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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.
Aquesta situació la provo-

quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.
El problema és que aquest fe-

nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.
Una de les beneficiàries d’a-

quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.
Aquesta activitat és puntual i

es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
BAIX LLOBREGAT

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.
Pel que fa a la situació de les

persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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La #Rosalía ja ens va
advertir de bon princi-

pi. Quan encara pensà-
vem que es dedicaria al “cante”, ja ens
avisava que era una artista molt am-
biciosa i que intentaria fer tot el que es
proposés. A Youtube hi ha l’enllaç al ví-
deo de l’entrevista que li vam fer en el
seu moment i que n’és testimoni.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Bastante a favor de la
dirección de la refor-

ma tarifaria del trans-
porte en BCN, con un pero: creo que
hay que dejar de penalizar el uso casual
pero muy sostenido. Eso quizás se sal-
varía con un billete que permita muc-
hos viajes (¿100?) a buen precio y que
no caduque.

@apuente

Ens hem posat a des-
brossar què va dir i què

no va dir el Síndic i, del
que va dir, què és cert. Conclusió: va uti-
litzar una dada certa per abonar un dis-
curs perillós. Els pacients que venen
d'altres CCAA generen un sobrecost,
però és insignificant respecte al cost to-
tal del sistema.

Senadors i la porta
oberta de l’ALE. No em

queda clar si ha estat un
‘suggeriment’ d’ERC a JxCat (si retires
la moció et donaré menjar) o de JxCat
a ERC (dona’m menjar si no vols que et
rebenti la negociació amb el PSOE). Si-
gui com sigui, les coses de menjar són
molt importants.

@eduardvoltas@carlosbaraibar@JofreFont

La lupa

per Jaume Martorell, politòleg

La Llei Aragonès 
Els últims mesos hi ha hagut un debat vi-
rulent a les xarxes socials sobre el contingut
i els efectes de la Llei de Contractes de Ser-
veis a les Persones, popularment conegu-
da com a “Llei Aragonès”. Lluny d’un debat
serè i constructiu sobre les potencialitats i
límits del projecte, el debat ha estat carac-
teritzat per les fal·làcies i les mentides sobre
el que fa o deixa de fer la llei de contractes. 
S’ha arribat a dir que aquest projec-

te de llei s’ha fet en secret i d’esquena a
la societat, quan el cert és que ha seguit
el procediment normal de qualsevol ini-
ciativa legislativa, no un, sinó dos cops.
El projecte de llei l’impulsa el conseller
Romeva i la seva tramitació és avortada
per l’aplicació del 155. En aquesta legis-
latura el Govern reprèn la tramitació i la
torna a presentar al Parla-
ment, on se sotmet a un de-
bat a la totalitat, la subsegü-
ent tramitació en ponència i
les esmenes. El mateix procés
que qualsevol altra llei, públic
i participatiu, on la major
part d’entitats afectades per
la llei hi han pogut dir la seva i una part
important d’aquestes crítiques ha estat re-
collida pels grups parlamentaris via es-
menes a l’articulat. 
L’única cosa excepcional d’aquest

tràmit ha estat l’absència de la CUP i l’ab-
dicació de les seves funcions. No van pre-
sentar cap esmena a la totalitat per evi-
denciar el seu rebuig al projecte, no van
presentar compareixences d’entitats que
compartissin aquestes inquietuds, no
han presentat esmenes a l’articulat per a
subsanar els errors que hi veuen... S’han
negat a fer política, han abandonat les se-
ves responsabilitats com a diputats i, per
acabar-ho d’adobar, han liderat una
campanya contra la llei basada en de-
sinformar sobre què fa i què no fa i atacs
“ad hominem”.  Fins i tot han arribat a dir
que Cs i PP donen suport a la llei, quan
aquests dos grups han estat crítics amb
el seu objectiu i articulat.

La pregunta important és: què fa la
Llei de Contractes? Lluny de privatitzar
el sector públic, suposa un pas important
per estendre la lògica d’una administra-
ció igualitària, feminista, sostenible i
transparent a les empreses amb les quals
col·labora. Lluny de permetre que la lò-
gica del mercat s’implementi a l’admi-
nistració, dona eines per enfortir el ter-
cer sector social i impulsar lògiques fe-
ministes, sostenibles i igualitàries dins de
l’àmbit de l’empresa. 
A diferència d’una privatització, en

l’externalització es manté la titularitat
pública del servei, encara que l’admi-
nistració no el presti directament. La
prestació es pot organitzar via conveni
o via contracte. La Llei de Contractes

dona més eines a l’administració pública
per assegurar-se que els serveis que es
presten via contracte mantenen els ni-
vells de qualitat i que l’abaratiment de
la prestació no es fa a costa dels treba-
lladors. Ni tan sols suposa un perill d’ex-
ternalització de nous sectors, perquè tots
els sectors als quals afecta la llei ja es po-
den externalitzar si es vol via la “Ley de
Contratos del Sector Público”. Cal re-
cordar també que, lluny d’externalitzar,
els Governs d’Esquerra i JxCat han
començat a revertir algunes de les ex-
ternalitzacions més importants dels
Governs d’Artur Mas. 
Si bé la gestió directa dels serveis ha

de tenir un rol prioritari, també cal tenir
en compte les possibilitats d’eficiències
presentades per economies d’escala
d’empreses especialitzades en un sector
o el valor social afegit que pot represen-
tar que entitats del tercer sector gestio-

nin determinats serveis. El problema és
que tot sovint l’únic guany de les exter-
nalitzacions es fa a costa dels treballadors
que presten el servei, no aprofitant eco-
nomies d’escala o coneixement espe-
cialitzat. O encara pitjor, que aquestes ex-
ternalitzacions serveixen directament
per a espoliar el sector públic i fomentar
l’enriquiment privat. 
La Llei de Contractes aprofita que la

legislació europea permet una regulació
específica per a l’àmbit dels serveis a les
persones per a dotar l’administració de
més eines per a fiscalitzar les entitats que
presten serveis via contractes. És una llei
que ha de servir per a expulsar l’adjudi-
cació de contractes basada en el preu més
baix en l’àmbit dels serveis a les perso-

