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Plata històrica per al
pratenc Nil Llop en els Jocs 
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El Delta no vol més trànsit d’avions per sobre 
de les ciutats ni perdre espais naturals

El PratdemanaràaPlastiverd
querevisi la sevaseguretat

L’empresa és del mateix grup que la que va explotar a Tarragona i va patir tres accidents entre 2015 i 2016 pàg 10
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7 de cada 10 persones diuen
que van estar massa temps
amb el mòbil aquest Nadal

Ampliar la 
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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.
Segons una enquesta elabo-

rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.
Per a Puig, “sempre és conve-

nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 
Amb tot, defensa que, si algú

es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
BAIX LLOBREGAT

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.
Per tot plegat, el 66% dels

pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”

Reportatge
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Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.
La decisió del TJUE i la posterior ac-

tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 
Propaganda sense fona-

ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 
La Doctrina Junqueras, la decisió del

TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 
La decisió del TJUE estableix que els

membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 
En l’agenda immediata hi ha tres òr-

gans i tres decisions rellevants. ERC pre-
sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 
El debat de fons és si la UE és una

comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari

Els semàfors

Dept. de Territori
El Departament de Territori ha anun-
ciat que dona llum verda a una subven-
ció de 33 milions d’euros per clausurar
l’abocador del Garraf, tancat des del

2006 però que encara té zones per res-
taurar i reduir-ne l’impacte ambiental. 

pàgina 8

AE Prat
L’equip de Pedro Dólera només ha su-
mat dos punts en les tres primeres jor-
nades d’aquest any, un saldo que fa que
hagi caigut a l’última posició de la lliga.
El conjunt potablava ha de millorar si
no vol patir en la recta final del curs. 

pàgina 12

El Prat
Tots els grups polítics pratencs van pre-
sentar i van votar a favor d’una moció

que rebutja la proposta del TSJC per con-
centrar els jutjats de violència masclista.
Això deixaria la ciutat sense aquests 
tribunals, que s’unirien als de Gavà.

pàgina 10
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Safata d’entrada

Des de dimarts 21 de gener, ja fa
cent dies que el moviment ve-
ïnal tallem l'avinguda Meridiana
de Barcelona, manifestant-nos
per la sentència del TS contra els
nostres representants polítics i
socials, així com en record dels
nostres exiliats i exiliades. En
aquests dies hem anat fent acti-
vitats de tota mena, reivindicati-
ves i lúdiques, amb pluja, vent i
les inclemències que vinguin,
perquè no oblidem que els que
són a la presó o exili realment
ho passen pitjor.
Així mateix, podríem es-

criure una recopilació de fets
contraris a la nostra manifesta-
ció pacífica: algunes activitats
policials, alguns conductors i
vianants agressius, les intimida-
cions unionistes (ara ja progra-
mades), la presència del “ma-
quinavaja”, etc. 
Malgrat tot això, continuem

pensant que hem de seguir com
a recordatori de la injusta situa-
ció dels nostres dignes presos,
preses, exiliats i exiliades.

Meridiana, 100
per Amadeu Palliser

Els intocables
per Jordi Lleal 

Fa anys, per la televisió es va
veure una sèrie americana de
gran èxit, sobre les aventures
d’Eliot Ness, un policia que va
organitzar un escamot amb po-
licies que no eren corruptes,
com sí que ho eren molts dels
seus companys. Es tractava de
fer net a Chicago de gàngsters i
malfactors, amb uns mètodes
certament expeditius, més o
menys legals i justificables.   
Sembla que, avui dia, tam-

bé es dona el cas que un esta-
ment de l’estat espanyol, com
és el cos de la judicatura, pre-
tén estar per sobre del bé i del
mal, que no admet crítiques a
les seves actuacions, com la de
Pablo Iglesias declarant: “El
TJUE defensant la immunitat
d’Oriol Junqueras és una hu-
miliació i deixa en mal lloc a la
justícia espanyola”. De segui-
da, els capitostos del CGPJ
emeten una nota duríssima
demanant a Iglesias “prudèn-

cia, mesura i responsabilitat
institucional per evitar la uti-
lització política de la justícia”.
Increïble! La Moncloa respon
que els membres d’aquest es-
tament estan en funcions per
haver finalitzat el seu mandat.
El poder judicial critica el go-

vern de Pedro Sánchez pel no-
menament de la ministra de
Justícia en funcions, Dolores
Delgado, com a fiscal general de
l’Estat. Curiosament, se’ls fa la
pell molt fina quan reben críti-
ques, quan ells mateixos són uns
barroers a l’hora de tractar els
altres, com es demostra amb el
tracte a les organitzacions i als
ciutadans independentistes.
Mentrestant, a l’hora del no-
menament de membres del TC
i del CGPJ, la dreta, molt de dre-
ta i ultradreta, van posant bas-
tons a les rodes. 
S’està preparant una baralla

de galls al corral de la política es-
panyola. Al temps!

Les millors
perles

El món té un nou heroi. Es diu Diego i és una tortuga mascle de
100 anys que ha salvat la seva espècie, que estava en perill
d’extinció. El seu mètode no té cap misteri: ha tingut moltes re-

lacions sexuals. De fet, n’ha tingut tantes que prop d’un 40% de la
població actual de la seva espècie és descendència seva.

