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A principis de mes, amb l’inici del
desconfinament i el relaxament de
les mesures dictades per l’Estat per
frenar el coronavirus, els veïns i
veïnes que van sortir a caminar pel
passeig marítim de Castelldefels
van poder comprovar que, a la pla-
ça de les Palmeres, l’aigua que arri-
bava al mar era ben negra i feia
una pudor insuportable.

Segons les anàlisis fetes pels
tècnics municipals, es tractava
d’aigües grises, aigües barrejades
amb excrements provinents de les
clavegueres de la ciutat. Per això,
des del consistori creuen que l’o-
rigen d’aquest vessament que va
arribar a la platja i va contaminar
el mar és el trencament d’una ca-

nonada principal de la xarxa de
clavegueram de la ciutat que hi va
haver a mitjans d’abril al camí de
la Pineda, al terme municipal de
Gavà.

Nico Cerpa, regidor de Via
Pública de l’Ajuntament de Cas-
telldefels, explica a Línia Mar
que l’AMB, la responsable de la
xarxa, va portar una desena de
camions cisterna que, durant
un parell de dies, van buidar el
tram de tub trencat. Però Cerpa
no descarta que part de les aigües
anessin a parar a la xarxa d’ai-
gües pluvials que desemboca al
mar. De fet, alguns veïns de-
nuncien que el 20 de maig hi va
haver un nou vessament d’aigües
brutes a la platja.

HISTÒRIA REPETIDA
Aquest és el tercer trencament
d’aquesta canonada que hi ha a la

ciutat des de l’estiu passat i des de
Salvem l’Olla del Rei asseguren
que ha estat el vessament “més
greu”. Des de la plataforma diuen
que “l’estat de l’aigua mai havia
estat així” i s’estranyen que la
Fiscalia no hagi actuat d’ofici
perquè consideren que es tracta
d’un “escàndol majúscul”.

Des de l’entitat acusen totes
les administracions competents
de “desídia” i demanen a l’AMB
que faci les inversions necessà-
ries per evitar que aquest pro-
blema es torni a repetir, posant
en risc les espècies que viuen a
l’Olla del Rei.

En principi, l’Ajuntament es
reunirà amb l’ens metropolità
dimecres 27 de maig per recla-
mar-li que faci d’una vegada les
obres necessàries per canviar la
canonada que, en nou mesos,
s’ha trencat tres cops.

Platja contaminada
» El trencament d’una canonada i el vessament d’aigües fecals acaba arribant a la platja

» Salvem l’Olla del Rei denuncia que és la pitjor contaminació de l’aigua que ha patit Castelldefels

Aigües contaminades que van arribar a la platja de Castelldefels i punt de la canonada de la xarxa de clavegueram que es va trencar. Fotos: Salvem l’Olla del Rei i AMB

POLÈMICA4La plataforma
Salvem l’Olla del Rei conside-
ra que el govern municipal de
Castelldefels ha aprofitat el
confinament decretat per l’es-
tat d’alarma per amagar la
contaminació de les zones hu-
mides que formen l’espai na-
tural protegit de l’Olla del Rei.

Des de la plataforma con-
sideren que l’Ajuntament no va
informar correctament els
veïns i veïnes del vessament
d’aigües grises que s’havia pro-
duït a la Corredora Mestra i
que va acabar arribant a la
platja, afectant el litoral de
Castelldefels.

Des de l’entitat creuen que
l’Ajuntament “ha aprofitat” el
confinament per no informar-
los del vessament, una situació
que, com reconeixen en de-
claracions a Línia Mar, els ha
“dolgut”.

El consistori nega que hagi
amagat informació sobre el
trencament de la canonada i el
vessament d’aigües brutes que
hi ha hagut en diferents espais
naturals del municipi. El regi-
dor de Via Pública de Castell-
defels, Nico Cerpa, explica a
aquesta publicació que “la gent
no ho ha sabut perquè no po-
dia sortir” i veure la situació.

Salvem l’Olla del Rei denuncia
opacitat de l’Ajuntament

Pau Massip Martori
CASTELLDEFELS
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Em comença a pre-
ocupar molt l’actitud
d’alguns governants pro-

gressites que pensen que l’extrema
dreta desapareixerà o no farà mal si no
la mires i la ignores. O pitjor encara, que
tenen por i són incapaços de moure un
dit. Una cosa és no alimentar-la. L’altra,
deixar-la sempre fer.

Aquí es
piula

El último paciente de la
UCI ha empezado a ha-
blar. Es madridista. Le he

dicho de broma que la primera frase
que le diga a su familia sea “Aupa Atleti”.
Se ríe. Entra su hijo. Después de dos
meses y medio sin hablar, dice: “Aupa
Atleti”. Me mira. Nos reímos. Se me sal-
tan las lágrimas.

@RoussDawson

Només un 5% de la
població de l’Estat té
anticossos del coronavi-

rus. Aquests són els primers resultats de
l’estudi de seroprevalença que està
fent el Ministeri de Sanitat amb la
col·laboració de les comunitats autò-
nomes. Per tant, no hi ha immunitat de
grup. 

No sé si s’entén que en
Montoro és el cas d’èxit:
el xaval que sense cap

referent ni suport es posa a fer vídeos
en català, ho peta descomunalment i
manté la llengua un temps més. El
problema real és en tots els que ni es
plantegen en cap moment fer res en la
seva pròpia llengua.

@AlbertLloreta@MarPoyato@Miquel_R

La lupa

per Jaume Martorell

Europa confinada

Dissabte 9 de maig es va celebrar el dia
d’Europa en unes condicions extra-
ordinàries: gran part de la ciutadania
de la Unió confinada i amb una in-
certesa considerable sobre com res-
pondrem a les conseqüències sanità-
ries, humanes, socials i econòmiques
de la Covid-19. 

