garan entre un 0,4 i un 0,6 més
d’IBI. Segons l’alcaldessa, Maria
Miranda, aquestes permetran
“destinar més recursos per seguir
transformant la ciutat” i generar
“igualtat d’oportunitats”.

Per altra banda, el consistori

aplicarà un recàrrec del 30% de
l’IBI als pisos buits que siguin
propietat de grans tenidors com
bancs o empreses.

Sobre habitatge, l’Ajuntament
també ha impulsat un projecte
per millorar l’estat actual dels edi-
ficis de la ciutat. L’estudi ha co-
mençat pel barri de Can Vinader,
on dos tècnics municipals ana-
litzaran la situació de les façanes
i, si ho consideren necessari, de
les zones interiors comunes. L’ob-
jectiu és millorar l’eficiència ener-
gètica o l’accessibilitat als edificis,
entre altres elements.

Creen una aplicació per
ajudar a cuidar els infants

SANITAT4Una aplicació amb in-
formació sobre alimentació, va-
cunes i malalties que els infants
acostumen a patir amb més fre-
qüència. Això és ‘CASAPedia-
tria’, aquesta nova app creada pel
Consorci Castelldefels Agents de
Salut que vol ajudar a resoldre els
nombrosos dubtes que els pares
i mares poden tenir en relació
amb el benestar i a la cura de sa-
lut dels nens i nenes.

L’aplicació neix amb l’objec-
tiu d’acompanyar a les famílies
per tal d’oferir-los una eina fàcil
i ràpida amb informació de salut

veraç per millorar la cura dels in-
fants. La idea dels seus promotors
és que els usuaris no facin les con-
sultes sobre salut a internet, on
sovint hi ha informació que no és
del tot correcte.

A més d’aquests continguts,
els professionals també hi pen-
jaran vídeos, infografies, reco-
manacions de llibres o altres
aplicacions i una agenda d’acti-
vitats comunitàries que es facin
al municipi. Tot i això, els im-
pulsors recorden que l’aplicació
no substitueix ni als infermers ni
a les metgesses dels CAP.

L’AMPA de l’Escola de Dansa
denuncia deficiències al centre
POLÈMICA4L’AMPA de l’Esco-
la Municipal de Dansa denuncia
que la seu del centre, situat a l’a-
vinguda 300, s’ha quedat petit
pels més de 500 alumnes que hi
ha inscrits a l’escola i que, a més,
té problemes d’humitats.

La denúncia la van fer al Ple
del mes d’octubre, on van adver-
tir que alguns d’aquests proble-
mes fa anys que duren, però que
encara no s’han resolt.

Per encabir tots els alumnes,

part dels estudiants fan les clas-
ses al Teatre Plaza, una opció que
tampoc soluciona els problemes
de l’escola, ja que asseguren que
els problemes de climatització i de
ventilació ha provocat cops de ca-
lor i desmais entre alguns alum-
nes i professors.

Des del govern municipal van
respondre que coneixen els pro-
blemes que pateix l’Escola de
Dansa i que treballen per resol-
dre’ls tan aviat com sigui possible.

Política | Candela López liderarà Catalunya en Comú 
La tinent d’alcaldia Candela López s’ha postulat, juntament amb Ada Colau i

Jéssica Albiach, per ser coordinadores nacionals dels comuns. La candidatura
de López, que ja ostenta aquest càrrec actualment, és l’única que s’ha presentat.
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URBANISME4Una moció pre-
sentada per Esquerra Republi-
cana per aturar el Pla de Ponent
i “replantejar la política urba-
nística” de la ciutat va acabar sent
aprovada amb els vots del PP i el
PSC, l’abstenció de Ciutadans i els
vots en contra dels republicans,
a més de Podemos i Junts. Els pa-
pers van acabar canviats perquè
els socialistes van presentar una
esmena a la totalitat a la propos-
ta dels republicans, que plante-
javen una moratòria per aturar la
construcció dels primers edificis
a la zona de Ponent, ja que con-
sideren que el pla urbanístic està
obsolet perquè es va aprovar fa
gairebé 14 anys.

De fet, des d’Esquerra recor-
den que els primers projectes es
van començar a anunciar a finals
de la dècada dels vuitanta i que
tots s’han fet basant-se en el Pla
General Metropolità, que és del
1976. A més, afegeixen que el pla
preveia un creixement de la ciu-

tat de 1.034 habitants anuals,
cosa que no s’ha complert, perquè
ha estat de 174 nous veïns per
any.

Durant el Ple, el portaveu
d’ERC, Albert Massana, va de-
fensar que, amb una proposta
com la d’Espai Roca, fer el Pla de
Ponent és totalment innecessari,
i per això va demanar “una revi-
sió profunda i realista” dels plans
d’urbanització de la ciutat.

Però el PSC va capgirar la si-
tuació i va aprovar la moció des-
prés de presentar una esmena a la
totalitat on defensava que el pro-
jecte de Pla de Ponent és “cabdal”
per al municipi, a més d’assegu-
rar que s’adapta a les necessitats
del canvi climàtic. Des del PP
van sumar-se a la moció perquè
consideren que és compatible
apostar pel creixement i per pro-
tegir el medi ambient.

Esquerra va proposar una moratòria del Pla de Ponent. Foto: Ajuntament

El PSC i el PP tomben una moció
d’ERC per aturar el Pla de Ponent
» Els socialistes van aconseguir el suport dels populars per seguir

amb un projecte que els republicans consideren obsolet i antiquat

Les Agulles demana que es
prohibeixi caçar a tot el poble

ENTORN4El grup ecologista
Les Agulles va presentar un prec
al Ple del 31 d’octubre per de-
manar a l’Ajuntament que “es-
tudiï la manera d’excloure la
caça a tot el terme municipal”, és
a dir, que el consistori prohibeixi
caçar a tot el municipi.

Els ecologistes fan aquesta
petició perquè consideren que la
cacera és “una activitat incom-
patible” amb l’ús social que es fa
de les zones forestals de la ciu-
tat, que forma part del Parc Na-
tural del Massís del Garraf. A
més, adverteixen que aquest ús

dels boscos fa que, quan co-
mença la veda, “el risc d’accident
greu” sempre sigui present.

