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L’Ajuntament limita
l’obertura de pisos
turístics a Gavà Mar
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La defensa de Can Sellarès
uneix Esquerra i Ciutadans

EL PRAT pàg 12

S’amplia a 5,5 milions el fons
per fer front al coronavirus

PETIT CONSOL pàg 12
Nissan no tancarà el 
magatzem de recanvis
que té actualment al Prat

FUTBOL FORMATIU pàg 13
De Castelldefels a Nova York: 
el somni americà de Guillem Costa
al capdavant de la Barça Academy

El Delta es revolta contra l’“especulació urbanística” pàg 3

Clam pel medi ambient

Castelldefelsesplanteja
denunciar l’Agènciadel’Aigua
Exigeix solucions per als vessaments mentre l’AMB diu que les aigües fecals seguiran arribant a l’Olla del Rei pàg 6
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El projecte Eixample Sud al Prat,
el Pla de Ponent a Gavà i Cas-
telldefels o el nou barri de Lle-
vant a Viladecans. Aquests són
només alguns dels projectes ur-
banístics que amenacen les últi-
mes zones verdes al voltant de les
ciutats del Delta, on els boscos i
els camps no paren de perdre te-
rreny a favor del ciment.

Com que la situació és simi-
lar a tots els municipis del Del-
ta, les plataformes i moviments
que s’han creat per intentar fre-
nar aquests projectes s’han unit
per fer sentir més fort la seva veu.
Jaume Grau, membre de la pla-
taforma SOS Baix Llobregat, ex-
plica que cada vegada hi ha un
“sentiment d’identitat pel terri-
tori que va més enllà de les fron-
teres administratives” i assegu-
ra que això “és molt important”.
La gent s’ha adonat que “el que
passa al poble del costat” també
l’afecta i, per això, “cada cop hi
ha més consciència de territori”.

Un dels exemples més re-
cents és el mig miler de persones
que es van sumar a la marxa que
va anar des de Can Sellarès, on
l’Ajuntament de Viladecans vol
construir diversos pisos que en-
caixonaran una masia històrica
de la ciutat [vegeu pàgina 10],
fins a l’Ajuntament de Gavà.
Aquesta protesta va unir diver-
sos col·lectius que s’oposen a
diferents projectes urbanístics,
però bàsicament es va impulsar
per denunciar la construcció de
fins a quatre barris nous a la
frontera que hi ha entre Gavà i
Castelldefels.

PROJECTES ANTIQUATS
Es tracta del Pla de Ponent, que
preveu construir més de 5.000

nous habitatges que multipli-
caran la població de la ciutat.
L’impacte ambiental més im-
portant és que el projecte es
farà a l’únic pas natural que
connecta la serralada del Garraf
amb la plana del Delta.

Grau considera que aquest
projecte “és legal però no legítim,
perquè estan trinxant el territo-
ri”. A més, denuncia que tots
aquests plans urbanístics es fan
a partir del Pla General Metro-
polità, un document aprovat el
1976, a les escorrialles de la dic-
tadura franquista, quan “ni es
parlava de canvi climàtic” i no-
més s’apostava per “la lògica de
construir i créixer sense parar”.

“Que estigui en un docu-
ment de fa 40 anys no vol dir que
estigui bé”, afirma Grau, que
demana que els governs locals
actuïn davant d’aquests projec-
tes perquè “els ajuntaments po-

den fer coses i impedir projectes
caducats”.

CANVI DE PERSPECTIVA
“Ara hi ha més gent que està
conscienciada”, reconeix Grau,
que afegeix que els valors de la so-
cietat estan “començant a can-
viar”. Per això diu als ajunta-
ments que “entenguin que és un
problema ambiental i de salut pú-
blica” i reclama als diferents go-
verns locals que defensin “la sa-
lut pública dels ciutadans”.

També ho veuen així des de Ni
un pam de terra, del Prat. L’Eva,
una de les integrants de la plata-
forma, explica que “amb el confi-
nament s’ha posat molt en valor
tenir producció de proximitat”,
però també el “valor paisatgístic”
i els espais verds i a l’aire lliure a
tocar de la ciutat on poder prac-
ticar esport o passejar.

Ni un pam de terra va parti-

cipar en la protesta que es va fer
el 2 de juliol a Viladecans i Gavà.
Allà van mostrar el seu des-
acord amb el projecte impulsat

pel govern del Prat Eixample
Sud, que preveu construir més
de 2.600 nous habitatges en
camps del Parc Agrari.

Des de l’entitat denuncien
que el govern del Prat, format pels
comuns i el PSC, “fa molta ban-
dera del Parc Agrari i dels espais
naturals del Delta però no tenen
cap mena de mirament” a l’hora
de construir en parcel·les del
Parc Agrari que deixen de ser
camps per cultivar.

MÉS PROTESTES
L’última protesta que va unir di-
ferents col·lectius en defensa
del territori del Delta és la que va
convocar la plataforma Salvem
l’Olla del Rei el 17 de juliol per
denunciar els vessaments que
pateix aquesta zona humida de
Castelldefels.

Unes 300 persones van par-
ticipar en la manifestació, que
marca un pas més en la mobilit-
zació del Delta per defensar els es-
pais naturals del territori i que
preveu noves protestes a la tardor.

Mobilitzats pel territori
» Entitats del Delta organitzen protestes per denunciar els projectes urbanístics que l’amenacen

» Els moviments locals uneixen forces davant l’augment de la conscienciació de la gent per la Covid 

La manifestació de principis de juliol va aconseguir convocar mig miler de persones. Foto: Twitter (@SalvemElCalamot)

EL PARLAMENT NO VOL
AMPLIAR L’AEROPORT

4La Comissió de Territori
del Parlament demana a
Foment que no faci “cap
projecte d’ampliació de
l’aeroport que impliqui un
augment il·limitat de pas-
satgers” que acabi provo-
cant “un impacte sobre el
medi natural” del Delta.
L’Ajuntament del Prat cele-
bra la decisió de la cambra.

