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L’Ajuntament només
donarà 40 llicències
per a nous pisos turístics

Manel Fuentes, amb la seva
faceta de rocker, triomfa en el
primer festival de bandes tribut
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La pandèmia del coronavirus
colpeja de ple el Delta
El Prat és un dels llocs més afectats: es van haver de tancar dues escoles i desallotjar dependències municipals pàg 12

S.O.S. pel territori
Una plataforma comarcal reivindica els espais naturals

GAVÀ pàg 10

Els contraris al Pla
de Ponent volen fer
una consulta popular
VILADECANS pàg 11

Ruiz tensa el govern amb
l’oferta per ampliar l’Aeroport
ESPORTS pàg 14
pàg 3

Les competicions s’aturen
fins a finals de mes pel virus
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Els portaveus de la plataforma durant la presentació i un mapa amb tots els projectes urbanístics que afecten la comarca. Fotos: Pau Massip Martori

Salvar un territori en perill
» Una trentena d’entitats s’han unit per impulsar la plataforma SOS Baix Llobregat - L’Hospitalet
» Volen protegir dels projectes urbanístics els terrenys naturals i agrícoles que queden a la comarca
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
Al Baix Llobregat hi ha més de
1.800 hectàrees de boscos i
camps que poden ser urbanitzats
per fer-hi pisos, cases i polígons
industrials. Així ho diuen les
dades recollides per les diferents entitats i plataformes que
defensen el territori. Fins ara, cadascuna d’aquestes feia actes i
manifestacions als seus municipis i protestava als seus ajuntaments de manera individual.
Però veient les bones experiències d’altres zones, com per
exemple el cas de SOS Costa
Brava, que ha aconseguit que la
Generalitat freni la construcció
de més de 15.000 nous habitatges a diferents municipis de

la costa gironina, s’han decidit
a unir esforços i crear una sola
plataforma. Així és com ha nascut SOS Baix Llobregat-L’Hospitalet.
FRENAR NOVES CONSTRUCCIONS
En el manifest que han firmat la
trentena de col·lectius i entitats
que han impulsat aquesta nova
plataforma, els diferents moviments socials reclamen una moratòria de dos anys per aturar
qualsevol obra o projecte urbanístic en terrenys que, actualment, siguin d’ús agrícola o forestal.
A més, reclamen un procés
participatiu ampli on tots els
ciutadans i ciutadanes de la comarca puguin decidir quin model urbanístic i territorial volen
per al Baix Llobregat. Durant la
presentació de la plataforma,

que es va fer dijous 12 a la Colònia Güell de Santa Coloma de
Cervelló, una de les zones afectades per aquests projectes urbanístics, els portaveus de l’entitat van considerar que el procés participatiu que ha fet els últims mesos l’AMB és “insuficient” i que no ha tingut en
compte les entitats ecologistes i
de defensa del territori, amb qui
“no han volgut parlar”.
REPENSAR UN MODEL CADUC
Des de SOS Baix LlobregatL’Hospitalet creuen que cal reconsiderar el Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità per
“definir un nou model urbanístic” que deixi de veure l’habitatge com un negoci i passi a ser “un
dret social”.
En aquest sentit, consideren
que no té cap lògica que hi hagi

la previsió de construir, com a
mínim, 70.000 nous habitatges
a la comarca quan, segons les últimes dades publicades per la
Generalitat, hi ha 31.000 pisos
buits. Per això demanen que,
abans de construir nous barris,
des de les institucions s’aposti
per crear un parc públic d’habitatge que renovi els immobles
i els barris degradats i que els
primers passin a ser de lloguer
social.
A més, des de l’entitat remarquen que tots aquests projectes es basen en el Pla General
Metropolità aprovat el 1976 per
les autoritats franquistes, en una
lògica “molt diferent” on no es tenia en compte l’impacte al territori i només es buscava el “creixement a qualsevol preu” i que
ara té una “greu afectació sobre
el territori”.

BUSCAR SUPORTS
A banda del manifest, la nova plataforma ja ha presentat diverses
al·legacions als diferents plans urbanístics locals que rebutgen i al
PDU de l’AMB amb l’esperança
que les institucions facin alguns
replantejaments. A més, quan
acabin les ordres de confinament imposades per la crisi del
coronavirus, organitzarà diversos
actes i activitats per tal de donarse a conèixer i aconseguir que
més entitats i persones se sumin
al moviment.
L’entitat també vol mantenir
reunions i trobades amb ajuntaments, la Diputació de Barcelona
i el Govern de la Generalitat per
tal d’arribar a acords que redueixin els plans que pretenen urbanitzar més de 1.800 hectàrees
d’una comarca que ja té “el 60%
del seu territori sota el ciment”.
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Els semàfors

La lupa

Existència
per Xavier Graset

Aj. de Castelldefels

Els quatre partits que governen a Castelldefels han aprovat un pla que limita
els nous pisos turístics que es podran
obrir a la ciutat. L’objectiu del consistori
és evitar la concentració d’aquests negocis i frenar l’augment dels lloguers.
pàgina 8