Per això van proposar al go-
vern de Raquel Sánchez que tot
el terme municipal es converteixi
en un ‘refugi de fauna’ o en una
zona de seguretat on no es pugui
caçar. Però els socialistes ho
van descartar i van dir que el que
cal és “vetllar” perquè els caça-
dors facin un “seguiment es-
tricte de la normativa”. A més,
asseguren que no s’ha detectat
cap “conflicte entre l’ús de l’es-
pai” i les activitats de caça.

PSC i Junts firmen un pacte
pels pressupostos del 2020

ECONOMIA4El govern del PSC,
encapçalat per Raquel Sánchez,
i Isidre Casas, l’únic regidor de
Junts per Gavà, van firmar un
pacte abans del Ple extraordina-
ri que es va celebrar dilluns 11 i
que va servir per aprovar els
pressupostos municipals de l’any
que ve.

Tal com va avançar El Bru-
guers, els encarregats de firmar
el document, que inclou les dife-
rents propostes de Junts recolli-
des pels socialistes, van ser el ma-
teix Casas i Jordi Tort, portaveu
del govern municipal.

Tot i aquest acord, Junts no va
votar a favor dels comptes, sinó
que es va abstenir, igual que el
Partit Popular.

Des de l’Ajuntament expli-
quen que el pressupost local del
2020 serà de 54,4 milions d’eu-
ros, un 8,24% més que l’any pas-
sat, i que un dels departaments
on hi haurà més increment serà
al de Territori, cosa que des de l’o-
posició vinculen a l’impuls del Pla
de Ponent.

Tot i això, Serveis a la perso-
na continuarà sent la partida
que s’emportarà més diners.

Cau un 15% en tres anys l’ús
del cotxe per anar a la platja 

MOBILITAT4L’aposta perquè els
ciutadans utilitzin el transport
públic per anar a la platja ha fun-
cionat. En tres estius, l’Ajuntament
ha detectat una caiguda del 15%
dels usuaris que van a Gavà Mar
en vehicle privat. Per exemple,
aquest estiu ho han fet 46.270 ve-
hicles mentre que el 2016 ho van
fer 54.392, 8.122 més.

Per altra banda, també ha
crescut el nombre de persones que
trien el transport públic per des-

plaçar-se des del municipi fins a la
platja. Aquest estiu, 59.000 usua-
ris han fet servir la línia GA1 du-
rant els caps de setmana i els fes-
tius, quan el servei és gratuït.
També ha crescut el nombre d’u-
suaris de les línies interurbanes
que connecten amb la platja. 

A més de reduir les emis-
sions de gasos contaminants,
aquesta mesura també ajuda a
millorar la fluïdesa del trànsit al
barri de Gavà Mar.

Successos | Operació policial contra el tràfic de drogues
Agents de la Guàrdia Civil van detenir un veí de la ciutat acusat de pertinència
a organització criminal durant una operació contra el tràfic de drogues que van
dur a terme dimecres 20 al matí al carrer Montflorit, a tocar de l’Ajuntament. 
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Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà (PSC)

“Ens cal una legislació estatal
que aboleixi la prostitució”

El 10N els socialistes es van
tornar a imposar en unes
eleccions a Gavà, però van

perdre vots respecte del 28A. Creu
que els va passar factura no haver
format govern després del 28A?
Sí. La gent estava cansada i va va-
lorar negativament la impossibili-
tat de qui tenia la responsabilitat
de conformar govern, en aquest
cas Pedro Sánchez. També és veri-
tat que la participació va baixar.
Quan la política no és capaç d’arri-
bar als acords que la ciutadania
està demanant, això té una traduc-
ció als resultats.

La segona força aquest 10N a
Gavà va ser ERC, que va superar
els comuns. I precisament ara
tothom està pendent de la con-
sulta a les bases que faran els re-
publicans sobre la investidura
de Pedro Sánchez. Què creu que
acabarà passant?
No ho sabem, perquè depèn d’a-
quest funcionament assembleari,
que és legítim i respectable. Una
cosa és el que et diuen als des-
patxos, internament, en què ERC

entén que cal facilitar un govern
d’esquerres que potser tindria la
clau per intentar solucionar aquesta
problemàtica política que tenim
entre Catalunya i Espanya. Però
tenen unes bases que, en aquest
sentit, estan per una altra opció, per
oposar-se a un govern de Pedro
Sánchez. A mi m’agradaria pensar
que Esquerra, amb qui hem pogut
governar junts a la Generalitat, aca-
barà situant per sobre dels interes-
sos partidistes l’interès del país, que
passa més per facilitar un govern
que no per tornar-lo a bloquejar.

Vol dir que, si fos per la direcció
d’ERC, facilitarien la investidura.
Hi ha molta gent que veu que
aquesta és l’única sortida. Tornar a
bloquejar un govern a l’Estat no
aporta cap solució, sinó que com-
plica encara més la situació que
tenim.

Veient aquest panorama, i amb la
sentència del Procés pel mig, creu
que va ser una bona idea tornar a
anar a eleccions generals?
No hi havia una altra opció. Quan
un govern no es pot constituir, no
queda més alternativa que convo-
car eleccions. Però el bloc d’esquer-
res ha tornat a guanyar i això va
interpel·lar els dirigents a posar-se

d’acord. Aquest cop van entendre
ràpidament el missatge que la ciu-
tadania va donar claríssimament.
L’ascens de Vox és una mala notícia,
però hem de ser realistes. L’extrema
dreta ja existia, però era a dins d’al-
tres formacions, com el PP o Cs, i ara
té representació pròpia. El que és

cert és que aquí hi ha un risc afegit,
perquè a la resta d’estats europeus
el veto a l’extrema dreta és evident,
però aquí hi ha partits com el PP o
Cs que han jugat a blanquejar-la.

Parlant de la sentència del Procés,
com la valora? Des del món inde-
pendentista s’ha titllat de “ven-
jança”.
Jo l’interpreto com una aplicació
del dret de qui li correspon aplicar-
lo, al poder judicial. És evident que

quan es cometen uns fets, si entren
dins de la via judicial, els jutges han
d’interpretar la llei i l’han d’aplicar.
Això s’ha oblidat, però des del PSC
ja vam advertir que el que va pas-
sar el 6 i 7 de setembre tindria unes
conseqüències legals i penals. El
que no podem pensar és que, si es
cometen aquests fets, quedaran
impunes. Dit això, no podem obli-
dar-nos que la política és qui ha de
solucionar problemes polítics i no
la justícia, però també s’ha de tenir
clar quins són els límits.