La resposta europea ha seguit la lò-
gica característica de la Unió: aquelles
institucions que estan més aïllades de
la influència dels Estats tenen més
marge de maniobra per a adreçar les
necessitats de la ciutadania. Allà on els
Estats tenen influència, el
xoc entre posicions i inte-
ressos condueix al blo-
queig. El Banc Central Eu-
ropeu ha estat ràpid en re-
accionar oferint crèdit per
tal de garantir la liquiditat
dels Estats. La Comissió
Europea, malgrat els seus límits, va ac-
tuar ràpidament per a proposar l’ac-
tivació de la clàusula d’escapament del
pacte d’estabilitat i financer. 

Al Consell Europeu, els Estats del
nord van tornar a mostrar els seus re-
cels davant el finançament directe
de les polítiques per a fer front a la Co-
vid-19 dels països del sud. Un recel
que massa sovint ratlla la xenofòbia i
que obvia l’estratègia de dumping
fiscal en la qual alguns d’aquests es-
tats -com Holanda, Irlanda o Lu-
xemburg- han basat el seu creixe-
ment econòmic a costa de la resta dels
Estats membres. No obstant, massa
sovint algunes de les decisions que ha
pres el govern de l’Estat espanyol en
temps de Covid-19 -la subvenció de 15

M€ a fons perdut a l’oligopoli medià-
tic televisiu o la campanya publicità-
ria nacionalista i sectària amb la que
es va iniciar l’estat d’alarma- i casos
sonats de corrupció i manca d’exem-
plaritat, començant pels que afecten
la Casa Reial, acaben alimentant
aquests recels del nord d’Europa. 

És essencial que per fer front a les
conseqüències econòmiques del con-
finament no es cometin els errors
del 2008. De moment, les institucions
europees no han aconseguit garantir
que no s’emprendrà el camí equivocat

de l’austeritat. S’ha suspès la condi-
cionalitat dels mecanismes de rescat,
així com els objectius d’estabilitat
pressupostaria. Però la incertesa pla-
na sobre què passarà quan es recuperi
el pacte d’estabilitat. Suposarà això un
retorn a les retallades per pagar el dè-
ficit de la Covid-19? L’horitzó de retorn
a 10 anys dels mecanismes de finan-
çament proposats no és gaire espe-
rançador. Recordem que la resposta
a la crisi econòmica també va apostar
per un moment keynesià global, que
es va esvair massa ràpid per a donar
pas a les polítiques d’austeritat que
van carregar el cost de la crisi a les es-
quenes dels més dèbils. 

Una mostra de com els interessos
dels Estats impedeixen les solucions

valentes que són imprescindibles per
a reactivar l’economia la trobem en el
poc ressò polític d’una proposta que
ha sacsejat el debat acadèmic: la pos-
sibilitat que el BCE financi directa-
ment llars i famílies. A Catalunya, el
vicepresident Aragonès se n’ha fet
ressò, posant sobre la taula la neces-
sitat d’una renda de confinament.
Que el BCE asseguri la seguretat eco-
nòmica de la ciutadania confinada. És
una proposta que té la virtut de re-
baixar la càrrega fiscal dels estats del
sud, però sense incrementar la dis-

crecionalitat i arbitrarie-
tat amb la que alguns Es-
tats gestionen part de la
despesa pública, i que aug-
menta el vincle entre les
institucions europees i la
ciutadania europea. Pot-
ser per això els Estats s’han

mostrat poc interessats per una solu-
ció que beneficia la seva ciutadania
però redueix la seva esfera de poder. 

Si els models epidemiològics són
encertats, a poc a poc la ciutadania eu-
ropea s’anirà desconfinant. Però la UE
roman permanentment confinada
sota les regles de joc dels estats. El dia
d’Europa ens recorda com la integra-
ció europea va transformar les rela-
cions entre Estats i va contribuir a la
reconstrucció després de la Segona
Guerra Mundial. Si la UE vol sobre-
viure a la reconstrucció postpandèmia,
l’hi caldrà recuperar aquest esperit
transformador i internacionalista,
prioritzant el debat ideològic supra-
nacional a la negociació d’interessos
intergovernamental. 

És clau que per fer front a les conseqüències
econòmiques del confinament 

no es cometin els errors del 2008

El Twitter en paper

CB Prat
La temporada 2019-20 encara no ha

acabat per al conjunt de Dani Miret. Els
potablava són un dels equips que juga-

ran el play-off d’ascens a la lliga LEB
Or. De moment, no hi ha ni data ni es-

cenari per a aquesta sèrie de partits. 
pàgina 12

Els semàfors

AMB
El trencament d’una canonada va acabar

amb aigües fecals arribant a la platja de
Castelldefels. Des de la ciutat fa temps

que demanen a l’AMB que faci les obres
necessàries per canviar una canonada

que en nou mesos s’ha trencat tres cops 
pàgina 3

Generalitat
Gavà i Viladecans han enviat una carta
conjunta al Departament d’Agricultura
on demanen que el Parc Agrari passi a
ser una “prioritat política real” del Go-
vern i que la conselleria faci “les inver-

sions que aquest espai necessita”.
pàgina 8
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El BF Viladecans, pendent 
de les decisions federatives1

2
Movem Castelldefels expulsa la regidora
Ana Quesada i l’acusa de trànsfuga

Viladecans és la ciutat del Delta 
amb més contagiats: 572

Movem Castelldefels anuncia que sortirà
del govern local i el deixarà en minoria

Les policies locals de Gavà, Viladecans 
i Castelldefels treballaran junte
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Safata d’entrada