Aquells sobres que venien al quiosc, bé revela imatges, moments, perso- Com diu Lorimer, un naturalista amb
i que quan els obries t’omplien el natges, escenaris, accions amb pa- qui coincideix: “Conèixer la natura vol
terra de petits indis i vaquers, i de ni- raules ben trobades. “La nostra mis- dir aprendre a ser”. Malgrat tot, Hanotets de soldats o amb gorra de pala sió suprema és distingir les paraules kan serà sempre un estranger en un
o amb barret en funció de si eren del que ens permetin participar més ple- espai que encara no està definit del tot,
nord o sudistes americans, tornen al nament en l’èxtasi de l’existència”, diu encara no està organitzat com a estat,
meu cap. Ho veig ara mateix. La re- un dels personatges de la seva novel·la. ni té consciència nacional.
creació del joc, que anava
No estic convençut que
complementada per l’oferaquest anti-western agraTrump clama perquè es recuperi l’estil di a Donald Trump. Nota fílmica d’aquells anys,
em ve a la memòria, ara
més veient la seva reacció
d’‘Allò que el vent s’endugué’.
havent llegit A l’horitzó,
al fet que l’Oscar a la miuna novel·la meravellosa
pel·lícula hagi estat
Si veiés ‘Paràsits’ potser s’hi veuria retratat llor
escrita per l’argentí resiper a Paràsits ja ho podem
dent a Brooklyn Hernán
intuir. No li ha agradat
Díaz, traduïda per Josefina Caball, i
I just el protagonista, un jove im- que s’hagi premiat una pel·lícula
editada per Periscopi.
migrant suec, Hakan, que per un des- sud-coreana perquè els EUA hi tenen
La conquesta de l’oest, que el relat cuit se separa del seu germà en co- conflicte d’interessos comercials.
oficial havia revestit d’una èpica triom- mençar el seu periple, l’un farà cap a Trump clama perquè es recuperi
fant, ha quedat despullada pel pas del Nova York i l’altre a Califòrnia, és es- l’estil d’Allò que el vent s’endugué. Si
temps. El genocidi de tants i tants po- cadusser, maldestre en paraules. Tot veiés Paràsits, potser s’hi veuria rebles indis esdevé vergonya. El fotògraf i això, passarà anys en aquest recor- tratat i, si llegís A l’horitzó, li cauria
Edward S. Curtis en va fer gairebé un regut de cerca del germà, iniciàtic, el món als peus.
inventari fotogràfic, i Hernán Díaz, amb trobades i aventures de tota
sense haver trepitjat el terreny, tam- mena. Aprenent a ser en un desert.
Publicat a El Punt Avui

Carles Ruiz

L’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, va
proposar que la ciutat aculli la zona natural protegida que AENA vol destruir
al Prat per allargar la tercera pista. La
proposta va sorprendre a tothom, fins i
tot als seus socis de govern, els comuns.
pàgina 11

Ajuntament del Prat

El Prat és l’únic municipi de tot l’Estat
que formarà part d’un projecte europeu
impulsat per l’ONG Acció contra la Fam
per ajudar a trobar feina a persones
migrades, un dels col·lectius que té
més dificultats per integrar-se.
pàgina 12

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@yeyaboya

Veure diputats d’Esquerra i Junts per Catalunya utilitzant les
agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de posar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

@Virginiapalonso
El 8 de marzo se celebra para que no vuelvan a suceder atrocidades como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iztiar; una madre sin hijas porque el sistema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix
Maresme), Júlia Gamissans (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas
(Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau ArriaDipòsit Legal: B 12315-2013

@undertalelou
Veo muchas faltas de
respeto con el tema de
Javier Ortega Smith y el
coronavirus, y me da pena. Os recuerdo que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece sufrir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@oriolmitja
No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus
(SARS-CoV-2) #NoEsComoUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta situación.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Safata d’entrada
Les millors

perles

L'entropia

El rei emèrit va despullat

per Amadeu Palliser

per Jordi Lleal

er un geni del futbol no vol dir ser un geni de la vida. Hi ha
molts exemples que ho demostren, però un dels més clars és
el de Ronaldinho. El brasiler es troba empresonat al Paraguai
per haver fet servir documentació falsa. El seu advocat l’ha defensat dient que l’exjugador “no sabia que era delicte, és tonto”.

S

es aparences enganyen. Aquesta és la lliçó que han après
els habitants de Molina de Segura (Múrcia), després que
la suposada presència d’un lleó creés alarma en tot el municipi. Finalment, la Policia Local va trobar l’animal i va constatar que en realitat es tractava d’un gos molt pelut.

L

s difícil gestionar les decepcions, i més si és una tan gran com
la que ha viscut Caelie Wilkes. Després de dos anys tenint cura
d’una preciosa planta, aquesta dona britànica ha descobert
que era de plàstic. El seu testimoni és colpidor: “Sento que aquests
dos últims anys han estat una mentida”, lamenta.

É

’ésser humà és capaç de fer moltes bestieses quan té por,
com ara posar-se una bossa de plàstic al cap per anar a fer
la compra amb l’objectiu de no contraure el coronavirus.
Potser algú hauria d’explicar a aquestes ments brillants que
quedar-se sense oxigen tampoc no és gaire bo per a la salut.

L

Itàlia, la situació que s’ha creat arran del coronavirus és excepcional. Les restriccions que ha decretat el govern per
contenir l’expansió d’aquest virus ha afectat també les presons: hi ha hagut motins en prop d’una trentena de centres penitenciaris i s’han escapat desenes de presos.