nes. Per això la llei estableix
que el preu tindrà un pes mà-
xim en la contractació d’en-
tre un 30% i un 40% i pro-
hibeix l’adjudicació via sub-
hasta, és a dir a aquella ofer-
ta més baixa. 
En canvi, la llei reforça la

inclusió de clàusules feministes, am-
bientals i que garanteixin les condicions
laborals dels treballadors. Així doncs, su-
posa un impuls important a una econo-
mia més social, que forçarà empreses i en-
titats que actualment ja estan prestant ser-
veis a tenir en compte lògiques que van
més enllà del mer benefici econòmic. A
competir, no en base a l’oferta més barata,
sinó en base a la qualitat que poden ofe-
rir els usuaris, les seves polítiques d’igu-
altat de gènere, el seu compromís am-
biental, les condicions laborals o la pro-
ximitat. En resum, a impulsar una con-
cepció més republicana de l’economia,
més inclusiva, igualitària i social. On
l’espai de l’empresa privada sigui menys
jeràrquic i més democràtic. 
No deixem que el sectarisme de de-

terminats sectors de l’autodenominada
esquerra independentista ens faci perdre
aquesta oportunitat. 

No deixem que el sectarisme 
de determinats sectors ens faci 

perdre aquesta oportunitat

AMB
L’Àrea Metropolitana de Barcelona és
una de les administracions que impul-
sen les obres de la C-245. L’AMB ajuda-
rà els ajuntaments a pagar la reforma i
crearà una línia d’autobús que cobrirà

tot el tram amb busos híbrids o elèctrics.
pàgina 6

Ajuntament del Prat
Tots els partits amb representació al Ple
pratenc van donar suport a la declaració
institucional per condemnar l’assassinat
masclista d’una veïna el 2 de desembre.
El consistori es personarà com a acusa-

ció particular en el judici del cas. 
pàgina 11

Correus
300 persones i una trentena d’empreses
demanen a la companyia postal estatal

que no tanqui l’oficina que té al Centre de
Suport a l’Empresa del Polígon Industrial
de Gavà, que dona servei als veïns i veïnes
de Gavà Mar i a empreses i treballadors. 

pàgina 8

Els semàfors



Desembre 2019 líniamar.cat
5 | 

4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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Castelldefels

URBANISME4Representants
dels ajuntaments dels cinc mu-
nicipis per on passa la C-245
han firmat un acord amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, el
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i l’empresa pública In-
fraestructures.cat per començar
les obres que han de convertir
aquesta carretera comarcal en
un passeig.
Tot i que la intenció és que

l’espai es converteixi en un carrer
més dels diferents pobles i ciutats
que travessa, l’objectiu també és
millorar la mobilitat d’una via per
on passen fins a 35.000 vehicles
al dia. Per aconseguir-ho, es cons-
truirà un carril bus reservat que
recorrerà els 13 quilòmetres que
separen Castelldefels i Cornellà i
que es preveu que redueixi en 15
minuts la durada del trajecte.
Per al conseller Damià Calvet,
això farà “reduir l’ús del cotxe” i
que la gent utilitzi el transport pú-
blic, que serà més atractiu.

APOSTA SOSTENIBLE
Com recull l’ACN, la previsió
de Territori és que, en un prin-
cipi, la reducció sigui d’uns 500
vehicles diaris, cosa que suposa
un estalvi de gairebé 300 tones
de CO2 anuals. A més, es crea-
rà una nova línia de bus que farà
tot el recorregut de punta a pun-
ta i l’AMB ja ha dit que tots els
autobusos que la cobriran seran
elèctrics o híbrids.

També es construirà un carril
bici que connecti tots els muni-
cipis i es facilitarà el pas dels via-
nants, com en la plaça Colom, on
es reduirà la mida de la rotonda.
Segons l’acord firmat, la re-

modelació costarà 39 milions
d’euros, dels quals la Generalitat
n’aportarà 10. Els 29 restants els
aportaran els municipis amb aju-
da de l’AMB. La previsió és que
les obres comencin l’estiu que ve.

Els diferents responsables polítics que van firmar l’acord. Foto: AMB

Arrenca el procés per convertir
la C-245 en un passeig urbà

» Acord entre administracions per posar en marxa les obres el 2020
» La nova via permetrà reduir en 15 minuts el trajecte fins a Cornellà

La Policia Local impulsa un
estudi per treballar amb drons

SEGURETAT4La Policia Local
de la ciutat ha estat l’encarrega-
da de coordinar un estudi pioner
per incloure avions no tripulats,
popularment coneguts com a
drons, en les seves operacions.
Els agents treballaran amb

aquest tipus de dispositius quan
hagin d’intervenir en accidents o
catàstrofes. Però també ho faran
a l’hora de buscar persones des-
aparegudes, per controlar els ac-
cessos en esdeveniments multi-
tudinaris o per ajudar als Bom-
bers oferint tasques de suport en
l’extinció d’incendis.

A més, els drons també ser-
viran per fer estudis de mobilitat
en aquells carrers i avingudes on
hi hagi problemes de trànsit, per
tal de facilitar-ne la regulació.
Aquest estudi s’ha pogut fer

després d’un any i mig de nego-
ciacions amb ENAIRE, els res-
ponsables del control del trànsit
aeri a l’aeroport del Prat i al seu en-
torn, que ha establert quines me-
sures de seguretat han de seguir
els agents de la Policia Local a
l’hora d’utilitzar els drons sense in-
terferir en el vol de la resta d’ae-
ronaus que sobrevolen la ciutat.

Pas endavant per posar 
dues vies més a l’estació

MOBILITAT4El gestor de les in-
fraestructures ferroviàries de
l’Estat, Adif, va adjudicar, el 26 de
novembre, l’estudi que ha de
servir per trobar la millor mane-
ra d’ampliar la capacitat de l’es-
tació de la ciutat.
Segons Adif, aquesta instal·la-

ció “constitueix un punt estratè-
gic de la xarxa de Rodalies al sud
de Barcelona”. Per això, buscarà
la forma més eficient de cons-
truir-hi dues vies noves que han
de permetre augmentar els trens
que hi poden passar i també re-
duir els temps de viatge.

