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La soledat no desitjada
afecta una part molt
important de la gent gran

Emma Vilarasau serà una de
les encarregades d’aixecar el
teló de l’Atrium de Viladecans
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800 empreses de Castelldefels
han fet ERTOs des del març
Foto: Iberia

L’hostaleria i el comerç són els sectors més afectats pels expedients i ja hi ha 3.400 veïns i veïnes sense feina pàg 6

GAVÀ pàg 8

Els aiguats tornen
a contaminar la platja
amb aigües fecals

Un altre ‘no’
Viladecans també rebutja l’ampliació
de la tercera pista de l’Aeroport pàg 10

EL PRAT pàg 11

L’Ajuntament suspèn tots els
actes de Festa Major pel virus
ESPORTS pàg 12

El futbol i el futbol sala,
en marxa el mes d’octubre
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Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat
Albert Ribas
BAIX LLOBREGAT
“Quan s’està sol fa vergonya dirho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpidores, són dos exemples del relat que han fet algunes de les persones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xifres de la Generalitat, a Catalunya hi ha 334.000 persones majors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pateixen una soledat no desitjada.
El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zones rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels enquestats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clarament femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones.
“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benestar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estudi són “preocupants”. En aquesta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un problema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’encara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària
de paradigma, però està costant”, alerta Rodríguez.
I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir començar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles diferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

tat. Als joves se’ls ha de conscienciar sobre això”, diu la coordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on inclou les famílies, les administracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afirma Rodríguez.
Sobre el paper de les administracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratègiques”, però afegeixen que “fan
falta accions”. Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més prevenció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la realitat i avançar-nos als nous casos”. Tot això, remarquen, necessita un finançament de les ad-

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat
ministracions que actualment
és insuficient.
SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del coronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una soledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder semblar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, alerten des d’Amics de la Gent Gran.
“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Benestar i Desenvolupament. Alguna cosa falla si com a societat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.
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Els semàfors

La lupa

La pedra a la sabata
per Mireia Boya Busquet

AMB

Els aiguats de principis de mes van tornar a contaminar la platja de Gavà amb
aigües fecals. Tot i que l’AMB va anunciar una inversió de 5,1 milions per construir un nou col·lector per a finals del
2022, es necessiten solucions urgents.
pàgina 8

Fa molt de temps que Miquel Buch hau- han perpetrat. Amb Buch a Interior és fer-hi res. Ell, símbol de la contradicció
ria d’haver estat destituït pel President quan s’han donat els episodis de major més gran d’aquest Govern, prova de la
Torra, però no per una qüestió partidis- violència policial en contra de manifes- manca d’estratègia conjunta, amb pata després de la remodelació de l’espai po- tants al nostre país. Tot i això, a l’audi- raules que demanen apretar i fets que es
lític postconvergent, sinó per les polítiques toria interna més gran de la història de personen com acusació particular quan
repressives contra la dissidència política la policia catalana, no es donava cap ex- la gent es mobilitza i els antiavalots cari l’independentisme que ha dut a terme plicació ni disculpa cap als agredits a les reguen. Ell, el Mr. Hyde que ha contrides de la Conselleria d’Interior. Malau- protestes per la sentència als líders in- buït a esquerdar la confiança de la gent
radament, es continua pensant més en dependentistes, ni es concretava cap en els polítics actuals.
termes electorals, per reforçar un espai sanció a BRIMO i ARRO pels abusos coEl procés d’alliberament social i napolític nounat i començar la
cional del nostre país necesprecampanya a les portes de
sita urgentment un gir radila probable inhabilitació del Buch s’emporta tristos rècords repressius, cal en la política dels cossos
President Torra i la convoseguretat, perquè aquests,
en nombre de ferits a les mobilitzacions, de
catòria d’eleccions autonòper fi i per sempre, estiguin
miques, que en termes de
al servei de les persones i dels
detinguts i empresonats a les protestes seus
país, amb una crisi econòdrets socials, civils i pomica i social postpandèmica
lítics. Perquè les demandes
que amenaça greument la vida digna de mesos. Paper mullat. Figurants de cara populars de llibertat i justícia no es veles classes treballadores. No ens merei- a la galeria.
gin mai més truncades a cops de porra
xem que això sigui així.
Ell, sempre defensant corporativa- i amb carrusels. Per a desterrar in eterMiquel Buch s’emporta tristos rè- ment una policia autonòmica al servei num l’única violència que hem vist i pacords repressius, en nombre de ferits a dels interessos de l’Estat, en lloc de so- tit aquests darrers anys, la dels antiavales mobilitzacions, detinguts i empreso- lidaritzar-se amb els manifestants i re- lots. Som un poble desobedient i no vionats a les protestes i acceptant el des- conèixer que qui controla els antiavalots lent que necessita una policia al seu serplegament dels antiavalots dels cossos i dels Mossos i és responsable de la re- vei que ho entengui i ho respecti.
forces de seguretat de l’Estat, així com els pressió viscuda no governa a Catalunya
abusos per motius ideològics que aquests sinó a Madrid, i que la Generalitat no pot
Publicat a El Món.cat