Netflix va haver de retirar un enorme anunci que acabava
de col·locar a un edifici de la Gran Via de Madrid. Era una
publicitat de la sèrie ‘Sex Education’ on es podia llegir una

frase sexual explícita. Netflix Espanya va compartir la notícia al
seu compte de Twitter i va dir: “Hemos durado poco”. 

Un gran pas per a la lluita contra el càncer: l’equip dirigit per
l’investigador català Joan Massagué, de l’Institut Sloan Kette-
ring de Nova York, ha descobert l’origen de la metàstasi del

càncer. Aquesta fita científica suposarà un abans i un després per a
la recerca de la cura d’aquesta malaltia tan greu i comuna.

Brad Pitt i Jennifer Aniston han il·lusionat els seus fans
amb el retrobament que han protagonitzat als premis
SAG. Les imatges de tots dos mirant-se amb tendresa i or-

gull i agafant-se de les mans han donat esperances als milers
de persones que encara no han superat la seva ruptura.

Cop dur per a la família reial britànica. Harry i Meghan, fins ara
ducs de Sussex, han deixat els seus títols nobiliaris i ja no apa-
reixeran en els actes públics de la Corona. La jove parella ha

decidit emprendre el seu propi camí, allunyats del món que atacava
la Princesa Diana i ara començava a fer el mateix amb Meghan.

A les xarxes

@MariaCuso: El Premi Gaudí a Millor
Pel·lícula és per a 'Els dies que vindran', el
relat personalíssim d'un embaràs, dirigit
per Carlos Marques-Marcet.

@soler_toni: Trapero va intentar que l'1-
O no acabés amb un festival de violència
indiscriminada contra gent indefensa. Per
això el jutgen.

#TraperoAJudici

@chucksantesteve: A casa hem penjat
una foto del Tomàs Molina i estem tots
agenollats demanant-li que neutralitzi la
borrasca.

#TemporalGlòria #PremisGaudí

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 grup criminal de Badalona 
es dirigia des de Viladecans1

2
El Prat serà acusació particular 
en el cas del crim masclista

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

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

La policia de Castelldefels impulsa 
un estudi per treballar amb drons

El + llegit líniamar.cat
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Castelldefels

TERRITORI4Garantir que l’am-
pliació de l’aeroport no afecti els
castelldefelencs. Això és el que va
defensar l’alcaldessa Maria Mi-
randa durant la trobada que va
mantenir divendres 17 amb el
president d’Aena, Maurici Lu-
cena. En declaracions a Línia
Mar, Miranda ha explicat que
des del consistori no s’oposen a
l’allargament de la tercera pista
que proposa el gestor aeropor-
tuari, però afegeix que estan en
contra que això suposi un in-
crement dels vols, i per tant del
soroll i de la contaminació, per
sobre de la ciutat.
Per això, Miranda diu que en

la trobada va defensar que des
del consistori no s’oposen al
creixement de l’aeroport, però a
la vegada van marcar la línia ver-
mella del seu govern: que aques-
ta ampliació no suposi canviar el
sistema d’enlairaments i ate-
rratges de pistes segregades a
pistes independents.

QUATRE PROPOSTES
Com ha explicat l’alcaldessa a
aquesta publicació, durant la
trobada Aena va posar sobre la
taula quatre possibilitats per
ampliar l’aeroport del Prat i la
seva capacitat per acollir pas-
satgers. Una d’elles, la de cons-
truir una quarta pista sobre el
mar, ja ha quedat gairebé del tot
descartada fins i tot pel gestor.
Per altra banda, també va es-

mentar la possibilitat de canviar
l’operativa de pistes de segrega-
des a independents, una opció
que permetria incrementar el
nombre d’avions que aterren i
s’enlairen a l’aeroport sense ha-
ver d’allargar cap pista. Però

aquesta és l’opció que compta
amb l’oposició frontal dels veïns
i veïnes de Castelldefels i de
Gavà, que veurien com aug-
menta el nombre d’avions que
sobrevolen els seus habitatges.
Per això, Aena també va

plantejar l’allargament de la ter-
cera pista cap al nord, cons-
truint mig quilòmetre de nova
pista on actualment hi ha la lla-
cuna de la Ricarda. Qui no vol
sentir ni a parlar d’aquesta pro-
posta, avançada per La Van-
guardia, és l’alcalde del Prat,
Lluís Mijoler, que en declara-
cions a elpratràdioho va definir
de “desastre ecològic” i va asse-
gurar que “Europa no donaria
llum verda a un projecte com
aquest” que es carregaria la lla-
cuna de la Ricarda, un espai na-
tural molt important del Delta
del Llobregat.
L’última proposta que Aena

va posar sobre la taula durant la
reunió amb l’alcaldessa Miran-
da va ser la de no fer res, és a dir,
ni ampliar la tercera pista ni
canviar l’operativa actual. A qui
no agrada aquesta opció és al
gestor aeroportuari, que consi-

dera que l’aeroport està arri-
bant al seu límit, 55 milions de
passatgers anuals. De fet, el
2019 es va tancar amb un nou rè-
cord d’usuaris després que pel
Prat hi hagin passat 52,6 milions
d’usuaris.