A més, aquestes obres per-
metrien convertir l’estació cas-
telldefelenca en final de línia i que
els trens de Rodalies comences-
sin aquí els seus trajectes.
La construcció d’aquestes

dues noves vies a la línia es podria
allargar fins al Prat, cosa que
permetria resoldre més fàcil-
ment els nombrosos retards i
problemes que pateixen els usua-
ris de Rodalies del territori. Per
exemple, aquestes últimes set-
manes s’han registrat retards de
fins a 45 minuts per avaries en
trens i en les instal·lacions.

L’Ajuntament condemna
l’atac al local dels escoltes

FEIXISME4L’Ajuntament, ha
través d’una nota de premsa, va
condemnar l’atac que va patir el
local dels agrupaments escoltes
Boscaires i Gratacims, el 3 de
desembre.
Com van denunciar des de

l’entitat, algú va anar al seu lo-
cal i va cremar-ne l’intèrfon, en
va forçar el pany de l’entrada i hi
va fer pintades, sense gaire en-
cert, de simbologia feixista a les
parets i als vidres.

Els escoltes denuncien que
no és el primer cop que hi ha
aquest tipus d’agressions al mu-
nicipi i asseguren que es tracta
d’una “resposta d’odi” a la seva
tasca educativa. Una tasca que
l’Ajuntament reconeix i que els
conviden a continuar realitzant. 
De fet, des del consistori as-

seguren que estan en contra de
qualsevol atac vandàlic i que
condemnen tota acció que “en-
alteixi l’odi i el feixisme”.

Homenatge | S’inaugura la plaça Neus Català
L’espai que hi ha davant la biblioteca ha estat batejat com a plaça Neus Català

per homenatjar aquesta supervivent del camp d’extermini nazi de Ravensbrück.
La inauguració es va fer dimarts 10 de desembre a la sala Margarida Xirgu.
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CASTELLDEFELS4Els vehi-
cles més contaminants no podran cir-
cular per l’àmbit de la Zona de Baixes
Emissions (ZBE) de les Rondes de Bar-
celona a partir de l’1 de gener de
2020, quan aquesta s’activarà de
forma permanent. Des d’aquest dia,
les restriccions funcionaran de dilluns
a divendres laborables des de les 7 del
matí fins a les 8 del vespre. Es tracta
d’una mesura que afectarà tots
aquells vehicles, tant de l’Estat com
estrangers, als quals no els correspon
cap etiqueta ambiental de la Direc-
ció General de Trànsit (DGT): Zero, Eco,
C i B. La ZBE Rondes de Barcelona serà
una de les més grans d’Europa.

Aquesta iniciativa, impulsada
per l’AMB i l’Ajuntament de Barce-
lona, inclou Barcelona (excepte la
Zona Franca industrial i Vallvidrera,
el Tibidabo i les Planes), Sant Adrià,
l’Hospitalet i part d’Esplugues i Cor-
nellà. Tanmateix, els vehicles afec-
tats podran circular tant per la ron-
da del Litoral com per la ronda de
Dalt, ja que ambdues vies queden
excloses de la restricció. 

Per accedir a tota la informació
sobre el nou reglament, es reco-

mana visitar el web zbe.barcelona.
En aquest mateix espai és on s’han
de registrar els conductors i con-
ductores de vehicles que no comp-
tin amb etiqueta ambiental.

CINC EXCEPCIONS 
La normativa preveu cinc tipus d’ex-
cepcions i autoritzacions. Així, no es
veuran afectats per la mesura els
vehicles dedicats al transport de per-
sones amb mobilitat reduïda, els de-
dicats als serveis, els que comptin
amb autoritzacions d’activitats tem-
porals i els vehicles estrangers que

acreditin que compleixin els requisits
d’accés. Ara bé, s'hauran de registrar
per no ser multats. A banda, els ve-
hicles sense etiqueta ambiental po-
dran accedir a deu autoritzacions
diàries a l’any, les quals es poden de-
manar al mateix web zbe.barcelona. 

A més, s’ha establert una mora-
tòria d’un any per a furgonetes, fur-
gons, camions, autocars i autobusos,
encara que no els correspongui el
distintiu de la DGT.

ALTERNATIVES 
Per facilitar l’adaptació a l’entrada en
vigor de la ZBE, l’AMB ha millorat el
servei de Bus Metropolità i ha im-
pulsat tres grans alternatives. En pri-
mer lloc, des de principis d’aquest
2019, els 36 municipis metropoli-
tans disposen de la tarifa metro-
politana, amb la qual paguen preus
de la zona tarifària 1. D’altra banda,
des del 2017, els propietaris em-
padronats en aquests municipis
que es desfan del seu vehicle privat
contaminant obtenen la T-verda
metropolitana, un títol de transport
públic. De moment, ja s’han lliurat
més de 5.500 d’aquestes targetes.
Per últim, s’ha posat en marxa el
projecte Aparcaments d’Intercan-
vi, més coneguts com a Park & ride.
Es tracta de pàrquings situats al cos-
tat d’estacions de transport pú-
blic, amb places exclusives per als
usuaris d’aquest servei. 

Frenar la contaminació
» L’1 de gener de 2020 s’activarà de forma permanent la Zona de Baixes Emissions 
Rondes de Barcelona, que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants

aQuan s’aplicaran les restric-
cions a l’àmbit ZBE Rondes de
Barcelona?
A partir de l’1 de gener de 2020, de
dilluns a divendres laborables, de
7.00 a 20.00 h.

aLlavors, no hi haurà restric-
cions de circulació els caps de
setmana?
Efectivament. La mesura no s’a-
plicarà els caps de setmana.

aEs podrà conduir per les ron-
des?
Sí, aquestes vies queden excloses
de la restricció. Però, des de les ron-
des, els vehicles sense etiqueta
ambiental no podran accedir a
l’interior de la ZBE.

aCom sé si m’afecten les res-
triccions?
Les restriccions afecten els vehicles
als quals no els correspon l’eti-
queta ambiental de la DGT (Zero,

Eco, C i B). Els autobusos, autocars,
furgonetes, furgons i camions te-
nen una moratòria d’un any. 

aÉs obligatori portar l’etique-
ta de la DGT?
No, però és recomanable. 

aAl meu vehicle li correspon
distintiu ambiental però no tinc
l’etiqueta. On la puc demanar?
A les oficines de Correus, a través
d’un gestor col·legiat o a través
d’un taller mecànic associat al Gre-
mi de Tallers de Reparació d’Auto-
mòbils de Barcelona. 

aCom es farà el control de ve-
hicles a la ZBE?
De manera automàtica mitjan-
çant un centenar de càmeres.

aQuines són les sancions pre-
vistes?
Es preveuen sancions econòmi-
ques de 100 euros.