La societat no és conscient de
com està sent d’extenuant el te-
letreball dels professors de se-
cundària, una condició que, per
llei, seria voluntària sota la pro-
tecció de dades. Però, tot plegat,
resulta ser el contrari, pagant-se
un mateix la xarxa, la connexió
i els aparells. Cal atendre un per
un pares, fills i direccions sense
defallir, però amb la incertesa
de si els alumnes aprenen real-
ment alguna cosa, o si els fan la
feina tercers, la copien del “racó
del gandul” o si simplement fan
poca cosa. I, finalment, amb el
greuge que el conseller Bargalló
ordena que no calen tants co-
neixements, sinó “personalitzar”
l’esperit de l’escolar per, al final,
oferir un aprovat general enco-
bert. En fi, molta feinada per tal
que tothom passi de curs. Vin-
dria a ser com si a la seva llar fes
reformes, però al final no millo-
rés res. La frustració docent és
gegantina.

Un infern
per David Rabadà

Mania persecutòria
per Jordi Lleal 

Es defineix ‘mania persecutòria’
com una esquizofrènia para-
noide, que pateix aquella per-
sona que se sent perseguida,
turmentada, humiliada o ridi-
culitzada, amb un trastorn bi-
polar amb episodis depressius
greus. Serà que, sense entrar en
termes mèdics, també es podria
aplicar a aquelles persones que
la mania persecutòria la pro-
jecten sobre altres persones,
com és el cas d’alguns fiscals que
no paren de perseguir, humiliar
i turmentar els exiliats i presos
polítics, no només catalans,
presentant recursos de forma
continuada contra la sortida de
les presons per fer treballs so-
cials o cuidar familiars. I el go-
vern espanyol, que està en Ba-
bia o potser no s’atreveix a po-
sar ordre a la Fiscalia. 

Dolores Delgado, fiscal ge-
neral de l’Estat, està confinada? 

En el futur, tot el que està
passant a Espanya serà motiu

de profunds estudis jurídics,
veient com es transgredeixen
contínuament les normes i
procediments jurídics. Am-
nistia Internacional, el no-
vembre de 2019, va demanar
l’alliberament dels Jordis, ara
ho torna a fer i ha redactat un
informe, basat en el Dret In-
ternacional, en què afirma
que la sentència del Tribunal
Suprem se sustenta en vague-
tats sobre el delicte de sedició
i condemna la vulneració dels
drets a la llibertat d’expressió,
reunió, manifestació pacífica,
desobediència civil i protesta
obstructiva. La demanda, altra
vegada, de la llibertat imme-
diata de Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez és demolidora per a
Espanya. Per ara, les autoritats
polítiques i judicials espanyo-
les no han mogut peça i sem-
bla que els Jordis ho tenen
magre. No en faran ni cas,
són uns covards!  

Les millors
perles

700 cases es queden sense llum després que un bou es rasqui el
cul amb la caixa de generadors que subministra l’electricitat
de tot un poble. Ha passat a Escòcia, on la propietària de l’ani-

mal ha acabat demanant disculpes en nom del bou a través de Fa-
cebook i l’ha justificat explicant que va tenir “un atac de picor”.

Un dels elements que hem de tenir sempre a mà en temps
de coronavirus és el gel desinfectant. Conscient d’això,
un dissenyador nord-americà ha creat un dispensador

semiautomàtic d’aquest líquid que es porta al canell i es dispa-
ra com si es tractés de les teranyines d’Spiderman.

Les videotrucades poden provocar moments molt incòmodes,
com ha passat a Zamora. Quan l’alcalde Paco Guarido (IU) esta-
va tancant la sessió telemàtica del Ple municipal, es va sentir cla-

rament com algú deia “¡Qué gilipollas es!”. Sembla que a la persona
que conviu amb el portaveu del PP al municipi no li cau bé el batlle.

517.000 euros per unes vambes. Aquesta xifra, que per a la
majoria de mortals és absolutament desorbitada, és el
preu pel qual s’han venut unes Air Jordan 1 signades pel

mateix Michael Jordan, que les va fer servir l’any 1985, quan va
debutar a l’NBA amb els Chicago Bulls.

Sembla que Donald Trump s’ha proposat dir-la més grossa cada
setmana. Aquest cop, ha admès en una roda de premsa que
s’automedica per prevenir el coronavirus amb hidroxicloroqui-

na, un fàrmac que no té l’aval dels metges. Podria tenir gràcia si no
fos perquè és el president del país amb més morts per la Covid-19.

A les xarxes

@__Ilich__: Queda demostrado que si la
policía te multa, te insulta o te pega, la
culpa es tuya por nacer en el barrio equi-
vocado.

@SergiMaranya: Pedro Sánchez i Inés
Arrimadas arriben a un acord per prorro-
gar l’estat d’alarma durant quinze dies
més.

#15DiesMés #ElsRicsEsManifesten

@ignasisabater: Si aneu a algun bar, res-
taurant o comerç i hi veieu algun error, no
us poseu a gravar ni a fer fotos per penjar-
ho a xarxes. Parleu-ne amb els propietaris.

#BenvingudaFase1
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Castelldefels

POLÍTICA4Si les aigües de l’O-
lla del Rei són brutes, les de la
política municipal de Castell-
defels estan ben remogudes. El
govern de coalició del PSC, Mo-
vem, Esquerra i Junts s’ha es-
berlat abans de complir un any
de vida després que els comuns
anunciessin la seva voluntat de
sortir del govern local.

