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La llevantada torna a inundar els camps del Parc Agrari

Plou sobremullat
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El Departament d’Interior ha
donat llum verda als ajunta-
ments de Castelldefels, Gavà i Vi-
ladecans perquè les policies lo-
cals dels tres municipis puguin
col·laborar i treballar conjunta-
ment mentre duri l’estat d’alar-
ma. Així ho ha confirmat a Línia
Mar Raquel Sánchez, alcaldes-
sa de Gavà, que es va posar en
contacte amb el Director Gene-
ral de la Policia del departa-
ment, Pere Ferrer.

En la conversa, Sánchez va
explicar a Ferrer que l’objectiu
dels tres municipis no és “man-
comunar els serveis” dels tres
cossos policials, sinó “col·labo-
rar davant l’alarma sanitària”

que pateixen les tres poblacions
per la pandèmia provocada pel
coronavirus.

Sánchez explica que Ferrer li
va respondre que “si és així, no
hi ha cap problema”, ja que “la
llei no ho prohibeix”. Així doncs,
Castelldefels, Gavà i Viladecans
ja poden “tirar endavant” la
seva proposta.

Tot i que Interior ja ha donat
el seu vistiplau a aquesta inicia-
tiva, fonts municipals de Gavà
han explicat a aquesta publicació
que encara no ho han posat en
marxa perquè estan a l’espera de
rebre la resposta “per escrit” per
tenir “més seguretat jurídica”.

COBRIR POSSIBLES BAIXES
Un dels principals objectius d’a-
questa mesura, que els tres al-
caldes van acordar i van comu-
nicar al conseller Miquel Buch a

través d’una carta enviada el 30
de març, és posar a l’abast dels
tres municipis els recursos ma-
terials i els agents de les tres po-
licies locals.

La proposta vol garantir la
seguretat als tres municipis i que
això no es vegi compromès per
possibles baixes per contagis
de coronavirus a algun dels tres
cossos de seguretat. També per-
met intervencions als tres ter-
mes municipals en situacions
excepcionals.

En la missiva enviada al
conseller d’Interior, els tres bat-
lles van deixar clar que aques-
ta unió temporal no vol crear
una policia supramunicipal ni
que els tres cossos s’associïn en-
tre ells. També van explicar que
la coordinació entre les tres po-
licies locals s’acabarà quan s’ai-
xequi l’estat d’alarma.

Unió temporalde lespolicies
» El Departament d’Interior accepta la proposta dels ajuntaments de Castelldefels, Gavà i Viladecans
» La coordinació de les policies locals permetrà actuar als tres pobles en situacions excepcionals

Un control policial de la policia local de Viladecans. Foto: Ajuntament de Viladecans

SEGURETAT4Les policies lo-
cals dels quatre municipis del
Delta han posat més de 2.600
multes a persones que han
incomplert el confinament i
han sortit de casa sense justi-
ficació. Concretament, a Vila-
decans, Gavà, El Prat i Cas-
telldefels s’han posat 2.618
sancions.

El municipi que ha pre-
sentat més denúncies és Cas-
telldefels, on des de l’inici del
confinament i fins al 27 d’abril,
els Mossos d’Esquadra i la Po-
licia Local havien posat més de
800 multes. A més, els agents
de la policia catalana han de-

tingut set persones a la ciutat
des del decret de l’estat d’a-
larma, tot i que no totes les ac-
tuacions han estat per incom-
plir el confinament, ja que
també s’ha detingut una per-
sona que venia drogues i una
altra per robar peces de motos.

En segon lloc se situa Vi-
ladecans, que fins al 27 d’abril
suma 742 sancions per in-
complir el confinament. Per
darrere hi ha Gavà, on la Po-
licia Local ha presentat 567
denúncies i, finalment, se si-
tua El Prat, on els agents lo-
cals havien posat 509 multes
fins a mitjans d’abril.

Més de 2.618 sancions
per incomplir el confinament

Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT

A fons
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Tribuna

per Carles Ruiz, alcalde de Viladecans

Servei públic local vs. crisi global

Quan es produeixen situacions de crisi –i
la que estem vivint és la crisi més im-
portant que ha tingut el món des de la Se-
gona Guerra Mundial– és quan es veu
que l’ajuntament és l’administració més
propera a la ciutadania. És la mà que so-
corre amb urgència, és la que garanteix
la seguretat i dona un cop de mà a les al-
tres administracions, amb recursos eco-
nòmics i humans i amb el seu coneixe-
ment detallat del territori i la població.