A

El + llegit

líniamar.cat

1

Unes gravacions delaten
l’assassí de Susana Cortés

2

Gavà no acceptarà cap ampliació
de l’aeroport que suposi més soroll

3

L’epidèmia del plàstic:
un greu problema que cal afrontar

4

Llambordes al Prat per recordar
les víctimes del nazisme

5

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

Tenim un entorn negatiu. La insensibilitat amb els migrants, els
interessos per no afrontar el
canvi climàtic, la morbositat informativa davant el coronavirus,
un entorn espanyol aberrant: comissions il·legals de la monarquia “inviolable”, injusta dictadura judicial partidista, obviant
els delictes de la JEC, de Jusapol
davant el Congrés i insultant L.
Borràs, els funcionaris penitenciaris de Navalcarnero (J. Rull),
etc. Però la fiscalia només actua
d’ofici davant el “problema” català, i el govern espanyol “progressista”, diuen ells, calla, no sigui que l’estat profund, amb el
Rei al capdavant, es molestin. I
aquí, els diferents partits només
calculen els pròxims beneficis
electorals. Llastimós.
És clar que ens queden poques opcions: anar al psicòleg
per pal·liar la depressió; quedarse al sofà i veure la tele (ara fins
i tot TV3 està perdent l’objectivitat); seguir mobilitzats, una minoria testimonial, però sense
il·lusió ni esperança; enviar cartes a periòdics, amb escàs èxit.
En definitiva, un panorama negre i trist. Quin futur que deixem als nostres nets, perquè l'entropia, el desordre, continuen
implacables.

No és pas de vestimenta que
en parlem. Aquest personatge
de vodevil ha quedat al descobert i se li veuen les vergonyes morals.
És un cínic que diu mentides amb desvergonyiment i
menysprea els valors morals.
Els seus bucs eren el Bribón i
el Fortuna, quins noms més
escaients! Tot l’enrenou que
s’ha desfermat amb els diners amagats a la Hisenda
estatal està adquirint unes dimensions siderals. Mentrestant, els principals partits polítics espanyols addueixen que
el “campechano”, pel que estableix la Constitució, és inviolable. Diguem i suposem
que és així, però això no és un
obstacle perquè s’obri una comissió d’investigació i s’aclareixi què ha passat en realitat
i amb quines complicitats ha
comptat l’emèrit per fer moviments malabars amb els diners de dubtosa procedència

i, el que és més greu, a canvi
de quins “favors”, a qui els ha
fet i qui rep els diners. Que no
seria jutjat? Potser sí, però
hauria de tornar els diners
manllevats a les arques espanyoles, potser 50 milions dels
100 que ha cobrat de forma
fraudulenta, no? Escoltar el
seu discurs dirigit als “españolitos” en el que deia: La salut moral d’una societat es
defineix pel nivell de comportament ètic que comença
pels seus dirigents i que els
càrrecs públics no serveixin
per a tractes de favor ni per
enriquir-se... Ole tu.
No tenen sortida, sense
autoritat moral no es pot estar
al capdavant de l’Estat. Pare i
fill dels darrers Borbons van
ben despullats de moralitat, ni
amb cortines de fum se’ls poden amagar les vergonyes morals. Queda clar que la dinastia borbònica està a punt de
tancar el cercle i desaparèixer.

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

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#FrenarElCoronavirus

@arnau_torrente: Tanquen les escoles, però
no les empreses. Per tant, la gent deixarà la canalla amb els padrins. El col·lectiu més vulnerable cuidant autèntiques bombes de virus.

#BoschDimiteix

@martamigoo: Potser això de tirar-se floretes per la dimissió d'Alfred Bosch no toca.
I més si sabem que va encobrir agressions.
Potser, eh.

#MareaFeminista

@annapalou: Avui hem sortit moltes al carrer. Perquè estem fartes de la violència cap als
nostres cossos, les nostres vides, les fronteres
i el planeta. Ens volem vives i lliures arreu.

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus
Març 2020
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COM ES POT

PREVENIR?
Cal seguir les mesures genèriques
de protecció individual enfront
de malalties respiratòries, com són:

1

A

finals de l’any passat, les autoritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etiologia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’exposició comuna a un mercat majorista de peix a la ciutat xinesa de Wuhan. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus.
Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’intenten resoldre:

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?

mònia i altres complicacions. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que pateixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immunitat. Cal recordar que el 80% dels casos d’aquest coronavirus són lleus.

Per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

QUINS SÍMPTOMES TÉ?

Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

El 80% dels casos

d’aquest coronavirus
són lleus

COM ES TRACTA?

Per ara no hi ha cap tractament específic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símptomes, per la qual cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.
HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?

Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou coronavirus com a emergència de salut
pública d’importància internacional (ESPII), és aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones
afectades.
Si és inevitable viatjar-hi, per reduir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc.
• Rentar-se sovint les mans, especialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’origen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

2

Rentar-se sovint les mans amb
aigua i sabó durant uns vint segons,
o amb un preparat amb alcohol.

4

Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres
objectes sense que es netegin degudament.

3

Tapar-se la boca i el nas en tossir o
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze.

5

Evitar el contacte estret amb
persones que presentin símptomes
de grip o refredat.
A Catalunya no cal prendre
precaucions especials amb
els animals ni amb els aliments.

Quan s’ha de sospitar
que s’ha contret
la infecció i què cal fer?

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i haver estat en contacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable, o
bé haver viatjat recentment a les zones on hi ha transmissió comunitària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre regions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont).

• Si no es donen aquestes circumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’informaran dels passos a seguir.
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat
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Política | El Ple aprova un codi ètic per als alts càrrecs

Març 2020

Tots els partits han aprovat un codi ètic per als alts càrrecs de l’Ajuntament que
fixarà els principis, els valors i les normes de conducta dels regidors, els directius i el personal de confiança del govern municipal i de les empreses públiques.