Tot es va precipitar al Ple del
6 de maig, quan es va fer públi-
ca la sortida de la regidora Ana
Quesada del grup municipal de
Movem, coalició amb qui es va
presentar com a quarta de la
llista a les eleccions municipals
del maig de l’any passat. Quesa-
da va anunciar aquesta decisió el
12 de març, dies abans que es de-
cretés l’estat d’alarma. De fet, el
confinament i la situació excep-
cional del país van ser els argu-
ments que tant Quesada com
Candela López, líder de Movem,
van fer servir al Ple per justificar
que no haguessin anunciat abans
aquesta sortida del govern local.

BOICOT I TRANSFUGUISME
Les intervencions de Quesada i
López al debat van estar marca-
des per la tensió. L’exregidora de
Movem va acusar la coalició de
“boicotejar sistemàticament” els
seus projectes i va dir que no es
pot “enganyar la gent”.

Per la seva banda, López va
titllar Quesada de trànsfuga i va
demanar-li que deixi la seva acta
de regidora fent referència al
Pacte Antitransfuguisme. A més,
també va reclamar a l’alcaldessa
que l’expulsés del govern muni-
cipal, on ostentava les carteres
d’Habitatge, Serveis Socials i De-
pendència i Comerç.

A més, també va apel·lar al
PSC demanant-los si volien man-
tenir la majoria continuant go-
vernant amb Movem o si prefe-
rien mantenir Quesada al go-
vern. De fet, que l’alcaldessa Ma-
ria Miranda i el PSC donessin su-
port a Quesada i lloessin la seva
tasca al govern va ser el que “va
fer moure” els comuns, com ex-
plica López a Línia Mar.

ACUSACIONS CREUADES
Però el moviment de Movem
amb el de la resta de grups del go-
vern no anava compassat. López
explica que el seu grup, que ha
passat de quatre a tres regidors,
entenia que havia perdut pes po-
lític i estava disposat a negociar
les competències. Però assegura
que s’han trobat una “decisió
unilateral imposada” que consi-
deren un “trencament tàcit de l’a-
cord de govern”. Per això, acusa
els seus socis d’haver aprofitat un
“moment de debilitat” de Movem
per fer-los “més mal” i conside-

ra que el PSC “ha boicotejat” el
pacte de govern. Així i tot, des dels
comuns mantenen les seves àre-
es i diuen que s’esperaran a sor-
tir del govern per fer-ho de ma-
nera “responsable”.

La portaveu dels socialistes al
Ple, Esther Niubó, reconeix a Lí-
nia Mar que “es podia haver fet
millor”, però rebat Movem i diu
que no els poden acusar de tren-
car res que no han trencat. A més,
diu que la decisió de repartir-se
entre PSC, ERC i Junts les com-
petències de Quesada es va pren-
dre per majoria, una opció que as-
segura que l’acord de govern
contempla.

DESPROPÒSIT
El líder del PP al Ple, Manu Reyes,
considera que tot plegat “és un
despropòsit” i acusa l’alcaldessa de
“falta de lideratge i de valentia po-
lítica”. Per això, assegura que
està disposat a “liderar un canvi”
i allarga la mà al PSC per firmar
un pacte que el retorni a l’alcaldia.

Movem dona per trencat el pacte de govern firmat amb PSC i ERC. Foto: Movem

Movem anuncia que surt del
govern local i el deixa en minoria
» Els comuns mantenen les àrees per fer una sortida “responsable”
» Reyes estén la mà al PSC per “liderar un canvi” que el faci alcalde

Mor Marta Medina, una de les
fundadores del Grup de Dones
CONDOL4El Grup de Dones
de Castelldefels ha perdut una
de les seves principals funda-
dores, Marta Medina Zurical-
day, que va morir el passat
dissabte 9 de maig.

A través d’aquesta entitat,
Medina va ser una de les impul-
sores i treballadores del Servei de
Mediació i Atenció a les Víctimes
de maltractament de la Policia
Local. I és que la seva vida sem-
pre va estar marcada per la llui-
ta contra la violència masclista i
per la reivindicació de la igualtat
de drets de les dones.

En aquest sentit, les Jornades
de les Dones que s’havia de cele-
brar el 12 de març i que el coro-
navirus va obligar a suspendre
havia d’homenatjar a Medina i a
Dolors Somavilla, membres del
Consell Municipal de les Dones
des dels seus inicis.

Aquest mes de maig també ha
mort África Lorente, que va ser
regidora de l’Ajuntament durant
el primer mandat després del
franquisme com a representant
del PSC. També va ser diputada
al Parlament i primera secretària
del partit a la comarca.

Habitatge | El lloguer s’encareix un 1,6% durant l’abril
Castelldefels i Lleida són les ciutats de Catalunya on més ha pujat el preu dels llo-
guers durant el mes d’abril. Ho diu un estudi del portal immobiliari Fotocasa, que

destaca que a la ciutat el lloguer s’ha encarit tot i la pandèmia i el confinament.

Es tripliquen les persones
ateses pels serveis socials

SOCIETAT4El servei de prime-
ra acollida dels Serveis Socials de
l’Ajuntament de Castelldefels
ha atès més de 1.100 persones
durant el mes d’abril. Això su-
posa el triple de veïns i veïnes
que van necessitar aquest tipus
d’ajuda l’abril del 2019.

El servei de primera acollida
és el primer contacte que tenen
les persones que necessiten al-
gun tipus d’ajuda per part dels
serveis públics. Això representa
que la crisi provocada pel coro-
navirus ha triplicat el nombre de
castelldefelencs i castelldefe-

lenques que necessiten algun
tipus d’ajuda per part dels serveis
socials del consistori.

Des de l’inici del confina-
ment també hi ha 70 persones
més que es beneficien del men-
jador social i també s’ha multi-
plicat el nombre de persones
que reben algun tipus d’ajuda
econòmica per part de l’Ajunta-
ment per poder cobrir les seves
necessitats bàsiques.