En aquests dies d’estat d’alarma,
de confinament i patiment, els treba-
lladors i treballadores municipals han se-
guit desenvolupant el seu treball sense
desmai i amb eficiència. Uns des del te-
letreball, garantint que l’a-
parell legal i administratiu
segueixi funcionant, i altres
al carrer, com sempre, al
costat de la ciutadania. Tèc-
nics de serveis socials, nete-
ja i manteniment, policia i
assistència directa han col·la-
borat perquè la societat hagi mantingut
la calma i per reduir el patiment dels més
vulnerables. No tinc paraules suficients
per expressar el meu agraïment a
aquests servidors públics.

L’actitud i la capacitat de treball del
personal municipal ens han permès
crear un nou servei de neteja especialit-
zada desinfectant els punts més transi-
tats de la ciutat, especialment al voltant
dels contenidors, de les zones comercials,
equipaments sanitaris, residències ge-
riàtriques, comissaries de policia… Aquest
servei ha comptat amb la col·laboració de
la Unitat Militar d’Emergència (UME),
que vàrem sol·licitar a la Delegació del Go-

vern. Disposem de cinc equips munici-
pals de desinfecció en servei constant.

A més, hem treballat per facilitar la fei-
na de l’Hospital de Viladecans, dels am-
bulatoris, del Centre Social i Sanitari Fre-
derica Montseny i les residències de la
gent gran. La importància de la pandè-
mia ha fet que tot el material del qual dis-
posaven es quedés curt. Hem ajudat a
aconseguir més eines de seguretat, a fer
tasques de desinfecció i a detectar i co-
municar quines eren les necessitats.
Hem constatat la necessitat d’enfortir el
servei públic enfront de les retallades que
ha viscut la sanitat pública catalana en els
darrers anys.

En l’àmbit educatiu, l’Ajuntament
està oferint eines tecnològiques perquè
les escoles i instituts puguin seguir des-
envolupant la seva labor, afrontant el ter-
cer trimestre per mitjans telemàtics i pre-
parant el curs vinent, en el qual s’hau-
rà de recuperar la normalitat. Sempre
hem treballat al costat de la conselleria
en favor de l’èxit escolar, i en aquests
temps no podíem fer una altra política:
per a nosaltres, l’educació és absoluta-
ment prioritària.

Una altra gran preocupació ha estat
garantir el benestar de la nostra gent gran.
En els primers dies, els tècnics munici-
pals de Serveis Socials es van posar en

contacte amb les persones més grans de
vuitanta anys, que són més de 2.200.
Molts d’aquests serveis municipals s’han
mantingut efectius i potenciats, com la te-
leassistència, que té més de 1.600 usua-
ris, l’atenció domiciliària, els àpats a do-
micili o les dutxes i bugaderia, entre d’al-
tres. Hi ha més de 60 persones treballant
de valent per ajudar els més vulnerables.

La Covid-19 ha provocat una greu cri-
si econòmica. Si el govern de l’Estat i la Ge-
neralitat han pres mesures per ajudar les
empreses i les persones més perjudicades
per l’aturada de l’activitat, nosaltres tam-
bé hem pres decisions. En concret, l’A-
juntament va llançar, els primers dies de

confinament, un primer pa-
quet d’accions econòmiques
en favor de ciutadans i em-
preses. Es va establir que no
s’emetrà el cobrament de cap
tribut mentre duri l’estat d’a-
larma i retardar pagaments.
En funció de les necessitats i

les nostres possibilitats adoptarem noves
mesures en les setmanes vinents.

Tota aquesta feina que estem fent des
de l’administració respon a les necessi-
tats d’una ciutadania admirable. Només
puc expressar el meu agraïment a la im-
mensa majoria dels veïns i veïnes de Vi-
ladecans per l’esforç que estan fent du-
rant l’estat d’alarma mantenint el confi-
nament. És molt destacable com tot un
país ha entès que només junts podem
sortir d’aquesta situació. Espero que
això sigui una lliçó per al futur i servei-
xi per seguir remant junts una vegada
que cessi l’estat d’alarma i fer front al rep-
te de recuperar l’economia.