Una sentència tan dura no en-
quista el problema?
Esperem que no. Confio i conti-
nuo confiant en la política. No
tenim més opció. És evident que
des del punt de vista personal i
humà és molt dur, però no podem
tancar les portes a la política i crec
que això és el que la ciutadania
ens demana. 

Amb tot, sembla que el context
nacional no impedeix que vostès
i Junts s’entenguin aquí a Gavà.
Pels pressupostos van arribar a
un pacte amb ells. Seran els seus
socis preferents del mandat?
Més que socis preferents, nosaltres
estarem sempre oberts a l’oposició.
No volem tenir una oposició en

bloc que ataca el govern d’aquesta
ciutat, perquè, en definitiva, el que
ataca són els interessos dels ciuta-
dans que, d’una manera indiscuti-
ble, van decidir que fóssim els
socialistes els que governéssim
Gavà. A partir d’aquí, intentarem ar-
ribar a acords amb totes aquelles
formacions polítiques que hi vul-
guin arribar. L’oferiment és al con-
junt de les forces del Ple.

Es planteja que alguna entri al go-
vern?
D’entrada no, però tampoc ho podem
descartar. No m’agradaria que s’in-
terpretés que governarem de ma-
nera absolutista. No és el meu
tarannà.

Mentre pacta amb Junts pels
pressupostos, alhora critica la “in-
acció”, diu vostè, de la Generalitat,
governada per aquest mateix
partit. És complicat fer aquests
equilibris?
Bé... El que fem és demanar compli-
citats per part dels representants
que tenim a la nostra ciutat d’ERC o
de Junts per intentar tirar endavant
projectes que triguen molt. Tenim
una bona relació institucional amb
la Generalitat, però això no treu que
puguem denunciar la inactivitat
que estem patint en molts temes.4

Arnau Nadeu / Pau Massip
Fotografia: Eduardo Corria

“ERC ha de ser
coherent i no
posar en qüestió
la construcció
del tercer CAP”
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3Parlant de la Generalitat, vostè
ha reclamat al Parlament la cons-
trucció del nou Institut de Brugu-
ers i el tercer CAP de la ciutat. Les
conselleries corresponents li han
pogut avançar alguna data sobre
aquests projectes?
Pel que fa a l’institut, l’any passat el
conseller es va comprometre a pre-
sentar-nos un Pla Director aquest
any perquè poguéssim abordar una
reforma del centre. Estem a novem-
bre, a l’espera, i estem insistint. Sobre
el CAP 3, ens ha arribat que per
junta de govern s’ha aprovat que es
comenci a construir i confiem que
sigui així. És un projecte que la prò-
pia Generalitat reconeix com a ne-
cessari i aquí ens hem d’enfrontar a
una certa incoherència d’ERC, que
s’oposa a la construcció d’aquest
CAP on estava previst. Jo els de-
mano que siguin responsables i co-
herents amb el que està aprovant la
conselleria, que està liderada per
una consellera d’ERC, i que no posin
en qüestió la construcció d’un tercer
CAP a la ciutat.

Amb el govern de l’Estat, un dels
principals temes que els afecta és
la possible ampliació de l’aero-
port. Un govern liderat pel PSOE
garantirà que no es canviï el fun-
cionament actual de les pistes?
Espero que sí. La nostra posició, go-
verni qui governi, serà defensar la
convivència pacífica entre una in-
fraestructura d’interès general i el ter-
ritori. I més quan hi ha alternatives,
entenent que les infraestructures ae-
roportuàries han de funcionar en
xarxa  i que això ha de passar, per ex-
emple, perquè l’aeroport de Girona
pugui servir de quarta pista.

Sobre aquest tema, diferents enti-
tats han impulsat un observatori
ciutadà on conviden els governs
locals a sumar-s’hi. Ho faran?
Encara s’ha de definir què és això de
l’observatori. En pocs dies tindrem
una reunió amb els representants
d’aquesta associació, que no deixa
de ser la suma de diferents entitats
que ja tenim al territori, amb qui
anem parlant quan tenim reunions
a les que ens convoca l’aeroport.
S’han d’acabar de conèixer quines
són les característiques d’aquest ob-
servatori però, en qualsevol cas, té
els mateixos objectius que tenim
nosaltres com a administració.

Un dels motius que argumenten
per impulsar aquest ens és la falta
de transparència dels ajuntaments
a l’hora d’explicar als ciutadans el
que els han dit els responsables de
l’aeroport en les reunions que han
mantingut. S’han explicat prou bé
els possibles canvis de l’aeroport?
Des de Gavà, crec que la interlocució
que tenim amb les nostres associa-
cions sempre ha estat molt fluïda.

Sempre hem informat de les reunions,
dels resultats, i les hem preparat con-
juntament. Si hem perdut la con-
fiança d’alguna d’aquestes entitats,
serà qüestió de tornar-la a recuperar.

Aquesta primavera s’acabarà la
moratòria que prohibeix obrir
nous pisos turístics i que es va
impulsar per garantir la prioritat
del “dret fonamental a l’habi-
tatge”. Estan treballant en el Pla
Especial que van anunciar per
controlar els pisos turístics a la
ciutat? Què implicarà?
Volem limitar que hi hagi pisos turís-
tics a la nostra ciutat. Analitzar fins a
quin número ens podem permetre
per no pervertir el model d’habi-
tatge. Com a conseqüència del blo-
queig que hi ha a Barcelona, vam
actuar per evitar una demanda in-
discriminada de pisos turístics a la
nostra ciutat. Ara estem analitzant
fins a quin punt podem assumir
pisos turístics, en quines ubicacions,

i, a partir d’aquí, tenir un pla, que el
tindrem quan s’acabi la moratòria.

Un dels grans projectes urbanís-
tics que encara la ciutat és el Pla de
Ponent, que suposarà la construc-
ció de 5.000 nous habitatges que
portaran fins a 15.000 nous veïns.
La ciutat pot assumir un creixe-
ment d’aquesta envergadura?
Aquest és un projecte que ve definit
pel Pla General Metropolità, que des
del 1976 ja preveu aquest creixe-
ment de la nostra ciutat. El que fa el
Pla de Ponent simplement és reflec-
tir-lo mentre recupera espais verds
que ara tenen propietaris privats i
que estan en unes condicions de
conservació que no són les millors.
Volem incorporar tot això al patri-
moni públic amb un pla que, sobre-
tot, preserva i que ha estat guardonat
perquè garanteix els valors naturals,
mediambientals i paisatgístics del
nostre entorn.