Aquestes xifres són una mos-
tra de la greu situació social i eco-
nòmica que està provocant la
Covid-19 a la ciutat.
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Gavà

Nova excavació per conservar
el castell d’Eramprunyà

PATRIMONI4La protecció del
castell d’Eramprunyà avança grà-
cies a una nova excavació ar-
queològica que es posa en mar-
xa i que durarà quatre mesos. Els
arqueòlegs treballaran per res-
taurar la muralla del segle XIV i
per consolidar els murs del re-
cinte i un dels arcs del pati.

A més, es reprendrà l’exca-
vació de les darreres troballes que
es van fer, en què sembla que

s’hauria trobat la base d’una to-
rre de la muralla. També s’am-
pliarà el perímetre de tancament
que es va instal·lar per protegir el
conjunt arquitectònic i es des-
viaran les aigües de pluja, un
dels elements que més perjudica
aquest monument històric.

Mentre durin les obres, que
costaran 200.000 euros pagats
per la Diputació, es mantindran
suspeses les visites guiades.

600 euros per als autònoms i
petits empresaris sense feina
ECONOMIA4L’Ajuntament de
Gavà donarà una subvenció de
600 euros a tots aquells autò-
noms i petits o mitjans empre-
saris de la ciutat que hagin hagut
d’aturar totalment o parcial-
ment la seva activitat durant
l’estat d’alarma decretat pel go-
vern de l’Estat per fer front al co-
ronavirus.

Tots els partits del Ple van vo-
tar a favor d’aquesta mesura, que
comptarà amb una partida ini-

cial de 300.000 euros. L’ajuda va
dirigida a aquells treballadors
que, en comparació amb l’abril
de l’any passat, hagin vist com la
seva facturació queia un 70%.

Durant el mateix Ple, tots els
partits van donar suport a una
declaració institucional que els
emmarca a “treballar i col·labo-
rar al servei de l’interès general”
i a través del qual van traslladar
el condol cap a les famílies dels
ciutadans morts per la Covid-19.

AGRICULTURA4Els pagesos que
cultiven els camps del Parc Agra-
ri estan al límit. L’últim temporal
va tornar a inundar part dels
cultius, sobretot a la zona de
Gavà i Viladecans, i va fer aflorar
algunes de les deficiències que fa
anys que arrossega aquest en-
clavament clau de l’alimentació
del país.

És per això que l’alcaldessa de
Gavà, Raquel Sánchez, i l’alcalde
de Viladecans, Carles Ruiz, han
enviat una carta conjunta al De-
partament d’Agricultura on de-
manen que el Parc Agrari passi a
ser una “prioritat política real” del
Govern i que la conselleria faci
“les inversions que aquest espai
necessita”.

Entre les peticions enviades a
Agricultura, els dos alcaldes se
centren en els temes hidràulics i
exigeixen que s’agilitzin els trà-
mits per fer arribar el Canal de la
Dreta del Llobregat a Viladecans
i Gavà. També reclamen a l’A-
gència Catalana de l’Aigua que
modernitzi d’una vegada els sis-
temes de drenatge que han d’e-

vitar les inundacions provocades
per les llevantades.

Al Departament, a qui de-
manen que augmenti la partida
pressupostària que dedica al Parc
Agrari, li reclamen que elabori un
pla de desenvolupament econò-
mic d’aquest sector, que crea
1.200 llocs de treball i que pro-
dueix el 0,7% del PIB.

PRECAUCIÓ AL CAMP
Amb l’inici del desconfinament i
el permís per començar a fer ac-
tivitats a l’aire lliure, el sindicat
agrícola Unió de Pagesos ha de-
manat als ciutadans que siguin
prudents a l’hora de fer aquestes
activitats per camins agrícoles, es-
pais per on circulen i treballen pa-
gesos amb maquinària agrícola.

Gavà i Viladecans han enviat una carta a Agricultura. Foto: Aj. de Gavà

Reclamen que el Parc Agrari
sigui una prioritat pel Govern

Condol | Mor l’ex-Síndic de Greuges Pere Marrugat
Pere Marrugat, Síndic Municipal de Greuges (2005-2010) i regidor de CiU a l’A-

juntament durant cinc mandats, del 1983 fins al 1999, va morir el 10 de maig
a la nit. Marrugat sempre va estar implicat en la vida social i cultural de la ciutat. 
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SALUT4L’Hospital de Vilade-
cans està tornant, de mica en
mica, a com era abans del coro-
navirus després d’haver-se trans-
format completament per atendre
de la millor manera possible tots
els pacients que hi va portar la
pandèmia. Segons expliquen des
del mateix hospital, el dia 18 no-
més hi quedaven cinc pacients in-
gressats diagnosticats amb la Co-
vid-19. Per atendre’ls amb totes les
garanties, estan en una unitat
d’hospitalització reservada per a
persones contagiades amb el virus.

Aquest és un escenari molt di-
ferent del que hi havia fa només
unes setmanes, quan l’hospital en
ple estava dedicat a atendre els
pacients contagiats amb el virus.

TORNEN LES OPERACIONS
Un dels símptomes que l’hospi-
tal està tornant a la normalitat és
que s’està recuperant l’activitat
quirúrgica programada però, de
moment, amb només tres dels
cinc quiròfans del centre oberts.
Durant el pic de la pandèmia, l’ac-
tivitat es va reduir a operacions

urgents i aquelles relacionades
amb oncologia.

També s’estan tornant a fer vi-
sites, proves i consultes, una ac-
tivitat que ja està a la meitat del
ritme anterior a la pandèmia.

“EVITAR UN REPUNT”
La directora de l’hospital, Mont-
se Oliveras, explica que “la Co-

vid-19 és una malaltia comuni-
tària” que obliga tothom a “ex-
tremar les mesures” i a no “abai-
xar la guàrdia” per “evitar un re-
punt”.