L’ajuntament és la mà que socorre
amb urgència, la que garanteix la

seguretat i dona un cop de mà a les altres

Celebro la rectificació
del govern espanyol i
que els infants puguin

sortir cada dia a passejar. Celebraria en-
cara més que les decisions i les mesu-
res fossin les adequades des de l’inici
tenint en compte els Drets dels Infants
i que deixéssim la improvisació d’una
vegada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si tothom sabia que
tenia problemes de
dependència, em sem-

bla que la irresponsabilitat és una
mica compartida. Abraonar-se a cri-
ticar una persona que té un problema
evident d’addiccions i que a hores d’a-
ra ja és un cadàver polític, si vas estar
callant fins ahir, fa carronyer.

El jefe de Opinión de
un gran diario español
suelta su homofobia por

Twitter contra un ministro porque sabe
que no pasa nada si lo hace. Después
nos preguntamos que por qué hay
acoso escolar, laboral y en la calle con-
tra personas LGTBI+. Pues porque aún
seguimos validándolo.

@RubenSerranoM@Normapujol @damesonpareras

Si diuen que la “des-
escalada” s’ha de fer

per territoris, perquè no
en tots hi ha la mateixa incidència, vol
dir que durant “l’escalada” també
s’hauria d’haver fet igual? És a dir, es-
tan reconeixent, per la via dels fets,
que s’haurien d’haver tancat segons
quines zones?

@iuforn
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Els semàfors

Parc Agrari
L’última llevantada ha tornat a inundar
els horts de Gavà i Viladecans. És per

això que Unió de Pagesos reclama inver-
sions urgents a les administracions per
millorar el sistema de drenatge del Parc
Agrari i evitar que la situació es repeteixi. 

pàgina 10

Hospital de Viladecans
L’Hospital de Viladecans ha impulsat

‘Apropant les famílies’, una iniciativa que
facilita el contacte entre els pacients de 

coronavirus i les seves famílies a través de
tauletes tàctils. Una bona manera de tren-
car l’aïllament que comporta la malaltia. 

pàgina 8

Dept. d’Interior
El Departament d’Interior ha acceptat la
proposta de Gavà, Castelldefels i Vilade-
cans perquè, mentre duri l’estat d’alar-

ma, les seves tres policies locals treballin
coordinament i puguin actuar als tres
municipis en situacions excepcionals. 

pàgina 3
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Castelldefels

Mor la regidora Lluïsa Ferré,
del primer Ple democràtic

CONDOL4Lluïsa Ferré i Artal,
regidora d’Esquerra Republica-
na al primer Ple després de la
dictadura franquista (1979-
1983), va morir el passat 8 d’a-
bril a l’edat de noranta anys.

Ferré va ser regidora de Cul-
tura al primer govern municipal
democràtic després del fran-
quisme en formar part de les llis-
tes electorals d’ERC. En una en-
trevista, explicava que es va po-

sar en contacte amb el president
local del partit, Antoni Vachal,
per veure com podia ajudar als
republicans. Com que era “molt
coneguda per fomentar el sar-
danisme i el cant coral”, la van
animar a anar a les llistes i ella
ho va acceptar “com un servei”.

Propietària del Cafè del Cen-
tre, Ferré sempre va estar im-
plicada en el món cultural i l’as-
sociacionisme de la ciutat.

Càritas atén un centenar
de famílies pel coronavirus

AJUDES4El repartiment de
menjar que fa la secció local de
Càritas Parroquial ha augmen-
tat un 40% en comparació amb
fa quatre setmanes. Des de l’en-
titat expliquen que, a mesura que
han anat passant les setmanes de
confinament, cada vegada més
famílies els han demanat ajuda.

Des de l’inici del confina-
ment, provocat per l’expansió
de la pandèmia del coronavi-
rus, fins a cent famílies han as-

sistit a aquest servei, que es co-
ordina amb l’àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament i el
centre de distribució d’aliments
el Rebost, coordinat per la Creu
Roja i l’Església Evangelista
de la ciutat.

Per evitar contagis, les ins-
tal·lacions de Càritas apliquen
mesures de neteja i desconta-
minació a tots els lots d’aliments
que preparen i reparteixen entre
els ciutadans que ho necessiten.

ECONOMIA4El confinament
decretat per l’estat d’alarma ha
impactat de ple en el sector del
comerç, que s’ha vist obligat a
abaixar les persianes i a aturar
totalment la seva activitat. Tot i
que molts ciutadans continuen
comprant productes a través
d’internet, la gran majoria ho fan
a les grans cadenes, ja que les bo-
tigues de proximitat no tenen les
eines ni la presència per treba-
llar en aquest camp.