8 preguntes amb resposta

Tota la informació, 
registre i autoritzacions
al web zbe.barcelona

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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AEROPORT4Raquel Sánchez i
Maria Miranda, alcaldesses de
Gavà i Castelldefels, es van reu-
nir amb l’Associació de Veïns de
Gavà Mar, APACANA, Preservem
Castelldefels i Prou Soroll el 4 de
desembre per treballar de manera
conjunta i consensuada entre
entitats i institucions amb l’ob-
jectiu d’evitar que una futura
ampliació de l’aeroport del Prat
acabi canviant l’actual funciona-
ment de pistes segregades, un sis-
tema que els gestors van accep-
tar després de pactar-ho amb el
territori i que minimitza el soroll
que pateixen els veïns dels dos
municipis.
Sánchez va explicar que de la

reunió en va sortir el compromís
dels governs locals d’oposar-se “a
qualsevol alteració de l’statu quo
actual”, com per exemple, l’ope-
rativa de pistes independents. A
més, va assegurar que el risc que
aquest funcionament canviï amb
una ampliació de l’aeroport obli-

ga el territori “a sumar i aglutinar
els màxims consensos”. 
Aquesta reunió arriba després

que les mateixes entitats que van
participar en la reunió hagin cre-
at un observatori que, segons
l’alcaldessa castelldefelenca, Ma-
ria Miranda, servirà per coordi-
nar “les accions necessàries” per
“minimitzar l’impacte acústic”
sobre el territori del Delta. Per a
Sánchez, d’aquí també han de
sortir els arguments i els informes

tècnics que avalin aquest posi-
cionament comú. 

FIL DIRECTE AMB EUROPA
Durant la reunió, Sánchez també
va posar a disposició l’Airport Re-
gions Council, l’òrgan consultiu del
Parlament Europeu del qual ara
forma part per tal que el Delta “pu-
gui incidir en la normativa euro-
pea” i garantir que el creixement de
l’aeroport sigui compatible amb la
qualitat de vida dels veïns.

Els participants a la reunió a l’Ajuntament de Gavà. Foto: Ajuntament

Governs i veïns s’uneixen per
evitar l’ampliació de l’aeroport
» Les alcaldesses Sánchez i Miranda van mantenir una reunió amb
les entitats contràries a l’ampliació de l’aeroport per actuar junts

El Ple demana al Govern 
i a l’Estat un diàleg bilateral

POLÍTICA4Sembla que la bona
sintonia entre partits indepen-
dentistes i socialistes a escala es-
tatal s’ha traslladat a la política
gavanenca. El Ple del 28 de no-
vembre va aprovar una moció
que insta el Govern català i el de
l’Estat a mantenir un diàleg bi-
lateral.
La moció, presentada con-

juntament per Esquerra i Junts,
van tirar endavant gràcies als
vots del PSC i Podemos, que hi
va votar a favor després que els
independentistes acceptessin
incloure-hi algunes esmenes.

En aquest sentit, el portaveu
dels socialistes al Ple, Jordi Tort,
va explicar que hi van votar a fa-
vor perquè entenen que “l’única
manera de sortir de la situació
actual és el diàleg entre les dues
parts” i va afegir que “la comis-
sió bilateral respon a l’article 183
de l’Estatut i ningú s’ha d’estirar
els cabells per parlar d’això”.
En canvi, els regidors de Cs

i el PP hi van votar en contra. Els
populars van dir que “la nació es-
panyola no es trosseja” i van
demanar als socialistes que “no
actuïn amb covardia”.

Absolt el Mosso que va passar
dades dels caps a uns lladres

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha absolt l’agent dels
Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de la ciutat que va do-
nar les dades personals de tres
dels seus caps a dos lladres com
a represàlia contra els seus su-
periors per haver-lo apartat del
seu lloc de feina.
La sentència, avançada pel

diari El País, diu que, tot i que hi
ha “serioses sospites” per pensar
que aquest agent va mirar les da-
des als expedients dels seus caps
i en va fer una nota anònima que
va deixar a la bústia dels delin-

qüents, els indicis no són tan
clars com els que demana “una
condemna penal” perquè n’hi
hagi prou. Per això, els magistrats
han decidit absoldre’l de tots els
càrrecs, com també han fet amb
el seu company, a qui acusaven
de conèixer els plans i de no ha-
ver fet res per impedir-ho.
El tribunal afegeix que, tot i

que es van trobar empremtes
dactilars de l’agent en dues de les
tres carpetes, la Divisió d’Afers
Interns no en va trobar cap als
fulls de dins, on hi havia les da-
des dels seus caps.

300 firmes perquè Correus
no tanqui l’oficina del Polígon

Medi Ambient | Raquel Sánchez participa en la COP25
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha participat en la cimera sobre el clima
i l’emergència climàtica que s’ha celebrat aquest mes a Madrid. Sánchez hi ha

anat per reivindicar el paper dels municipis i per debatre sobre polítiques locals. 

SOCIETAT4Mobilització per evi-
tar el tancament de l’oficina de
Correus que hi ha a l’edifici del
Centre de Suport a l’Empresa del
polígon industrial. Més de 300
persones i una trentena d’em-
preses de la ciutat han firmat una
petició perquè la companyia
postal no tanqui aquesta oficina,
que a més de donar servei a les
empreses i treballadors del po-
lígon, també és molt utilitzada
pels veïns i veïnes de Gavà Mar.