Tot i aquests reconeixements, no
creu que tanca l’únic pas natural
que queda entre dos punts tan im-
portants per a la flora i la fauna
com el Delta i el Parc del Garraf?
No. El propi pla demostra que no és
així i que es continua mantenint el
connector biològic, que no el corre-
dor biològic, que és un concepte

que no és aplicable aquí. Puc en-
tendre el posicionament de les enti-
tats que critiquen el pla, però no en
fan una interpretació correcta.

Canviant de tema, al Ple de setem-
bre, el primer de la història en què
van poder participar-hi directa-
ment els ciutadans, l’Associació de
Veïns de Gavà Mar va denunciar la
inseguretat que pateixen al barri.
Gavà és una ciutat segura?
Gavà és una ciutat segura, sense
pal·liatius. És veritat que el barri de
Gavà Mar, per la seva configuració,
concentra un major nombre de ro-
batoris a l’estiu i és lògic que els veïns
ens ho alertin. En soc conscient, no
negaré la realitat. Però tenim identi-
ficats els problemes i actuem.

Sobre seguretat, una altra de les
queixes que s’ha fet és la falta de
comandaments a la policia local.
Creu que s’hauria pogut gestio-
nar millor la situació?
Crec que no. La policia mai no ha
estat sense comandament. Nosal-
tres vam iniciar tots els processos per
cobrir aquestes baixes i ja m’agrada-
ria a mi que fossin més ràpids, però
no ens els podem saltar.

Si la ciutat s’ha caracteritzat per al-
guna cosa sota el seu mandat és
per la lluita contra la prostitució.
Ha funcionat la mesura impulsada
l’any passat d’enviar les multes a
casa dels clients?
Sí, constatem menor presència de
dones prostituïdes als punts on eren
anteriorment. Tot i així, la meva satis-
facció no és plena, perquè la proble-
màtica no desapareix. El que cal és
una legislació estatal que aboleixi la
prostitució, que no deixi escletxes.
També hem actuat des d’un punt de
vista social i d’intervenció comunità-
ria amb les dones que són prostitu-
ïdes, que en moltes ocasions són o
han estat víctimes de màfies. Hem
intentat donar-los eines per abando-
nar aquesta situació.

Vostè aposta per abolir la pros-
titució, però hi ha una part del
moviment feminista que no ho
comparteix i que defensa el dret
a un treball sexual lliure.
Crec que el moviment feminista, en
la seva majoria, és abolicionista. L’ex-
plotació sexual de les dones mai no
pot ser considerada una opció de
desenvolupament vital o professio-
nal. Una dona, lliurement, no decideix
ser prostituta. N’hi pot haver un per-
centatge molt petit, però no és una
opció que cap pare ni mare vulgui
donar a les seves filles. La prostitució
llança el missatge que si vols tenir una
dona, pagues i la tens. No és el nostre
model de societat. Hi ha sectors que
ho barregen amb la llibertat d’elecció,
però aquesta no existeix si hi ha una
situació prèvia de desigualtat.<

“D’entrada 
no em plantejo
ampliar el
govern, però 
no ho descarto”

“Gavà és una ciutat segura,
sense pal·liatius”

– Com valora la sentència
del Procés?

– Com una aplicació del dret.
Dit això, no podem oblidar
que la política és qui ha de 
solucionar problemes polítics.

– Però una sentència tan dura
no enquista el conflicte?

– Esperem que no.

– El món independentista
l’ha titllat de “venjança”.

– Des del PSC ja vam advertir
que hi hauria conseqüències
legals i penals.
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Viladecans

CELEBRACIÓ4Els dissabtes són
especials a la llibreria ‘Els nou rals’.
Va ser un dissabte, concretament
el 16 de març del 2013, quan cen-
tenars i centenars de veïns i veïnes
es van organitzar per anar a com-
prar un llibre i evitar així que en
Jordi Vicente es veiés obligat a tan-
car la llibreria per culpa de la cri-
si i de la caiguda de les vendes.
Aquesta acció, que es coneix com
a ‘cash mob’, es va dur a terme a
les 11 del matí. Per recordar el mo-
viment ciutadà que va servir per
salvar el negoci, els actuals gestors
han decidit que els actes per cele-
brar els 40 anys de vida de la lli-
breria comencin a aquesta hora i
gairebé sempre ho fan amb un es-
pectacle per als més petits.

I és que un dels objectius dels
socis de la cooperativa que ges-
tiona actualment la llibreria és di-
namitzar el carrer amb activitats
culturals de tota mena. Pel carrer
Sant Joan ja hi han passat autors
d’èxit com Màrius Serra o Marc

Pastor, que han presentat les se-
ves últimes novel·les. En el cas de
Pastor, també es va fer una taula
rodona amb altres mossos d’es-
quadra que escriuen, moderada
per Tamara Carrasco.

EL TORN DELS PREMIATS
El dissabte 30 està prevista la
presentació de la novel·la ‘Un
any a la Cerdanya’, de Rafael
Vallbona, que també parlarà de

‘Els bons dies’, que acaba de
guanyar el premi Roc Boronat de
literatura. El 14 de desembre
serà el torn de Montserrat Bar-
deri, autora de ‘La memòria de
l’aigua’, guanyadora del premi
Prudenci Bertrana.

Amb aquestes presentacions
s’acabarà un mes i mig de cele-
bracions amb l’objectiu de conti-
nuar oferint als ciutadans activi-
tats culturals de tota mena.

La presentació de Màrius Serra per celebrar els 40 anys de la llibreria. Foto: Els nou rals

La llibreria ‘Els nou rals’ celebra
40 anys amb escriptors i música

» Autors com Màrius Serra o Marc Pastor hi han presentat llibres 
» L’espai vol continuar sent un punt de referència cultural a la ciutat

Controlar l’estat dels malalts
del cor crònics amb el mòbil

INNOVACIÓ4Un grup de pa-
cients de l’Hospital de Viladecans
i de l’equip de cronicitat d’Aten-
ció Primària del Delta del Llo-
bregat que pateixen insuficiència
cardíaca crònica formen part
d’un projecte de telemedicina
que vol millorar el seguiment i el
tractament d’aquest tipus de ma-
lalts a través del telèfon mòbil.