Pau Massip Martori
DELTA DEL LLOBREGAT
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Què n’hem après?

El 14 de juliol va fer quatre mesos que el
meu gran amic, l’Emilio, va morir a cau-
sa de la Covid-19. Va ser el mateix dia que
es va decretar l’estat d’alarma, quan
aquesta malaltia començava a fer estralls.
No cal dir que aquesta pèrdua va repre-
sentar un cop inesperat i un xoc per a la
família i amics. Ens havien dit que el vi-
rus era perillós per a un determinat
col·lectiu de “risc” en el qual l’Emilio no s’hi
trobava. Sia com sigui, el resultat d’aquesta
pandèmia és que tenim una part de la so-
cietat trencada, no només de dolor per la
pèrdua d’éssers estimats, sinó també per
les seqüeles que ha deixat –o, millor dit,
deixa– un virus intel·ligent del qual encara
ens queda molt per conèixer. 

Tot va començar el dia que
vas marxar, estimat amic. No
sabíem què venia i encara no
sabem fins quan durarà tot
això, ja que, en arribar l’espe-
rada fase 3 de la desescalada,
tothom es va mostrar content,
relaxat, alegre... s’havia d’ac-
tivar l’economia. Què està passant ara?
Doncs que comencem a tenir un escena-
ri de brots i rebrots, però no deixo de pen-
sar en la motxilla de morts que portem a
l’esquena. Rere les xifres hi ha persones,
famílies, vides. Ho tenim present, això?

Però tenim una altra “pandèmia” que
també ens afecta globalment, l’escalfa-
ment del nostre estimat planeta, de con-
seqüències terrorífiques i amb el qual ja
fem tard. Amb la crisi de la Covid-19, la
natura ens va donar una lliçó de la manera
com es podia regenerar, el planeta va te-
nir un respir i, torno a insistir, quant n’hem
reflexionat, sobre això? Quant n’han re-

flexionat els governs de l’anomenat “pri-
mer món”? És cert que alguns dels països
que conformen aquest grup han desen-
volupat unes agendes i una sèrie de com-
promisos al respecte (acord de París, el
pacte verd europeu, cimeres climàti-
ques...), perquè són ells, els que tenen més
recursos, els que han de donar exemple
de solidaritat amb la resta i han de fo-
mentar models de producció sosteni-
bles que ajudin a preservar els nostres eco-
sistemes i la biodiversitat. Si no, al pas que
anem, no hi haurà moltes més genera-
cions humanes futures. 

El planeta està malalt i aquí no hi hau-
rà vacuna que ho pugui aturar, de res ser-
virà quedar-nos un mes o dos a casa. En-

tre tots hem de fer mans i mànigues per
sanar-lo. A més a més, ara ja sabem que
moltes de les malalties que patim prove-
nen de la degradació ambiental i que, si
seguim així, destruint la biodiversitat, el
risc que apareguin noves malalties infec-
ciones serà cada cop més probable. Per
tant, el canvi climàtic també té efectes so-
bre la nostra salut. Repeteixo: ja en re-
flexionem suficientment, sobre això?

En diverses ocasions he sentit dir a ex-
perts/tes que la pandèmia ens havia de
servir per aprendre a tenir formes alter-
natives de fer les coses, parlant d’inicia-
tives a favor del medi ambient, a una ex-

plotació sostenible del medi natural... i jo
em pregunto: això ha estat així? Em pre-
ocupa que després d’haver viscut una cri-
si sanitària mundial i de veure com mi-
lers d’éssers humans han perdut (i per-
den) la vida a causa de la Covid-19, en-
cara estem presenciant imatges on la in-
consciència, l’egoisme i la manca de so-
lidaritat de la nostra societat del “primer
món” prevalen. Els interessos individu-
als són el primer i la resta es veu des de
la llunyania, sempre en tercera persona.

Aquest fet em provoca pessimisme. Si
no aprenem a pensar en el bé col·lectiu,
si no deixem de consumir innecessària-
ment, de tenir més empatia vers els altres
(i no parlo només d’éssers humans), si no

deixem de ser tan egocèn-
trics, si no tenim una visió
global del que està passant i
si no reflexionem, a banda
d’esdevenir una societat tite-
lla i fàcilment manipulable
per les elits econòmiques i po-
lítiques, entrarem en una

fase on el compte enrere serà irreversi-
ble. El progrés ha d’estar vinculat a una
societat que valori com s’està explotant
el medi natural i les conseqüències d’ai-
xò; el progrés ha d’anar de la mà d’una so-
cietat lletrada i valenta, activa, que no ca-
lli, que es manifesti, que reflexioni, per-
què el planeta ens necessita i nosaltres a
ell. És una relació de reciprocitat i està a
les nostres mans salvar-lo.

Sé que, amb l’Emilio, aquest hauria es-
tat tema per a una de les nostres llargu-
es converses, i li dedico perquè va marxar
massa aviat, molt ràpid, i perquè sempre
estarà present a la meva vida. Ell ja ho sap.

El progrés ha d’estar vinculat a una societat
que valori com s’està explotant el medi 

natural i les conseqüències d’això

La meva parella i jo
hem donat positiu per
Covid-19. Hem avisat els

familiars i amics amb els qui hem estat
els darrers dies. Són ells els qui s’han
aïllat i han trucat al seu CAP perquè els
fessin les proves. Ningú ens ha pre-
guntat pels nostres contactes ni ha fet
cap rastreig.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pegasus també va ser
el sistema digital d’es-
pionatge israelià amb

què l’Aràbia Saudita de Bin Salman
hauria seguit les converses del perio-
dista crític Jamal Khashoggi amb altres
companys i activistes. Després, va ser
assassinat dins del consolat saudita a
Istanbul.