En declaracions al Bruguers,
Damián Muñoz, coordinador de
la recollida de firmes, ha explicat
que, quan van conèixer les in-
tencions de la companyia, es van
començar “a mobilitzar per pres-
sionar a la direcció de Correus”
perquè no tanqui l’oficina.
Ja han enviat les firmes al

responsable de zona i al presi-
dent de Correus per evitar el tan-
cament, que s’ha de produir el 27
de desembre.
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Viladecans

SOCIETAT4El líder del grup que
es dedicava al tràfic de drogues
que els Mossos van desarticular
el 30 de novembre a Badalona vi-
via a Viladecans. Aquesta era
una de les mesures que prenia
aquest home, de 55 anys, que era
membre d’un conegut clan fami-
liar badaloní vinculat al tràfic de
drogues. Per això, segons els
agents de la policia catalana, el lí-
der de l’organització prenia mol-
tes precaucions i vivia allunyat de
l’epicentre del seu negoci, al ba-
rri de Sant Roc de Badalona. De
fet, l’home només s’arriscava a
anar i moure’s per la seva ciutat
quan havia de negociar una com-
pra de droga a l’engròs.
A més, per evitar que un dels

dos grups que treballaven per ell,
els que s’encarregaven de la se-
guretat o els que s’ocupaven de
vendre la droga es poguessin
apoderar d’una part del negoci,
l’home també mantenia una do-
ble comptabilitat.

“COM UNA EMPRESA”
Antonio Rodríguez, cap de la di-
visió criminal dels Mossos d’Es-
quadra, va explicar en una roda
de premsa recollida per l’ACN
que el grup tenia una estructu-
ra perfectament delimitada que
s’organitzava en tres àrees, la
comercial, que controlava els
punts de venda, la logística i la
financera, com si es tractés d’u-
na empresa.

Rodríguez també va detallar
que el grup venia droga les 24 ho-
res del dia i que els venedors feien
torns de vuit hores, amb un sou
que rondava els 10 euros l’hora.
Els agents asseguren que l’orga-
nització portava 40 anys perfec-
cionant el negoci i que podia
guanyar fins a mig milió d’euros
al mes. El jutge ha enviat a pre-
só 11 dels 28 detinguts durant l’o-
peració dels Mossos d’Esquadra.

La unitat canina, durant els escorcolls dels Mossos a Badalona. Foto: Eduard Batlles/ACN

El grup criminal de Badalona 
es dirigia des de Viladecans

» Segons els Mossos d’Esquadra, aquesta era una de les mesures
de seguretat que havia pres el líder dels traficants de droga

Esquerra denuncia que Can
Sellarès quedarà encaixonat

PATRIMONI4Esquerra Repu-
blicana denuncia que el Pla de
Millora Urbana (PMU) que el
govern municipal preveu per
Can Sellarès suposarà la cons-
trucció de blocs de fins a nou
plantes d’alçada que deixaran
encaixonada aquesta masia his-
tòrica de la ciutat.
Davant d’això, els republi-

cans van anunciar que han pre-
sentat una esmena a la totalitat
en aquest projecte, que preveu
construir fins a 238 nous habi-
tatges. A més, critiquen que la
venda de terrenys públics que ha

de permetre aquest projecte su-
posarà una pèrdua de superfície
on construir nous equipaments.
De fet, des d’ERC consideren

que aquest espai és un pulmó en-
mig de barris densament poblats
com el de Can Palmer que els
ciutadans fan servir des de fa
anys per fer esport o com a zona
d’esbarjo.
La portaveu del partit, Bàr-

bara Lligadas, assegura que el
PMU representa “una amenaça”
pel sector ponent de la ciutat, “ja
que redueix i desnaturalitza un
espai obert i d’equipaments”.

Comerç|La campanya ‘Art al Comerç’ guanya el Premi Nacional
La iniciativa de convertir els eixos comercials de la ciutat en galeries d’art al carrer ha estat

reconeguda per la Generalitat en la dinovena edició del Premi Nacional del Comerç.
‘Art al Comerç’ va portar una cinquantena d’obres de 30 artistes a les botigues de la ciutat.

L’Atrium començarà l’any amb
l’humor de Berto Romero

CULTURA4El teatre Atrium co-
mençarà el 2020 amb un es-
pectacle de nivell:  Mucha ton-
tería, del mediàtic Berto Ro-
mero. L’humorista oferirà, el
divendres 10 i el dissabte 11 de
gener, dues funcions d’aquest
monòleg que promet fer esclatar
de riure el públic. 
Abans, però, la sala viurà

una traca final intensa per tan-
car aquest any, amb artistes de
la talla de Pau Vallvé. El músic,

amb l’experiència d’haver passat
dues dècades damunt dels esce-
naris, interpretarà el pròxim dia
27 les cançons del seu darrer
disc, Life vest under your seat,
però també temes anteriors.
A més, l’escenari de l’Atrium

també comptarà amb propostes
musicals, de dansa, de teatre
familiar i, fins i tot, de cinema
documental. En aquest sentit, el
dia 19 es projectarà el film When
tomatoes meet Wagner.

La ciutat destinarà 7 milions
d’euros a seguretat i mobilitat
ECONOMIA4El Ple municipal
que es va celebrar el 28 de no-
vembre va aprovar el pressupost
municipal per al 2020, que pu-
gen fins als 67,2 milions d’euros.
Amb aquests comptes, el go-
vern local, liderat per Carles
Ruiz, ha donat prioritat a la se-
guretat i la mobilitat, una matè-
ria a la qual destinarà una par-
tida de 6,7 milions d’euros.
En aquest apartat, una de les

partides més destacades és la del
projecte de millora de la carre-
tera C-245, que rebrà més de
800.000 euros. (vegeu pàg. 6)

Per altra banda, el govern de
Ruiz també preveu destinar
1.200.000 euros a les obres de la
plaça Salvador Allende.
Una altra de les partides més

importants, amb més de sis mi-
lions d’euros, serà la destinada a
la recollida d’escombraries i a la
neteja dels carrers i espais pú-
blics. I l’impuls de l’eficiència
energètica a la ciutat en rebrà 3,6.
Els nous comptes van tirar

endavant gràcies al suport de l’e-
quip de govern (PSC i comuns)
i Podemos i el vot en contra
d’ERC i Ciutadans.
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El Prat

SOCIETAT4L’Ajuntament es per-
sonarà com a acusació particular
en el judici del cas de la veïna pra-
tenca assassinada pel seu marit el
2 de desembre. Així es va acordar
en la declaració institucional de
condemna que es va aprovar
amb el suport de tots els partits
al Ple d’aquest mes. D’aquesta
manera, des del consistori expli-
quen que podran fer “un segui-
ment més acurat” del cas. A més,
l’Ajuntament també ha presentat
una queixa al Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya pel trac-
tament del cas que van fer-ne els
informatius de Telecinco.
El consistori també està en

contacte amb el Departament de
Salut, que ha obert un expedient
informatiu a l’Hospital de Bell-
vitge per aclarir si, tal com va
avançar SER Catalunya, el centre
no va enviar un informe mèdic als
jutjats de la víctima quan aques-
ta, el 24 de juny, va ingressar a ur-
gències amb una costella trenca-

da i altres lesions després d’haver
patit una agressió domèstica.

