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El temporal Glòria fa
evident el greu problema
que tenim amb el plàstic
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L’embolcall d’un gelat que es
va deixar de vendre el 1993, un
pot de rentavaixelles que costa-
va 28 pessetes o una bossa de
blat de moro fregit de la dècada
del 1960. Aquests són alguns dels
molts plàstics que el Glòria va es-
copir del mar i va deixar repar-
tits per les platges catalanes du-
rant el temporal.

Les fotos, que han corregut
com la pólvora per les xarxes so-
cials, s’han convertit en la prova
més evident del que els científics
i experts han explicat tantes ve-
gades: els envasos de plàstic que
llencem a l’entorn tarden cente-
nars d’anys a desaparèixer, si és
que ho arriben a fer mai.

UN MAR PLASTIFICAT
Les entitats ecologistes adver-
teixen que la situació és espe-
cialment greu al nostre país. Se-
gons Ecologistes en Acció, el
mar Mediterrani és la sisena
gran zona d’acumulació de plàs-
tics del planeta, amb nivells si-
milars als que hi ha en algunes
zones dels oceans com pot ser la
famosa ‘illa de plàstics’ del Pa-
cífic. De fet, un estudi elaborat
per l’ONG WWF diu que en
aquesta regió s’hi arriben a ge-
nerar fins a 24 milions de residus
plàstics, que és com si es tiressin
33.800 ampolles d’aigua de plàs-
tic al mar cada minut.

Com adverteix Mercè Giro-
na, del Centre d’Ecologia i Pro-
jectes Alternatius, una de les
zones més contaminades és la
costa central, entre el Baix Llo-
bregat i el Maresme. L’alta den-

sitat de població, el turisme i l’e-
levat pas de vaixells fa que
aquesta sigui una de les zones
del Mediterrani on “hi ha més
contaminació”. A més, remarca
que amb el temporal Glòria no-
més “hem vist la part més su-
perficial” del problema i que, al
fons marí, s’hi continuen acu-
mulant molts plàstics.

DEURES PENDENTS
A aquesta acumulació de plàstics
s’hi suma un altre factor, ja que en
aquestes comarques també és
on hi ha les pitjors xifres de re-
collida selectiva de tot Catalunya.

Tal com revelen les dades de
l’Agència de Residus de Cata-
lunya, els habitants de les co-
marques de la regió metropoli-
tana de Barcelona només reci-
clen un 38% de les deixalles que
produeixen, lluny de l’objectiu

del 50% que la Unió Europea ha-
via marcat per a aquest 2020.

Això fa que molts materials
que es podrien reciclar acabin als
abocadors o a les incineradores

o, en aquells casos que ni tan sols
es dipositen al contenidor, la
pluja els arrossegui i acabin
anant a parar al mar.

CANVIAR EL MODEL
Però per als experts, el camí no
només ha de ser incrementar la
quantitat d’escombraries que es
reciclen. De fet, Mercè Girona de-

nuncia que, quan es parla de re-
ciclatge, “sempre es carrega la
responsabilitat a les persones”,
quan aquesta “és de l’adminis-
tració, que deixa que la indústria
i la distribució faci el que vol”.

Per això, les entitats ecolo-
gistes fa temps que reclamen que
es posi en marxa el sistema de re-
sidu zero, és a dir, que la quan-
titat més gran possible d’envasos
i productes que consumim siguin
reutilitzables, per tal d’augmen-
tar-ne la vida útil, i que els que
no ho puguin ser estiguin fets de
materials que siguin fàcils de re-
ciclar, de manera que es puguin
tornar a incorporar al sistema de
producció.

Un exemple és la iniciativa del
CAP El Castell de Castelldefels
per reduir el consum de plàstic
que ara opta al Premi Europeu de
la Prevenció de Residus.

L’epidèmia del plàstic
» El temporal Glòria va retornar a les platges envasos que feia dècades que estaven al fons del mar

» Els ecologistes demanen noves lleis que obliguin a reduir l’ús de plàstics per protegir l’entorn

L’embolcall d’un gelat (esquerra) i un envàs de rentavaixelles (dreta) són alguns dels plàstics trobats a les platges després del temporal. Fotos: Twitter (@mminguez7 i @amontenegro72)

La costa central
catalana és una de
les més contaminades
de tot el Mediterrani

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

per @Modernetdemerda

La resistència

Són quarts de deu del vespre. Vine, nen,
que ens faràs de bufó una estona. Ens
fas riure molt, ets graciosíssim. Acos-
ta’t, seu aquí i explica’ns les teves coses,
digue’ns com és el dia a dia allà a la tri-
bu, què mengeu, com teniu llum a les
nits, quins draps us tapen les vergony-
es. Ens fa molta gràcia el teu accent i la
teva manera de parlar tan subdesen-
volupada. Has vist mai...?
Espera. Mira, això és un
boli, serveix per dibuixar
coses. És per a tu. Desa-te’l
i demà no t'oblidis d'ense-
nyar-lo als teus pares. Ens
fas riure molt, ets gracio-
síssim, torna’ns a dir pilotes.

Són quarts de deu del matí. Vés, nen,
vés cap a casa teva. No et fa vergonya ser
encara per aquí? Ja no ens fas gràcia, ens
fas més aviat pena. Ets ridícul, que no et
veus? Aquest posat de vell setciències,
aquest accent tan profund. Que no us
hem posat escoles per educar-vos? Que
no hem invertit prou per fer-vos perso-
nes? Deixa estar aquest dialecte tribal i
aprèn a parlar la llengua d'una vegada,

la de veritat. Estàs posant en perill la ci-
vilització que tantes morts ens ha costat,
ets una amenaça i un descrèdit pel nos-
tre país. És igual, torna-te'n, agafa el bas-
tó i torna-te’n a la muntanya. No et vo-
lem tornar a veure.

I en dos actes s’escriu la història d’a-
quest estrany i decadent país. De la glò-
ria absoluta al menyspreu i la burla, per-

què la comèdia els fa gràcia fins que els
en deixa de fer. La diversió acaba tan
bon punt intueixen una mínima possi-
bilitat d'esquerda. Temen que se'ls es-
micoli aquest imperi que ja els va néi-
xer esmicolat, i per això de sobte el nen
prodigi ja no els sembla un nen prodi-
gi perquè els ensenya les seves febleses,
les seves vies d'aigua. La maleïda dife-
rència resistent. El nen no és res més

que un avís, i ells es posen en guàrdia.
Perquè com ell n’hi deuen haver molts
més, i junts poden acabar amb l’Espa-
nya que han construït a hòsties.

L’episodi de les pilotes és un episo-
di més, pot semblar menor, però és tre-
mendament revelador. Els dos actes
que hem viscut retraten una part sig-
nificativa d’un país significatiu. Quina

gràcia que ens fas, però no
tornis a parlar d’aquesta
manera. Com hem rigut
amb tu, però per què l'es-
panyol no és la teva llengua.
Torna-la a tocar, però a par-
tir d'ara no siguis tan dife-
rent. Diverteix-nos, però no

em tornis a fer dubtar de la meva for-
ça mai més, miserable.