@txellfeixas

Trágica noticia: asesi-
nada una mujer a ma-
nos de su pareja y en

presencia de su hijo en el barrio del Ra-
val de Barcelona. La violencia de gé-
nero nos sacude de nuevo. Urge seguir
trabajando en medidas de prevención
para poner fin a esta cruda realidad.
#NiUnaMenos.

Juan Carlos I metió pre-
suntamente en España

dinero de Suiza en fajos
de billetes burlando los controles del
aeropuerto de Barajas: el supuesto
testaferro le traía remesas de hasta
300.000 euros en negro en vuelos re-
gulares desde Ginebra a la Zarzuela du-
rante años.

@JesusCintora@MariaEugeniaGay@mirietus

Els semàfors

ACA
Després que la Fiscalia de Medi Am-

bient posés en marxa una investigació
d’ofici, ara és l’Ajuntament de Castellde-
fels qui amenaça de portar l’Agència Ca-
talana de l’Aigua als tribunals pels con-
tinuats vessaments d’aigües residuals. 

pàgina 6

Nissan
La multinacional japonesa ha decidit
mantenir operatiu el magatzem de re-
canvis que té al Prat. La decisió perme-

trà conservar un centenar de llocs de fei-
na, però els sindicats ho consideren una
tàctica de l’empresa per a la negociació.

pàgina 12

Dept. d’Educació
El conseller d’Educació, Josep Bargalló,
va visitar Gavà per presentar el Pla Di-

rector de reforma de l’Institut Bruguers.
El departament destinarà 2,2 milions

d’euros a unes obres que renovaran l’e-
difici, com s’ha fet a l’Escola Gavà Mar. 

pàgina 8
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Castelldefels

Sensors als carrers controlaran
el trànsit en temps real

MOBILITAT4La Policia Local
controlarà en temps real el tràn-
sit de vehicles i persones als ca-
rrers gràcies a una eina creada
per una empresa ubicada al
campus de la UPC. Es tracta
d’una taula on es reprodueix la
ciutat en tres dimensions i on es
poden reproduir qualsevol mena
de dades, que es converteixen en
imatges a l’instant.

Això permet saber al mo-
ment el trànsit que hi ha a cada
carrer del municipi, el flux de via-
nants que circulen pels diferents
carrers i qualsevol incidència

que s’hi pugui produir. Així, la Po-
licia Local pot saber si hi ha algun
accident o alguna aglomeració
que no permeti complir les dis-
tàncies de seguretat.

Per tenir les dades actualit-
zades, s’instal·laran sensors a di-
ferents punts per calcular la
quantitat de gent que hi ha als ca-
rrers. Des de la policia asseguren
que així podran “reaccionar de
forma més ràpida i eficaç” amb
l’objectiu de “reduir delictes, ac-
cidents i totes aquelles conductes
que generen inseguretat o pro-
blemes de convivència”.

Europa ajudarà a millorar
l’ecologia amb tecnologia

INNOVACIÓ4Castelldefels i
Gavà potenciaran les tecnologies
emergents per millorar la qua-
litat de vida dels veïns i veïnes
després que la Comissió Euro-
pea hagi escollit la candidatura
conjunta que els dos municipis
han presentat per formar part de
la xarxa Intelligent Cities Cha-
llenge (ICC).

El consorci creat pels dos
ajuntaments rebrà l’assessora-
ment d’experts d’aquesta xarxa
i totes aquelles eines que es ne-
cessitin per poder desenvolupar
el projecte Circular Data Driven

Cities, que ha d’impulsar la cre-
ació d’una estratègia basada en
l’economia circular i la digitalit-
zació i el disseny d’un entorn vir-
tual on cada ciutadà i cada em-
presa pugui veure quantes emis-
sions de carboni genera amb
les seves accions.

El projecte, que ha aconse-
guit ser un dels cent escollits
d’entre les 130 candidatures de
tot Europa que s’hi van pre-
sentar, comptarà amb la col·la-
boració de centres de recerca,
empreses, societats publicopri-
vades i universitats.

Coronavirus |Posposen l’acte d’homenatge per evitar rebrots
El consistori va posposar l’acte d’homenatge que s’havia de fer divendres 17 de juliol

en memòria de les víctimes del coronavirus i per mostrar l’agraïment als 
treballadors sanitaris. L’Ajuntament va prendre la decisió per evitar contagis. 

MEDI AMBIENT4El govern de
Castelldefels estudia portar als tri-
bunals l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) si no proposa solu-
cions a curt termini per evitar que
hi hagi nous abocaments d’aigües
residuals a la ciutat. El consisto-
ri ho va anunciar en un comuni-
cat fet públic dijous 16 de juliol,
poques hores després que els ai-
guats que hi va haver durant
aquella matinada provoquessin
un nou vessament d’aigua con-
taminada al mar. Això va obligar
l’Ajuntament a hissar de nou la
bandera vermella a les platges de
la Pineda i Lluminetes per la
mala qualitat de l’aigua.

El govern de Maria Miranda
explica que la ciutat no pot es-
perar que es construeixin les
infraestructures necessàries per
evitar que es produeixin els ves-
saments, ja que això són pro-
jectes a mitjà i llarg termini que
no estaran enllestits fins d’aquí
a uns anys.

Per això adverteix a l’ACA,
l’organisme responsable de la
gestió de la xarxa d’aigua, que em-
prendrà accions judicials contra
l’entitat si no ofereix solucions im-
mediates que evitin que hi torni
a haver nous episodis de vessa-
ments, que posen en perill l’eco-
sistema natural de l’Olla del Rei
i contaminen les platges de la ciu-
tat. Les entitats que denuncien
aquest cas també remarquen el
perill per a la salut pública que su-
posen els vessaments.