Només es donaran 40 llicències
per a nous pisos turístics
» El Ple aprova un pla especial per intentar frenar el preu dels lloguers
» A la ciutat hi ha 347 pisos turístics, gairebé tots als barris de platja
HABITATGE4Quaranta llicències. Aquest és el límit que ha posat l’Ajuntament als pisos turístics. Només donaran quaranta
permisos, que es limitaran als
barris de Montmar, Bellamar i
Can Roca. A la resta del municipi, el consistori no atorgarà cap
nova llicència per obrir pisos
turístics, un negoci que compta
amb 347 habitatges autoritzats a
la ciutat.
La decisió es va aprovar al darrer Ple, que es va celebrar el 27
de febrer, on es va votar el nou
Pla especial urbanístic per a la regulació de l’habitatge d’ús turístic. L’objectiu d’aquest projecte,
impulsat per la regidoria de Planejament, és frenar l’augment
del preu dels lloguers, que a la
ciutat s’ha disparat els darrers
anys.
Per fer-ho, l’Ajuntament pretén ordenar el sector dels pisos
turístics i evitar que aquest tipus
de negocis s’implantin en barris

Els pisos turístics es concentren als barris de platja. Foto: Google Maps

on el preu de l’habitatge és més
assequible, fent que s’encareixin
els lloguers.
A més, el projecte també pretén evitar que els pisos turístics
es concentrin en una única zona
del municipi, cosa que acaba
canviant els barris i expulsant els
comerços de proximitat. D’aquesta manera, també s’aconsegueix mantenir el teixit social
dels barris i la convivència veïnal.

ALTA CONCENTRACIÓ
L’elaboració del Pla especial
també ha permès a l’Ajuntament comptabilitzar on es troben
els 347 pisos turístics que actualment tenen llicència a la
ciutat. Segons les dades del consistori, la majoria es concentren a tocar de la platja. Per
exemple, als barris de La Pineda,
Lluminetes, el Baixador i el Poal
n’hi ha fins a 239.

Cau un grup que venia droga
a menors a Can Vinader

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van
desmantellar un punt de venda
de drogues al barri de Can Vinader. Els fets van passar el 9 de
març, quan agents dels dos cossos van entrar a un domicili on
viuen cinc persones i hi van trobar 29 dosis d’haixix per vendre,
una peça de 70 grams, diners i
una balança de precisió. Segons
la policia, tot això estava sobre la
taula del menjador.

Els agents van començar a
investigar el cas aquest febrer,
quan alguns veïns es van queixar
per la presència de joves que
consumien drogues a la zona.
Durant la investigació, la policia
va comprovar que en el domicili s’hi venia droga, fins i tot, a menors d’edat. Per això, el jutge ha
imposat una ordre d’allunyament de 100 metres d’un institut proper al punt de venda a
l’únic detingut pels fets.

El Pla Local d’Igualtat LGTBI
lluitarà contra la discriminació

IGUALTAT4El govern municipal
va presentar, a finals de febrer,
el Pla Local d’Igualtat LGTBI, el
document que guiarà les polítiques públiques per fomentar la
igualtat de gènere i el respecte a
la diversitat sexual, afectiva i
de gènere.
L’objectiu d’aquest document és marcar quines seran les
polítiques que posarà en pràctica el consistori. Per això, un
dels punts d’actuació serà la
prevenció de la LGTBIfòbia.
Per altra banda, el govern
municipal també inclourà la no

discriminació d’aquest col·lectiu
com un punt capital a tenir en
compte a l’hora d’elaborar qualsevol de les seves polítiques o accions de govern.
A més, el text també preveu
fomentar i protegir els drets laborals de les persones LGTBI,
sovint discriminades al mercat
laboral. En aquest sentit, un
dels objectius d’aquest Pla, que
estarà en vigor fins al 2023, és fomentar la participació de les
persones LGTBI en activitats
locals, per tal d’enriquir el teixit
social de la ciutat.

Preocupació al Baixador
per una nova discoteca

POLÈMICA4L’Associació de
Veïns del Baixador va aprofitar
el Ple del 27 de febrer per mostrar la seva preocupació davant
la imminent obertura d’una nova
discoteca al barri. Segons l’entitat, a través de les xarxes socials
s’està anunciant que, aquest
mes d’abril, es farà una gran festa d’obertura de la discoteca
Lío, un local d’oci que estarà just
davant de l’Hotel Ciutat de Castelldefels i que farà sessions especials per a menors d’edat a
partir de 16 anys.
Els veïns van denunciar el

vandalisme que pateixen cada
cap de setmana i van assegurar
que aquest nou local complicarà
encara més la situació als barris
de la platja, on ja hi ha la discoteca
Jarana, que ha hagut de tancar
durant tres caps de setmana després de rebre una sanció.
Davant d’aquesta intervenció, des del govern van explicar
que no han rebut cap petició per
obrir una nova discoteca però
van afegir que seguiran el tema
per tal que, si s’obre un nou local, reclamaran que compleixin
tota la normativa exigida.
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Càrrecs | Sánchez continua a la Red de Ciudades por el Clima
Març 2020

L’alcaldessa Raquel Sánchez continuarà com a vicepresidenta segona de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), un ens que treballa perquè els governs locals adoptin i impulsin polítiques de lluita i d’adaptació a l’emergència climàtica.