AENA

L’Ajuntament de Viladecans també rebutja l’ampliació de la tercera pista de
l’Aeroport. Tots els partits no volen que
s’allargui ni cap al Prat ni cal al Remolar
i demanen a AENA que protegeixi
l’entorn natural que es veuria afectat.
pàgina 10

BF Viladecans

El primer partit oficial de les viladecanenques en més de mig any, l’estrena a
la Lliga Catalana, va saldar-se amb una
victòria (69-66 contra la UE Mataró). El
pròxim repte, però, serà majúscul: una
visita a la pista de l’Snatt’s Sant Adrià.
pàgina 12
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El Twitter en paper

@ClaudiaRiusL
A favor d’una Barcelona verda, en contra d’una Barcelona desconnectada del país. No podem pagar-nos
un pis a la ciutat, com voleu que ens paguem un pàrquing? Doneu SOLUCIONS a la gent que no és de Barcelona però treballa aquí. Què faran els estudiants que pugen i baixen?

@DaniJorquera_
Avui els d’una immobiliària estan fent visites al pis del veí i, en
veure’m, m’han somrigut i en to simpàtic m’han dit “no pateixis que no us
posarem aquí ni a panchitos ni a moros”. Els he dit que mentre no s’hi posessin uns racistes com ells, en tenia
prou. No els ha fet gràcia.

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

@AlbertLloreta
Molt mala notícia per al
català a YouTube. Google retira els subtítols comunitaris, una via ràpida i lleugera
per a l’addició de subtítols que permetia als usuaris traduir ells mateixos
els seus vídeos preferits. Llengües com
el català no tenen gaires portes d’entrada més.

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor
Ferran i Lola Surribas
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@EvaPiquer
Que només podem tirar endavant. Que moltes coses són lleis de
vida i que la vida té lleis molt putes.
Que ens morim uns quants cops abans
no ens morim del tot. Que la vida és
curta, però cada nit d’insomni se’m fa
molt llarga. Que de vegades guanya
l’amor.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

Crispat Paradoxa en el segrest de Messi
per David Rabadà

illor portar mascareta que morir-se. Aquesta és la conclusió
d’una nena valenciana que ha hagut de començar l’escola
amb mascareta. “És una mica pitjor perquè no pots respirar
del tot, però no passa res! És millor això que morir-se”, ha dit la petita
en ser entrevistada per À Punt a les portes del col·legi.

M

n temps de coronavirus, la paraula ‘gel’ s’associa molt més
al desinfectant que no pas als glaçons. I si no, que li preguntin a la tuitaire que ha ficat la mà a una màquina de gel
d’un establiment de menjar ràpid esperant rentar-se les mans i,
en comptes d’això, li han caigut alguns glaçons a sobre.

E

n vídeo d’una formació a uns venedors de l’empresa d’alarmes Securitas Direct publicat a ElDiario.es ha revelat les peculiars formes de la companyia. “O posa l’alarma o no dorm”, repeteixen el formador i els alumnes a l’uníson parlant d’un potencial
client, a qui haurien d’espantar perquè acabés comprant l’alarma.