DEIXAR-HO PER ESCRIT
Un dels punts que va voler re-
marcar Miranda durant la reu-
nió va ser que, triï l’opció que triï
Aena, el “Pla Director deixi clar
que no canviarà” el sistema de
pistes segregades que limita i re-
dueix el soroll i la contaminació
que pateixen els municipis ubi-
cats al sud de l’aeroport.
Sobre aquest Pla Director,

Esquerra Republicana va expli-
car que presentarà una bateria
d’iniciatives al Congrés dels Di-
putats i al Senat per tal de saber-
ne els detalls. A més, els repu-
blicans també pressionaran per-
què els veïns i veïnes puguin for-
mar part de les comissions tèc-
niques de seguiment de l’aero-
port, cosa que ara no poden fer.
ERC ho va explicar durant una
trobada que va mantenir amb
l’associació de veïns Gavà Mar.

El Prat va tancar el 2019 amb 52,6 milions de passatgers. Foto: Aina Martí/ACN

“Que l’ampliació de l’aeroport
no canviï el sistema de pistes”
» Aquesta és la petició que va fer l’alcaldessa Maria Miranda
en la reunió que va mantenir amb el president d’Aena

El nou pressupost incrementa
un 20% la partida de seguretat

ECONOMIA4El pressupost mu-
nicipal per aquest 2020 serà de
84,7 milions d’euros, un 20,3%
més que l’any passat, i compta-
rà amb més d’11 milions per di-
verses inversions.
Una de les partides que més

puja és la de seguretat ciutada-
na, que amb una partida de
8,24 milions, puja un 19% en
comparació amb l’any anterior i
és la segona que rep més volum
de despesa, només per darrere
de la partida dedicada al man-
teniment de la ciutat, que comp-
tarà amb 25 milions d’euros.

Pel que fa a les inversions, la
més important serà de 5 milions
i es destinarà a la urbanització
del barri de Bellamar, l’últim de
la ciutat que encara no té tota la
xarxa de clavegueram completa.
En segon lloc hi ha els 3,5 mi-

lions d’euros que es dedicaran a
la compra d’un solar entre el ca-
rrer Pietat i l’avinguda Manuel
Girona, a la falda de turó del Cas-
tell, per construir-hi habitatge
públic. Una partida criticada per
la plataforma Defensem el Cas-
tell, que demana transparència
i respecte del medi ambient.

Satisfacció de Salvem l’Olla
del Rei pels plans del consistori
MEDI AMBIENT4La platafor-
ma Salvem l’Olla del Rei està sa-
tisfeta de la reunió que va man-
tenir amb representants del go-
vern municipal dimarts 14 per-
què veuen que aquest espai na-
tural està a punt de quedar pro-
tegit completament.
Durant la trobada, des del

consistori van explicar que ja
s’ha encarregat un estudi per tal
de modificar el Pla General Me-
tropolità, que permetrà mante-
nir l’Olla intacta i traslladar tota
la superfície edificable a altres
zones de l’espai on ja s’ha cons-

truït per tal de mantenir com-
pleta la zona humida. Aquest do-
cument ha d’estar enllestit abans
del maig, quan s’acaba la mora-
tòria impulsada per l’Ajunta-
ment per evitar que es cons-
trueixi en aquest espai.
A més, en la reunió també es

va anunciar que aviat comença-
ran les tasques per retirar els re-
sidus i runes que hi ha acumu-
lats a l’espai. Per altra banda, Sal-
vem l’Olla del Rei va mostrar la
seva preocupació per l’estat de
l’aigua, que es contamina cada
cop que hi ha aiguats forts.

Ensurt | S’ensorra una grua de gran tonatge a l’Ànec Blau
Els obrers que treballen en la reforma del centre comercial Ànec Blau van tenir
un bon ensurt dilluns 13 després que una grua de gran tonatge s’enfonsés. Els
fets van passar a l’exterior del recinte, a la zona d’obres, i no va provocar ferits.
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TERRITORI4Entitats i col·lec-
tius ecologistes i de preservació
del medi ambient tenen marcat
el dia 14 de març al calendari. Per
a aquell diumenge, la plataforma
‘No al Pla de Ponent-Salvem el
Calamot’ ha convocat una ma-
nifestació que vol mostrar l’o-
posició gavanenca a aquest gran
projecte urbanístic que està im-
pulsant el govern de Raquel
Sánchez i que afecta unes 200
hectàrees de la ciutat on es cons-
truiran fins a quatre nous barris
que estaran a tocar de Castell-
defels. Per això, el 31 de gener es
farà la presentació de la plata-
forma a l’Ateneu Arreplegades.

HI HA ALTERNATIVES
Des de ‘No al Pla de Ponent-Sal-
vem el Calamot’ consideren que,
davant l’emergència climàtica
que estem patint, no té cap sen-
tit construir fins a 5.000 nous pi-
sos a la ciutat que, “a banda de
destruir l’entorn natural, col·lap-

saran els serveis i augmentaran les
emissions pel trànsit de cotxes”.
A més, asseguren que el

problema d’accés a l’habitatge
no se solucionarà amb aques-
ta promoció que impulsen em-
preses privades i creuen que se-
ria molt millor concentrar l’e-
dificabilitat als terrenys de la
fàbrica Roca i que els blocs de
pisos que s’hi construeixin si-
guin tots públics.