Els contraris al Pla de Ponent
volen fer una consulta popular
» Reclamen al consistori una votació sobre el projecte urbanístic
» El coronavirus obliga a suspendre la manifestació de dissabte 14
URBANISME4La plataforma No
al Pla de Ponent-Salvem el Calamot vol que siguin els gavanencs i les gavanenques els que
decideixin si s’ha de fer o no el
projecte urbanístic que l’Ajuntament ha posat en marxa i que
pretén construir fins a 5.000
nous pisos en una de les últimes
zones verdes de la ciutat. Dijous
5, amb la petició formal a l’Ajuntament, l’entitat va posar en
marxa el procés per poder fer la
consulta ciutadana, que tot i no
ser vinculant, creuen que serà
clau perquè el govern de Raquel
Sánchez tiri endavant o aturi el
projecte d’urbanització d’un dels
últims corredors naturals entre
la serra del Garraf i les zones protegides del Delta del Llobregat.
Ara, l’alcaldessa té tres mesos
per respondre la petició. Un cop
acceptada la consulta, els seus
promotors tenen seixanta dies
per recollir, com a mínim, 2.000
firmes de veïns i veïnes majors
de setze anys. Des de la plataforma es mostren confiats i
creuen que no tindran problemes per assolir aquesta xifra.
PROTESTA AJORNADA
De fet, des de la plataforma esperaven que un dels moments en
què podrien recollir més signatures fos durant la manifestació
que s’havia convocat per al dissabte 14 de març. Però, finalment, davant les recomanacions
de les autoritats sanitàries i del
Govern de la Generalitat arran
de l’expansió del coronavirus i les
mesures per reduir-ne els contagis, l’assemblea va decidir ajornar la marxa que havia de recórrer diferents carrers de la ciutat.

Ajudes per rehabilitar la Torre
Lluch i la Unió de Cooperadors

PATRIMONI4El despreniment
de diversos estucats que hi ha a
la façana de la Torre Lluch va fer
que el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació es fixés en la seu del museu
local i elaborés un projecte bàsic
per restaurar les façanes i les cobertes d’aquesta casa senyorial
de finals del segle XVIII.
A mitjans de mes, els tècnics
de la Diputació van entregar el
projecte a l’Ajuntament. Segons
els seus càlculs, les obres costaran uns 400.000 euros i serviran
per restaurar la terrassa de la pri-

mera planta, el sostre de les galeries laterals i les façanes de la
planta baixa.
Sobre conservació del patrimoni arquitectònic local, aquest
mes també s’ha sabut que el
consistori rebrà fons europeus
per pagar una part de la rehabilitació que s’està fent de l’edifici de la Unió de Cooperadors.
Així ho va anunciar l’Àrea
Metropolitana de Barcelona,
que aposta per fomentar la recuperació de patrimoni cultural
i industrial amb ajuda de finançament europeu.

Manel Fuentes triomfa en
el primer festival de tributs
L’alcaldessa té 60 dies per acceptar la consulta. Foto: Salvem El Calamot

En un missatge publicat a les
xarxes socials en el que deien que
continuen “mobilitzats per aturar el Pla de Ponent”, la plataforma va explicar que aviat
anunciaran noves activitats i la
nova data de la manifestació.

PROJECTE “NECESSARI”
A principis de mes també van començar les obres per construir
136 nous pisos al nou barri de
Can Ribes, una zona que el govern municipal considera el lloc
de “creixement natural” de la
ciutat. És per això que l’alcaldessa va aprofitar per mantenir
una trobada amb els mitjans de
comunicació per explicar els
“beneficis” del Pla de Ponent.
En aquest sentit, Sánchez va
defensar que aquest pla d’urbanització és “necessari i sostenible”, ja que assegura que posarà al servei de la ciutadania uns
terrenys que actualment són
privats i que servirà per satisfer
“moltes mancances” que té la

ciutat. Durant la reunió, l’alcaldessa va assegurar que la construcció d’aquests nous pisos servirà per satisfer la demanda
d’habitatge assequible, una necessitat que assegura que hi ha
al municipi i al conjunt de l’àrea
metropolitana.
APOSTA VERDA
La voluntat de l’alcaldessa Raquel
Sánchez de demostrar que el seu
govern aposta per la recuperació
dels espais verds i naturals també es va poder comprovar a finals
de febrer, quan va presentar la recuperació i restauració de l’antiga pedrera de la Sentiu i de l’estany de la Murtra.
Si la reparació de la pedrera ha
consistit a recuperar el sòl i replantar-hi vegetació per adaptar-se a l’entorn natural, a l’estany
s’hi han fet unes illes flotants per
fomentar la biodiversitat. Des de
l’Ajuntament expliquen que les
accions han donat els seus fruits
i s’ha recuperat la fauna a la zona.

CULTURA4El periodista i cantant Manel Fuentes va ser una de
les estrelles del ‘Gavà Hall of
Fame’, el primer festival dedicat
a les bandes tribut i de versions
que es fa a Catalunya.
L’esdeveniment, organitzat
per Hope Music i Cafè Teatre
amb el suport de l’Ajuntament,
es va celebrar els dies 6, 7 i 8 de
març amb l’objectiu de convertir-se en una de les millors propostes musicals que promogui la
cultura de les bandes tribut i
amb la idea de donar-los el reconeixement que mereixen.

A més, el festival va apostar
per uns concerts molt propers al
teatre musical, unes propostes
que les bandes no acostumen a
fer i que va convertir aquests
concerts en unes sessions molt
personals per als fans.
Fuentes, amb el seu tribut a
Bruce Springsteen, va ser l’encarregat d’aixecar el teló del festival divendres 6, i durant tot el
cap de setmana, algunes de les
bandes tribut més mítiques del
país, moltes nascudes o amb
components gavanencs, van oferir la millor música a la ciutat.
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El Departament d’Educació ha firmat un acord amb el centre perquè aquest se
sumi al programa Escoles Tàndem, que fomenta la col·laboració de l’institut
amb una institució per especialitzar-se en una matèria, en aquest cas, l’anglès.