U

n home o dona amb “do de gents, sociable i amb una veu
projectada (to elevat)”. Aquesta és la descripció que han
fet a La Sexta del que han batejat com a “supercontagiador o supercontagiadora” de coronavirus. La idea s’ha fet viral a
les xarxes, on molta gent s’ha identificat amb aquest perfil.

U

n presentador de Telemadrid estava recordant a l’audiència
els col·laboradors que hi hauria al programa aquella tarda
quan va donar un nom sorpresa: Nacho Vidal. Davant del riure de la seva companya, el presentador va rectificar i va explicar que
en realitat es tractava del periodista Nacho Abad. Un lapsus curiós.

U
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Denuncien la mort de diversos peixos
per un vessament a Castelldefels

2

L’executiva del PDeCat del Prat
deixa el partit per anar a Junts

3

Viladecans rebutja l’ampliació
de la tercera pista de l’Aeroport

4

Inundacions a Gavà i Castelldefels

5

Castelldefels farà d’acusació particular
en el cas de l’agressió a un metge

El Departament d’Educació no
veu la gravetat de la pandèmia
des dels seus despatxos. Els qui
som a l’aula estem esmaperduts
davant els canvis de decisions i
manca de previsió del conseller.
Resulta obvi que a Secundària,
amb més de 30 alumnes per aula,
mascaretes lliures i higiene com
es pugui, el nombre d’infeccions
per la Covid-19 pujarà com l’escuma. A més, enviar els docents a
aquest calvari resultarà tota una
execució. Qui no ho vegi és un
il·lús. Però a tot això cal afegir
transgressions flagrants de la normativa sanitària en els nostres
centres. Si es prohibeixen les trobades de més de deu persones en
qualsevol lloc, a molts instituts
s’han donat reunions atapeïdes
de desenes de docents sense mascareta on se’ls diu que hauran de
fer més hores laborals fora del
marc legal. Això sí, el Departament parla dels grups estables
com el gran fre a la Covid-19, la
qual cosa, i per a qui coneix l’aula,
sap que és una idea impossible i
concebuda per qui no treballa en
un institut. Tot plegat sembla que
obrir així les aules serà per deixar
contents als progenitors, votants
potencials, sacrificant la minoria
electoral dels docents. La pregunta és, si hi ha un sol mort sota
aquesta irresponsabilitat, quina
cara posarà en Bargalló?

Un segrest es defineix com:
“Retenir a una persona contra
la seva voluntat, per obtenir-ne
algun profit per part del segrestador, diners, canvi amb
altres persones, entrega d’armes, etcètera”. A les pel·lícules
d’espies, és molt freqüent veure aquests intercanvis, especialment en temps de la guerra
freda, a la línia fronterera de
Berlín.
Messi havia anunciat la seva
marxa del Barça i la directiva refusà els seus desitjos, adduint
clàusules del contracte. D’acord
amb això, Messi ha reculat i per
no acabar davant dels tribunals per resoldre el conflicte, ha
anunciat que es queda per jugar
la temporada 2020-2021. La
paradoxa és que estant “segrestat”, continuarà cobrant
una milionada i el club dels
seus amors podrà comptar amb
el millor jugador del món, durant una temporada més. La de-

per Jordi Lleal

finició de segrest, en aquest cas,
salta pels aires, perquè segrestat i segrestador hi surten guanyant, serà que aleshores el
mot segrest és massa contundent i millor aplicar-li el concepte “retenció com a ostatge”?
Alguns culers potser esperaran que a Messi li sobrevingui
la “síndrome d’Estocolm”, aquella en què el segrestat acaba optant per les idees dels seus segrestadors, i decideixi, passada
la temporada, continuar al Barça fins a la seva retirada.
A Catalunya, tenim els presos i exiliats polítics segrestats per
l’Estat espanyol per aconseguir
refredar les ànsies independentistes de molts catalans, malauradament en aquest cas el possible benefici només és per a l’estat espanyol i els presos i exiliats
polítics són, amb tota seguretat,
ostatges del poder central.
Són la cara i la creu de la mateixa moneda.