Montoro és la diferència que els ha
congelat el somriure tota la vida. És el
culpable d'haver-los creuat el cable de
la burla amb el de l’honor. Un nen que
simbolitza la resistència, aquest tur-
ment que no s’acaba. I per això, de la
nit al dia, per a molts les pilotes han
deixat de ser tan bones.

La diversió acaba tan bon punt intueixen
una mínima possibilitat d’esquerda: 

temen que se’ls esmicoli aquest imperi

Se opondrán a la Ley
de Eutanasia. Como hi-

cieron con el divorcio,
el aborto, el matrimonio homosexual.
Luego harán como con esas leyes: la
aplicarán en sus propias vidas cotidia-
nas para ejercer los derechos que na-
cen de ella. Llegarán tarde. Hasta en-
tonces pondrán mil obstáculos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hoy se me ha rechaza-
do el alquiler de un

piso por ser periodista.
Tal cual. "Porque vuestro sector está
muy mal", me dice. Llevo tres años co-
tizando como autónoma y facturo más
del doble del que era el precio del al-
quiler. Lo que está pasando en Madrid
es intolerable. 

A Catalunya no s'ha
desenvolupat un vot xe-

nòfob populista de mas-
ses com a altres llocs d'Europa, potser
gràcies al Procés (que, entre altres coses,
va matar Plataforma per Catalunya en el
seu moment). Mantenir aquesta situa-
ció ara que el Procés cau en decadència
pinta que serà complicat.

Del total de personal
en activitats de Recerca

i Desenvolupament a Ca-
talunya, un 42% són dones. La pre-
sència de dones en el sistema de re-
cerca s’apropa a l’equilibri a l'inici de la
carrera investigadora, però continua te-
nint dificultats per accedir a llocs de
més responsabilitats.

@angelschacon@AlbertLloreta@SerranoIsmael @Carmen_matas

Els semàfors

Aj. de Gavà
Els veïns i veïnes del barri de Can
Tries senten que l’Ajuntament de

Gavà els té abandonats. Des de l’Asso-
ciació de Veïns denuncien que el con-
sistori no fa el manteniment adequat

dels carrers ni dels equipaments. 
pàgina 10

Èrika Sánchez
La directora Èrika Sánchez portarà una
història rodada a Sant Cosme al presti-
giós festival de cinema Berlinae. El curt
explica la història de dues adolescents
que estan passant la pubertat i que té el

barri pratenc com a teló de fons. 
pàgina 14

BBA Castelldefels
El conjunt blau continua protagonitzant
una gran temporada, tot i haver-se que-
dat fora de la final de la Lliga Catalana
EBA. A partir d’ara, l’objectiu de l’e-

quip serà assaltar una de les posicions
que donin dret a lluitar per l’ascens. 

pàgina 12
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Manifestació a la vista a Gavà 
contra el Pla de Ponent1

2
El Prat rebutja perdre els jutjats 
de violència masclista

El Prat demanarà a Plastiverd 
que revisi la seva seguretat

Meridiana, 100

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

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

Safata d’entrada

M’han explicat la història d’una
parella que eren estudiants d’En-
ginyeria agrònoma, treballaven
en unes vinyes, en un poble de
l’Alt Empordà. Un dia decidiren
iniciar el negoci d’una bodega,
més endavant varen comprar un
camp d’oliveres. Vist que als co-
loms els agradava molt la brisa i el
raïm malmès, decidiren comprar
unes gallines per tal d’aprofitar
aquestes deixalles. Ara en tenen
1.500 i en comercialitzen els ous i
també aprofiten la gallinassa per
adobar els camps. A part de l’oli
que treuen de les oliveres, en
aquest camp, per tal de no tirar
pesticides per matar les herbes,
varen comprar unes ovelles. Ara
ja estan munyint les ovelles i amb
l’ajut d’un company de carrera ja
estan produint formatges. Han
posat uns ruscos d’abelles perquè
ajudin a la pol·linització i produir
mel, han tancat un acord amb
IAEDEN per fer Custòdia Agrària,
ajudant a la recuperació de la ter-
rerola, un ocell en perill d’extinció
a Catalunya. També tenen unes
sales on organitzen tasts de vins
amb música, celebracions, festes,
etcètera. Conclusió: aquesta pa-
rella de joves emprenedors no va-
ren esperar a veure qui els podia
donar diners o esperar a rebre
subvencions de fons europeus per
plantar cotó i altres gramínies per
deixar-les podrir al camp sense
recollir, no s’apuntaren a peona-
des i EROS, varen prendre inicia-
tives, varen pencar com mules i
ara recullen els fruits (mai millor
dit) del seu treball. Se’ls hauria de
fer un monument i fer difusió en-
tre la joventut de què han aconse-
guit, perquè en prenguin exemple.
Parella, moltes felicitats!

Emprenedors
per Jordi Lleal

Les millors
perles

L’Audiència Nacional defensa que una empresa pugui descomp-
tar del càlcul efectiu de la jornada dels seus treballadors el
temps que aquests dediquen a esmorzar, prendre un cafè o fu-

mar. Així s’indica en una sentència recent on desestima una deman-
da de CCOO contra Galp, amb qui mantenia un conflicte col·lectiu.

El polèmic presentador i locutor Javier Cárdenas va presu-
mir molt, l'any 2016, d'haver rifat casa seva per recaptar
fons per a una nena que patia una malaltia minoritària.

Ara, però, s'ha sabut que només va donar una quarta part dels
beneficis i es va quedar la resta.

Un pare no signa les autoritzacions de les excursions a la seva
filla perquè estan escrites en català i assegura que no les en-
tén. És el cas de “discriminació lingüística” que ha denunciat

l’associació Hablamos Español a Alacant i que s’ha fet viral a les xar-
xes socials, on els usuaris han titllat la situació de ridícula.

La rampa suposadament accessible d’una escola d’Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) es converteix en objecte de mofa.
L’estructura, que havia de facilitar l’accés als alumnes amb

mobilitat reduïda, ha resultat ser una nova barrera per a ells: té
gairebé 60 metres de longitud dividits en set passadissos.

Un home cec recupera la visió després de patir un atropella-
ment. És la història de Janusz Goraj, el polonès que, després
de dues dècades de ceguesa, assegura que ha recuperat la

visió gràcies al cop al cap que es va fer quan el van atropellar men-
tre creuava un pas de vianants.

A les xarxes

@EugeniaLozanoVi: Oscar a la millor pel·lí-
cula per a ‘Parásitos’, la pel·lícula de Bong
Joon-Ho que fa història com la primera cinta
de parla no anglesa a guanyar el premi.