Ruiz tensa el govern amb
l’oferta per ampliar l’Aeroport
» L’alcalde proposa que l’espai natural protegit que es destruirà al Prat
per allargar la tercera pista es compensi amb terrenys de la ciutat

Foto: Gemma Sánchez/ACN

POLÈMICA4La proposta d’AENA per allargar 500 metres la
tercera pista de l’Aeroport preveu destruir l’estany de la Ricarda, una zona natural protegida per la Unió Europea a través de la Xarxa Natura 2000. Per
compensar aquest impacte sobre
el territori, l’alcalde Carles Ruiz
va oferir protegir a canvi terrenys de la ciutat. Ruiz va fer la
proposta al president d’AENA,
Maurici Lucena, en una reunió
que van mantenir el 28 de febrer
a l’Ajuntament.
Però aquesta idea no té ni tan
sols el suport de tot el govern municipal, ja que Viladecans en
Comú s’hi va mostrar en contra
després de conèixer-la a través
dels mitjans de comunicació. De
fet, els comuns, que formen part
del govern tot i que el PSC té majoria absoluta, asseguren que no
han parlat amb els socialistes
sobre la posició institucional del
govern municipal respecte a l’am-

En els terrenys de la Ricarda s’hi ha de fer una nova terminal. Foto: AENA

pliació del Prat, però manifesten
que ells hi estan en contra.
Esquerra Republicana també
està en contra de la proposta de
Ruiz, que considera un “canvi de
cromos”.
LA GENERALITAT, EN CONTRA
Un dels últims a oposar-se a l’allargament de l’Aeroport ha estat
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En un so-

par al Prat, Calvet va explicar que
la Generalitat defensarà els espais
naturals protegits de la Ricarda i
la Remunta i per això aposta per
connectar l’aeroport del Prat amb
els de Girona i Reus per crear un
model aeroportuari integral.
En aquest sentit, en el Ple del
Prat que es va celebrar a principis de mes, tots els partits van votar en contra de l’ampliació de la
tercera pista de l’Aeroport.

Els delictes augmenten
un 19% durant el 2019

SOCIETAT4Els delictes van pujar un 19,2% a la ciutat durant el
2019. Així ho recull el balanç de
criminalitat que elabora el Ministeri d’Interior, que determina
que va ser el tercer municipi de
l’àrea metropolitana on més van
pujar els delictes, només per
darrere d’Esplugues i Sant Adrià
de Besòs.
Aquest indicador, que recull
les denúncies que es presenten
als Mossos d’Esquadra, a la po-

licia local i a la resta de forces de
seguretat, detalla que un dels delictes que més s’ha disparat són
els furts, que han pujat un 33%
en passar de 866 casos el 2018
a 1.150 l’any passat.
Durant el 2019, a la ciutat
també es van registrar dos homicidis i dos intents d’assassinat.
A més, també van augmentar les
agressions sexuals, en passar
de 15 a 18 denúncies per atacs a
la llibertat sexual.

Vilawatt ja proporciona
electricitat a 420 famílies

MEDI AMBIENT4La companyia
elèctrica municipal Vilawatt, que
va començar a comercialitzar
electricitat a l’estiu, ja proporciona energia a 420 viladecanencs i viladecanenques.
Així ho va explicar el consistori a finals de febrer, quan va
aprofitar per anunciar la constitució del Consorci Vilawatt per a
la Transició Energètica, l’ens que
gestionarà aquesta elèctrica municipal de gestió publicoprivada.
Al consorci hi haurà representats,
de moment, l’Ajuntament, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’As-

sociació Ciutadana per a la Transició Energètica de Viladecans i
l’Associació d’Empresaris per a la
Transició Energètica VilawattViladecans.
La companyia elèctrica municipal treballarà a partir de quatre eixos: subministrament energètic, servei d’assessorament, rehabilitacions d’edificis per reduir el consum elèctric i la creació d’una moneda local. Per això,
Vilawatt ajudarà a millorar els hàbits de consum d’energia dels
veïns i veïnes i a renovar els edificis per reduir els consums.

Reclamen ajudes al Govern
per mantenir el Parc Agrari
Foto: Àlex Recolons/ACN
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Educació | L’Institut Josefina Castellví aposta per l’anglès

AGRICULTURA4La supervivència del Parc Agrari està amenaçada. El futur de les 3.500 hectàrees del Delta que es dediquen
al conreu estan en perill per la
pressió urbanística, la falta de suport institucional i els efectes de
l’emergència climàtica.
El pas del temporal Glòria va
suposar unes pèrdues de
700.000 euros pels pagesos de la
ciutat i la xifra es va elevar fins al
milió i mig d’euros a Gavà. Davant d’aquesta situació extrema,
diferents alcaldes i regidors del
Delta es van reunir amb el Con-