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

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

A les xarxes

#ArgimonAlTimó

@jaumepadros: En temps de dificultats i
incerteses dona tranquil·litat saber que
tens al capdavant de la nau algú com Josep Maria Argimon. La confiança és plena.

#Macrofusió

@AdriaAlsina: És una bomba atòmica contra Barcelona i el sector financer català que
tanca el cercle començat amb la fallida de
Banca Catalana. Felicitats a tots els premiats.

#TaulaDeDiàleg

@adrisantaa: Pedro Sánchez i Quim Torra
han parlat per telèfon. Han acordat buscar
una data per a la taula de diàleg que es
farà a Barcelona.
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Exèrcit | Els militars busquen reclutes a Castelldefels
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Una furgoneta de l’exèrcit es va instal·lar a la ciutat el 26 i 27 d’agost per intentar
reclutar joves que vulguin ser militars. L’exèrcit ha fet aquesta campanya, que també va anar a Badalona, perquè aquest curs no ha pogut anar a fires ni a instituts.

Més de 800 empreses locals
han aplicat ERTOs des del març
» L’hostaleria i el comerç són els sectors més afectats pels expedients
» L’agost es va tancar amb 3.400 persones sense feina a la ciutat
ECONOMIA4Més de 800 empreses que tenen la seu a Castelldefels han aplicat un Expedient de Regulació Temporal
de l’Ocupació (ERTO). Segons
les dades recollides per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, 792 ho han fet per força
major, mentre que una vintena
més ho han fet per altres causes.
En total, aquests expedients
han afectat 4.373 treballadors,
tot i que no tots són, lògicament,
castelldefelencs.
Per sectors econòmics,
l’hostaleria és el sector més perjudicat, amb 1.674 persones afectades, quatre de cada deu que
han patit un ERTO en empreses
locals. És la xifra més elevada de
tota la comarca, mostrant el fort
impacte que ha suposat la Covid
per al sector turístic i hoteler. Per
darrere se situen el comerç a
l’engròs i al detall, amb 680
persones afectades, i la construcció, amb 352.

La crisi afecta especialment el sector de l’hostaleria i el comerç. Foto: Aj.

ATUR DISPARAT
Aquestes xifres mostren l’impacte de la crisi provocada per la
pandèmia, que ja s’està fent notar a les llistes de l’atur.
El mes d’agost es va tancar
amb 3.400 persones aturades
més, un increment del 3,5% i 115
persones en comparació amb el
mes de juliol, quan encara es va
mantenir la tendència de creació
de principis d’estiu.

La situació encara és més
crítica si es compara amb les dades de l’any passat, quan hi havia 2.579 persones sense feina registrades a la ciutat. En un any,
l’atur ha crescut gairebé un 32%.
El més preocupant és que, tal
com recull el mateix Observatori, continuen caient les contractacions laborals i les afiliacions
a la Seguretat Social i creix la demanda de feina a Castelldefels.

La Policia Local controlarà la
velocitat per reduir accidents

SEGURETAT4La Policia Local
ha començat a instal·lar radars
per controlar la velocitat en diferents punts de la ciutat, tal com
proposava una de les idees guanyadores dels pressupostos participatius del 2018.
El cos va informar que s’han
col·locat quatre caixes en diferents punts i que el radar anirà
canviant d’ubicació. Dues caixes
s’han instal·lat al passeig Marítim, una altra a l’avinguda del

Canal Olímpic i l’última a l’avinguda Constitució, al barri de
Bellamar.
Segons la policia, s’han triat
aquests punts perquè són els
que concentren els accidents més
greus i on s’acumulen més casos
d’excés de velocitat. Un estudi encarregat pel cos diu que entre
2018 i 2020 hi ha hagut 62 accidents al passeig Marítim, 58 a l’avinguda Constitució i 20 a l’avinguda del Canal Olímpic.