Per això, el Gremi de Comerç
de Castelldefels i la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament es-
tan treballant per posar en mar-
xa, tan aviat com sigui possible,
una plataforma de venda en línia
per a tots els comerciants de la
ciutat. D’aquesta manera espe-
ren arribar al màxim nombre de
veïns i veïnes i, d’aquesta ma-
nera, capejar de la millor forma
possible la crisi econòmica pro-
vocada per aquesta pandèmia.

En aquest sentit, la presi-
denta del Gremi, Mari Cruz Du-
rán, assumeix que el comerç lo-
cal s’haurà “de reinventar”.

AL LÍMIT
Des de l’associació, la presiden-
ta reconeix que “no serà fàcil tor-
nar a obrir les portes” i diu que
tenen clar que “hi haurà comer-
ços que no tornaran a obrir”.

Per això, des del Gremi de-
manen als veïns i veïnes de Cas-
telldefels que, un cop tornin a
obrir tots els comerços, la clien-

tela torni a comprar a les boti-
gues de proximitat.

A més, juntament amb l’A-
juntament estan preparant una
intensa campanya de promo-
ció, han elaborat una llista de tots
els establiments que continuen
oberts durant l’estat d’alarma i el
consistori ha obert una línia d’a-
judes de mig milió d’euros.

Els eixos comercials de Castelldefels, buits. Foto: R. Josa/Ajuntament

Promocionar el comerç local
apostant per la venda online

Successos |Moren dues veïnes en un accident a la C-245
Dues dones veïnes de Castelldefels van morir el passat 6 d’abril en un accident en-
tre un cotxe i dos camions. Els fets van passar a la C-245, quan un camió va xocar
per darrere contra el cotxe on anaven les noies i un altre tràiler, que estava aturat.
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19
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Viladecans

Videotrucades amb tauletes
per als pacients de l’Hospital
SALUT4L’Hospital de Vilade-
cans s’ha transformat comple-
tament per fer front al corona-
virus i atendre de la millor ma-
nera possible tots els pacients
durant aquesta pandèmia.

A més dels canvis organitza-
tius i la contractació de personal
que ha fet el centre per poder
augmentar la seva capacitat,
una de les mesures més impor-
tants que ha impulsat és ‘Apro-
pant les famílies’.

Amb aquesta iniciativa,
l’hospital facilita el contacte
entre els pacients ingressats al

centre amb coronavirus i les se-
ves famílies a través de tauletes
tàctils. D’aquesta manera, es vol
que les persones que estan in-
gressades al centre, i que no po-
den rebre visites, se segueixin
comunicant amb els seus fa-
miliars.

TORNANT A LA NORMALITAT
Que la crisi sanitària s’està su-
perant ho demostren fets com
que l’Hospital ja ha recuperat
l’activitat ambulatòria presencial
amb visites amb hora concerta-
da als pacients prioritaris.

CORONAVIRUS4Viladecans ja
supera el mig miler de casos
confirmats de coronavirus. Se-
gons les dades més recents faci-
litades pel Departament de Salut,
a la ciutat hi ha 572 persones con-
tagiades amb la Covid-19. Això la
situa en el primer lloc en nombre
de casos entre les ciutats del Del-
ta i en una de les més afectades
de tota la comarca.

Qui s’encarrega de recollir
les dades és l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Cata-
lunya (AQuAS). Fa una setmana,
aquest ens situava la xifra de

positius a la ciutat per sota dels
500 casos, de manera que, tenint
en compte que ara el nombre és
de 572, l’increment ha estat de
gairebé un 15%.

A més, l’Agència també recull
els casos sospitosos, és a dir,
aquells que presenten símptomes
o que han estat en contacte amb
algú contagiat però que no s’han
pogut fer la prova. Salut consta-
ta que a Viladecans hi ha 929 sos-
pitosos, de manera que, si tots s’a-
cabessin confirmant, a la ciutat hi
hauria gairebé els mateixos con-

tagiats que a tot el Delta del Llo-
bregat, on la xifra s’enfila fins als
1.666 positius.

La segona ciutat més afecta-
da és El Prat, que suma un total
de 465 positius. Per darrere se si-
tua Gavà, amb 382 contagiats
confirmats, i Castelldefels, que
tanca el recompte amb 247 con-
tagiats per la Covid-19.