sell Comarcal per firmar un manifest en què demanen a la Generalitat que s’impliqui en la
protecció d’aquest territori, que
proporciona grans quantitats de
productes agrícoles de proximitat a tota l’àrea metropolitana.
El document reclama que el
Departament d’Agricultura i l’Agència Catalana de l’Aigua faci la
inversió necessària per modernitzar les infraestructures que
han d’evitar que s’inundin els
camps cada vegada que plou o hi
ha un temporal, una demanda
històrica dels pagesos de la zona.
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Dos positius de coronavirus
a l’EOI i l’escola Bernat Metge
» Els centres es van tancar dies abans de l’ordre de la Generalitat
» Sanitat també detecta casos a Castelldefels i Viladecans
CORONAVIRUS4La pandèmia
del Covid-19 ha colpejat de ple el
Delta. La detecció de dos casos
entre els treballadors de l’Escola
Oficial d’Idiomes i el professorat
de l’escola Bernat Metge, al Prat,
va obligar a tancar els dos centres
dies abans que l’ordre s’establís
per a tots els centres educatius del
país. El cas de l’EOI es va conèixer dilluns 9 i, com que afectava
un dels treballadors del centre, va
obligar a confinar 14 persones, és
a dir, la resta de la plantilla. Això
va obligar a tancar l’escola i deixar sense classes els 783 alumnes
que, segons l’ACN, hi estan matriculats.
El segon positiu de la ciutat es
va detectar dimecres 11 entre el
professorat de l’escola Bernat
Metge, cosa que va obligar a confinar 13 dels 17 docents que hi fan
classe. Davant d’aquesta situació,
i veient la impossibilitat de fer-hi
classe amb només quatre professors operatius, Educació va decidir tancar el centre, que escolaritza 240 infants entre alumnes
d’educació infantil i primària.
Tot i que l’endemà es va habilitar
un servei de guarderia per als pares que necessitessin deixar els
fills, l’ordre de tancar tots els
centres educatius que es va posar
en marxa divendres va fer que el
servei només obrís un dia.
L’últim cas conegut al Prat és
el d’un treballador municipal.
Això va obligar a desallotjar, dissabte 14, l’edifici que ocupen les
àrees d’Urbanisme, Medi Ambient i Energia, que va haver de
ser desinfectat. On també es va
detectar un cas és entre els treballadors de l’Aeroport. Concretament, diumenge 15 AENA va

L’EOI va tancar el 9 de març per un positiu. Foto: Àlex Recolons/ACN

explicar que s’havia detectat un
positiu per coronavirus en un
administratiu que fa feines de suport al servei mèdic d’aquesta infraestructura, una de les que més
ha notat l’impacte de la malaltia.
Segons AENA, en comparació
amb anys anteriors, durant la primera setmana de mes van passarhi un 20% menys de passatgers
del que és habitual.
El degoteig de casos s’ha anat
escampant per la resta de municipis del Delta. A Castelldefels, el
primer cas es va conèixer el dia 12
i es tracta d’un cas lleu d’un
home que havia estat a Itàlia
uns dies abans. Pel que fa a Viladecans, a principis de mes la Generalitat va anunciar que una
dona veïna del municipi s’havia
contagiat per contacte amb un cas
previ però que es tractava d’un
cas lleu.
EQUIPAMENTS TANCATS
Un cop la situació pel coronavirus es va anar agreujant, els ajun-

taments dels quatre municipis del
Delta van començar a anunciar
diverses mesures, com anul·lar les
activitats organitzades pels consistoris o que s’havien de fer en
edificis i equipaments municipals,
que van quedar clausurats. També es van tancar centres cívics i
casals d’avis per protegir els ciutadans i ciutadanes d’edat més
avançada, un dels sectors de la
població que tenen més risc si es
contagien amb el Covid-19.
Per altra banda, l’Ajuntament
de Castelldefels va anunciar que
la zona blava serà gratuïta mentre duri l’estat d’alarma declarat
pel govern de Pedro Sánchez.

SOLIDARITAT CIUTADANA
Les persones grans també són les
que estan patint més el confinament. Per això, a Gavà s’ha creat un nou servei que vol ajudar a
resoldre les necessitats bàsiques
que tenen les persones que no poden sortir de casa a través de
veïns i veïnes voluntaris.

Mijoler demana al Govern
que faci la nova residència
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
demana a la Generalitat que es
comprometi a construir una
nova residència per a gent gran
a la ciutat. En una reunió entre
l’alcalde Lluís Mijoler i Juli Fernàndez, delegat del Govern, el
consistori va apressar a la Generalitat a què construeixi el
nou equipament.
De fet, des de l’Ajuntament
van explicar que ja hi ha un solar reservat per aquesta instal·lació i van mostrar la seva voluntat d’avançar-ne la construcció.
Sobre les places, Mijoler va de-

manar que, de les 140 que hi
haurà, el Governen pagui un
mínim de 90 i les 30 del centre
de dia que es farà en el mateix
edifici.
Per altra banda, Mijoler i
Fernàndez també van parlar de
la necessitat d’augmentar el número de Mossos d’Esquadra
destinats a la comissaria de la
ciutat, amb la voluntat de reforçar la presència policial i la seguretat del municipi.
Finalment, l’alcalde també va
reclamar que Salut faci millores
al CAP 17 de setembre.

Projecte europeu per donar
feina a persones migrants
Foto: Àlex Recolons/ACN
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Espai públic | Fundesplai construirà un nou espai verd

Fundesplai obrirà un parc que recrea els diferents ecosistemes del Llobregat i que ocuparà 1,7 hectàrees al barri de Sant Cosme. Les obres, que costaran 17,2 milions d’euros,
també preveuen construir un nou aulari, un espai multifuncional i millorar l’alberg.