En la lluita contra el corona-
virus, l’hospital també ha acon-
seguit recaptar més de 17.700 eu-
ros tant de particulars com d’em-
preses i entitats de la ciutat.

Baixa el nombre de pacients ingressats amb coronavirus. Foto: Àlex Recolons/ACN

Torna la normalitat a l’Hospital
amb les visites i les operacions

ENTORN4Donar més espai als
vianants en una zona molt po-
blada i, en molts casos, amb vo-
reres estretes que en dificulten el
pas mantenint els dos metres de
distanciament social marcats per
les autoritats sanitàries.

Amb aquest objectiu, des de
principis de mes es limita el tràn-
sit durant els caps de setmana en
quatre quilòmetres de carrers
de la ciutat, bàsicament als barris
de la Montserratina i l’Eixample-
Centre. Aquesta mesura també
connectarà els parcs del torrent
Ballester i la Riera de Sant Cli-
ment i les places de la Constitu-
ció i Salvador Allende.

Els carrers estan tancats al
trànsit des de dissabte a les deu
del matí fins diumenge a les deu
del vespre. Durant aquestes ho-
res només poden circular els
veïns i veïnes que tinguin apar-
caments soterrats a la zona. Per
accedir-hi, ho hauran de fer a tra-
vés dels set punts de control que
s’instal·laran a les entrades i sor-
tides d’aquest recinte exclusiu
per a vianants.

Es crea una zona
de vianants al
centre de la ciutat

El virus aigualeix
el 50è aniversari
de Sant Isidre

FIRES4La celebració del patró
dels pagesos, Sant Isidre, fa mig
segle que pren el pols a la ciutat
per veure’n l’estat anímic i eco-
nòmic. Aquest any, la Fira, que
també és una mostra de la re-
sistència del sector agrícola en un
entorn metropolità que cada ve-
gada el pressiona més, havia de
celebrar la seva 50a edició els
dies 16 i 17 de maig.

El coronavirus ha obligat a
suspendre la Fira de Sant Isidre,
però lluny de desanimar-se, el
sector s’ho pren com un revulsiu
per preparar amb encara més ga-
nes i entusiasme l’edició de l’any
que ve, la del Cinquantenari.

Ajudes | L’AVV Sant Jordi reparteix aliments ecològics
L’Associació de Veïns Sant Jordi ha repartit diverses cistelles d’aliments ecològics en-

tre les famílies més vulnerables de la ciutat. El menjar l’ha proporcionat la Confede-
ració d’Associacions Veïnals de Catalunya davant la crisi provocada per la Covid-19.
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El Prat

Juana Dolores Romero guanya
l’Amadeu Oller de poesia

CULTURA4La pratenca Juana
Dolores Romero Casanova ha
guanyat la 56a edició del premi
Amadeu Oller de poesia per a po-
etes inèdits, un reconeixement
que entrega la Parròquia de Sant
Medir de La Bordeta, a Barcelo-
na, a poetes menors de trenta
anys que encara no han publicat
cap llibre.

Romero Casanova ha acon-
seguit aquest reconeixement grà-

cies a ‘Bijuteria’, un poemari que
el jurat troba “extraordinari” i
amb “imatges molt potents” grà-
cies a uns poemes breus, molt in-
tensos, “que semblen d’un mes-
tre de la poesia més que d’una es-
criptora novell”.

Romero, que no rebrà el pre-
mi fins a la tardor pel coronavirus,
ha titulat ‘Bijuteria’ el seu poemari
perquè no parla de les joies de la
vida, sinó del que és d’un sol ús.

Mediació entre propietaris i
llogaters del sector comercial
COMERÇ4L’empresa munici-
pal Prat Espais ha posat en mar-
xa un servei d’intermediació i as-
sessorament per a propietaris de
locals comercials i llogaters que
tenen botigues i negocis a la
ciutat.

Aquest nou servei vol acom-
panyar el sector comercial en un
moment en què, arran de l’estat
d’alarma decretat pel govern de
l’Estat, molts autònoms i petits
empresaris van haver d’abaixar

la persiana del seu establiment
durant el confinament, quedant-
se sense ingressos durant di-
verses setmanes.

Prat Espais farà d’interme-
diari entre llogaters i propietaris
per afrontar els problemes per
pagar els lloguers mensuals i al-
tres situacions similars, una me-
sura que també s’està impul-
sant en els casos dels habitatges
per aquella gent que no pot pa-
gar el lloguer o la hipoteca.

SOCIETAT4L’impacte de la crisi
social i econòmica provocada pel
coronavirus s’està notant amb
força al Prat. Segons una en-
questa elaborada per l’Ajunta-
ment, el 35,2% dels veïns i veïnes
de la ciutat han perdut la feina a
conseqüència de la pandèmia. Per
edats, qui n’ha sortit més perju-
dicat són els joves, ja que la xifra
s’eleva fins al 36,8% per les per-
sones que tenen entre 18 i 30
anys. El segon col·lectiu més
afectat és el de la franja que va
dels 45 als 64 anys, on són un
35,6% els que han perdut la fei-
na. En canvi, la franja entre els 31
anys i els 44 queden per sota la
mitjana amb un 33,8%.

A aquestes xifres cal sumar-hi
el fet que 11.725 persones estan
afectades per un Expedient de
Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO) a la ciutat, segons les da-
des del Departament de Treball
recollides per l’ACN.

Tot i que més d’un terç dels
ciutadans diuen que han perdut
la feina, només un 29,1% afirmen
que han vist reduïts els seus in-

gressos. Una situació que s’a-
carnissa amb els més joves, d’en-
tre 18 i 30 anys, on són el 44,4%
els que han perdut ingressos per
la crisi.