La ciutat supera el mig miler de positius i suma 929 sospitosos. Foto: ACN

Viladecans és la ciutat del Delta
amb més contagiats: 572

Comerç | Comandes online i repartiment a domicili 
Els mercats municipals i més de 90 botigues de la ciutat accepten comandes 

online o per telèfon per facilitar la compra i evitar desplaçaments als ciutadans.
A més, el Mercat de Pagès va un pas més enllà i et porta els productes a casa.

Viladecans, Gavà,
El Prat i Castelldefels
sumen 1.666 casos
positius de coronavirus
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Gavà

L’Ajuntament suspèn
la Festa Major de Sant Pere

FESTES4L’Ajuntament ha de-
cidit suspendre la celebració de
la Festa Major de Sant Pere,
que s’havia de fer del 25 al 29 de
juny. El govern municipal argu-
menta que ha pres aquesta de-
cisió per les limitacions per fre-
nar el coronavirus que previsi-
blement encara hi haurà per
aquelles dates, però també da-
vant la impossibilitat de prepa-
rar una programació atractiva i

de qualitat amb el temps i les
condicions suficients.

A més, el consistori ha anun-
ciat que els 160.000 euros del
pressupost destinats a la festa es
dedicaran a “pal·liar les conse-
qüències de la pandèmia”. En
aquest sentit, el govern munici-
pal assegura que “tindrà en
compte” el teixit social, associa-
tiu, cultural i comercial de la ciu-
tat i els donarà suport.

El teixit econòmic s’alia amb 
el consistori per la recuperació
ECONOMIA4Sindicats, empre-
saris i associacions comercials i
agràries de Gavà s’han unit a
l’Ajuntament per crear un grup de
treball que impulsi la reactivació
econòmica de la ciutat.

L’objectiu d’aquest nou equip
de treball és posar sobre la tau-
la idees i propostes que perme-
tin reflotar la ciutat i la seva eco-
nomia de la crisi provocada pel
coronavirus un cop s’aixequi
l’estat d’alarma.

Entre les mesures que ja s’han
posat en marxa, el consistori ga-
vanenc ha anunciat la creació
d’un  servei que mitjançarà entre
propietaris i arrendataris de locals
comercials i oficines o l’impuls
d’una plataforma en línia per
donar suport al comerç local.

També s’està estudiant la po-
sada en marxa, tan aviat com si-
gui possible, d’un nou Mercat del
Camp on es vendran els pro-
ductes dels pagesos locals.

AGRICULTURA4L’última lle-
vantada ha tornat a inundar els
horts de Gavà i Viladecans. Les
fortes pluges, que van desca-
rregar més de cent litres d’aigua,
han fet que molts camps tor-
nessin a quedar negats. Per això,
des d’Unió de Pagesos recla-
men inversions urgents per mi-
llorar el sistema de drenatge del
Parc Agrari i evitar que aquesta
situació es torni a repetir.

De fet, des del sindicat de-
nuncien que els problemes amb
el drenatge en aquesta zona s’a-
rrosseguen des de “fa molts
anys”. Els pagesos denuncien
que, quan plou, les corredores
s’emporten l’aigua fins a l’estany
de la Murtra i des d’allà des-
guassa directament al mar. Però
aquest camí topa amb l’autovia
C-31, que fa de barrera, i això
provoca que l’aigua no marxi tan
de pressa, es vagi acumulant als
camps i s’acabin inundant, fent
malbé la collita.

Davant d’aquest problema, fa
trenta anys es va instal·lar un sis-
tema que, amb un cargol, treu

més ràpidament l’aigua. La qües-
tió és que, amb la quantitat d’ai-
gua que ha plogut durant els da-
rrers temporals –fa tres mesos hi
va haver el temporal Glòria–, el
cargol no dona l’abast i els camps
s’acaben inundant igualment.

Els pagesos denuncien que
la situació és insostenible, ja
que les pèrdues de collita els da-
rrers anys s’han convertit en
constants. 

SOLUCIONS URGENTS
Des d’Unió de Pagesos recorden
que hi ha diversos estudis que
proposen solucions al problema
i reclamen a les administracions
que inverteixin per arreglar-lo.

A més, també critiquen l’A-
juntament de Viladecans, ja que
diuen que no ha fet res per solu-
cionar les inundacions i els pro-
blemes de drenatge que es pro-
dueixen a la zona de l’Outlet.