Com recull l’Agència Catala-
na de Notícies, l’objectiu és poder
detectar i tractar més ràpida-
ment les descompensacions que
puguin patir els pacients per-
què, d’aquesta manera, es pugui

reduir el nombre d’hospitalitza-
cions i la mortalitat entre les
persones que pateixen aquestes
malalties.

En la primera visita, es forma
als pacients perquè aprenguin a
fer servir l’aplicació, a través de la
qual també es poden fer visites
amb videotrucada.

De moment, formen part d’a-
quest projecte aquells pacients
que han estat donats d’alta re-
centment, però si els resultats són
positius, el model podria servir
per fer el seguiment dels pa-
cients crònics.

Els Mossos revisen l’actuació
durant el míting del PSOE

POLÈMICA4Els Mossos d’Es-
quadra estan revisant l’actuació
que un grup d’agents de la poli-
cia catalana que anaven de pai-
sà van fer el dia 30 d’octubre, du-
rant l’acte que Pedro Sánchez va
fer al recinte firal de la ciutat.

Centenars de persones es
van manifestar a les portes del
Cúbic per reclamar la llibertat
dels presos polítics i un petit
grup va intentar entrar a l’acte.
Poca estona després, un parell
d’agents de paisà va aturar una
d’aquestes persones al carrer i el
van retenir. Segons alguns tes-

timonis dels fets, els agents no es
van identificar com a policies en
cap moment. Davant d’això, la
conselleria d’Interior va anunciar
que està analitzant l’actuació
dels Mossos, segons com va
avançar SER Catalunya.

Qui també va aprofitar la vi-
sita va ser el Club d’Empresaris,
que li va fer arribar a Pedro
Sánchez les seves inquietuds
sobre “la situació que es viu a Ca-
talunya” i li van demanar que ga-
ranteixi “l’estabilitat econòmica
i social” del país i una solució dia-
logada amb la Generalitat.

‘La dansa de la venjança’
porta Laia Marull a l’Atrium

CULTURA4Laia Marull i Pablo
Derqui s’enfilaran a l’escenari de
l’Atrium per representar ‘La
dansa de la venjança’, una obra
que aconsegueix endinsar-se
fins al punt més tenebrós dels
conflictes que hi pot haver en
una parella.

A aquests dos intèrprets de
primer nivell que són Marull i
Derqui, el projecte també té la
firma de dos dramaturgs de la ta-
lla de Jordi Casanovas, que ha

escrit el text, i de Pere Riera, que
s’ha encarregat de la direcció.

L’obra es podrà veure diu-
menge 1 de desembre a les set de
la tarda.

Aquest mes, els encarregats
de tancar l’oferta cultural de
l’Atrium han estat l’actriu Lola
Herrera, que ha representat l’a-
daptació teatral del clàssic de Mi-
guel Delibes ‘Cinco horas con
Mario’, i la banda de pop rock ca-
talà SAU30.

Natura | L’Escola Mediterrània fa una plantada d’arbres
Els alumnes de 4t i 5è de l’Escola Mediterrània van plantar diversos arbres i plantes
al parc de la Riera. Ho van fer durant la visita de Camilla Kranzusch, una noia que
està creuant Europa amb l’objectiu de plantar arbres per frenar la crisi climàtica.
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La directora de l’aeroport diu
que ara no cal la quarta pista

» Sonia Corrochano va fer les declaracions durant la Nit Empresarial
» També es va comprometre a arribar a les zero emissions el 2030

El Ple rebutja la sentència
amb els vots dels comuns

Manel prepara la gira del seu
nou disc a l’escenari de l’Artesà
CULTURA4‘Boy band’ o ‘Formi-
gues’. Els seguidors més fidels de
Manel ja sabran que estem par-
lant del nou disc ‘Per la bona
gent’, que el grup va publicar fa
unes setmanes.

Després de les entrevistes a
diferents mitjans i de la publica-
ció de les diferents cançons que
formen el nou disc, el grup ja està
treballant amb la preparació de la
gira, que els portarà a diferents
ciutats de tot el país.

Per tenir-ho tot a punt, el
grup va assajar al Teatre L’Arte-
sà. Una residència que es va aca-
bar dissabte 2 de novembre a les
nou del vespre amb un assaig
obert al públic, que va omplir la
sala després d’esgotar totes les en-
trades disponibles en menys de
dues hores.

El públic, que va celebrar es-
pecialment ‘Boy band’ i ‘Per la
bona gent’,  va sortir del concert
satisfet amb el retorn de Manel.

Reciclatge | La segona millor gran ciutat de Catalunya
Els pratencs i pratenques reciclen el 39,54% de les escombraries que generen.
Així ho diu l’Agència de Residus de Catalunya, que situa la ciutat en el segon

lloc del rànquing entre els municipis de més de 60.000 habitants de tot el país.

INFRAESTRUCTURES4Sonia Co-
rrochano, directora de l’Aero-
port del Prat, ho va dir ben clar:
“Creiem que la quarta pista [de
l’Aeroport] no és necessària ara
mateix”. Així ho va assegurar
durant la celebració de la segona
Nit Empresarial, organitzada pels
empresaris pratencs que formen
part de l’associació patronal El
Prat Empresarial, que es va fer el
7 de novembre.

Així doncs, la màxima res-
ponsable de l’aeroport va des-
cartar, per ara, la construcció
d’una quarta pista, una propos-
ta que, durant els darrers mesos,
diferents veus, sobretot des de pa-
tronals i associacions empresa-
rials de línies aèries, han posat so-
bre la taula. Molts ho han fet per-
què consideren que l’aeroport
arribarà, en pocs anys, als 50 mi-
lions d’usuaris anuals, cosa que li
deixarà poc marge per créixer i
portarà la infraestructura al límit
de la seva capacitat.

Però des d’AENA sembla que
la prioritat no és construir una
nova pista al Prat, sinó convertir
el de Girona en un aeroport sa-
tèl·lit del baixllobregatí.