SENSE ANTECEDENTS
L’assassinat, el novè crim mas-
clista que es comet aquest any a
Catalunya, va passar dilluns 2 de
desembre al matí. La Guàrdia Ur-
bana va trobar el cos de la vícti-
ma a casa seva amb signes de vio-
lència i va iniciar la recerca del seu
marit, que es va acabar entregant

voluntàriament a la comissaria
dels Mossos d’Esquadra.
Tot i que no hi havia antece-

dents de violència de gènere, se-
gons l’ACN la dona estava rebent
atenció del Servei Municipal d’In-
formació i Atenció a les Dones.
El jutge que s’ha fet càrrec del

cas va decretar presó sense fian-
ça per a l’home i va demanar a la
Generalitat que es faci càrrec
dels tres fills que tenia la parella.

Centenars de veïns es van concentrar per condemnar el crim. Foto: Àlex Recolons/ACN

L’Ajuntament farà d’acusació
particular en el crim masclista
» El jutge ha decretat presó sense fiança per al marit de la víctima

» Salut investiga què va passar amb un informe de la víctima a Bellvitge

L’alcalde Mijoler es reuneix
amb el president d’AENA

INFRAESTRUCTURES4Limitar
el creixement de l’aeroport i pres-
sionar perquè el de Girona assu-
meixi el paper de quarta pista del
Prat. Amb aquests objectius, l’al-
calde Lluís Mijoler va mantenir
una reunió amb el president
d’AENA, Maurici Lucena, el 29 de
novembre a l’Ajuntament.
En aquest sentit, Mijoler va

defensar que “la quarta pista
està absolutament descartada”
per la ciutat i va insistir que el que
cal fer és vertebrar un sistema ae-
roportuari de país eficient que
connecti l’aeroport de la ciutat

amb el de Girona, situat a Vilobí
d’Onyar.
Aquesta reunió s’ha produït

mentre AENA està treballant per
definir quines seran les línies
d’actuació per desenvolupar
aquesta infraestructura els prò-
xims anys.

DEFENSA DEL TERRITORI
Davant d’aquestes intencions, a
la ciutat ha nascut una nova en-
titat ecologista. ‘Ni un pam de te-
rra’ ha estat impulsada per “de-
fensar el territori” amenaçat pels
plans urbanístics especulatius.

Investiguen la pèrdua d’un ull
a les càrregues de l’aeroport

TRIBUNALS4Un jutjat de la ciu-
tat està investigant el cas d’una
persona que va perdre un ull el
14 d’octubre a l’aparcament de la
terminal T-1 de l’Aeroport du-
rant les càrregues que van pro-
tagonitzar els cossos policials
per acabar amb l’ocupació ini-
ciada per Tsunami Democràtic
hores després de conèixer-se
les sentències contra els líders in-
dependentistes.
Per començar, tal com recull

l’Agència Catalana de Notícies, el
magistrat ha d’obrir una inves-
tigació per determinar quin cos

va fer que una persona perdés
l’ull, ja que en aquell moment es-
taven actuant a la vegada un pa-
rell d’agents dels Mossos d’Es-
quadra, que utilitzaven bales de
foam, i un grup de policies na-
cionals, que va fer servir pilotes
de goma contra els manifes-
tants durant els disturbis post-
sentència tot i la prohibició del
Parlament que no permet l’ús
d’aquest tipus de material.
El Centre Irídia per la De-

fensa dels Drets Humans s’ha fet
càrrec tant de l’acusació parti-
cular com de la popular.

El pressupost local del 2020
aposta per l’habitatge social
ECONOMIA4El Ple d’aquest
mes, que es va celebrar el dia 11,
va aprovar de manera inicial els
pressupostos municipals per l’any
que ve. Els comptes del 2020 pu-
gen fins als 97,5 milions d’euros
i contemplen unes inversions de
més de 2,6 milions.
Una de les partides on més

s’invertirà serà en la construcció
d’habitatge públic per ampliar el
parc d’habitatge municipal i fa-
cilitar-ne l’accés.

Per exemple, des de l’Ajunta-
ment preveuen construir 96 nous
pisos en un solar municipal de l’a-
vinguda Onze de Setembre que es
destinaran al lloguer amb un
preu per sota del que marca el
mercat actualment. També s’im-
pulsarà una promoció per cons-
truir 70 pisos de lloguer a la
zona del Prat Sud. En aquest
cas, els habitatges aniran desti-
nats a joves, gent gran o persones
amb diversitat funcional.

Condol | Mor Jordi Moners, fundador del PSAN
L’històric militant independentista pratenc Jordi Moners, nascut el 1933, va morir
a principis de mes als 86 anys. Moners, que va ser víctima d’un atemptat de l’ex-
trema dreta el 1989, va ser fundador del Partit Socialista d’Alliberament Nacional.
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Remuntada espectacular i clas-
sificació a la butxaca. El BBA
Castelldefels de Raúl Martínez va
aconseguir el bitllet per a la Final
a Quatre de la Lliga Catalana
EBA el passat dijous 5 contra el
CB Igualada (81-72). Aquesta
victòria, però, només seria pos-
sible gràcies a l’espectacular ac-
tuació del conjunt blau en el dar-
rer període, on va donar la volta
a l’avantatge que els igualadins
havien tingut durant gairebé tot
l’enfrontament.
Eric Mañés (22 punts) i An-

dreu Sesé (19 punts) van sumar
esforços per erigir-se en les refe-
rències ofensives de l’equip cas-
telldefelenc quan el més calent era
a l’aigüera. Entre el minuts 4 i 7
del darrer parcial, el marcador va
passar del 59-65 a un 70-68.