DISCURS “HIPÒCRITA”
Després del nomenament de
Raquel Sánchez com a nova Se-
cretària d’Estratègia i Clima del
PSC, des de l’entitat creuen que
el discurs de l’alcaldessa és “hi-
pòcrita” i afegeixen que el mu-
nicipi i l’Ajuntament tindrien
una millor imatge si es combinés
la solució als problemes socials
com l’accés a l’habitatge amb el
respecte pel medi ambient.

Can Rosés quedarà envoltat pels nous blocs. Foto: Twitter (@SalvemElCalamot)

Manifestació el 14 de març per
protestar contra el Pla de Ponent
» L’entitat vol evitar que es construeixin 5.000 nous pisos a la ciutat
» Proposen altres opcions per fer habitatge públic i preservar l’entorn

Salut invertirà 10 milions
per construir el tercer CAP

EQUIPAMENTS4El nou CAP de
la ciutat serà una realitat el
2023. Així ho va assegurar Alba
Vergés, consellera de Salut, du-
rant la visita que va fer a Gavà
per anunciar que, la conselleria
que ella dirigeix, dedicarà una
partida de més de 10 milions
d’euros per construir el que serà
el tercer Centre d’Atenció Pri-
mària del municipi.
La construcció d’aquest nou

equipament sanitari, que ocu-
parà una parcel·la de 5.285 me-
tres quadrats i que comptarà
amb un edifici de 3.790 metres

quadrats i de dues plantes d’al-
çada, ha generat polèmica, ja que
el nou edifici s’ha d’aixecar al
nou barri de Can Ribes que s’ha
de crear gràcies al Pla de Ponent.
Durant la trobada amb l’al-

caldessa, Vergés va explicar
que el projecte es desencalla-
rà perquè, durant aquest any,
es revisarà el projecte execu-
tiu. Un cop fet aquest pas, les
obres es posaran en marxa a
partir de l’any que ve en una
parcel·la ubicada a tocar de l’a-
vinguda de Joan Carles I i del
carrer de Sant Pere.

33 milions per al tancament
definitiu de l’abocador

MEDI AMBIENT4La clausura
definitiva de l’abocador de la
Vall d’en Joan, més conegut
com l’abocador del Garraf, s’a-
cabarà el 2023. Aquesta és la
previsió de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, que rebrà una
subvenció de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya (ARC) de més
de 33 milions d’euros per dur a
terme les obres necessàries.
Així ho recull l’Agència Ca-

talana de Notícies, que explica
que a finals de desembre la Ge-
neralitat va autoritzar l’ARC
que entregués aquesta partida

a l’AMB. Amb els diners, l’ens
metropolità haurà d’acabar el
segellament de les zones III i IV
de l’abocador, que va deixar de
rebre escombraries el 2006.
Un cop segellades aquestes zo-
nes, s’haurà de fer la restaura-
ció de l’espai per disminuir
l’impacte ambiental de l’activi-
tat anterior.
A més, l’Àrea Metropolitana

de Barcelona dedicarà part dels
diners a fer un estudi que ana-
litzarà què provoca les males
olors que se senten al sector de
la Falconera, al Garraf.

ERC proposa adaptar la bolera
de Barnasud per a les entitats
ENTITATS4La falta d’espais per-
què les entitats socials i culturals
gavanenques puguin trobar-se i
fer les seves activitats és un pro-
blema que cada cop afecta a
més associacions. L’última, l’as-
sociació de ball, que fins fa poc
utilitzava les instal·lacions del
col·legi Jacme March però que
ara es troben que no poden or-
ganitzar les sessions de ball per
falta d’espai.
Davant d’aquesta situació,

Esquerra Republicana propo-
sarà que la bolera del centre co-
mercial Barnasud, actualment
tancada i en desús, es converteixi
en una sala multiusos perquè les
entitats i els ciutadans gava-
nencs la puguin aprofitar per fer-
hi activitats de tota mena.
D’aquesta manera, volen re-

soldre la falta d’espais que hi ha
al municipi després del tanca-
ment del centre cultural, que ha
passat a mans privades.

Polèmica |Un regidor de Cs s’enriu d’una diputada amb càncer
Miguel Angel Ibáñez, líder local de Ciutadans, va haver de demanar disculpes a través de
Twitter després de mofar-se d’Aina Vidal, la diputada d’En Comú Podem que no va po-
der anar a la primera sessió d’investidura al Congrés el 6 de gener perquè pateix càncer.  
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TERRITORI4Qualsevol capital
europea pagaria el que fos per te-
nir un hort de gairebé 3.500
hectàrees al costat de l’àrea me-
tropolitana. Però els baixos preus
que cobren els agricultors pels
seus productes i les dures con-
dicions de treball del sector pri-
mari fan que molts pagesos del
Parc Agrari es jubilin sense tenir
relleu. Això ha provocat que,
des de fa uns anys, molts deixin
de cultivar la terra i aprofitin els
terrenys per seguir guanyant di-
ners com a abocadors de runa i
restes d’obres de les ciutats del
voltant.
Davant dels problemes que