L’Ajuntament demana que
l’ACA acceleri els projectes perquè
comencin les obres de construc-
ció del tub d’impulsió de la xarxa
de clavegueres i de la nova esta-
ció de bombeig, unes infraes-

tructures que han de solucionar el
problema a mitjà i llarg termini.

COMPROMÍS DEL GOVERN
Sobre l’estació de bombament, a
finals de juny Miranda va man-
tenir una reunió amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, on aquest es va compro-
metre a posar com a màxima
prioritat del pla de reforma d’in-
fraestructures hidràuliques del
Delta aquesta obra.

Des de l’Ajuntament expli-
quen que aquesta estació ha de fa-
cilitar la sortida de les aigües
pluvials cap al mar quan hi ha xà-
fecs, de manera que la xarxa pu-
gui funcionar a ple rendiment du-
rant tota l’estona i evitar que hi
hagi inundacions ni vessaments
d’aigües fecals.

Una altra de les obres que cal
fer és renovar completament el
tub d’impulsió, que recull les cla-
vegueres de Castelldefels i les
porta a la depuradora de Gavà. El
problema és que aquest tub tam-

bé recull els residus de Les Boti-
gues i d’una part de Gavà Mar,
dues zones on, a diferència de
Castelldefels, només hi ha una
xarxa que recull les aigües resi-
duals i les aigües pluvials, cosa
que fa que el sistema estigui al lí-
mit quan plou molt.

NO HI HA SOLUCIONS FÀCILS
Aquesta obra l’ha de fer l’AMB,
que admet que “la solució no és fà-
cil ni immediata” i que “si fos fà-
cil, ja s’hauria fet”. Qui ho diu és el
director de Serveis del Cicle de l’Ai-
gua de l’AMB, Fernando Cabello,
que en declaracions a Línia Mar
reconeix que hi continuarà havent
vessaments a l’Olla del Rei.

Per intentar reduir-ne la gra-
vetat, l’AMB està estudiant la pos-
sibilitat d’instal·lar-hi un filtre per
evitar que hi vagin residus sòlids.
També es plantegen canviar el so-
breeixidor de lloc per tal de pre-
servar aquest espai natural pro-
tegit. Tot, solucions a mitjà termini
que no evitaran nous vessaments.

Els vessaments obliguen a tancar les platges per la mala qualitat de l’aigua. Foto: Aj.

L’Ajuntament vol portar l’ACA
als tribunals per la contaminació 
» Exigeix solucions immediates per evitar nous vessaments al mar
» L’AMB diu que les aigües fecals continuaran arribant a l’Olla del Rei
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HABITATGE4Gavà ja té el seu
Pla Especial Urbanístic que re-
gula l’ús turístic dels habitatges
al municipi. Des de l’Ajunta-
ment expliquen que aquest do-
cument vol garantir la convi-
vència del turisme amb el dret a
l’habitatge, el descans dels veïns
i una mobilitat sostenible. El
Pla arriba després que el govern
municipal decidís suspendre,
durant un any, el permís i les lli-
cències per obrir nous establi-
ments turístics a la ciutat.

Durant aquest any, a més
d’elaborar el pla especial, els
tècnics i especialistes del con-
sistori també han elaborat estu-
dis per observar l’impacte d’a-
quest negoci a la ciutat.

ALTA CONCENTRACIÓ
Els experts han detectat que 218
dels 223 pisos turístics que hi ha
a la ciutat es concentren al barri
de Gavà Mar. La majoria d’a-
quests negocis estan a la zona

que hi ha entre la platja i l’auto-
via, cosa que suposa una con-
centració molt elevada. Per això,
en aquesta part de la ciutat es li-
mitarà l’obertura de nous pisos
turístics a un total de 5% en
cada illa de cases.

Aquesta mesura especial s’a-
fegeix a les que regiran a la res-
ta de la ciutat, on no es podran
obrir aquest tipus de negocis en
habitatges de protecció social

ni en habitatges que no com-
pleixin amb la legalitat.

Des de l’Ajuntament defensen
que “aquesta regulació és cohe-
rent” amb el model de ciutat que
impulsen i afirmen que manté el
“caràcter residencial” de Gavà
Mar. A més, el govern de Raquel
Sánchez ha explicat que preveu
construir un hotel a la zona de
Llevant Mar i dedicar a altres usos
turístics el sector de la Marinada.

El pla s’ha elaborat durant l’any de moratòria per obrir nous pisos. Foto: Aj.

L’Ajuntament limita l’obertura
de pisos turístics a Gavà Mar

» 218 dels 223 apartaments que hi ha es concentren en aquest barri
» El govern de Raquel Sánchez vol construir un hotel a Llevant Mar

Aludyne anuncia que tanca
i acomiadarà 79 treballadors

OCUPACIÓ4La multinacional
nord-americana Aludyne Auto-
motive ha anunciat que tancarà
la planta que té a Gavà i n’aco-
miadarà les 79 persones que hi
treballen. Tot i que el tancament
està previst per a finals d’any, la
direcció preveu començar a aco-
miadar gent a partir del setembre,
segons fonts de Comissions Obre-
res consultades per l’ACN.

El sindicat s’oposa frontal-
ment al tancament i assegura
que l’empresa vol aprofitar la cri-
si provocada pel coronavirus
per fer una “deslocalització en-
coberta” i emportar-se la pro-
ducció a les plantes que té a
França, a la Xina i a la Repúbli-
ca Txeca. La companyia es va

instal·lar a Gavà el 1970 i fabri-
ca peces per a marques com
Ford, Renault, Citroën, Opel o
Mercedes.

El delegat de Comissions
Obreres a l’empresa, Àlex Clave-
ro,  explica que els treballadors no
s’esperaven l’anunci del tanca-
ment i assegura que no hi ha “una
causa econòmica ni organitzati-
va real” per tancar l’empresa per-
què sempre han tingut beneficis.