BON CONFINAMENT
Aquest col·lectiu també és el que
valora més negativament com
està passant el confinament. Un

38,1% diuen que l’estan passant
malament.

En canvi, la resta de ciutadans
diuen que l’estan passant bé,
fent que la xifra global de la ciu-
tat s’elevi fins al 50,4%. Així
doncs, la meitat dels veïns i veï-
nes del Prat estan passant un bon
confinament davant del 28% que
l’estan passant regular.

Estrella Damm és una de les fàbriques de la ciutat que ha fet un ERTO. Foto: Arxiu

Més d’un terç dels pratencs han
perdut la feina pel coronavirus

Política | L’Ajuntament reclama el deute de les llars d’infants
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma la sentència 

que obliga la Generalitat a pagar el deute de les escoles bressol, que a la ciutat 
és de més de 2,7 milions. L’Ajuntament reclama el pagament d’aquest deute.
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Esperat. Desitjat. Anhelat. Llui-
tat. L’ascens a Lliga Femenina 2
que perseguia el BF Viladecans
des de fa molts anys ha arribat de
la manera més inusual. Però ha
arribat. El passat dijous 14, el
club publicava un comunicat ex-
plicant que, després de molts
anys intentant-ho, la temporada
2020-21 el sènior femení jugarà
a la segona categoria del bàsquet
estatal femení.

“Es podria resumir com que
hem arribat a una destinació es-
perada d’una manera no volguda.
Era l’objectiu, i estem molt con-
tents, el club feia molt temps
que ho buscava”, assegura a Línia
Mar l’entrenador del conjunt vi-
ladecanenc, Enric González. “Tin-
drem la possibilitat d’estar en la
mateixa lliga que equips com el
Barça i competir contra elles, la
veritat és que se’ns presenta un
repte molt important”, apunta

l’entrenador, que va renovar el
seu contracte amb l’entitat a
principis de febrer.

Aquest repte, doncs, obligarà
a reforçar l’equip “però sense
tornar-se boig, perquè hi ha una
base molt bona”. Tot i això, Gon-
zález mostra la seva preocupació
perquè no sap quan ni en quines
condicions començarà el curs
que ve. “Hi ha molts detalls del
nostre dia a dia que són incògni-
tes. Hi haurà un altre brot? Com
serà la post temporada o la pre-
temporada? Hem de considerar

que l’aturada, per a les jugadores,
haurà estat com patir una lesió de
llarga durada. Veurem quines
dates plantegen”, reflexiona Gon-
zález, que diu que el reacondi-
cionament físic i la recuperació de
“moviments i fonaments del joc
que el cos ha oblidat” seran clau
per tornar a arrencar.

El BF Viladecans 2020-21,
però, ja comença a tenir forma,
ja que el club ha anunciat tam-
bé les renovacions de Marta
Guerrero, Sonia Pascual, Mar
Ribera i Silvia Marceló.

La plantilla 2019-20, la que ha aconseguit l’ascens. Foto: BFV

Ascens assolit: el BF Viladecans
jugarà a la Lliga Femenina 2

Pau Arriaga
VILADECANS

Handbol | El CH Gavà descarta organitzar el campus d’estiu
Tot i que es comencen a fer passes cap a la nova normalitat i que molts clubs i entitats han anunciat

que faran casals d’estiu, aquest no serà el cas de l’Handbol Gavà. El passat dijous 21 va emetre un
comunicat descartant-ho, al·legant que els és difícil complir amb la seguretat i oferir un bon campus.

Salvats: l’AE Prat seguirà 
a Segona B el curs 2020-21

La resolució de la Co-
missió Delegada de la Fe-
deració Espanyola de

Futbol (RFEF) de principis d’a-
quest mes ha significat la salva-
ció definitiva de l’AE Prat, que la
temporada que ve repetirà a Se-
gona B. Això sí, els de Pedro Dó-
lera ja saben que la categoria
canviarà, ja que de cara al curs
2020-21 la categoria de bronze
del futbol estatal tindrà una nova

subdivisió en cinc grups enlloc
dels quatre habituals.

Sigui com sigui, el conjunt
pratenc tanca una temporada en
la qual ha obtingut moltes més
alegries a les copes (Catalunya i
RFEF) que no pas a la lliga, com-
petició en la qual només va poder
celebrar cinc triomfs. Ara, doncs,
el que toca és començar a prepa-
rar el curs que ve, amb els canvis
que siguin necessaris.

El CB Prat jugarà el ‘play-off’
per intentar tornar a LEB Or

El final del curs basquet-
bolístic 2019-20 per al
CB Prat ja està clar: el

conjunt de Dani Miret serà un
dels participants en el play-off
que servirà per decidir qui acom-
panya el Murcia a LEB Or. En el
cas que fos impossible disputar-
la, el Girona i el Tizona serien els
acompanyants dels murcians.

Els potablava, doncs, esperen
tenir llum verda per poder tornar
als entrenaments i que la Fede-

ració Espanyola fixi el lloc i la data
per a aquesta fase, que jugarien
els cinc millors classificats inte-
ressats en disputar-la.