suposa aquesta activitat per a la
resta de pagesos i amb l’objectiu
de preservar l’activitat agrícola
del Parc Agrari, a finals d’any la
Comissió territorial d’urbanisme
de l’àmbit metropolità va apro-
var una restricció dels movi-
ments de terra que només per-
met fer aportacions de sorra

nova si és per millorar la pro-
ductivitat agrària i recuperar
sòls degradats destinats a ser
camps de conreu.
A més, per fer aquests movi-

ments, els propietaris hauran
de demanar un projecte tècnic,
una llicència municipal i un in-
forme del Consorci del Parc
Agrícola i el Departament d’A-
gricultura. Tot, per evitar que es
perdin més terres de conreu.

IMPLICACIÓ DE L’AMB
Aquesta decisió s’ha pres poc
després de fer-se oficial l’entra-
da de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona a l’òrgan de gestió
del Parc Agrari, el Consorci for-
mat per Unió de Pagesos, ajun-
taments, Consell Comarcal, Di-
putació i Generalitat i que es de-
dica a ordenar i gestionar aques-
tes gairebé 3.500 hectàrees de te-
rrenys agrícoles metropolitans.

La zona agrícola ocupa gairebé 3.500 hectàrees. Foto: Àlex Recolons/ACN

Prohibeixen els abocaments
de terres i runa al Parc Agrari 

» L’objectiu és evitar perdre terres de conreu i conservar el seu valor
» L’Àrea Metropolitana de Barcelona se suma al Consorci de gestió

El temporal frena però no
atura la Festa Major d’hivern

FESTES4Les fortes ventades
que van bufar a la ciutat durant
el temporal ‘Glòria’ van obligar
a suspendre algunes de les acti-
vitats previstes per celebrar la
Festa Major d’hivern. Per exem-
ple, es va suspendre el Teatre de
funàmbuls que s’havia de fer,
com a part de la Festa Major
Xica, al parc de Can Xic diu-
menge 19 a la tarda.
Però més enllà de casos ex-

cepcionals, les activitats prepa-
rades per commemorar el patró
de la ciutat, Sant Sebastià, es van
celebrar i van comptar amb una

gran participació dels ciutadans,
que no van dubtar a sortir al ca-
rrer per participar en la cercavila
dels Mamuts.
Un altre dels moments més

esperats d’aquestes festes va ser
el concert que va oferir la Coral
La Lira diumenge 19 a l’Atrium.
Juntament amb la coral La Vall
de Sant Climent de Llobregat i
l’Agrupació Cultural Mossèn
Cinto Verdaguer, aquest grup de
cantaires que aquest any ha ce-
lebrat el seu 75è aniversari va bu-
far les espelmes amb el concert
‘Mary Poppins’.

Agbar col·laborarà amb el
projecte per acollir refugiats
COOPERACIÓ4El projecte d’a-
collida de refugiats impulsat per
l’Ajuntament ha rebut un nou
suport en forma de col·laboració
econòmica. La Fundació Agbar
ha firmat un conveni amb el
consistori pel qual aportarà
38.850 euros a la iniciativa so-
lidària i d’acollida impulsada
per la ciutat.
De fet, la fundació de la com-

panyia de subministrament d’ai-
gua Aigües de Barcelona no és el
primer conveni d’aquest tipus
que firma i ja col·labora amb al-
tres municipis del Baix Llobre-

gat per facilitar l’acollida i inte-
gració de persones nouvingudes
i refugiades a la comarca.
En aquest cas, el projecte

d’acollida impulsat per l’Ajun-
tament es va posar en marxa ara
fa dos anys amb la intenció de fa-
cilitar la inserció laboral de les
persones refugiades que arri-
ben a la ciutat. Aquesta iniciati-
va es va impulsar juntament
amb la Universitat de Barcelona
per tal d’ajudar a integrar-se a la
ciutat aquelles persones que vul-
guin cursar els seus estudis al
centre universitari barceloní.

Teatre de primer nivell
amb Lluís Homar a l’Atrium

CULTURA4L’Atrium arrenca
l’any amb una cartellera de pri-
mer nivell que portarà alguns
dels millors artistes i espectacles
de l’escena actual.
Una de les obres més espe-

rades que passarà per l’escena-
ri de l’Atrium serà ‘La néta del
senyor Linh’, una història sobre
els refugiats on l’actor Lluís Ho-
mar interpreta tots els papers de
l’obra, demostrant la seva capa-
citat artística i el seu domini de

les tècniques teatrals. L’obra es
podrà veure dissabte 15 de febrer
a les nou de la nit.
Abans d’Homar, per l’Atrium

hi passaran espectacles com ‘La
tienda de los horrores’, el musi-
cal dirigit per Manu Guix i Àn-
gel Llàcer que desborda energia
i humor des de l’inici fins que s’a-
baixa el teló. Aquesta comèdia es
podrà veure dissabte 25 de gener
en una doble sessió de tarda
(18:30) i de nit (21:30).