Amb el més difícil aconseguit, els
homes de Martínez encara apro-
fitarien el seu impuls per acabar
aconseguint un resultat encara
més ampli contra els de l’Anoia,
que són un dels millors equips del
grup C-A de la categoria.
Després de celebrar aquesta

fita a Can Vinader amb l’afició, l’e-
quip aparca provisionalment

aquesta cita. La semifinal de la
Lliga Catalana EBA es jugarà el
dissabte 8 de febrer (el BBA es
veurà les cares contra la Univer-
sitat de Vic en una seu que enca-
ra ha d’anunciar la Federació
Catalana), mentre que si el con-
junt blau derrota el conjunt d’O-
sona, es jugarà el primer títol del
curs contra el Mollet o el Quart.

L’equip optarà a un títol aquesta temporada. Foto: Aj. de Castelldefels

El BBA Castelldefels jugarà 
la final de la Lliga Catalana EBA

» El Vic serà el primer obstacle de l’equip de Raúl Martínez en 
una Final a Quatre que es disputarà a principis del mes de febrer

Multitud de curses a la zona
del Delta en l’inici del mes

ATLETISME4La 38a Pujada al
Castell de Castelldefels, la Mitja
del Prat o la Sansi de Viladecans.
Els atletes han gaudit de valent
amb aquestes tres proves, que
s’han disputat durant les pri-
meres setmanes del mes.
La primera gran cita va ser la

prova pratenca, que es va cele-
brar el diumenge 1, i que va ser-
vir per coronar Manel Cabanillas
i Sara Benedí, que van ser el més
ràpids dels més de 600 corredors
i corredores que es van atrevir
amb la distància de 20 km.
Uns dies més tard, el diven-

dres 6, prop de mig miler d’atle-
tes van citar-se en la Pujada al
Castell, organitzada per l’Ajun-
tament de Castelldefels i el COR.
Miquel Domènech i Kristina
Krentzien van ser els més ràpids
de l’edició d’enguany.
Per últim, i aprofitant el Pont

de la Puríssima, Viladecans va ce-
lebrar la seva Sansi. Els partici-
pants van poder triar entre la dis-
tància de cinc (amb les victòries
de Samir Ait Bouychamane i
Eva Arias) i de 10 quilòmetres
(que van guanyar Carlos Herre-
ras i Gemma Díaz).

Nil Llop, premiat per la 
UFEC pel seu magnífic 2019
PATINATGE4El patinador pra-
tenc Nil Llop és un dels espor-
tistes que la Unió de Federacions
Esportives Catalanes (UFEC)
premiarà pels resultats que va
obtenir en els World Roller Ga-
mes de l’estiu passat i en el Cam-
pionat d’Europa júnior.
Els seus resultats (tres metalls

als WRG i set en l’Europeu) han
servit perquè Llop convenci el ju-
rat (format pel president de la
UFEC, Gerard Esteva, periodis-
tes com Bernat Soler o Ernest
Folch o esportistes com Gemma
Mengual o Natàlia Via-Dufresne)

perquè l’esculli com a esportista
masculí amb més projecció de
Catalunya.
Llop i la resta dels guardo-

nats (en l’edició d’enguany de la
Festa de l’Esport Català hi hau-
rà també els pilots de motoci-
clisme Marc i Álex Márquez, la
nedadora Ona Carbonell, el pri-
mer equip de waterpolo femení
del CN Sabadell o l’exfutbolista
Carles Puyol, entre molts al-
tres) recolliran els seus premis en
la gala que se celebrarà al Cai-
xaForum de Barcelona el dia 14
de gener de l’any que ve.

Beisbol | Dos bessons viladecanencs fan el salt als Estats Units
Omar i Frank Hernández, dos bessons viladecanencs, faran el salt a la Major League Baseball, la
millor competició del món, que aglutina equips dels Estats Units i el Canadà. Omar ha signat un
contracte professional amb els Kansas City Royals, mentre que Frank provarà als Chicago Cubs.

Pau Arriaga
CASTELLDEFELS

Raúl Jerez torna a guanyar 
el Campionat de Catalunya

PÀDEL4El salt a la categoria
cadet no ha fet que empitjorin els
resultats de Raúl Jerez, tot el con-
trari. El palista castelldefelenc ha
tornat a proclamar-se Campió de
Catalunya un any més, consoli-
dant-se com una de les promeses
futures del pàdel de casa nostra.
“Per a mi és un premi poder

tancar el 2019 amb aquest títol
per segon any consecutiu”, as-
segura el jugador del Team Head
i del Club de Tenis Andrés Gi-

meno, alhora que lloa la figura
dels seus entrenadors, Oriol Mo-
yés i David Quirós, als qui con-
sidera clau per als seus èxits.
Tot i que el d’enguany ha es-

tat el seu primer any com a cadet,
Jerez també ha aconseguit guan-
yar un Super Gran Slam en la ca-
tegoria júnior, una de superior a
la que li correspon per edat. Tot
plegat li ha servit per assolir la
posició número 80 del rànquing
estatal absolut masculí.

Esports
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El Gran Wyoming ha publicat recentment
La furia y los colores, una barreja de bio-
grafia i crònica política que presenta el re-
trat d’una societat: la de l’Espanya de la
Transició. El llibre comença quan en José
Miguel, el protagonista, acaba la uni-
versitat i comença la seva carrera com a
metge en pràctiques. Tot això coincideix
amb un moment històric a l’Estat.

Llibres

La furia y los colores
Gran Wyoming

Sergi Belbel dirigeix Sílvia Bel, Míriam Is-
cla i Rosa Renom en una aposta original.
Es tracta d’un espectacle que inclou
quatre peces breus de Samuel Beckett:
Passos, Bressol, No jo i Anar i tornar. La sala
que porta el nom d’aquest dramaturg ir-
landès ofereix aquesta experiència in-
tensa en un itinerari per diferents espais.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Beckett’s ladies
Samuel Beckett

La banda britànica liderada per Chris Mar-
tin ha estrenat el seu vuitè àlbum d’estudi:
Everyday Life. Es tracta d’un disc dividit en
dues parts, Sunrise i Sunset, que compten
amb vuit cançons cadascuna, on es per-
ceben influències àrabs. La gran novetat
és que el grup ha anunciat que no hi hau-
rà gira internacional fins que no trobin
com traslladar-se de forma sostenible.