DEIXAR DE CONTAMINAR
Durant l’acte, que també va
comptar amb la participació d’un
representant del Port, Corrocha-
no també va assegurar que un
dels objectius que es marca l’ae-

roport és reduir les emissions
fins a arribar a no emetre’n cap al
2030.

Per la seva banda, des del
Port de Barcelona van explicar
que, els pròxims anys, invertiran
60 milions d’euros per impulsar
diverses mesures mediambientals
que redueixin les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle. Aquestes
mesures han d’ajudar a millorar
la qualitat de l’aire de la ciutat.

Sonia Corrochano, durant la segona Nit Empresarial. Foto: El Prat Empresarial

L’Ajuntament donarà 25.000
euros a Proactiva Open Arms
SOLIDARITAT4L’Ajuntament
pratenc i la fundació Proactiva
Open Arms han firmat un con-
veni pel qual el consistori en-
tregarà 25.000 euros a aquesta
entitat humanitària. Des de l’A-
juntament expliquen que els di-
ners serviran perquè l’entitat
pugui continuar duent a terme
les diferents tasques d’ajuda hu-
manitària que aquesta ONG fa
anys que fa en diferents punts
del Mar Mediterrani. 

Concretament, els diners es
podran dedicar a millorar les tas-
ques de salvament que fa l’enti-

tat dels migrants i refugiats que
travessen el mar amb barques
precàries, ja que tindrà més mit-
jans per fer-ho. A més, també
podran fer reparacions i tas-
ques d’adequació i manteni-
ment al vaixell medicalitzat que
Open Arms té. A banda, la fun-
dació també podrà dedicar una
part de la partida rebuda per de-
nunciar la situació que pateixen
les persones que rescaten.

El conveni el van firmar l’al-
calde Lluís Mijoler i el president
de la fundació, Oscar Camps, el
dia 19 a l’Ajuntament. 

POLÍTICA4El Ple del Prat ha
rebutjat la sentència del Tribunal
Suprem que condemna a un to-
tal de 99 anys de presó als líders
polítics i socials del procés inde-
pendentista gràcies a una moció
impulsada per Esquerra Repu-
blicana que va rebre el suport del
Prat en Comú i Podemos. De fet,
en la votació, els set regidors del
PSC es van abstenir, a diferència
de la majoria de municipis, i no-
més hi va votar en contra Ciuta-
dans.

La moció considera que la
sentència és “injusta” i reclama

“una solució política al conflicte
i no pas judicial”. Els republicans
remarquen la importància d’ha-
ver aconseguit el consens de par-
tits que pensen tan diferent.

En canvi, la moció que no va
prosperar va ser la presentada per
Cs, que demanava la condemna
de la violència i el terrorisme en
democràcia. El portaveu dels ta-
ronges al Ple, Antonio Miguel
Ruiz, va criticar la postura dels so-
cialistes, ja que consideren “in-
concebible” que s’abstinguessin
en la moció de la sentència i vo-
tessin en contra de la seva.
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Novembre 2019 Comerç

COMERÇ4Fa cinc anys a casa
nostra segurament molt poca
gent coneixia el significat del
Black Friday. Avui és al revés i és
probable que sigui força com-
plicat trobar algú que no conegui
aquesta jornada comercial que
enguany se celebrarà el pròxim
divendres 29 de novembre.

La força del Black Friday,
una tradició importada dels Es-
tats Units que se celebra l’en-
demà del Dia d’Acció de Gràcies,
i que serveix per inaugurar la
temporada de compres nada-
lenques, s’ha fet evident du-
rant els últims anys i bona part
del comerç de proximitat s’ha fet
seva aquesta data, encara que en
un primer moment es va veure
amb recança. 

Tot i que el model que re-
presenta el Black Friday no és el
mateix que el del comerç local, la
majoria de botiguers tenen clar
que han d’apostar per aquest dia
per tal que el comprador no no-
més tingui l’opció de fer la com-
pra per internet.

Des de l’entitat RETAILcat, la
Unió d’Entitats de Retail de Ca-
talunya, reconeixen la força que
ha aconseguit una jornada com

aquesta i ho atribueixen al fet
que “les campanyes promocio-
nals de curta durada són atrac-
tives per als clients”.

MÉS DE LA MEITAT
Els comerciants que faran des-
comptes pel Black Friday, se-
gons una enquesta de Pimec, re-
presenten el 55% del sector.
On no hi haurà descomptes és
en els sectors de l’alimentació i
la restauració. 

Pel que fa a la contractació,
es calcula que el comerç i la lo-
gística creïn més de 5.000 llocs
de feina a Catalunya entre el
Black Friday i el Ciber Monday,
la jornada de descomptes del 2
de novembre.   

Així doncs, des de fa uns dies
els aparadors de molts comer-
ços locals ja s’han començat a
omplir de cartells anunciant
diferents ofertes per al dia 29,
que segurament oscil·laran en-
tre el 20 i el 50%. De fet, alguns
comerços allargaran una mica
més el Black Friday i també
oferiran els descomptes algun
dia abans, l’endemà i el dilluns
2 de desembre amb motiu del
Ciber Monday. 

La força del Black Friday
» La jornada comercial amb descomptes especials se celebra el pròxim divendres 29 de novembre

» Part del comerç local ja fa temps que s’ha fet seva aquesta tradició originària dels Estats Units

El Black Friday és un esdeveniment que ha guanyat força entre el petit comerç. Fotos: Mariona Puig i Sílvia Jardí / ACN
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Els petits detalls marquen la di-
ferència en el món de l’esport, i
l’AE Prat va patir això en prime-
ra persona el passat dimecres 6.
L’equip de Pedro Dólera va que-
dar eliminat de la Copa RFEF a la
ronda de quarts de final a Casta-
lia contra el CD Castellón, cosa
que, de retruc, va deixar l’equip
sense opcions d’entrar al sorteig
de la primera eliminatòria de la
Copa del Rei.

Així, els dos focus en els quals
se centrarà el conjunt potablava
a partir d’ara són la lliga (que l’e-
quip no ha començat amb bon
peu) i la Copa Catalunya absolu-
ta. Els pratencs jugaran la semi-
final d’aquesta darrera competi-
ció al municipal de Llagostera el
pròxim dimecres 27 a les vuit del
vespre. L’altra semi, el mateix dia,

farà que el CE l’Hospitalet visiti el
camp del CF Badalona.