@reporcat: Pedro Sánchez pacta amb
Quim Torra iniciar la taula de governs al fe-
brer, però tanca la porta a un mediador i
a l’amnistia.

#ReunióTorraiSánchez #Oscars2020

Catalunya: estat d'ànim
per Amadeu Palliser Cifuentes

Últimament prolifera un estat de
revisionisme pessimista. Exem-
ples d’això són la recollida de sig-
natures contra els talls de la
Meridiana, el comunicat de par-
tits unionistes informant que
alguns comerciants de la zona
s'han queixat per la pèrdua del
seu nivell de negoci per aquests
talls o articles com el d’Antoni
Bayona (Cap on anem?, publi-
cat a l’Ara l’11 de febrer). 

Evidentment, l’estat d’ànim
és subjectiu, però hem de ser ca-
paços d’objectivar l’onada d’in-
formació i intentar contextua-
litzar-la. Seguint amb els exem-
ples citats, veiem que la recolli-
da de signatures va ser ridícula

i que el decrement comercial és
inexistent: a les 20.00 h els co-
merços ja tanquen, els clients de
la zona poden accedir sense pro-
blemes i, de fet, fins i tot alguns
fan “l'agost”. D’altra banda, els
articles analitzant el referèn-
dum escrits en l'actualitat, sen-
se ponderar la perspectiva del
moment, manquen de rigor his-
toricista.

Malgrat aquesta onada, con-
sidero que hem de persistir, sent
conscients que tot és molt difícil
i costós i que ningú ens regala-
rà res. Però rendir-se, abaixar els
braços, és oblidar-se dels presos
i exiliats, i això ni s’ho mereixen
ni podem permetre’ns-ho.

@diegosoro: Pues ya estaría. Los organi-
zadores cancelan el Mobile World Con-
gress de Barcelona por la crisis del coro-
navirus.

#CauElMobile
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 10
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.043 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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Castelldefels

SOCIETAT4El Delta del Llobre-
gat va ser una de les zones que
més va patir els efectes del tem-
poral Glòria, que va assotar el
país entre els dies 20 i 23 de ge-
ner. La pluja, el vent i, sobretot,
el temporal marítim van provo-
car inundacions, caiguda d’ar-
bres, talls del subministrament
elèctric i destrosses a les platges
i als passeigs marítims, entre al-
tres. Segons els càlculs que han
fet els quatre municipis, les afec-
tacions suposaran un cost de
més de 4,3 milions d’euros.

De fet, aquesta xifra encara
no és definitiva i alguns consis-
toris, com el de Castelldefels, ad-
verteixen que “no es pot descar-
tar que sorgeixin noves despeses
vinculades al temporal”. Preci-
sament, el consistori castellde-
felenc va fer una primera valo-
ració en què va calcular que els
danys pel temporal ascendien a
gairebé 700.000 euros. A Vila-
decans, els serveis municipals
han calculat que les afectacions
tindran un cost de 524.000 eu-
ros i al Prat pujaran fins a
421.000 euros.

Un dels municipis on la fac-
tura serà més elevada és a Gavà,
on van elaborar un informe que
calcula que els danys provocats
pel temporal pugen fins a
2.675.000 euros. Així i tot, des
del consistori expliquen que ells
n’hauran d’assumir 379.000 eu-
ros, mentre que les pèrdues dels
pagesos i de les infraestructures
del Parc Agrari pugen a 650.000
euros i que l’AMB haurà de pa-
gar 1,7 milions per recuperar
les platges. De fet, les platges han
estat una de les zones més afec-
tades al Delta. Segons expliquen

els tècnics de l’AMB a l’Agència
Catalana de Notícies, es tracta de
les afectacions més importants
“dels últims 20 o 30 anys”.

DENÚNCIA CONJUNTA
El temporal va fer aflorar el mal
estat de les infraestructures. Això
va provocar que els ajuntaments
de Castelldefels, Gavà i Vilade-
cans s’unissin per reclamar so-
lucions “efectives i urgents” a la

Generalitat. En un comunicat, els
consistoris consideren “indig-
nant” que s’inundin els cultius del
Parc Agrari per un sistema de
desguàs obsolet o que milers de
famílies es quedessin sense elec-
tricitat durant diversos dies.

Per fer més pressió, l’Ajunta-
ment de Castelldefels i el de Vi-
ladecans encapçalaran una de-
núncia contra Endesa en què es
podran sumar els milers d’afec-
tats que es van quedar sense
subministrament elèctric per la
caiguda de línies i altres avaries.

RECUPERANT LA NORMALITAT
Les platges seran un dels espais
que tardaran més a recuperar
l’estat que tenien abans del tem-
poral. Per intentar-ho agilitzar,
diferents entitats i ajuntaments
van organitzar activitats i reco-
llides de deixalles per tal de
treure tots els plàstics i altres ele-
ments que el mar va abocar a la
platja [vegeu pàgina 3] perquè
es reciclin correctament.

Un dels carrers inundats durant el temporal Glòria. Foto: Ajuntament

Els danys del temporal Glòria
costaran més de 4,3 milions

» Castelldefels i Viladecans lideraran una denúncia contra Endesa
» Els ciutadans es bolquen a recuperar les platges recollint deixalles

Sis veïnes expliquen la història
de Vista Alegre en un llibre

MEMÒRIA4La història de Vis-
ta Alegre explicada des del punt
de vista de sis veïnes que viuen
al barri. Aquest és el contingut de
‘Memoria de las mujeres de Vis-
ta Alegre’, el llibre que es va pre-
sentar dimarts 4 de febrer a
l’Espai Margarida Xirgu.

Les protagonistes d’aquest
projecte, que va arrencar a par-
tir del taller d’escriptura per a
dones que es va posar en marxa
al barri, són Rosalía Izquierdo,
María Rueda, Matilde Osuna,
Dolores Márquez, Josefina Her-
nández i Matilde García i expli-

quen la seva vida des de la in-
fantesa, l’arribada al barri de Vis-
ta Alegre i tot el que van haver de
lluitar i de treballar per adaptar-
se i construir un barri digne per
viure. Al llibre, a més de les his-
tòries d’aquestes veïnes també hi
ha fotografies de com era el ba-
rri abans.

Per fer aquest exercici de
memòria i de reconstrucció del
passat, les veïnes van comptar
amb el suport i la coordinació del
dinamitzador comunitari del
Pla de Barris de Vista Alegre, Ru-
bén Buenadicha.

Tribunals | Anul·lació definitiva de l’adhesió a l’AMI
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l’anul·lació de l’adhesió
del municipi a l’Associació de Municipis per la Independència, tal com recull l’ACN.

Així es tanca el recurs que va presentar l’AMI arran de la sentència del 2018.

S’INUNDEN ELS CAMPS
DEL PARC AGRARI

4Els pagesos de Gavà i Vi-
ladecans que tenen els seus
cultius al Parc Agrari han
calculat que perdran en-
tre un 70% i un 80% de les
seves collites. Segons l’ACN,
els pagesos denuncien que
les inundacions són habi-
tuals cada cop que hi ha
pluges abundants i que
l’administració no hi fa res.