Música

Scarlett Johansson i Adam Driver prota-
gonitzen Marriage Story, la nova pel·lícula
de Netflix dirigida per Noah Baumbach.
Estrenat el 6 de desembre, aquest film so-
bre el desamor i la fi d’un matrimoni ja ha
aconseguit ser un èxit entre el públic, que
ha omplert les xarxes de comentaris
positius. A més, es perfila com un dels tí-
tols preferits dels Oscars i els Globus d’Or.

Pelis i sèries

Marriage Story
Noah Baumbach

Everyday Life
Coldplay

Gent positiva
El Centre LGTBI de Barcelona, ubicat al carrer Comte Borrell,
acull fins al gener l’exposició ‘Gent Positiva. VIH i sida, relats

locals d'una història global’. Es tracta d’un exercici de memò-
ria plantejat amb l’objectiu d’homenatjar totes aquelles per-

sones del col·lectiu LGTBI que han fet i fan activisme per
trencar els prejudicis i tabús que envolten la malaltia. Con-

cretament, la mostra posa en valor els moviments locals
que, durant els anys 80 i 90, van ser capaços de generar 

espais de resistència en l’anomenada crisi de la sida, i acaba
desembocant en la situació actual d’aquest tema. 

C A R L O S  C U E V A S

ÉS FAMÓS PER... Ser l’actor català de moda
El seu paper a ‘Merlí’ va fer crèixer la seva fama

Estrenar ‘Merlí: Sapere Aude’
Movistar+ emet aquest spin-off de la sèrie de TV3

Trending Topic a Twitter
Una escena pujada de to, el més comentat a les xarxes

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Viu en línia | Assassin's Creed
Assassins Creed: The Rebel Collection és una recopilació d’entregues

anteriors d’aquesta saga, que per fi s’han adaptat a Nintendo Switch.

Famosos
Des que va entrar a les llars catalanes encarnant en

Biel, el fill de la protagonista de Ventdelplà (2005-
2010) a TV3, Carlos Cuevas no s’ha allunyat de la pan-
talla petita. Tot i que ha trepitjat escenaris com el del
Teatre Nacional de Catalunya i ha aparegut a pel·lícu-

les com Gente que viene y bah (2019), la televisió ha
estat el suport que més l’ha popularitzat. Després
d’actuar a sèries com Luna, el misterio de Calenda

(2012-2013) d’Antena 3, el seu paper protagonista a
Merlí (2015-2018), donant vida al carismàtic Pol Ru-

bio, el va convertir en un dels actors de moda, espe-
cialment quan la producció va fer el salt de TV3 a

Netflix. Per al de Montcada i Reixac, aquest 2019 ja és
un any per recordar: ha protagonitzat 45 Revolucio-
nes a Antena 3 i, a principis d’aquest desembre, ha

estrenat l’spin-off de Merlí a Movistar+: Merlí: Sapere
Aude, que ja ha causat furor entre els seus seguidors.

La fitxa
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DIJOUS 2 DE GENER
18:00 Lola Conde serà l’encarregada del primer

taller de l’any que ve, anomenat Origami viu,
per a infants que tinguin entre 6 i 9 anys. /
Sala taller infantil de la biblioteca RFJ. 

DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
18:00 Enguany arribem a la desena edició

d'Els pastorets dansen. Després de nou anys
amb canvis constants, peró amb la mateixa
essència, la representació aposta per una gran
innovació. / Espai Maragall.

DIUMENGE 29 DE DESEMBRE
17:30 Un dels darrers actes solidaris d’aquest

any a la ciutat serà aquesta jornada per als
nens i les nenes orfes yazidís del Kurdistan ira-
quià. Als camps hi viuen uns 350.000 euros.
/ Espai Maragall.

DIVENDRES 27 DE DESEMBRE
18:00 Showcooking: Sabors locals de Nadal

serà una exhibició de cuina en la qual es pre-
pararan plats típics de Nadal fent servir pro-
ductes de proximitat, com carbasses i carxofes.
/ Mercat Municipal.

FINS AL 8 DE GENER 
Tot el dia Aquest Nadal a Viladecans volem do-

nar-li festa al plàstic i a més de transmetre-
ho en campanya també donem exemple
amb l’exposició anomenada Menys plàstics,
més vida. / Plaça Europa.

DIMECRES 18 DE DESEMBRE
20:00 Darrera sessió del club de lectura Bvien-

do letras, en el qual es llegeixen novel·les en
castellà i posteriorment es comenten i es fa
un intercanvi d’impressions. / Llibreria Bvien-
do letras.

DISSABTE 28 DE DESEMBRE 
22:30 Fermí Delfa, cantautor pratenc, fa músi-

ca sobre les relacions, amb el món i amb ell
mateix i ho mostrarà en aquest concert.
L’entrada serà gratuïta. / Bar de la Capsa

DIVENDRES 20 DE DESEMBRE
VILADECANS Partit de bàsquet corresponent a

la dotzena jornada de Copa Catalunya feme-
nina entre el BF Viladecans i la UE Mataró
(20:15). / Atrium.

El fotoperiodista Jordi Borràs oferirà la
xerrada La ultradreta està de moda?,
presentada per Marta Ballesta. / Sala
d’actes del Cèntric Espai Cultural.

Jordi Borràs visitarà la 
ciutat per oferir una xerrada

Dijous 9 de gener a les 19:00

El dimecres 8 de gener es posarà en
marxa un taller avançat de mòbil que
servirà perquè els alumnes apren-
guin a treure tot el suc als seus smart-
phones. / Escola Eramprunyà.

Un curs per aprendre a treure
tot el partit a l’smartphone’
A partir del 8 de gener a les 16:30

La Festa Mundial del Cinema curt
2019 se celebrarà a la ciutat amb una
sèrie de projeccions el penúltim di-
vendres de l’any. / Sala Margarida
Xirgu de la biblioteca RFJ.

Castelldefels viurà la festa
mundial del curtmetratge

Divendres 20 de desembre a les 17:30

EL PRAT Partit de futbol corresponent
a la divuitena jornada de Segona B en-
tre l’AE Prat i el Villarreal B. / Camp mu-
nicipal Sagnier.

L’AE Prat tancarà el 2019
rebent la visita del Villarreal B
Diumenge 22 de desembre a les 12:00

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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