A Segona B, en canvi, el rep-
te ha de ser guanyar al Sagnier, ja
que l’equip només ha pogut su-
mar de tres en tres a domicili.
L’AEP estrenarà el desembre
contra el Nàstic (el dia 1 a les 12
del migdia) i visitarà, de forma
consecutiva, l’Ejea i el Sabadell.

REFORÇOS DE LUXE
Per altra banda, durant aquest
mes el Prat ha rebut dos ‘refor-

ços’, un per a l’equip i l’altre per
al cos tècnic. Alberto Padilla,
amb l’alta mèdica de la seva lesió
al genoll, ja ha començat a en-
trenar amb els companys i podria
reaparèixer ben aviat.

Per altra banda, el passat dia
4 el club va anunciar que la se-
leccionadora catalana absoluta,
Natalia Arroyo, s’incorpora a l’s-
taff tècnic de Dólera per fer les
pràctiques de nivell 3 d’entrena-
dor nacional. Arroyo també és
analista de futbol a Ara i Gol. 

Un moment de l’empat a zero al camp de l’Olot. Foto: AEP

L’AE Prat es queda sense el
premi de jugar la Copa del Rei

» L’equip potablava, eliminat de la Copa RFEF als quarts de final
» Natalia Arroyo s’incorpora a l’staff de Pedro Dólera per fer pràctiques

El BF Viladecans perd el
primer partit de la temporada

El BF Viladecans va
perdre la seva con-
dició d’invicte el pas-
sat dissabte 16, en el

millor partit de la vuitena jorna-
da de la Copa Catalunya. Les
d’Enric González van perdre con-
tra un dels seus rivals pel títol, el
Basket Almeda (67-79).

L’enfrontament, de fet, ja
s’havia posat d’esquena amb un
0-9 de sortida, de manera que el
conjunt blau va haver de remar
contra corrent. Malgrat l’esforç,
però, les viladecanenques no es
posarien per davant en el mar-

cador en cap moment del matx.
El 38-38 al final del segon parcial
va ser el millor moment del con-
junt blau, però en la segona mei-
tat, de nou, els petits detalls van
ser favorables a les visitants.

El BFV jugarà el darrer par-
tit del mes el pròxim dissabte 30
a l’Atrium contra el CEJ l’Hospi-
talet, mentre que la setmana
posterior, la del pont de la Pu-
ríssima, no hi haurà lliga. Les vi-
ladecanenques podran preparar
a fons els dos darrers partits de
l’any, la visita al Draft Gramenet
i el matx contra la UE Mataró.

Dinàmica negativa: l’Handbol
Gavà encadena dues derrotes

La bona dinàmica
de quatre triomfs de
l’Handbol Gavà en-
tre mitjans d’octu-

bre i principis d’aquest mes ha
arribat a la seva fi. L’equip d’Al-
fred Pérez viu ara la cara negati-
va de l’esport després d’enllaçar
dues derrotes que l’han fet cau-
re fins a la novena posició del
grup C de la Divisió de Plata.

El 22-28 del dia del Mataró i
el 26-25 a Leganés (els dos par-
tits que l’equip ha perdut durant
aquest mes), però, van ser en-
frontaments ben diferents, tot i

que les gavanenques es van que-
dar sense sumar contra dos dels
seus rivals directes.

La lliga va prendre’s un des-
cans en el penúltim cap de set-
mana del mes i ara torna amb
tres jornades abans de l’aturada
nadalenca. Les de Pérez tancaran
aquest novembre al Jacme March
el pròxim dissabte 30 rebent el
Mislata (l’altre equip de la cate-
goria que té vuit punts), mentre
que els partits del desembre se-
ran una setmana més tard a Cas-
telló de la Plana, a casa contra la
Roca i a Sant Quirze.

Futbol | L’Sporting Gavà incorpora un equip de futbol adaptat
Des d’aquest mes, l’Sporting Gavà té un equip de futbol adaptat. L’entitat ha absorvit una
entitat que ja existia, l’Adisga, que a partir d’ara també vesteix el color vermell del conjunt
gavanenc. Està previst que l’equip s’inscrigui en la WeLeague, una competició de futbol 7.

Pau Arriaga
EL PRAT

Nil Llop s’exhibeix en la segona
cita de la temporada de gel

PATINATGE4Després d’un me-
rescut descans, el patinador pra-
tenc Nil Llop va aconseguir dos
nous èxits en el tram inicial de la
temporada de gel amb una ex-
hibició a la Thialf Fall Cup a
Heerenveen (Països Baixos).

Llop va tornar a demostrar el
seu excel·lent moment de forma
i va guanyar les finals de 500 i de
1.000 metres. En la primera de
les dues proves, a més, el pratenc
va batre el rècord del món.

De fet, d’alguna manera,
Llop va córrer ‘a casa’, ja que per
tal de tenir millors condicions
d’entrenament, el pratenc està
vivint en aquesta localitat de la
província neerlandesa de Frísia.
En aquest sentit, en declaracions
a La Premsa del Baix, el pati-
nador va explicar que al princi-
pi li havia costat acostumar-se a
la seva nova residència, fora
del seu entorn, però que ja està
“millor i més centrat”.
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En Ricard vola a París per retrobar-se
amb l’amic amb qui, trenta anys enre-
re, havia viatjat a la capital francesa
per fugir del seu present. El destí els va
separar i en Ricard va haver de tornar a
Catalunya, però l’enyor del passat el fa
voler recuperar aquells anys. Rafael
Vallbona ha estat distingit amb el pre-
mi Roc Boronat per Els bons dies.

Llibres

Els bons dies
Rafael Vallbona

Francesc Ferrer s’enfronta tot sol al pú-
blic en aquest monòleg que l’autora, Mar
Monegal, ha definit com a “tragicomè-
dia generacional”. L’actor parla amb el
vertader protagonista de la funció, un
home que s’acaba de separar i ha hagut
de tornar a casa dels seus pares, a l’ha-
bitació de la seva adolescència.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

Ramon
Mar Monegal

Smoking Souls torna aquest novembre
amb Translúcid, el seu cinquè àlbum
d’estudi, que la crítica ja considera el mi-
llor. El grup valencià presenta onze noves
cançons, entre les quals hi ha Volves de neu,
publicada el mes passat. Amb els nous te-
mes, la banda manté la seva essència, al-
hora que reforça els sons electrònics i els
arranjaments de vent i percussió.