Una exposició per descobrir
la ciutat de fa 100.000 anys

HISTÒRIA4Rinoceronts, elefants
i cérvols. Aquests són alguns dels
animals que vivien al territori que
avui ocupa la ciutat fa 100.000
anys. I això se sap gràcies a les
troballes que els arqueòlegs han
fet a la cova del Rinoceront, un ja-
ciment arqueològic únic i singu-
lar que conté restes d’entre
80.000 i fins a 200.000 anys
d’antiguitat.

Ara, tota aquesta riquesa his-
tòrica es pot descobrir gràcies a
l’exposició interactiva ‘Espai Pre-
història. Fauna, canvi climàtic i
arqueologia al Garraf’, que acull

la biblioteca Ramon Fernàndez
Jurado.

En la mostra es farà servir la
realitat augmentada per fer re-
construccions en tres dimen-
sions de diferents elements com
la cria de l’elefant, de la qual
s’exposarà l’esquelet complet.
També es podrà veure com eren
els cérvols mediterranis o el ri-
noceront o les diferents etapes
per les quals han passat les ex-
cavacions arqueològiques que
han trobat totes aquestes restes.

A més, també es podrà veure
com ha canviat el clima.
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TERRITORI4L’Ajuntament ga-
vanenc no acceptarà cap am-
pliació de l’aeroport que suposi
un increment de soroll sobre la
ciutat. Això és el que va traslla-
dar l’alcaldessa Raquel Sánchez
al president d’AENA, Maurici
Lucena, en la reunió que van
mantenir a finals de gener. En la
trobada, Sánchez va recordar
als gestors del Prat que el crei-
xement d’aquesta infraestructura
ha de ser compatible “amb la
qualitat de vida dels veïns”. Per
això, la batllessa va remarcar que
la principal línia vermella és
que hi hagi un canvi d’operativa
de pistes en què aquestes passin
a ser independents.

Amb aquesta trobada, els
màxims responsables d’AENA
han parlat amb la majoria dels
alcaldes del territori que queda-
ria afectat per l’ampliació de
l’aeroport. Ara, qui demana una
reunió per conèixer els projectes
que hi ha sobre la taula són les

plataformes i entitats veïnals de
Gavà i Castelldefels, les zones
més afectades pel soroll dels
avions.

En una carta adreçada a Lu-
cena, aquests grups consideren
“imprescindible establir un dià-
leg obert i transparent” per po-
der transmetre les seves opi-
nions “de manera directa” com
a “principals i directes afectats”.

OPOSICIÓ FRONTAL
Si a Castelldefels i Gavà el PSC es
mostra obert a ampliar la terce-
ra pista sense canviar el funcio-
nament de pistes segregades, els
socialistes del Prat van votar jun-
tament amb la resta de partits del
Ple contra una ampliació que
destruiria bona part de l’Estany
de la Ricarda, un espai natural
protegit per la Unió Europea.

Espai natural de la Ricarda on AENA vol ampliar la tercera pista. Foto: Arxiu

No acceptaran cap ampliació de
l’aeroport que suposi més soroll

» Trobada entre l’alcaldessa i el president d’AENA per parlar sobre
l’ampliació del Prat mentre les entitats també demanen una reunió 

‘Dones per l’Ocupació’ dona
feina al 60% de participants

TREBALL4Prop del 60% de les
participants en el programa ‘Do-
nes per l’Ocupació’ han aconse-
guit feina. Es tracta d’un projecte
impulsat per l’Ajuntament i Creu
Roja amb l’objectiu de promou-
re la igualtat d’oportunitats en el
mercat laboral. 

Al llarg de 2019, es va des-
envolupar la tercera edició d’a-
questa iniciativa, que va comp-
tar amb 46 participants d’entre
30 i 45 anys. Totes elles van as-
sistir a sessions de formació i

orientació, tant individuals com
en grup, per treballar la moti-
vació, els objectius laborals i la
capacitació professional. Amb
tot, van fer dos cursos que en to-
tal sumen 224 hores formatives
i 160 hores de pràctiques.

La presidenta de Creu Roja a
la zona, Daniela Gurrieri, s’ha
mostrat satisfeta amb el resultat
del programa i ha recordat que
la finalitat és que les participants
“aconsegueixin una indepen-
dència econòmica”.

PROTESTA4Els veïns i veïnes
del barri de Can Tries senten
que l’Ajuntament els té abando-
nats. Des de l’Associació de Veïns
de Can Tries denuncien que el
consistori no fa el manteniment
adequat dels carrers ni dels equi-
paments i que, per això, cada dia
estan en més mal estat.

De fet, des de l’entitat asse-
guren que porten “dècades rei-
vindicant” les mateixes millores
per al barri, però que l’Ajunta-
ment no les atén, tot i que l’al-

caldessa Raquel Sánchez s’hi va
“comprometre” abans de les elec-
cions municipals.

DEBAT AL PLE
Ara, la situació que denuncia
l’Associació de Veïns de Can
Tries arribarà al Ple de la mà
d’Esquerra Republicana, que
presentarà una proposta perquè
l’Ajuntament “atengui les de-
mandes dels ciutadans” d’a-
quest barri i solucioni els pro-
blemes que denuncien.

Per exemple, els republicans
demanaran que es faci el mante-
niment del centre cívic del barri,
que es retirin els pals elèctrics i de
telèfon que hi ha a les voreres i
que impedeixen que els vianants
hi puguin passar sense haver de
baixar a la calçada o que se sote-
rri la línia de mitja tensió que pas-
sa per sobre les cases, una de-
manda històrica. A més, també
demanaran que es faci la neteja
adequada de l’entorn per tal de
reduir el risc d’incendi.

Algunes de les participants al curs. Foto: Twitter (@raquelsjimenez)

Can Tries se sent abandonat

Comerç | Els mercats municipals tenen 1,6 milions de clients
MercaGavà i el Mercat del Centre han rebut la visita de gairebé 1,6 milions de clients

durant l’any passat, segons un estudi de l’Ajuntament. Els dies de més afluència són els
dimarts, els divendres i els dissabtes i els clients posen una nota de 8,7 al servei.
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Viladecans

TRIBUNALS4La Fiscalia dema-
na una pena de set mesos de pre-
só per a Tamara Carrasco. Se-
gons recull l’Agència Catalana de
Notícies, el ministeri públic con-
sidera que la viladecanenca va
cometre un delicte d’incitació de
desordres públics en enviar un
missatge de veu a través de
WhatsApp a través del qual “im-
partia directrius per accions rei-
vindicatives dels CDR durant la
Setmana Santa de 2018”.