De fet, esperaven rebre una
nova línia de producció aquest
any i ja havien fet les proves amb
prototips, però l’empresa assegura
que la decisió és “irreversible” i ja
ha començat a negociar les in-
demnitzacions pels acomiada-
ments amb els treballadors.

2,2 milions d’Educació per
reformar l’Institut Bruguers

EDUCACIÓ4El Departament d’E-
ducació destinarà 2,2 milions
d’euros a reformar completament
l’Institut Bruguers. Així ho diu el
Pla Director de reforma que el
conseller del ram, Josep Bargalló,
va entregar al centre i a l’Ajunta-
ment en una reunió que van man-
tenir el passat 16 de juliol.

Les obres, que començaran
aquest estiu amb la millora de les
pistes exteriors, l’entrada princi-
pal i l’accessibilitat al centre, es fa-

ran durant les vacances per no en-
torpir les classes i està previst que
s’acabin el setembre del 2024.

Bargalló diu que “la reforma és
gairebé semblant a una cons-
trucció nova” i assegura que “per-
metrà que Gavà disposi d’un ins-
titut amb totes les condicions i ne-
cessitats cobertes”.

Després de la reunió, el con-
seller i l’alcaldessa Raquel Sánchez
van visitar les obres que Educa-
ció ha fet a l’Escola Gavà Mar.

Successos | Uns grafiters obliguen a aturar un tren
Un grup de grafiters va assaltar un tren que hi havia a l’estació de Gavà i va impe-
dir que seguís el seu trajecte després de pintar-ne el vidre de la cabina del maqui-
nista. Els 100 passatgers van haver d’agafar el següent tren per seguir el viatge.

HOMENATGE4Gavà va recordar les víctimes del coronavirus
el passat 29 de juny, en un acte que també va servir per agrair
la feina als sanitaris, als serveis essencials i als voluntaris.
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Viladecans

PATRIMONI4L’oposició al pro-
jecte urbanístic de Can Sellarès
que impulsa el govern municipal
del PSC i els comuns ha fet que
dos partits tan diferents com Es-
querra Republicana i Ciutadans
s’uneixin per demanar que s’atu-
ri el projecte i es replantegi, tenint
en compte l’opinió dels veïns. La
moció, presentada al Ple de juny
pels dos principals partits de
l’oposició a instàncies de Salvem
Can Sellarès, també va rebre el
suport de Podem, però va ser re-
butjada pels socialistes i els co-
muns, que van aprovar l’inici del
projecte, que preveu construir
més de 230 nous pisos a la zona.

Els partits i les entitats que s’o-
posen al projecte denuncien que
la construcció d’aquests nous
edificis deixarà encaixonada la
masia de Can Sellarès, un edifici
històric de la ciutat considerat Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL).
A més, denuncien que el projec-
te eliminarà la piscina descober-

ta que hi ha, així com altres espais
per fer esport a l’aire lliure i zones
verdes que asseguren que són
molt necessàries en barris com el
de Can Palmer.

Des de l’oposició denuncien
que el govern dirigit per Carles
Ruiz ha abandonat el barri i que
els veïns i veïnes demanen que
s’arregli, que es dinamitzi i es re-
generi, però no que s’hi cons-
trueixin més blocs de pisos.

Des del govern, que va im-
posar la seva majoria absoluta
per aprovar el Pla de Millora Ur-
bana, asseguren que el projecte
permetrà millorar la comuni-
cació del barri amb la resta de la
ciutat i amb Gavà.

També defensen que servi-
rà per incrementar el nombre
d’habitatge social a la ciutat i
per rehabilitar la pròpia masia
de Can Sellarès.

Denuncien que la masia quedarà encaixonada entre els nous blocs. Foto: Aj.

La defensa de Can Sellarès
uneix Esquerra i Ciutadans

» L’oposició reclama que s’aturi el projecte i es debati amb els veïns
» El govern defensa que es rehabilitarà la masia i es guanyarà verd

Comdata anuncia un ERO que
afectarà la seu de Viladecans

OCUPACIÓ4La multinacional
italiana Comdata ha rebaixat la
xifra de treballadors afectats pels
acomiadaments. Si en un primer
moment va assegurar que se-
rien 700, ara ha reduït la xifra a
451, una xifra que CCOO consi-
dera “inacceptable”.

L’antiga Digitex, dedicada a
oferir serveis d’atenció al client
per a altres companyies com Cai-
xaBank, Gas Natural o Telefòni-
ca, té un centre a Viladecans on
treballen 120 persones i un altre
a Esplugues amb 49.

Tot i que aquests dos centres

van ser els únics que es van veu-
re afectats per un ERTO de for-
ça major durant el maig i només
a Esplugues es van acomiadar 90
persones al juny perquè es va per-
dre un dels serveis que oferien,
ara també podrien patir nous
acomiadaments.

En declaracions recollides per
l’ACN, Comissions Obreres con-
sidera que aquestes mesures són
les “més extremes” que l’empre-
sa pot aplicar i asseguren que hi
ha “infinitat de mesures de menor
impacte” que no es volen consi-
derar per “manca de voluntat”.

L’Ajuntament reforça el servei
de desinfecció de contenidors
ENTORN4L’Ajuntament ha de-
cidit que el reforç del servei de
neteja que es va posar en marxa
el març per fer front a la pandè-
mia funcioni fins a finals d’any.
Així ho va aprovar el Ple, que ha
ampliat el contracte amb l’em-
presa Urbaser, encarregada de la
neteja dels carrers de la ciutat,
que cobrarà 260.000 euros més.