Camps plens d’aigua i amb la collita feta malbé. Foto: Àlex Recolons/ACN

La llevantada torna a inundar
els camps del Parc Agrari

Entreteniment | Escape room virtual ‘made in’ Gavà
La productora gavanenca Visual Group Films és la creadora del joc d’enginy ‘Los

Miller’. Aquest escape room està pensat per jugar en línia, sigui individualment o en
grup. És de franc i posa a prova les habilitats per descobrir i solucionar problemes.
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Critiquen Telecinco per la
cobertura del crim masclista
SOCIETAT4El Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya condem-
na el tractament informatiu que
va fer Telecinco de l’assassinat
masclista que hi va haver al Prat
el 2 de desembre passat. El CAC
considera que algunes de les in-
formacions que van aparèixer al
canal van vulnerar la intimitat
dels fills de la dona assassinada.

Segons l’anàlisi, el CAC con-
clou que el mitjà no va respectar
la privacitat de la víctima ni la de
l’agressor. A més, els experts han
comprovat que les diverses peces
informatives de Telecinco van

revelar informació que poden
facilitar la identificació dels fills
menors d’edat de la parella, les
imatges dels progenitors i el lloc
on vivien amb els tres fills.

El CAC ha arribat a aques-
ta conclusió després d’obrir
una investigació d’ofici, a la
que es va sumar la queixa feta
per l’Ajuntament, que li va fer
notar que la televisió havia vul-
nerat “la dignitat de la víctima
i el dret a la intimitat dels seus
familiars, en especials dels seus
fills”, cosa que ha acabat de-
mostrant l’anàlisi de l’ens.

SOLIDARITAT4La residència
municipal per a persones de la
tercera edat Penedès va posar en
marxa una campanya perquè els
infants de la ciutat fessin arribar
als residents del centre dibuixos
i escrits amb missatges d’ànims
per passar millor el coronavirus.
Aquesta iniciativa es va posar en
marxa ara fa un mes, després que
les persones que viuen a la resi-
dència publiquessin un vídeo a les
xarxes socials fent la petició.

Els pratencs i les pratenques
més menuts van escoltar la pro-
posta dels avis i àvies que viuen
en aquest geriàtric i, des de lla-
vors, ja han fet arribar més de
150 dibuixos i textos. A més,
també han enviat cartes, vídeos
i tota mena de missatges per ani-
mar als més grans a superar
aquesta crisi sanitària provoca-
da pel coronavirus de la millor
manera possible.

MÉS RELACIONS ENTRE VEÏNS
Des de l’Ajuntament expliquen
que aquesta iniciativa vol gene-
rar un vincle de solidaritat i afec-

te entre la gent gran i els infants
de la ciutat. Justament aquests
són dos dels col·lectius que més
estan patint els efectes d’aques-
ta pandèmia. Aquesta és una de
les accions que el consistori està
posant en marxa sota el lema
“Veïnat confinat, però no aïllat”.

A banda, la residència Pene-
dès va ser desinfectada dimarts

per una empresa especialitzada
en aquest tipus de tasques. La ne-
teja, que va durar més d’una
hora, es va fer a petició dels ges-
tors del centre.

A més, els professionals d’a-
tenció primària estan fent visites
per donar suport i assistència mè-
dica i per realitzar tests per de-
tectar contagis de coronavirus.

Un dels dibuixos enviats a la residència Penedès del Prat. Foto: Ajuntament

Els infants del Prat fan més de
150 dibuixos per a la gent gran
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Societat | Vivències de les famílies amb fills en confinament
En temps de pandèmia, les pantalles es disparen i els horaris es trastoquen. Per abordar les inquie-
tuds dels pares i mares sobre aquest tema, dijous 30 d’abril a les 18h tindrà lloc una conversa en di-
recte a través de l'Instagram de @ElPratEducació amb Jaume Funes, psicòleg, educador i escriptor.
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Esports

L’AE Prat podria veure’s benefi-
ciat per l’eliminació dels descen-
sos de categoria aquesta tempo-
rada. Falta que la Federació Es-
panyola (RFEF) doni el vistiplau
definitiu a la contraproposta dels
clubs, però tot fa pensar que el
conjunt de Pedro Dólera es man-
tindrà a la categoria de bronze del
futbol estatal el curs que ve.

Quan s’han jugat 28 jornades
del grup 3 de Segona B, els pota-
blava ocupen la setzena posició de
la classificació, la que obligaria a
jugar-se la permanència en un
play-out en una temporada nor-
mal. L’equip pratenc havia acon-
seguit sortir del descens directe
gràcies a uns mesos de febrer i
març espectaculars, quan només
havia perdut un partit.