En la seva acusació, que ha
tardat més de set mesos a arribar,
la Fiscalia reflecteix que la nit del
26 al 27 de març es van produir
actes per una “multitud de per-
sones indeterminada” per “per-
torbar la convivència i el normal
desenvolupament” de l’activitat.

En aquest sentit, el ministe-
ri públic considera que el mis-
satge de veu que atribueix a
Carrasco constitueix un delicte
de distribució o difusió pública
d’una consigna que incita a la co-

missió d’un delicte de desordres
públics. A més de la pena de set
mesos de presó, la Fiscalia tam-
bé demana als tribunals una
inhabilitació especial per l’e-
xercici del dret de sufragi durant
la condemna perquè Carrasco
no es pugui presentar en cap
candidatura.

A les xarxes, Tamara Ca-
rrasco va assegurar que no es pe-
nedeix de res i que qui ha de de-
mostrar que és culpable és la Fis-
calia, perquè ella és “innocent
amb i sense condemna”. El seu
advocat, Benet Salellas, va defi-
nir la petició de la Fiscalia com
a “doctrina de xoc”.

Tamara Carrasco i el seu advocat, Benet Salellas. Foto: Gemma Sánchez/ACN

La Fiscalia demana set mesos
de presó per a Tamara Carrasco

» El fiscal l’inculpa d’un delicte d’incitació de desordres públics
» Carrasco diu que no es penedeix de res i assegura que és innocent

Unes gravacions delaten
l’assassí de Susana Cortés

SUCCESSOS4Susana Cortés va
gravar diverses converses telefò-
niques que va mantenir amb la
seva parella les setmanes abans
de morir, el 18 de juny, quan ell
no la va socórrer quan estava pa-
tint una crisi provocada per la dia-
betis que ella patia.

Així ho ha revelat El Periódi-
co, que explica que en les con-
verses gravades, els Mossos han
pogut comprovar que la parella de
la víctima era un maltractador que
l’amenaçava i li havia pegat di-

verses vegades, l’últim cop, tres
dies abans que la deixés morir.

Segons el diari, els agents
van trobar les gravacions al mò-
bil de la dona. En el de l’home, els
investigadors hi van trobar una
sèrie de vídeos en què, en teoria,
ell ajudava a la víctima durant l’a-
gonia que va patir abans de mo-
rir. Però segons els mateixos
agents, els vídeos van acabar de-
mostrant tot el contrari i van
confirmar que ell l’havia deixat
morir a consciència.

CULTURA4El teatre Atrium aco-
llirà un dels espectacles més es-
perats de la temporada el pròxim
29 de febrer. José Sacristán, un
dels grans noms de l’escena te-
atral espanyola, portarà a la ciu-
tat Señora de rojo sobre fondo
gris, basat en el llibre homònim
de Miguel Delibes. L’obra, que
ha conquistat públic i crítica, ex-
plica la història d’un pintor que,
l’any 1975, es troba immers en
una crisi de creativitat arran de
la mort de la seva dona. 

De cara al mes de març, les
propostes de l’Atrium no es que-
daran enrere. Entre les obres que
s’hi podran veure, destaca La
Rambla de les floristes, el retrat
de Josep Maria de Sagarra del
carrer més emblemàtic de Bar-
celona, o Eva contra Eva, una
comèdia inspirada en All about
Eve i protagonitzada per Emma
Vilarasau i Nausicaa Bonnín.
Pel que fa a l’oferta musical, hi ha
programats els concerts de Café
Quijano i The Bop Collective.

UN TAST DEL BLACK MUSIC 
La ciutat podrà gaudir aquest
any d’un concert del Black Mu-
sic Festival. El quartet Koko
Jean & The Tonics pujarà a l’es-
cenari de l’Atrium el 7 de març
i oferirà els seus ritmes de soul,
R&B i rock'n'roll. 

Aquesta actuació s’emmar-
carà en la dinovena edició del
festival, que comptarà amb ar-
tistes del nivell del grup austra-
lià The Cat Empire o el cantau-
tor francès Ben l'Oncle Soul.

Concentració en record de la víctima i contra la violència masclista. Foto: Arxiu

Teatre i música negra a l’Atrium

Turisme | Aposta per les experiències saludables
L’Ajuntament ha firmat la ‘Carta de Compromís amb el Turisme Sostenible’ per
oferir als visitants a la ciutat nous hàbits de consum i estils de vida saludables.
Per això, es desenvoluparà un nou model de turisme basat en la sostenibilitat. 
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CULTURA4“Una història roda-
da a Sant Cosme pot ser univer-
sal”. Aquesta serà una de les
cartes de presentació de ‘Pante-
res’ a la Berlinale, el festival de ci-
nema que se celebrarà a la capi-
tal alemanya del 20 de febrer a
l’1 de març. El curt explica la his-
tòria de dues adolescents que es-
tan passant la pubertat i que té
el barri de Sant Cosme com a teló
de fons. Però segons la seva di-
rectora, Èrika Sánchez, és una
història que es viu en molts ba-
rris, en molts suburbis, en defi-
nitiva, a qualsevol punt del món.

Però per a Sánchez, “és po-
sitiu” que l’escenari per explicar
aquesta història sigui el barri
pratenc, ja que trenca amb els
“retrats hegemònics” que s’han
fet habitualment al cinema a
l’hora d’explicar aquest tipus
d’històries.

Si Sánchez va triar Sant Cos-
me per rodar el seu curt, també
va ser per la relació que hi va te-

nir durant els vuit anys que va
viure a la ciutat, durant els quals
va fer classes d’audiovisuals a
gent del barri.

MOLT CAMÍ PER RECÓRRER
A Berlín, el curt s’estrenarà dins
la secció oficial Generation, que
mostra produccions protagonit-
zades per infants o adolescents.
Sánchez explica que el certa-
men servirà de trampolí per-

què la seva producció pugui
anar a altres festivals i acabi
arribant a molta gent.

Un cop fet aquest recorregut,
de cara a finals d’any, treballen
per fer una projecció a la ciutat
perquè els veïns i veïnes el pu-
guin veure. A més, la intenció és
que, si el curt funciona, ‘Pante-
res’ s’acabi convertint en una
pel·lícula en què “Sant Cosme
pugui sortir més retratat”.

Un moment del rodatge de ‘Panteres’ a Sant Cosme. Foto: Antivaho

Sant Cosme viatjarà a Berlín
a través del curt ‘Panteres’

» El projecte s’estrenarà a la Berlinale dins la secció oficial Generation 
» La seva creadora no descarta fer una pel·lícula on surti més el barri

Llambordes per recordar
les víctimes del nazisme

MEMÒRIA4El consistori ini-
ciarà el procés per instal·lar les
llambordes stolpersteine, unes
llambordes especials que ser-
veixen per recordar les persones
que van ser deportades als
camps d’extermini nazis durant
la Segona Guerra Mundial.