Aquest servei consisteix a
netejar els carrers i les voreres,
sobretot a les zones on hi ha més
aglomeracions, com per exemple
al voltant dels equipaments sa-
nitaris, de les residències de

gent gran, dels mercats i super-
mercats o de les comissaries de
policia. També es desinfecten els
contenidors d’escombraries.

L’ampliació del contracte
també servirà per reforçar la
recollida d’envasos i la de paper
i cartró. Amb aquesta modifica-
ció, la segona en menys de tres
anys, el govern local vol evitar
que es repeteixi la imatge de con-
tenidors plens a vessar d’es-
combraries i bosses de deixalles
per terra. A més, aquesta situa-
ció a l’estiu genera pudors i l’a-
parició de rosegadors.

Una olivera recordarà
les víctimes del coronavirus

HOMENATGE4Una olivera plan-
tada al parc de la Marina i una
placa amb un fragment del poe-
ma ‘L’olivera mallorquina’ del
poeta Josep Lluís Pons i Gallar-
za serà el record que la ciutat de-
dicarà a les víctimes del corona-
virus i a tots els que han treballat
o han fet de voluntaris per com-
batre els efectes de la pandèmia.

La placa s’havia de descobrir
en un acte que s’havia de fer di-
jous 16 de juliol al vespre, però

que l’Ajuntament va acabar pos-
posant per evitar rebrots.

Durant la cerimònia, també es
volia mostrar el dol dels veïns i
veïnes cap a aquells ciutadans que
han mort durant la pandèmia i no
van poder tenir una cerimònia de
comiat. A més, l’acte també volia
ser un homenatge cap al sector
sanitari i cap a totes aquelles
persones i col·lectius que treba-
llen per lluitar contra la pandèmia
provocada pel coronavirus.

Nou càrrec | Ruiz és escollit president de +Biodiversitat
L’alcalde Carles Ruiz ha estat escollit nou president de la Xarxa de Governs Locals

+Biodiversitat, una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
L’entitat es dedica a promoure polítiques de conservació del patrimoni natural.
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OCUPACIÓ4La direcció de Nis-
san va anunciar a finals de juny
que el magatzem de recanvis que
l’empresa automobilística té al
Prat és l’únic centre de treball que
mantindrà obert a Catalunya.
Així ho van dir els representants
de la companyia a través d’un co-
municat recollit per l’ACN. En
aquest document, la marca ni-
pona explica que han pres la de-
cisió de mantenir el magatzem del
Prat, on treballen 110 persones,
“després d’una anàlisi i posterior
proposta de l’equip directiu de
Nissan Motor Ibérica”.

En el mateix comunicat, el re-
centment nomenat responsable
de Nissan a Espanya, Frank To-
rres, deia als treballadors i tre-
balladores de la marca japonesa
que mantenir el magatzem de re-
canvis ubicat al Prat és “una
bona notícia per a tots”, però
també va aprofitar per carregar
contra els sindicats. Torres con-
sidera que mantenir el magat-

zem és una “fita fins i tot quan no
s’ha tingut l’oportunitat d’iniciar
el diàleg”.

Davant d’aquesta notícia, els
sindicats van respondre que Nis-
san no devia tenir previst tancar-
lo en cap moment, però el van in-
cloure en l’anunci del tanca-
ment de totes les fàbriques que
la marca té a Catalunya perquè
així ara el poden treure de la llis-
ta i sembla que “minimitzen

l’expedient” de regulació “durant
la negociació” per acomiadar la
resta de la plantilla.

Fonts sindicals expliquen a
l’ACNque l’objectiu de Nissan és
tancar la fàbrica de la Zona
Franca, la de Montcada i la de
Sant Andreu, així com el centre
tecnològic, el de distribució que
hi ha al port i el centre de com-
pres, punts que continuen pre-
sents a la negociació.

Un treballador del magatzem de recanvis que Nissan té al Prat. Foto: ACN

Nissan no tancarà el magatzem
de recanvis que té a la ciutat

» La marca japonesa manté aquest centre, on treballen 110 persones
» Els sindicats asseguren que la companyia mai l’ha volgut tancar

Tanquen els espais esportius
i culturals per evitar rebrots

CORONAVIRUS4L’Ajuntament
del Prat ha tancat els equipa-
ments esportius i ha suspès les ac-
tivitats culturals per complir amb
les recomanacions anunciades
per la Generalitat per als muni-
cipis de la primera corona me-
tropolitana, on també hi ha inclòs
Viladecans i on s’ha tancat els
parcs infantils i les pistes espor-
tives a l’aire lliure.

La decisió es va prendre dis-
sabte 18 de juliol després que els
alcaldes tinguessin una reunió
per videoconferència amb el pre-
sident Torra i la consellera de Sa-

lut, Alba Vergés, entre altres con-
sellers. Després de la trobada, els
representants dels municipis van
denunciar no haver rebut “una ex-
plicació clara i coherent sobre
com aplicar als municipis les di-
ferents mesures aprovades i pu-
blicades” pel Govern.

Per altra banda, tot i que no
formen part d’aquesta primera co-
rona on la Generalitat ha fet les re-
comanacions, Gavà i Castelldefels
també van decidir prendre me-
sures extraordinàries i suspendre
els actes al carrer i demanar que
es redueixi la mobilitat als veïns.

Esquerra pregunta al Senat
pels plans sobre la nova autovia
TERRITORI4Els senadors d’Es-
querra Republicana Ana Surra i
Bernat Picornell van preguntar
al ministre de Foment, José
Luis Ábalos, si el Pla Director de
l’Aeroport del Prat 2017-2026
encara contempla la construcció
d’una autovia que ha de con-
nectar aquesta infraestructura
amb el port, situat a la desem-
bocadura del Delta.

El grup municipal d’ERC va
fer arribar aquesta pregunta al
ministeri a través dels seus se-
nadors perquè considera que la
construcció d’aquesta nova au-

tovia “trencaria el terme muni-
cipal del Prat i l’enllaç de la ciu-
tat amb l’ecosistema agrícola
del Parc Agrari, els espais natu-
rals del riu Llobregat i la platja”.