Polèmica |Una decoració nadalenca fa comentaris racistes
L’Ajuntament va denunciar als Mossos que, durant les festes, algú va posar un altaveu
a través del qual es feien proclames racistes i feixistes en una de les decoracions nada-
lenques en forma de ren que el consistori va instal·lar en un dels carrers de la ciutat. 
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SOCIETAT4L’Ajuntament, a tra-
vés de Protecció Civil, demana-
rà a Plastiverd que revisi el seu
Pla d’Autoprotecció (PAU) amb
l’objectiu de “reforçar al màxim
la prevenció de riscos”. Aquesta
és la mesura que ha decidit em-
prendre el consistori després de
l’explosió que hi va haver a La
Canonja dimarts 14 a IQOXE,
empresa que forma part del ma-
teix grup que Plastiverd.
De fet, les dues companyies

formaven part de la desapare-
guda La Seda de Barcelona i
van ser comprades pel Grup In-
dustrial Cristian Lay durant el
concurs de creditors que va viu-
re La Seda, mantenint la seu d’I-
QOXE a la ciutat. Per això, dijous
16 els Mossos d’Esquadra en
van escorcollar les oficines i van
fer diverses preguntes als treba-
lladors.
Segons l’ACN, els agents ho

van fer per ordre de la magis-
trada del jutjat d’instrucció nú-

mero 1 de Tarragona, que està
investigant els fets per determi-
nar què va provocar l’explosió del
reactor i determinar quina res-
ponsabilitat ha tingut l’empresa
en tot plegat.
Tot i la petició, des del con-

sistori recorden que l’activitat
que duu a terme Plastiverd a la

ciutat no és tan perillosa com la
que es feia a la fàbrica de La Ca-
nonja i asseguren que “el muni-
cipi no està exposat a riscos tan
greus” com els de Tarragona.
Igualment, entre el 2015 i el
2016 es van produir dues fuites
i un incendi a les turbines de la
fàbrica de Plastiverd.

Els Mossos entrant a Plastiverd per escorcollar-la. Foto: Àlex Recolons/ACN

Demanaran a Plastiverd que
revisi el seu pla de seguretat

» L’empresa és del mateix grup que la que va explotar a La Canonja
» A la planta pratenca hi va haver tres accidents entre 2015 i 2016

El Ple rebutja perdre els
jutjats de violència masclista

JUSTÍCIA4El Ple va aprovar per
unanimitat una moció contra
la proposta del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) d’unificar tots els jutjats
de violència de gènere en un únic
municipi per comarca o partida.
En el document, presentat

també conjuntament per tots
els partits, els grups municipals
consideren que els canvis del
sistema de justícia proposats
pel TSJC no poden “anar en de-
triment de l’atenció de proxi-
mitat a les víctimes de violèn-
cia masclista”.

De fet, els partits consideren
que traslladar els tribunals que
s’encarreguen d’aquests casos
a una altra ciutat dificultarien les
coses “a les dones que decideixen
fer el pas de denunciar” la vio-
lència masclista que pateixen i
creuen que això només suposa-
ria una dificultat més a les que ja
han de superar quan s’atreveixen
a fer aquest pas.
Segons la proposta presen-

tada pel TSJC en el document
‘Comarcalització dels Jutjats de
Violència sobre la Dona’, els de
la ciutat es traslladarien a Gavà. 

Els sindicats critiquen la unitat
de reforç de la Policia Local

POLÈMICA4La Unitat de Su-
port Operatiu (USO) de la Poli-
cia Local que el govern de Lluís
Mijoler va posar en marxa el dia
de Reis per tal de reforçar la pre-
sència d’agents durant els dies
festius i els caps de setmana ha
provocat el rebuig unànime dels
sindicats.
En una carta firmada per

tots els representants dels tre-
balladors presents al cos avan-
çada per El Prat al dia, els sin-
dicats consideren que aquesta
nova unitat no soluciona el pro-
blema de falta d’agents durant

els caps de setmana que té la ciu-
tat. De fet, des dels sindicats
creuen que aquesta situació la
provoquen l’escassetat de per-
sonal i el mal repartiment dels
efectius entre les unitats que
formen el cos.
Amb l’objectiu de “fer reca-

pacitar a l’organització sobre el
gran error de la creació” de la
nova unitat, els sindicats pro-
posen als agents que no se sumin
a la nova unitat policial.
Per la seva banda, CCOO va

dir que aquesta nova unitat és
“una unitat de treball esclau”.

Societat | Atrapen el gos de grans dimensions abandonat 
Final feliç pel mastí, un gos de grans dimensions, que feia setmanes que passejava
pels carrers del municipi i que estava aparentment abandonat. Una entitat anima-
lista el va aconseguir atrapar el 17 de gener a la matinada gràcies a una trampa.