Així es va aprovar al Ple d’a-
quest mes després que tots els
partits aprovessin per unani-
mitat una moció presentada per
Esquerra Republicana en què
demanava que la ciutat se sumés
a aquesta iniciativa que ja s’ha fet
a altres poblacions catalanes.

El document va recordar els
noms de Francisco Cortés Bo-
rrás, Joan Panisello Concep-
ción, Francisco Campos Iz-
quierdo, José Cortés García i
Manuel Arnau Tàrrega, assassi-
nats tots ells al camp de Gusen,
annex al de Mauthausen, entre
el 1941 i el 1942. Però el text tam-
bé deia que potser hi havia més
pratencs i pratenques que hau-
rien pogut passar pels camps
d’extermini i per això demana
que s’elabori un cens exhaustiu
en què apareguin totes les pos-
sibles víctimes de la ciutat.

L’Ajuntament no preveu
cedir una platja a l’Hospitalet
TERRITORI4En la seva confe-
rència anual, l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín, va
explicar que vol recuperar la
platja que van perdre ara fa cent
anys.

Fins al 1920, l’Hospitalet te-
nia sortida al mar per un terri-
tori que anava des del riu Llo-
bregat fins a l’actual avinguda de
la Zona Franca, ara terme de
Barcelona. Però per ordre de
l’Estat, el consistori de l’època
se’l va vendre perquè s’hi havia
de construir un port franc, un
projecte que mai es va fer reali-

tat. Finalment, als anys 60 s’hi va
començar a construir el polígon
de la Zona Franca.

La idea de l’alcaldessa hos-
pitalenca no és recuperar tot el
territori que es van vendre, sinó
que només vol una petita fran-
ja de mar a tocar del Far del Llo-
bregat i un camí que connectés
el litoral amb la ciutat.

En declaracions a La Van-
guardia, fonts de l’Ajuntament
pratenc van descartar la idea i van
assegurar que el que cal fer és
“avançar cap a una gestió en
clau metropolitana” del territori.

Condemnen la regidora
de Podemos per injúries

TRIBUNALS4La regidora de Po-
demos, Sandra Daza, ha estat
condemnada a pagar una multa
de 10 euros diaris durant nou
mesos per un delicte d’injúries
contra l’exregidor José López
Castro, que va formar part del
Ple durant l’anterior mandat.

Segons la sentència, recolli-
da per diferents mitjans, Daza
també haurà de pagar una in-
demnització de 3.000 euros al
seu antic company de partit,

que va acabar el mandat com a
regidor no adscrit després que,
en una assemblea, Daza l’acusés
d’incomplir el codi ètic perquè
havia estat condemnat per mal-
tractaments, un cas que ja esta-
va tancat amb l’absolució de
López.

Diferents mitjans expliquen
que la regidora de Podemos, que
també és secretària d’Acció Ins-
titucional de Podem Catalunya, ja
ha recorregut la sentència.

Successos | Diversos agents de policia ferits en una baralla
Diversos agents de policia que estaven fora de servei van resultar ferits durant

una baralla que hi va haver diumenge 9 a la matinada a la sortida d’una discoteca
de la ciutat. Els Mossos van detenir tres persones que van fugir dels llocs dels fets.
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detec-
tar el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la pla-
taforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir
les imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta ma-
nera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el
desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir As-
cires, al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que
ja ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació el 2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%.

Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més en
la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

El software bioinformàtic està instal•lat 
a tots els equips de Diagnòstic per 
Imatge de Cetir a Catalunya
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L’AE Prat ja pot presumir d’haver
abandonar la cua del grup 3 de
Segona B. Tot i que els de Pedro
Dólera continuen en zona de
descens, una bona ratxa de re-
sultats (un triomf, quatre empats
i una sola derrota en els sis últims
partits) fa que tinguin l’Orihuela
per sota i que vegin com la plaça
del play-offde permanència és a
només tres punts de distància. El
quizè, equip que ja no baixaria
(ara mateix, l’Ejea) suma 26
punts, cinc més que l’AEP.

Els de Dólera, a més, han
aconseguit més de dues terceres
parts del seu botí lluny del Sag-
nier, on només han pogut cele-
brar una victòria en tota la tem-
porada, en l’últim partit de l’any
2019 contra el Villarreal B. Mi-
llorar els resultats jugant davant

l’afició, doncs, és un aspecte a mi-
llorar en el tram final de la lliga.

L’equip pratenc tancarà el
mes visitant el Municipal de Cor-
nellà, i en els tres primers com-
promisos del març rebrà el Llei-
da Esportiu, visitarà Castalia per
enfrontar-se al CD Castellón i
jugaran al Sagnier contra el Va-
lencia-Mestalla.

TRES QUARTS DE SEGLE
Per altra banda, el passat dia 7 es
van complir 75 anys del naixe-
ment del club. L’entitat va celebrar
aquesta data publicant el docu-
ment signat per la Federació Ca-
talana de Futbol que donava el vis-
tiplau a la seva fundació, fruit de
la fusió del Club Deportivo Prat i
el Club Deportivo Internacional. 

Els potablava van sumar el tercer triomf a domicili a Andorra. Foto: FCA

Bona ratxa de l’AE Prat, 
que ja no és cuer a la Segona B
» Els de Pedro Dólera només han perdut un partit dels últims sis
» El club va celebrar el seu 75è aniversari el passat divendres 7

El BBA Castelldefels es queda
a semis de la Lliga Catalana

Van caure contra els
futurs campions. El
BBA Castelldefels es
va quedar en la se-

mifinal de la Lliga Catalana EBA,
disputada a Quart, després de
perdre en la pròrroga contra el
CB Vic (85-77).

El conjunt blau, però, va co-
mençar dominant el partit amb
un parcial inicial de 0-6, però els
de Raúl Martínez veurien com els
vigatans equilibraven les forces
al segon tram del primer parcial.
Els minuts d’abans d’arribar al
descans serien lleugerament fa-

vorables al BBA, però d’alesho-
res fins als 40 reglamentaris, la
igualtat va ser gairebé absoluta.
Els castelldefelencs també van
arrencar la pròrroga amb un
parcial de 2-5, però la defensa
blava no podria contenir el gran
encert dels osonencs.

Toca, doncs, tornar a posar els
cinc sentits en la lliga, on els de
Martínez són sisens amb 11
triomfs i set derrotes, després
d’encadenar dues victòries. El
partit a Can Vinader contra el
Mataró i la visita al CB Roser se-
ran els dos últims reptes del mes.

Domènech, del CA Gavà,
campió català de 1.500

Nou èxit per al
Club Atletisme
Gavà. Miquel

Domènech, un dels grans valors
de l’entitat, va proclamar-se cam-
pió de Catalunya de 1.500 metres
gràcies a la victòria obtinguda en
el 44è Campionat de Catalunya
en Pista Coberta, a Sabadell.