Mentre esperen notícies defi-
nitives per part dels organismes
rectors de la lliga, l’activitat del
conjunt pratenc es concentra a les

xarxes socials, on fent servir l’e-
tiqueta #JoSócAEPrat els afi-
cionats i els jugadors compartei-
xen fotografies i vídeos.

TERCERA I FUTBOLCAT
La possibilitat de posar el punt fi-
nal a les competicions sense que
els equips baixin de categoria
però respectant ascensos (siguin
directes o bé a través d’un play-
offa partit únic i en un mateix es-
cenari) també està sobre la tau-

la per a les lligues de Tercera Di-
visió i tot el futbol organitzat per
la Federació Catalana, tant mas-
culí com femení.

La UE Castelldefels, onzena a
Tercera, també es mantindria en
la categoria (que previsiblement
veuria ampliat el nombre d’equips
que la configuren) mentre que el
Gavà i el Viladecans, represen-
tants de la zona del Delta a Pri-
mera Catalana, també repetirien
la temporada 2020-21.

Falta que la Federació Espanyola oficialitzi la fi de les lligues. Foto: AEP

Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT

Handbol | Punt final a la temporada 2019-20
El passat divendres 24 la Federació Espanyola d’Handbol va proposar a la Comissió
Delegada donar per acabada la temporada 2019-20. Això faria que l’Handbol Gavà,
setè al grup C de la Divisió de Plata femenina, seguís en la categoria un curs més.

El Prat podria veure’s beneficiat
per l’eliminació dels descensos

Els equips de bàsquet
segueixen pendents de la FEB
BÀSQUET4Què passarà amb el
CB Prat? Com es resoldrà la lliga
EBA? Aquestes són algunes de les
preguntes que encara no tenen
resposta i que depenen de la de-
cisió que prengui la Federació Es-
panyola de Bàsquet.

El futur dels potablava (quarts
al grup de la lliga LEB Plata que
donaria dret a lluitar per pujar a
LEB Or) és de moment una in-
cògnita, tot i que el passat dia 23
la FEB i els clubs de LEB Or van
pactar que la temporada 2019-20
acabarà sense descensos i que els
dos equips que les bases de la
competició contemplen que han

de pujar a l’ACB també ascendi-
ran de categoria.

I una circumstància similar
succeeix a la lliga EBA; el BBA
Castelldefels cinquè en el grup C-
B d’aquesta categoria, espera
també el desenllaç. En el cas d’a-
quest nivell, encara resten cinc
jornades per jugar-se i l’equip que
entrena Raül Martínez (que ha
renovat) encara tindria opcions
d’atrapar el tercer.

Pel que fa a les lligues que or-
ganitza la Federació Catalana,
el passat dia 25 es va anunciar la
suspensió de totes les competi-
cions no sèniors i no preferents. 
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Ja fa dotze anys que la Sara, que ha emi-
grat a Dublín, no sap res de la Lejla, però,
quan rep una trucada seva demanant-li
que torni a Bòsnia, ho fa. La Lejla vol bus-
car el seu germà, desaparegut durant la
guerra, i per això totes dues emprenen
un viatge en cotxe des de Mostar fins a
Viena, tot revivint els traumes del conflicte
que encara ressonen al seu cap.

Llibres

Atrapa la llebre
Lana Bastašic

La companyia de teatre DARA, com to-
tes les entitats culturals, fa setmanes
que va haver d’aturar la seva activitat. Per
això, els seus integrants han volgut con-
vertir casa seva en un escenari improvi-
sat i han creat el seu primer curtmetrat-
ge, #Coronfinats. L’ha escrit i dirigit el dra-
maturg Roc Esquius, responsable de
tots els èxits teatrals del grup.

Teatre

#Coronfinats
Companyia DARA

El guitarrista de Radiohead, Ed O’Brien,
ha publicat aquest abril el seu primer disc
en solitari. Es tracta d’Earth, un LP signat
amb el pseudònim artístic EOB que inclou
nou cançons en les quals ha treballat du-
rant set anys, segons ha explicat el ma-
teix artista. L’estrena de l’àlbum arriba des-
prés d’haver avançat els singles Shangri-
La, Olympik i Cloack of the night.

Música

La segona temporada d’After life, la da-
rrera sèrie de Ricky Gervais, aterra a Net-
flix després de l’èxit de la primera entre-
ga. En Tony (Gervais), un home que ha
perdut les ganes de viure arran de la mort
de la seva dona, intentarà ser més bona
persona i tractar millor els qui l’envolten,
que li perdonen tot perquè entenen les
seves circumstàncies difícils.