Música

Després de l’èxit del curtmetratge Madre
de Rodrigo Sorogoyen, nominat a l’Òs-
car, el director estrena aquest 2019 un
llargmetratge homònim. Aquest cop, la
trama se situa una dècada després dels
fets del curt, que començaven amb la tru-
cada d’un nen de 7 anys a la seva mare.
Tant Sorogoyen com l’actriu protagonista,
Marta Nieto, han conquerit la crítica.

Pelis i sèries

Madre
Rodrigo Sorogoyen

Translućid
Smoking Souls

All Those Food Market
All Those proposa una manera original de donar la ben-

vinguda al darrer mes de l’any i a la temporada nada-
lenca: un mercat gastronòmic. El cap de setmana del 30

de novembre i l’1 de desembre, el Teatre Nacional de
Catalunya serà l’escenari de l’All Those Food Market,

que enguany celebra el seu cinquè aniversari. En
aquesta edició, hi participaran més de 150 projectes

d’emprenedors i artesans gastronòmics. A més de de-
gustar i comprar productes culinaris de tota mena, els

visitants també podran gaudir de diversos tallers.   

Un jove David Broncano va començar en el món de la co-
mèdia l’any 2008 al canal Paramount Comedy (ara, Co-
medy Central). Més endavant, va fer les seves primeres

col·laboracions a televisions i emissores de ràdio, triom-
fant especialment en aquest segon mitjà. Per això, el

2014 va estrenar un programa propi a la Cadena SER,
acompanyat dels humoristes Ignatius Farray i Quequé: La
Via Moderna. A partir d’aquí, el seu èxit es va disparar. El

2016, es va estrenar com a col·laborador de Late Motiv, el
programa d’Andreu Buenafuente a Movistar Plus. El ma-

teix any, també en aquesta cadena privada, va debutar
com a presentador de LocoMundo, un espai setmanal.

Però el seu moment de glòria va arribar el 2018 amb l’es-
trena de La Resistencia, un programa que s’emet després

del late show de Buenafuente. Precisament per aquest
format, el passat dia 14, Broncano va recollir al Liceu el

Premi Ondas a millor programa d’entreteniment. Uns
dies més tard, va rebre el Premi Iris a millor presentador.

D A V I D  B R O N C A N OQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser el presentador de moda

Presenta ‘La Resistencia’ i ‘La Vida Moderna’, formats d’èxit

Famosos

Recollir un Premi Ondas al Liceu
A millor programa d’entreteniment per ‘La Resistencia’

Felicitacions i molts acudits
Els fans del programa l’han felicitat sense perdre l’humor

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Narcos
Narcos: Rise of the Cartelsneix de l’èxit de la sèrie de Netflix amb Pablo Es-

cobar com a protagonista. El jugador pot triat bàndol: el càrtel o la DEA.

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...
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DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE
Tot el dia La ciutat tornarà a celebrar, durant
quatre dies a principis del mes que ve, la Fira
Medieval Castrum Fidelis. / Diferents carrers
i espais de la ciutat. 

DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
19:00 La doctora Queralt Solé serà l’encarregada
de coordinar la sessió Memòria de la memò-
ria, que parlarà sobre la fossa de Gurb, un dels
llocs on es va enterrar veïns del poble després
de la Guerra Civil. / Museu de Gavà.

DIMECRES 11 DE DESEMBRE
17:30 La amiga estupenda, d'Elena Ferrante, In-
venzione, serà la novel·la que es comentarà
en la sessió del mes que ve del Club de lec-
tura feminista. Cal inscripció prèvia. / Servei
d'Informació i Atenció a les Dones.

DIMARTS 26 DE NOVEMBRE
16:45 Taller dinàmic adreçat a pares i mares amb
l’objectiu de reforçar el seu rol parental da-
vant l’ús de pantalles (mòbil, tauletes, vi-
deojocs...) a càrrec de Gemma Rodoreda, del
centre SOM. / Escola Pau Casals.

DISSABTE 7 DE DESEMBRE
10:30 Cuina saludable, residu zero serà el nom
de la sessió monogràfica en la qual s’ensenyarà
els assistents com preparar receptes saluda-
bles generant el mínim de residus. / Vilade-
cans Repara.

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
22:30 Els pratencs The Flaming Shakers, Pigmy
i L'Escola d'Arts en Viu seran els encarregats
de pujar a l’escenari en aquest concert ho-
menatge a George Harrison. Entrades ja a la
venda. / La Capsa.

DIMECRES 4 DE DESEMBRE
17:30 Les noies del calendari, amb Helen Mir-
ren i Julie Walters, serà el títol seleccionat per
a la sessió del mes que ve de El cine de Frida.
/ Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE
EL PRAT Partit de futbol corresponent a la
quinzena jornada de Segona Divisió B entre
l’AE Prat i el Nàstic de Tarragona (12:00). / Mu-
nicipal Sagnier.

La primera proposta del Cineclub del
mes que ve serà Buñuel en el laberin-
to de las tortugas, de Salvador Simó Bu-
són. / Cine Capri.

‘Buñuel en el laberinto de 
las tortugas’ arriba a la ciutat
Dimecres 11 de desembre a les 20:00

Bon appétit, una de les propostes del
cicle de teatre amateur, serà una de les
primeres propostes culturals del mes
que ve. / Espai Maragall. Centre cívic
per a les arts escèniques.

‘Bon appétit’, teatre amateur
per estrenar el desembre

Diumenge 1 de desembre a les 12:00

L’escriptora Gemma Lienas participa-
rà en l’últim Club de lectura del mes,
protagonitzat per la seva novel·la El fil
invisible. / Sala Margarida Xirgu de la
biblioteca RFJ.

L’escriptora Gemma Lienas 
visitarà el Club de lectura

Dijous 28 de novembre a les 18:30

VILADECANS Partit de bàsquet de la
desena jornada de la Copa Catalunya
femenina entre el BF Viladecans i el CEJ
l’Hospitalet. / Atrium.

El BF Viladecans tancarà el
mes rebent el CEJ l’Hospitalet
Dissabte 30 de novembre a les 19:45

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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