El temporal deixa
un rastre d’arbres caiguts

CLIMA4La llevantada que va
arribar a Catalunya diumenge 19
va provocar diverses incidèn-
cies a la ciutat. La principal, un
gran nombre d’arbres caiguts a
diferents barris a conseqüència
de les fortes ventades. Un d’a-
quests va caure a l’escola Ramon
Llull, que va haver de suspendre
les classes.
Arran de la mala mar i de les

fortes ventades, Protecció Civil
va recomanar a la ciutadania que

no s’apropés a la platja. La pro-
hibició també va afectar l’entorn
de la desembocadura del riu
Llobregat pel perill de crescudes.
L’estat de la mar que va afec-

tar la zona del Delta durant el
temporal va provocar inunda-
cions i problemes de circulació
a les zones més properes al li-
toral de municipis com Castell-
defels o Gavà, que també van
veure com el mar engolia la
platja, igual que al Prat.
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).
I és que aquest organisme

públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.
La TGSS ha pretès eliminar

tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 
A Catalunya s'estan enviant

a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 
De fet, tots aquells treballa-

dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.
D'aquesta manera, la TGSS ha

reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 
A més, l'apartat de Bases de

Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.
Una altra novetat és que, al

costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.
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Històrica. Aquest seria l’adjectiu
que resumiria de forma més pre-
cisa l’actuació de Nil Llop en els
Jocs Olímpics d’Hivern de la Jo-
ventut que s’han disputat a Lau-
sana (Suïssa) entre els dies 9 i 23
d’aquest mes. El pratenc va pen-
jar-se la medalla de plata en la fi-
nal de 500 metres, convertint-se
en el primer esportista català (i
també de l’Estat espanyol) que
aconsegueix un metall en aques-
ta competició.
Llop va disputar la prova el

passat diumenge 12 en una pis-
ta situada a tocar del conegut llac
de Saint Moritz i va completar-la
en 36 segons i 6 dècimes, que-
dant-se a només 18 centèsimes
de l’or, que va ser per al japonès
Yudai Yamamoto. Visiblement
cansat després de l’esforç, Llop va

assegurar que la cursa havia es-
tat “bastant dura, sobretot men-
talment”, i va mostrar-se molt sa-
tisfet per haver pogut recuperar
sensacions i haver dominat els
nervis després d’haver fet una
sortida falsa.
El pratenc va tornar a de-

mostrar que està completament
recuperat de la greu lesió que va
patir el juny de 2018, mentre pre-
parava la temporada de pati-
natge sobre rodes a Sant Boi.

PREMI DE LA UFEC
El potencial del jove patinador, a
més, va ser distingit per la Unió
de Federacions Esportives Cata-
lanes (UFEC) en la 23a edició de
la Festa de l’Esport Català, que es
va celebrar el passat dimarts 15
a Barcelona.
El jurat dels premis va triar-

lo com l’esportista masculí amb
més projecció, tot i que Llop no
va poder acudir a la gala, ja que
estava competint a Suïssa.

Llop (a l’esquerra) ha començat l’any amb molt bon peu. Foto: COE

Nil Llop es penja una plata 
en els Jocs de la Joventut

» El jove pratenc guanya el primer metall per al patinatge català
» La UFEC va reconèixer-lo com l’esportista amb més projecció

Sergio Garrote, escollit 
millor ciclista de l’any 2019

CICLISME4El magnífic 2019 del
handbiker viladecanenc Sergio
Garrote va tenir una nova re-
compensa durant la darrera edi-
ció de la Gala del Ciclisme Cata-
là, que es va celebrar el passat
dissabte 18 a la sala d’actes de l’I-
NEFC, a Barcelona. Garrote va
ser escollit millor ciclista català
de l’any passat, durant el qual
després va arribar a liderar el
rànquing de la UCI i la Copa del
Món de la seva categoria. 
Hores després de recollir el

guardó, Garrote va mostrar el seu
agraïment de forma pública a tra-

vés d’un fil de piulades al seu per-
fil de Twitter. El de Viladecans va
admetre que el premi és “especial
perquè és el primer que rebo
com a ciclista, sense adjectius,
sense la paraula adaptat” i va dir
que aquest reconeixement “és
un exemple d’inclusió i igualtat
que faig extensiu a qualsevol ci-
clista de diferents capacitats que
lluiten pel seu reconeixement en
el món de l’esport”.
Clàudia Galícia, Toni Gui-

llén, Sara Méndez o Modest Ca-
pell (a títol pòstum) van ser al-
guns dels altres premiats.

L’AE Prat, cuer després de no
haver guanyat en aquest 2020

L’AE Prat de Pedro
Dólera només ha su-
mat dos punts dels
nou que s’han dispu-

tat en aquest 2019 (en els empats
contra l’Hércules i l’Orihuela),
una xifra que, combinada amb
els resultats dels rivals directes
dels potablava, han provocat
que l’equip caigui a la darrera po-
sició del grup 3 de Segona B.
L’AEP va tancar el 2019 amb

la primera victòria de la tempo-
rada al Sagnier (3-1 contra el Vi-
llarreal B), però els de Dólera no
han pogut donar-li continuïtat al

triomf després de l’aturada de
dues setmanes de la competició
per les vacances de Nadal.
Sigui com sigui, els pratencs

tenen gairebé tota la segona vol-
ta per evitar perdre la categoria.
L’equip tancarà el primer mes
competitiu el pròxim dissabte 25
amb una visita a la UE Llagos-
tera (el conjunt que els va deixar
fora de la final de la Copa Cata-
lunya), mentre que el primer
partit del febrer serà el diumenge
2 al Sagnier contra el Barça B. Al-
tres rivals del mes que ve seran
l’Andorra i l’Ebro.