Els republicans afirmen que
vetllaran “per evitar més agres-
sions al territori” de la ciutat i
asseguren que el projecte d’a-
questa autovia, que ha de con-
nectar amb el pont Nelson
Mandela inaugurat el 2015, su-
posarà “el trinxament dels te-
rrenys agrícoles situats al sud
del nucli urbà”, que formen
part del Parc Agrari.

S’amplia a 5,5 milions d’euros
el fons per fer front a la Covid

ECONOMIA4La Taula per a la re-
construcció social i econòmica del
Prat, formada per partits polítics,
agents socials i agents econò-
mics de la ciutat, ha firmat un
acord que comptarà amb un
pressupost de 5 milions i mig
d’euros “per impulsar la recons-
trucció socioeconòmica de la ciu-
tat” davant les conseqüències
provocades per la pandèmia del
coronavirus.

El document es va firmar di-

jous 16 de juliol a la tarda en un
acte que es va fer a la granja de la
Ricarda.

Sindicats, patronal i partits
polítics, fins i tot aquells que no
tenen representació al Ple, donen
suport a un pla de treball que tin-
drà quatre grans eixos d’actuació
i que preveu aplicar més de 70
mesures concretes en diferents
àmbits com són l’educació, les po-
lítiques socials o les ajudes al tei-
xit comercial i empresarial local.

Política | Relleu de Podemos al Ple
Sandra Daza ha deixat de ser la representant de Podemos al Ple després de sis anys. La

regidora, que aquest juliol es va acomiadar del Ple, ho deixa per motius personals i labo-
rals. Carmelo Declara, segon de la llista a les municipals, agafarà el relleu el setembre.



Bàsquet | Dani Miret seguirà al capdavant del CB Prat
El passat dimarts 14 es va confirmar la renovació del vincle entre el CB Prat i el Joventut,

acord que també es tradueix en la renovació del contracte del tècnic Dani Miret, que el club
potablava va confirmar tres dies més tard. Serà el tercer curs de Miret al Joan Busquets.

If I can make it there, I'll make it
anywhere. It's up to you, New
York, New York. (Si puc fer-ho
aquí, podré fer-ho a qualsevol lloc.
Depèn de tu, Nova York, Nova
York). Aquest fragment de la po-
pular cançó de Frank Sinatra
parla de les oportunitats que
brinda aquesta ciutat a tothom
qui estigui disposat a treballar de
valent. I ara mateix, hi ha un cas-
telldefelenc que està fent el seu
camí a la ciutat que molta gent
considera la capital del món.

Guillem Costa és el Director
de Projecte Local (DPL) de la
Barça Academy de Nova York des
de fa un any i sis mesos. Va co-
mençar a clavar puntades a la pi-
lota a la UE Castelldefels i vesti-
ria el groc de l’equip de la seva
ciutat entre els 5 i els 19 anys.
Aleshores va emprendre el camí

de les banquetes, primer també
a la UEC i posteriorment a la
Damm. El seu primer contacte
amb el Barça, explica a Línia
Mar, va ser en un campus d’es-
tiu durant el 2014. Dos anys i mig
més tard, els projectes amb les
acadèmies del club li requeririen
una dedicació total.

“La feina del DPL és apassio-
nant, m’ho passo molt bé. Té
una barreja molt maca entre l’as-
pecte esportiu i l’estratègic i d’o-
peracions. A més, la gestió de
grups i recursos humans, cosa
que m’agrada especialment, té
una importància cabdal a l’hora
de compartir tot el que el projec-
te Barça Academy i el club volen
transmetre arreu del món”, ex-
plica des de 6.200 quilòmetres de
distància de casa seva.

I és que Costa ja està acostu-
mat a veure món. “Des de que
vaig entrar a l’FCBEscola la tem-
porada 2016-17 he estat a Okla-
homa, Houston, Miami i Atlan-
ta (també als Estats Units),  Perth

(Austràlia), Wellington i Auc-
kland (Nova Zelanda), Lund
(Suècia), Ohrid (Macedònia) i
Buenos Aires (Argentina)”, apun-
ta, repassant les seves experièn-
cies arreu del planeta.

SENSE DATA DE TORNADA
I és que viure i treballar en una
ciutat com Nova York és un som-
ni i un repte que molta gent vol-
dria tenir l’ocasió de tenir i, per

això, de moment no té data de
tornada a casa. “L’experiència
està sent molt positiva en tots els
sentits. Ens està permetent co-
nèixer una ciutat meravellosa i
una cultura i forma de vida molt
diferent. Es troben a faltar la fa-
mília, els amics i la vida a Cata-
lunya, però de moment l’expe-
riència està sent molt enriquido-
ra. No sabem quant de temps es-
tarem aquí, suposo que quan

sentim que és el moment de tor-
nar, ho farem”, afegeix.

Costa, a més, ha hagut de
viure aquest 2020 marcat pel
coronavirus lluny dels seus.
“Sembla que cap a mitjans de ju-
liol seguíem estabilitzats, tot i
que preocupa l’augment de casos.
Esperem que pugui revertir-se la
situació aviat a la resta del país i
que aquí els casos puguin seguir
disminuint a poc a poc”, conclou.

Vivintel somniamericà
» El castelldefelenc Guillem Costa és el Director de Projecte Local de la Barça Academy de Nova York
» El tècnic diu que troba a faltar la família i els amics però creu que l’experiència és “molt enriquidora”

Costa va arribar a Nova York fa un any i sis mesos. Fotos: Twitter (@GuillemCosta i @BarcaAcademyNY)

Pau Arriaga
CASTELLDEFELS
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La pandèmia del coronavirus ha desafiat
el sistema sanitari català, integrat per pro-
fessionals que s’han deixat la pell convi-
vint amb la manca de material i amb unes
xifres esfereïdores. El cap de Societat de
RAC1, Benet Íñigo, ha parlat amb molts
d’ells i ha aplegat els seus testimonis a Es-
sencials. El doctor Bonaventura Clotet ha
escrit el pròleg del llibre.