El format de la competició fa-
ria que el cinquè jugués contra el
sisè i que el vencedor d’aquest
partit s’hagués de veure les cares
contra el segon per la primera de
les places d’ascens. L’altra es de-
cidiria en un enfrontament di-
recte entre el tercer i el quart mi-
llor del grup A1 de la categoria.

| 12
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Amb més de vint anys de carrera plens d’èxits, Esto-
pa ja no necessita presentació. Des que els ger-
mans cornellanencs David i José Manuel Muñoz
van crear el seu grup l’any 1999, s’han convertit
en un dels noms més populars del panora-

ma musical espanyol: temes tan cone-
guts com La raja de tu faldao Ya no me
acuerdoels avalen. El 18 d’octubre de
l’any passat, coincidint amb la celebra-
ció del seu 20è aniversari, van estrenar
el desè àlbum: Fuego. Com a tants al-
tres artistes, la pandèmia del corona-
virus els ha obligat a aturar gires, ro-
datges de videoclips i tota mena
d’actes. Però això no ha estat prou
motiu perquè els Muñoz deixessin
de crear. Sota l’etiqueta #DesdeCasa-
ConMúsica, ja han publicat tres vide-

oclips gravats en confinament.

Tot i que es va publicar fa un any, Canto
jo i la muntanya ballad’Irene Solà s’ha con-
vertit en un dels llibres del confinament.
Després de col·locar-se entre els més ve-
nuts del Sant Jordi virtual, ara ha estat pre-
miat als European Union Prize for Lite-
rature 2020. Aquesta novel·la de Solà ce-
deix el protagonisme a les veus que ha-
biten entre Camprodon i Prats de Molló.

Llibres

Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà

El teatre barceloní El Maldà ha creat un
cicle onlineper mantenir-se a prop del seu
públic. Dilluns de merda és el títol d’a-
questa proposta, que aplega quatre pe-
ces teatrals gravades des de casa per deu
companyies que han actuat a la sala o ho
havien de fer en aquests mesos. La data
d’inici és el 25 de maig i la resta de capí-
tols aniran sortint els dilluns següents.

Teatre

Dilluns de merda
El Maldà

El grup de rock Ratpenat ha presentat
aquest mes de maig el seu segon àlbum
d’estudi, 50% Glam 50% Clavegueram
(Kasba Music). El disc conté onze cançons
que continuen amb la línia irreverent a
la qual la banda ens té acostumats. A més,
compta amb diverses col·laboracions
amb artistes com Morfi Grei de La Ban-
da Trapera del Río, entre d’altres.

Música

Aquesta nova sèrie de Netflix, que cons-
ta només de set capítols, està ambientada
a la dècada dels 40 del segle passat, l’è-
poca daurada de Hollywood. Narra la his-
tòria d’un grup de directors de cinema i
actors que volen aconseguir l’èxit a qual-
sevol preu. En definitiva, una mostra de
com funcionava (i potser com continua
funcionant) la indústria cinematogràfica. 

Pelis i sèries

Hollywood
Ryan Murphy

50% Glam 50% Clavegueram
Ratpenat

Canal Malaia
Un grup de joves catalans, entre els quals hi ha noms co-
neguts a les xarxes socials com Juliana Canet o Bru Este-
ve, han creat Canal Malaia. Es tracta d’una iniciativa digi-
tal nascuda amb l’objectiu d’aglutinar i potenciar el con-
tingut en català a espais com YouTube, Instagram o Tik-
Tok. La majoria d’adolescents i joves catalans són usuaris
habituals d’aquestes xarxes, però consumeixen sobretot
contingut en castellà, perquè n’hi ha molt més i té molta
més visibilitat que el que es fa en català. Per assegurar el

futur de la llengua, Canal Malaia vol que això canviï.

E S T O P AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser cantants de rumba catalana
Tenen una trajectòria de més de vint anys

Famosos

Estrenar tres videoclips confinats
S’emmarquen en el cicle #DesdeCasaConMúsica

L’èxit no els abandona
Els continua acompanyant una munió de seguidors fidels

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

|Maneater
Aquest videojoc permet als jugadors posar-se a la pell d’un tauró blanc i viure
les aventures pròpies del fons marí. Disponible per a PS4, PC, Xbox i Switch.Viu en línia

La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

TIPUS

Sanitat recomana les higièniques a persones sanes, 
les quirúrgiques a casos positius i les EPI a sanitaris

COM LA MANIPULO?

QUINA TRIO?

I DESPRÉS?

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

i SALUT

El coronavirus ens ha portat una nova companya de vida:
la mascareta. A hores d’ara, gairebé tothom té clar que
és un element molt útil per evitar contagis, però encara

continua generant molts dubtes que cal resoldre.
Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de

mascaretes: les higièniques (són les de tela, recomanades per a
persones sanes), les quirúrgiques (recomanades per a persones
amb el virus o amb símptomes compatibles) i les EPI. Aquestes
últimes inclouen les FFP1, les FFP2 i les FFP3, i les han de fer
servir preferentment els sanitaris o altres persones que estiguin
en contacte amb casos positius o sospitosos de coronavirus.
Per posar-nos la mascareta, ens hem de rentar bé les mans

amb aigua i sabó o amb desinfectant, i l’hem d’agafar per les
gomes, sense tocar-ne la part interior ni l’exterior. Un cop po-
sada, ens hem d’assegurar que ens cobreix bé boca, nas i bar-
beta i que està ben ajustada. Per retirar-la, ens hem de rentar
les mans un altre cop i tocar només les gomes. Per últim, si és
d’un sol ús, la ficarem a una bossa i la llançarem a les escom-
braries; si és reutilitzable, la guardarem a la bossa on venia.

Mascaretes: com fer-ne un bon ús

Segons el Ministeri de Sanitat, hi ha tres tipus de mascaretes: 
les higièniques, les quirúrgiques i les EPI (FFP1, FFP2 i FFP3)

Les claus

Amb les mans ben netes i agafant-la per les 
gomes, sense tocar-ne l’interior ni l’exterior

Si és d’un sol ús, a una bossa i a les escombraries. 
Si és reutilitzable, dins la bossa on venia quan la vas comprar

Viu en línia
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