Pelis i sèries

After life
Ricky Gervais

Earth
Ed O’Brien

Cicle Gaudí a casa
L’Acadèmia del Cinema Català va impulsar el Cicle Gau-
dí, un circuit estable de cinema, amb l’objectiu de fer
arribar les pel·lícules catalanes arreu del territori. Ara,

amb tot el país confinat, el projecte s’ha hagut de rein-
ventar per arribar a casa dels espectadors i ho ha fet grà-
cies a la col·laboració de FilminCAT i l’Institut Català de
les Empreses Culturals. La iniciativa va començar amb el
film La hija de un ladrón, que es va poder veure a Filmin
del 19 al 22 d’abril, i seguirà amb altres títols reconeguts

del cinema català que han format part del cicle. 

Nascut a Terrassa el 1996, Miki Núñez ha estat en con-
tacte amb la música des de petit. Després d’anys de for-
mació, quan encara anava a l’institut va decidir formar
una banda amb els seus amics, Dalton Bang, amb la

qual ha animat desenes de festes majors arreu de Cata-
lunya. Però el punt d’inflexió per a Núñez va ser la seva
participació a OT 2018, un talent show en què va que-

dar sisè, tot just a les portes de la final. Arran del seu pas
pel programa, es va convertir en el representant d’Es-
panya a Eurovisió 2019 i, uns mesos més tard, va publi-
car el seu primer àlbum, Amuza. Ara, en plena pandè-
mia, el terrassenc ha aplegat un gran nombre d’amics i
companys de professió per fer una versió solidària de la
seva cançó Escriurem. Hi han participat artistes com Ju-
dit Neddermann, Cesk Freixas o Lildami, entre molts
d’altres. Tots els beneficis que s’aconsegueixin amb el
tema es destinaran a la campanya #JoEmCorono, que

recapta fons per a la recerca del coronavirus.

M I K I  N Ú Ñ E ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Haver concursat a OT 2018
Arran d’això, va representar Espanya a Eurovisió

Famosos

Versionar ‘Escriurem’ amb molts artistes
Els beneficis es destinaran a la iniciativa #JoEmCorono

Aplaudeixen el gest del cantant
A més, la versió ha agradat molt als seus seguidors

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Sakura Wars
Project Sakura Wars és la nova entrega de la saga Sakura Wars. Es tracta d’un

joc de rol que traslladarà els jugadors al Tòquio imperial dels anys 40.

No t’ho perdis

Viu en línia



EL CONSELL DE LA SETMANA

CLASSES VIRTUALS

Abdominals, esquats o flexions són exercicis 
bàsics i senzills que es poden fer a casa

BALL

EXERCICIS BÀSICS

AMB AMICS

E S T I L S  D E  V I D A

i ESPORT

Amb el confinament, el nostre món ha quedat reduït a
casa nostra, de manera que les activitats que acostu-
màvem a fer a l’exterior ara poden quedar oblidades. És

el cas de l’exercici físic, que, paradoxalment, és més necessari
que mai durant la quarantena, ja que correm el perill de pas-
sar-nos el dia asseguts. Per aquest motiu, és important adap-
tar-nos a les circumstàncies i mantenir-nos en forma sense
sortir de casa. 
Si tens la motivació adequada però no saps per on comen-

çar, és molt recomanable buscar classes virtuals (YouTube n’es-
tà ple) i seguir els passos que t’indiqui un professional en la
matèria. Tant si decideixes fer servir aquesta ajuda com si en-
trenes pel teu compte, hi ha exercicis bàsics que no faltaran a
la teva rutina, com els abdominals, els esquats o les flexions.
Pot ser que, per manca de costum o per una qüestió de

gustos, seguir una taula d’exercicis no et motivi prou. En
aquest cas, pots optar per fer classes de ball, una manera de
fer esport més entretinguda. D’altra banda, pots quedar amb
algú per videotrucada per fer la classe i, així, no te la saltaràs.

Mantenir-se en forma a casa

Si no saps per on començar, pots buscar classes
virtuals a YouTube o altres plataformes

Les claus

Si seguir una taula d’exercicis no et motiva prou, prova de fer 
classes de ball, com zumba o aeròbic: esport i diversió alhora

Per assegurar-te de no fer ‘campana’, queda amb 
algun amic o amiga per fer la classe via videotrucada
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