Domènech va completar el
recorregut en tres minuts, 50 se-
gons i 67 centèsimes, aconsegu-
int així pujar al calaix més alt del
podi per davant d’Aleix Serra i
d’El Medhi Aboujanah.

Aquesta victòria va contribuir

que el CA Gavà acabés desè en el
rànquing de clubs en aquesta
competició.

NOVA CURSA DE MUNTANYA
Per altra banda, el club, junta-
ment amb la UME Gavà, treba-
lla per ultimar els detalls de la ce-
lebració de la primera cursa de
muntanya l’Eramprunyà Trail.

El Bruguers va avançar que
la data d’aquesta cita, que si res
no canvia serà el diumenge 19
d’abril. Les inscripcions per a la
cita ja es poden formalitzar al
portal eramprunyatrail.cat.

La tercera etapa de la Volta
començarà al Canal Olímpic

CICLISME4Castelldefels serà el
punt de partida de la tercera eta-
pa de l’edició número 100 de la
Volta a Catalunya. La sortida,
concretament, es donarà des del
Canal Olímpic, ja que l’organit-
zació ha volgut celebrar aquesta
xifra rodona passant pels grans
escenaris esportius del país (com
el Circuit de Montmeló).

L’etapa, que es disputarà el di-
mecres 25 de març, farà que els
ciclistes recorrin més de 187 qui-

lòmetres, ja que la meta estarà a
l’estació d’esquí Vallter 2000, a
tocar de Camprodon i de la fron-
tera amb França. 

En el seu camí, el pilot hau-
rà de passar per Sant Boi, Mar-
torell, Olesa, Manresa, Sant Frui-
tós de Bages, Avinyó, Prats de
Lluçanès (on hi haurà l’esprint
especial del quilòmetre 100),
Perafita, Ripoll i Camprodon
abans d’afrontar l’escalada final
a més de 2.100 metres d’altitud. 

Bàsquet | El BF Viladecans es distancia de les perseguidores
Les rivals fallen, però el BF Viladecans no. Després de 17 jornades, les d’Enric González
tenen tres victòries de marge (16-1 a 13-4) sobre les segones, el CB Lleida, en la taula de
Copa Catalunya. Les lleidatanes, el Sant Adrià B i el CB Roser seran els pròxims rivals.

Pau Arriaga
EL PRAT
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Passejar pels barris i carrers de Barce-
lona de manera tranquil·la i segura és
un dels majors valors de la capital ca-
talana. I és que podem assegurar,
sense por d’equivocar-nos, que la Ciu-
tat Comtal és una de les ciutats més
segures del món on els actes violents
i delictius al carrer són, afortunada-
ment, bastant esporàdics.

No obstant, per pocs que siguin,
existeixen. Robatoris amb intimidació,
amenaces de tot mena, baralles amb
presència o no d’armes blanques, o
l’execrable violència masclista són
presents a Barcelona per poc que ens
agradi, i fa la sensació que, a més, hi
són més sovint últimament. 

Per aquesta raó, la demanda i l’inte-
rès per part de la gent de tenir conei-
xements d’autodefensa i de disposar a
prop seu de gimnasos especialitzats en
sistemes de defensa personal és cada
cop més elevada. 

A la ciutat de Barcelona, tenim De-
fensa Personal KM, la primera em-

presa especialitzada en l’ensenya-
ment del Krav Maga, un dels sistemes
de defensa personal més fàcils i intu-
ïtius d’aprendre i, alhora, més eficaços
i complets que existeixen. És per això
que s’ha popularitzat tant als Estats
Units -diverses estrelles de Hollywood
el practiquen- i a la resta d’Europa.

Els instructors sènior i fundadors
de Defensa Personal KM han sigut for-
mats per deixebles directes del crea-
dor d’aquest popular sistema -Imi
Lichtenfeld- i estan titulats a Israel,
país d’on és originari el Krav Maga.

Amb la pràctica contínua de la de-
fensa personal Krav Maga, obtindreu
multitud de beneficis tant físics com
psicològics en molt poques setmanes
gràcies al rigor i intensitat de les seves
classes i a la seva innovadora singula-
ritat: l’entrenament amb estrès. 

Per una banda, aprendreu d’una
manera fàcil i intuïtiva a sortir de la
manera més il·lesa possible de tota
classe de situacions violentes i d’ame-

naces -cops, empentes, ofegaments,
controls, armes blanques- alhora que
millorareu notablement la vostra con-
dició física quant a força, agilitat i re-
sistència. 

D’altra banda, guanyareu auto-
confiança, autoestima, seguretat, au-
tocontrol i fortalesa mental. I tot això,
en un ambient d’allò més familiar, dis-
tès, respectuós i positiu. 

Defensa Personal KM, a més, impar-
teix les seves classes de defensa per-
sonal a diversos centres de la ciutat de
Barcelona, de dilluns a dissabte inin-
terrompudament en horaris de matí,
tarda, nit i intensius. També col·labora
assíduament amb diferents centres cí-
vics, escoles i empreses de la ciutat.

Té grups mixtes -tant d’iniciació
com avançats- així com diversos
grups femenins on es treballen situa-
cions específiques en què, malaura-
dament, es pot trobar immersa una
dona: intent de violació o situacions
prototípiques de violència masclista.

A més a més, acaben d’obrir un
nou grup d’allò més complet i inno-
vador on uneixen l’ensenyament de
tècniques d’autodefensa (45 minuts)
amb l’aprenentatge de combinacions
de colpeig típiques de la boxa o el
muay thai (45 minuts) tan necessàries
i enriquidores per a una execució ve-
ritablement òptima de les tècniques
del Krav Maga.

No perdeu l’oportunitat d’aprofi-
tar aquesta promoció i apropeu-vos a
qualsevol dels seus centres de Barce-
lona per començar a gaudir de tots els
beneficis que comporta practicar de-
fensa personal!

Els podeu trobar a Facebook
/kravmagadefensapersonal

i a Instagram
@kravmagadefensapersonal

» Només per ser lector de Línia Mar, gaudeix de matrícula 
i samarreta gratuïtes de Defensa Personal KM, la primera empresa 

de Barcelona  especialitzada en defensa personal

Per a més informació, centres, grups i horaris pots consultar-ho al telèfon 618 55 71 97, 
a www.kravmaga-defensapersonal.com o a info@kravmaga-defensapersonal.com

Beneficis

Centres, grups i horaris

Defensa Personal KM

Defensa personal - Krav maga 
Descobreix tots els beneficis 

que comporta la seva pràctica
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La noia de la Resistènciacomença als anys
90, quan la Meritxell, una escriptora d’è-
xit, decideix endinsar-se en la història dels
seus pares. Fent un salt al París dels anys
40, coneixerem l’Anne-Marie, una jove que
s’enamora de l’Armand, el noi que s’amaga
dels nazis a la pensió regentada pels
seus pares i que anteriorment havia estat
combatent a la Guerra Civil espanyola.