INTEGRACIÓ4130 persones migrades de fora de la Unió Europea participaran en un projecte
pioner d’inserció laboral al Prat,
l’única ciutat de l’Estat que formarà part del programa europeu
MILE (Migrants Integration in
the Labour market in Europe).
Aquest projecte, impulsat
per l’ONG Acció contra la Fam,
vol oferir formació a aquest
col·lectiu perquè és un dels més
perjudicats per la precarietat
laboral. Així doncs, els vol oferir
un itinerari formatiu per evitar
que acabin sent víctimes d’al-

gunes de les pitjors pràctiques
del mercat laboral, com els baixos salaris, la inestabilitat o la inseguretat als llocs de treball.
Per aconseguir que aquestes
persones acabin aquest projecte amb feina, l’objectiu dels seus
impulsors és que, a més de les
administracions i el tercer sector,
també s’hi acabi implicant el
sector privat.
En definitiva, MILE vol aconseguir crear un model de treball
i social que integri les persones
migrants al mercat laboral en bones condicions.
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Beisbol | La novena Gavà Cup, per al Dridma madrileny

El cap de setmana del 29 de febrer i l’1 d’aquest mes es va disputar la novena edició
de la Gavà Cup, que va guanyar el Dridma de Madrid. Com cada any, la cita havia
de servir com a aperitiu de la Divisió d’Honor de softbol, que també s’ha aturat.

Les competicions s’aturen fins
a finals de mes pel coronavirus
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Entre els dies 11 i 12 d’aquest mes
es van anar oficialitzant les suspensions de totes les competicions, femenines i masculines,
absolutes i de base, de diferents
modalitats esportives.
Futbol, bàsquet, la Volta a Catalunya (que enguany arribava a
la seva edició número 100 i que
començava una de les seves etapes des del Canal Olímpic de Castelldefels, igual que el preolímpic
de la categoria de K4), futbol sala,
handbol, rugbi, hoquei patins...
totes les federacions van anar decretant l’aturada temporal de
les seves categories. Aquesta situació, en principi, s’ha d’allargar
durant dues setmanes, fins a finals de mes, però caldrà veure
com evoluciona la situació.
Paral·lelament a aquesta situació, i mentre esperen les resolucions que prenguin les federacions, clubs com la UE Cas-

El Sagnier buit serà una imatge habitual en les pròximes setmanes. Foto: AEP

telldefels, l’AE Prat, la UD Viladecans, el Softbol Gavà, el CB
Prat, el CCR Castelldefels i el
BF Viladecans, entre altres, han
anat anunciant també que aturen
les competicions i els entrenaments i han anat instant els seus
esportistes de totes les categories
que segueixin les directrius dels
responsables de Salut i que es
quedin a casa.
Aquesta decisió d’aturar les

competicions va també acompanyada del tancament de les
instal·lacions esportives en els
quatre municipis. El Sagnier,
l’Atrium, Can Vinader, la Bòbila
i tota la resta els equipaments
municipals ja han tancat.
Molts clubs han començat a
compartir imatges dels seus esportistes a les xarxes socials fent
servir les etiquetes #joemquedoacasa i #yomequedoencasa.

Viladecans reconeix els seus
en la 27a Nit de l'Esport

CELEBRACIÓ4Una de les darreres gran cites esportives celebrades a Viladecans abans que el
coronavirus hagi aturat tota l’activitat va ser 27a la Nit de l’Esport,
que es va celebrar a l’Atrium el
passat dia 6, que va servir per reconèixer la trajectòria i els resultats obtinguts durant el 2019.
En aquesta edició, a més, es va voler separar entre la gala dels esportistes sèniors i els de la base.

Els premis més esperats, els individuals, van ser per a l’exatleta
Bea Pascual i per al handbiker Sergio Garrote, que el 18 de gener ja
havia rebut el premi a millor ciclista català de l’any. La Nit de l’Esport també va servir per premiar
dues de les entitats de la ciutat que
enguany celebren aniversaris rodons: el Club Beisbol Viladecans
i la UD Viladecans, amb 75 i 100
anys de vida, respectivament.

Gavà vibra amb el Campionat
de Catalunya Inline Freestyle

PATINATGE4La pista exterior
del Centre Cívic Gavà Mar va ser
l’escenari, el passat diumenge 8,
de la celebració del Campionat de
Catalunya d'Inline Freestyle.
Jawad García, Lydia Latre,
Alba García, Ona Pavia, Alba
Muñoz i Isabel Asensio van ser
els grans vencedors de les diferents competicions (alguns esportistes imposant-se en més
d’una categoria d’edat). El
GFStars 25 Cars del club Gavà

Freestyle va ser el gran triomfador per equips.
Quim Pastor, secretari de la
Federació Catalana de Patinatge, va destacar després de l’entrega de les medalles “la projecció que demostren els més joves
i el talent que exhibeixen els
més experts”, va afirmar que el
campionat havia estat “un èxit en
tots els nivells” i va aplaudir la
capacitat d’organització mostrada pel Gavà Freestyle.

Viu en línia
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| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,
en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.

Famosos

No t’ho perdis

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar creant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van
publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un
día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin publicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar
(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel cantant Pucho ha començat la gira de presentació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Canciones dentro de canciones, que es publicarà el
pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instrumentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN.

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que
aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, carrers, places, transports públics i cinemes de vuit municipis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concretament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,
Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles
de dansa local, nacional i internacional.

Llibres

La fitxa

?

V E T U S T A

QUI SÓN

...

Ser un grup de rock alternatiu

SÓN FAMOSOS PER

?

QUÈ HAN FET

Fa més de dues dècades que estan en actiu

Fer tres concerts a Barcelona

Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

...

Tres concerts, tres èxits

A LES XARXES

Teatre

M O R L A

El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

Música

Pelis i sèries

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

La gran onada
Sopa de Cabra

Invisibles
Gracia Querejeta

La periodista Natza Farré i la il·lustradora Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lectora amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llatinoamericà Benjamin Cohen. Ara, el director Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els espectadors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.
Al Teatre Borràs de Barcelona.

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gironina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quintana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van començar a fer com una distracció i una manera de fer esport, però ara és una necessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar amagant-se secrets i explicant-se mentides.
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