Carrillo anuncia una moció
de censura contra Soteras

FUTBOL4El president del CF
Gavà, Iván Carrillo, va anunciar
el passat divendres 17 que pre-
sentarà una moció de censura
contra la junta de la Federació
Catalana de Futbol que actua-
ment encapçala Joan Soteras. 
El dirigent del club blaugra-

na va explicar que durant el mes
passat va entregar als Mossos
“una documentació que demos-
tra una presumpta trama, que si
és certa és molt greu, de factu-

racions contra la FCF que es pa-
guen mensualment, i d’altres
que s’aprofiten d’aquestes però
amb treballs inexistents”.

CANVI AL PRIMER EQUIP
Esportivament, però, la gran no-
tícia del club gavanenc va ser el
relleu a la banqueta del primer
equip, que assumeix Juan Ca-
milo Vázquez. Els blaugrana són
quarts al grup 1 de Primera Ca-
talana, a cinc punts del Santboià.

Bàsquet | El BF Viladecans serà a l’AllStar de Granollers
Clara Solé, Marta Guerrero, Cristina Peña i el tècnic Enric González seran els representants
del BF Viladecans en la 4a edició de l’AllStar que la Federació Catalana de Bàsquet celebrarà
a Granollers l’últim cap de setmana del mes. Peña també participarà en el concurs de triples.

Pau Arriaga
EL PRAT
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La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-
ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-
tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que

serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll
Dagom. No només la van agafar, sinó que

durant cinc anys va treballar a la companyia.
Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,
amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de
guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-
tació, Moliner també té un gran talent per al

ball, la música i la composició; per això, el
2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu
de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No t’ho perdis

| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 
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DIUMENGE 2 DE FEBRER
12:00 Dintríssim és un concert teatralitzat on les

noves cançons de Xiula es combinaran amb
alguns dels clàssics del grup. Entrades ja a la
venda. / Teatre Plaza. 

DIMECRES 29 DE GENER
19:00 La ciutat tornarà a commemorar el cin-

quatè aniversari de l’arribada de l’home a la
Lluna. Els alumnes de l’escola han preparat
aquesta efemèride amb molta il·lusió. /
Col·legi San Pedro.

DIMECRES 19 DE FEBRER
18:00 Acompanyar a crèixer als nostres fills i fi-

lles serà el nom de la conferència pensada per
a pares i mares d’infants que tinguin entre 0
i 6 anys. Les places són limitades. / Nou es-
pai Sant Jordi.

FINS AL 31 DE GENER
Tot el dia Darrers dies en els quals es podrà vi-

sitar la mostra sobre l’obra de la il·lustrado-
ra Marika Vila, veu de dona trencant este-
reotips. Cedida pel CRAJ de Cornellà. / Bi-
blioteca Municipal.

DILLUNS 3 DE FEBRER 
17:30 Taller pensat per a tota la família en el qual

els participants prepararan i tastaran un
parell de receptes que sorprendran pels in-
gredients utilitzats, l'elaboració i el resultat
final. / Institut Josep Mestres i Busquets.

DIUMENGE 26 DE GENER
18:00 Josep Costa celebra els seus 70 anys fent

un recorregut per la seva vida al teatre amb
dues sessions de l’obra de teatre anomena-
da Vida. L’entrada costa 12 euros. / Teatre L'Ar-
tesà - Sala Petita.

DIMECRES 5 DE FEBRER
17:30 L'Associació de Dones Progressistes Fri-

da Kahlo ha preparat una sessió de cinema
al voltant de la pel·lícula El cuento de la don-
cella. / C. C. Sant Jordi - Ribera Baixa

DIUMENGE 2 DE FEBRER
EL PRAT Partit de futbol corresponent a la vint-

i-tresena jornada de Segona Divisió B entre l’AE
Prat i el FC Barcelona B (12:00). / Municipal
Sagnier.

Fajardo s’encarregarà d’un concert
gratuït, en el qual farà un avançament
de l’àlbum que publicarà en aquest
2020. / Bar de la Capsa.

Fajardo, una de les propostes
culturals del mes que ve
Dijous 6 de febrer a les 20:30

La petita Capmany serà el nom d’una
de les darreres propostes d’aquest
mes a la ciutat. És un viatge al centre
de la cultura popular del nostre país.
/ Espai Maragall.

‘La petita Capmany’, teatre per
als més menuts a l’Espai Maragall

Diumenge 26 de gener a les 12:00

Durant una setmana sencera es podrà
visitar la mostra anomenada Retros-
pectiva. L’accés a la mostra és gratuï-
ta per a tothom. / Biblioteca RFJ: Sala
Margarida Xirgu.

Darreres setmanes per visitar 
la mostra ‘Retrospectiva’ 

Del 8 al 15 de febrer

CASTELLDEFELS Partit de bàsquet de
la 17a jornada del grup C-B de la lli-
ga EBA entre el BBA i el Palma Air Eu-
ropa. / Can Vinader.

El BBA arrencarà el febrer
rebent la visita del Palma
Diumenge 2 de febrer a les 18:15

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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