Llibres

La noia de la Resistència
Xulio Ricardo

El dramaturg Guillem Clua debuta a la
Sala Gran del TNC amb la seva obra Jus-
tícia i amb un repartiment de luxe, que in-
clou actors de la talla de Josep Maria Pou
o Vicky Peña, entre d’altres. A Justícia, Clua
reflexiona sobre les transformacions que
han alterat durant les darreres dècades les
concepcions sobre la identitat catalana.

Al TNC, a Barcelona.

Teatre

Justícia
Guillem Clua

Pablo Sánchez, conegut per ser el can-
tant, compositor i líder del grup valencià
La Raíz (que va baixar dels escenaris a fi-
nals de 2018), presenta ara un nou pro-
jecte: Ciudad Jara. Aquest febrer ha pu-
blicat Donde nace el infarto, el seu primer
disc d’estudi amb la nova banda. En
aquest àlbum de dotze cançons, Sánchez
manté la poesia i la sàtira com a segell.

Música

L’actriu de moda Margot Robbie torna a
ficar-se a la pell de Harley Quinn, que a
Aves de presaacaba de separar-se del Jo-
ker. Aquest cop, la protagonista unirà les
seves forces a les de tres heroïnes més, que
plegades hauran de salvar una nena de
les mans del rei del crim, conegut com a
Màscara Negra. Amb tot, Gotham torna
a agafar protagonisme a la pantalla gran.

Pelis i sèries

Aves de presa
Cathy Yan

Donde nace el infarto
Ciudad Jara

Carnaval 2020
Aquest any, la data que els fanàtics del Carnaval tenen
marcada al calendari és el dissabte 22 de febrer. De fet,
a Barcelona, la programació d’aquesta festa s’avançarà
al dia 20 i s’allargarà fins al 26. Entre aquests dies, la ca-
pital comptarà amb més d’una quarantena de rues als

barris, que també s’ompliran de concursos gastronò-
mics, mascarades i tota mena de propostes, on no falta-
ran les disfresses. El tret de sortida serà la celebració de
Dijous Gras amb l’Arribo de Carnestoltes, que enguany

tornarà a anar a càrrec de la companyia Comediants. 

Gisela Lladó (El Bruc, 1979) va fer el salt a la
fama el 2001, quan va participar en la primera
edició d’Operación Triunfo, que encara avui és

la més exitosa que s’ha fet mai. Un cop va sortir
del concurs, la catalana es va convertir en la

veu per excel·lència de les pel·lícules de Disney
en castellà i, en algunes ocasions, també en ca-

talà. En aquest sentit, destaquen temes com
Aquella estrella de allá, de la banda sonora de

Peter Pan, o Suéltalo, de Frozen. Precisament, la
segona part d’aquesta última pel·lícula és la

que li ha permès viure un dels moments més
importants de la seva carrera. El passat 9 de fe-
brer, Gisela pujava a l’escenari del Dolby Thea-
ter de Los Angeles per cantar, juntament amb

nou artistes més, una versió plurilingüe de la
cançó Into the unknown, convertint-se així en la

primera cantant espanyola als Oscars.  

G I S E L AQUI ÉS?
Ser cantant 

Va fer el salt a la fama gràcies a Operación Triunfo 1

Famosos

Actuar a la gala dels Oscars
Ha estat la primera artista espanyola a fer-ho

Orgull
Els que la segueixen de fa temps han celebrat l’actuació

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dreams
Aquest videojoc per a la Play Station 4 permet als jugadors crear mons
en tres dimensions sense límits, mitjançant el mètode Dream Shaping.

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIJOUS 27 DE FEBRER
17:00 Ana Sánchez, psicòloga del SIAD, coor-
dinarà la conferència Coneix els drets asser-
tius per no deixar-te manipular. / Centre Cí-
vic Els Canyars. 

DIUMENGE 1 DE MARÇ
12:00 El primer diumenge del mes que ve, la ciu-
tat es bolcarà amb la celebració dels Tres
Tombs. Després de la benedicció, el centre de
la vila serà l’escenari de la tradicional cerca-
vila amb animals.

TOT EL MES
Matí-Tarda Continua en marxa l’exposicióDust

Bowl, quan la natura es rebel·la , que recor-
da la catàstrofe ecològica i humanitària
ocorreguda la dècada de 1930 als EUA a con-
seqüència dels mals usos agrícoles. / Museu.

DISSABTE 29 DE FEBRER
21:00 José Sacristán arriba al poble per posar
sobre l’escenari un dels textos del dramaturg
Miguel Delibes, Señora de rojo sobre fondo gris.
Les entrades es poden comprar a partir de 15
euros. / Atrium.

DES DEL 5 DE MARÇ
Tot el dia A partir del dia 5 del mes que ve es
podrà visitar la mostra Invenzione, una idea
de Leonardo, una mostra col·lectiva d’artis-
tes de la Fundació Hervás Amezcua. / Sala d’ex-
posicions de la Torre del Baró.

DIMECRES 19 DE FEBRER
19:30 El pròxim dia 19 es farà una nova sessió
del Read and Speak, una sessió de conversa
en anglès per a adults que tinguin un nivell
suficient per mantenir-la. / Centre Cívic Jar-
dins de la Pau.

DIVENDRES 28 DE FEBRER
17:00Una de les darreres propostes lúdiques del
mes serà una tarda de jocs de taula per a tota
la família. Activitat gratuïta. / Centre Cívic Pal-
mira Domènech.

DIUMENGE 23 DE FEBRER
CASTELLDEFELS Partit de bàsquet corresponent
a la dinovena jornada del grup C-B de la lli-
ga EBA entre el BBA Castelldefels i la UE Ma-
taró (18:15). / Can Vinader.

Salsa, timba, cha-cha-cha i rap són els
estils que dominen el grup Las Ka-
ramba, que oferiran el darrer concert
del mes. / La Capsa.

La Capsa acollirà un
concert de Las Karamba

Dissabte 29 de febrer a les 22:30

Què fer com a pares i mares davant l'as-
setjament escolar serà el nom del ta-
ller monogràfic que donarà eines per
combatre aquestes situacions. / Nou
espai Sant Jordi.

Una xerrada per a pares i mares
sobre prevenció d’assetjament

Dimecres 11 de març a les 17:30

Què en trec ara d'estudiar? serà el
nom de la xerrada d’orientació edu-
cativa per a nois i noies. La coordina-
ran responsables de Fem Pedagogia.
/ Institut Valèria Haliné.

‘Què en trec ara d'estudiar?’,
jornada d’orientació educativa

Dimecres 11 de març a les 12:00

EL PRAT Partit de futbol corresponent
a la 27a jornada de Segona Divisió B
entre l’AE Prat i el Lleida Esportiu. / Mu-
nicipal Sagnier.

L’AE Prat estrenarà el mes de
març rebent el Lleida Esportiu

Diumenge 1 de març a les 12:00

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

P R O P O S T E S
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