Viu en línia

Llibres

Essencials
Benet Íñigo

Un monòleg que és molt més que un
monòleg. Així és El peliculero, el showde
Víctor Parrado que inclou píndoles mu-
sicals, dosis d’improvisació que fan que
cada funció sigui diferent i, per sobre de
tot, molt de cinema, ja que Parrado es
posa a la pell d’un presentador de la gla-
murosa i elegant Gala dels Oscars.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

El peliculero
Víctor Parrado

El terrassenc Pere Traserra, conegut ar-
tísticament com Un tal Pere, acaba de pu-
blicar Un llarg hivern. Aquest nou EP in-
clou cinc cançons en què el cantautor
mostra el seu vessant més introspectiu,
amb Veurem el sol al cel d’Irlanda com a
single principal. Destaca també la cançó
Un passeig per Lovaina, que compta amb
l’exconseller Toni Comín al piano.

Música

A La nova escola, Ventura Durall s’endin-
sa en el programa Escola Nova 21, una ini-
ciativa pionera que proposa replantejar
i actualitzar el sistema educatiu català. Du-
rall aprofita l’exemple d’aquest corrent per
preguntar-se com hauria de ser l’apre-
nentatge en el món actual. Aquest do-
cumental es va estrenar al DocsBarcelo-
na i ara arriba a les sales de cinema.

Pelis i sèries

La nova escola
Ventura Durall

Un llarg hivern
Un tal Pere

Sant Jordi d’estiu
Sant Jordi és un dels dies preferits de l’any de molts cata-
lans i, tot i que la pandèmia del coronavirus va impedir-
ne la celebració el passat 23 d’abril, la Cambra del Llibre i
el Gremi de Floristes es van afanyar a buscar una nova
data: el 23 de juliol. Ara, però, amb els nous brots que

afecten l’àrea metropolitana, finalment aquest dia no es
podrà celebrar com s’hauria desitjat. A Barcelona, per
exemple, ja s’han suspès les parades que s’havien de

col·locar al Passeig de Gràcia. Malgrat tot, les roses i els
llibres, refugiats a les floristeries i les llibreries, aspiren a
ser els protagonistes d’una diada forçosament atípica. 

Júlia i Pau Serrasolsas són dos joves ger-
mans del barri de Sant Andreu de Palo-
mar de Barcelona. L’any 2018, després

d’haver fet els primers passos en el món
de la música amb el grup La Púrria, es

van presentar com a duo sota el nom de
Ginestà amb un disc autoeditat:

Neix. Aquell primer treball va fun-
cionar força bé i, el mes de no-
vembre de 2019, van presentar
el seu segon disc, Ginestà, amb
el qual van guanyar el premi

Enderrock per votació popular
a millor disc de cançó d’autor

de l’any. Aquest juliol han publi-
cat una nova cançó, Molts estius

queden per viure, una crida a
l’optimisme després d’uns me-
sos molt durs per a tothom.

G I N E S T À

SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de música emergent
‘Estimar-te com la terra’, el seu tema més escoltat

Famosos

Publicar una cançó i un videoclip
Es tracta del single ‘Molts estius queden per viure’

Bona acollida
Com de costum, han triomfat entre el públic més jove 

QUÈ HAN FET?

No t’ho perdis

| Ghost of Tsushima
Acció, història i aventura són els ingredients principals de Ghost of Tsushima, el nou 

videojoc que han fet els creadors de la saga inFamous. Diponible per a Play Station 4.

QUI SÓN?
La fitxa
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EL CONSELL DE LA SETMANA

NO LLENÇAR...

Només es poden fer servir les barbacoes d’obra 
que tenen mataguspires i sistema de tancament

DEIXALLES

BARBACOES

EN CAS DE FOC

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

i OCI

Ara que ja hem descartat fer grans viatges lluny de casa
durant aquestes vacances d’estiu, els racons que tenim
a la vora es preparen per rebre més visites que mai. Re-

descobrir les muntanyes, boscos i parcs naturals de casa nos-
tra és un dels plans que més ve de gust fer després d’haver
viscut un confinament. Però l’afluència de gent, sumada a les
altes temperatures, pot fer augmentar el risc d’incendis.
Per protegir l’entorn natural (i a nosaltres mateixos), la Ge-

neralitat proposa diversos consells preventius a tenir en
compte a l’hora de fer una excursió. En primer lloc, cal recor-
dar que llençar burilles enceses o llumins mentre caminem o
conduïm és molt perillós, com també llençar coets, petards o
focs artificials. Pel que fa a les barbacoes, només es poden fer
servir si són d’obra i tenen mataguspires i un sistema de tan-
cament. Abans de marxar, hem de recollir totes les escombra-
ries i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada.
D’altra banda, en cas que un incendi ens sorprengui a

camp obert, ens n’hem d’allunyar en direcció contrària al vent
i, si podem, mullar un mocador i tapar-nos la cara per evitar el
fum. No ens hem de refugiar en pous ni en coves. 

Gaudir sense posar la natura en risc

Burilles enceses, llumins, coets, petards o focs artificials:
poden provocar grans incendis ràpidament 

Les claus

Abans de marxar, hem de recollir totes les escombraries 
i deixalles que hàgim generat durant la nostra estada

Si hi ha un incendi, ens n’hem d’allunyar en direcció 
oposada al vent i tapar-nos la cara amb un mocador mullat 

EL CONSELL DE LA SETMANA
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