L’Ajuntament farà d’acusació
en l’agressió a un metge

SOCIETAT4L’Ajuntament farà
d’acusació particular en el cas de
l’agressió que va patir un metge
del CAP Castell. Els fets van
passar el 30 d’agost, quan l’acompanyant d’un malalt va empènyer i va donar un cop a la
cara a un dels metges del centre.
Segons va explicar la víctima
en un vídeo avançat pel digital El
Món, el jove el va agredir després
que li demanés, per segona vegada, que es posés una mascareta perquè no en duia. L’agressor, identificat per la Policia Local, acompanyava el seu pare,

que va donar positiu per coronavirus. De fet, el metge va sortir a la sala d’espera per informar
els familiars que havien de traslladar el pacient a un hospital per
la gravetat de la seva situació.
Jordi Maresma, alcalde accidental, diu que “l’Ajuntament
rebutja i condemna qualsevol
mena d’agressió” i afirma que
donen suport al personal sanitari. Els Mossos d’Esquadra ja
han instruït les diligències per un
presumpte delicte de lesions
després que el metge els presentés la denúncia dels fets.

Arrenquen les obres
per transformar la C-245

MOBILITAT4Les obres que han
de convertir la C-245 en una via
urbana ja han començat a la
ciutat. Els primers treballs van
començar a principis de mes a
l’avinguda Constitució, al tram
que va de l’avinguda Habana
Vieja a la plaça Colom.
La reforma d’aquesta via servirà per ampliar les voreres,
construir un carril bici que connecti els diferents municipis i renovar la calçada, reservant un espai per a fer un carril bus que
permetrà anar de Castelldefels a
Cornellà molt més ràpid.

El projecte s’ha dividit en
cinc trams per no afectar a tota
la circulació. A més, l’Ajuntament ha negociat amb la Generalitat que, en aquelles zones on
hi ha més comerços i hi passen
més vianants, les obres no comencin fins després de Reis de
l’any que ve.
L’objectiu és permetre que
els comerciants puguin fer la
campanya de Nadal amb normalitat. Per reduir l’impacte de
les obres, el consistori també ha
creat un pla d’estacionament alternatiu amb un miler de places.
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Comerç | Glovo ofereix els seus serveis a la ciutat

Setembre 2020

L’aplicació de repartiment de menjar a domicili Glovo ofereix els seus serveis a
Gavà, Castelldefels i Viladecans des de finals d’agost. En un comunicat recollit per
l’ACN, l’empresa diu que vol “fomentar l’activitat dels restauradors de la zona”.

Els aiguats tornen a contaminar
la platja amb aigües fecals
» Denuncien la mort de peixos a la desembocadura de la riera
» Ecologistes en Acció reclama inversions per resoldre la situació

Foto: Carola López/ACN

MEDI AMBIENT4La bandera vermella va tornar a onejar a la
platja després dels aiguats que hi
va haver a la ciutat a principis de
mes. Els xàfecs, que van deixar
molts litres en poca estona, van
provocar inundacions en baixos
i aparcaments, van cobrir d’aigua
els camps i van obligar a tallar
l’autopista durant unes hores
perquè hi havia un carril anegat.
Però la pitjor part va tocar a la
riera de Canyars i a la platja, on
van aparèixer desenes de peixos
morts per culpa del vessament
d’aigües fecals que van obligar a
prohibir el bany pel risc de contaminació.
La situació no és nova i Ecologistes en Acció ja ho ha denunciat diverses vegades. Per
això, fa temps que reclamen a les
administracions que construeixin
un sistema de clavegueram que
reculli per separat les aigües fecals i la de la pluja, per tal que
quan hi hagi aquests episodis de

L’aigua contaminada arribant a la platja durant els aiguats. Foto: Twitter (@_Quim)

pluges torrencials no col·lapsi
tot el sistema i l’aigua contaminada acabi arribant al mar.
També falten inversions per
millorar la xarxa comuna, perquè
a Castelldefels, on ja tenen dos
sistemes de clavegueres separats, els episodis de contaminació els provoca la saturació del
col·lector que ha de bombar les
aigües fecals de Castelldefels i
Gavà cap a la depuradora.

En aquest punt hi va haver un
vessament d’aigües contaminades
durant els xàfecs de l’últim cap de
setmana d’agost que van provocar la mort de diversos peixos a
la corredora mestra, com va denunciar Salvem l’Olla del Rei.
A principis d’agost, l’AMB va
anunciar una inversió de 5,1 milions d’euros per construir un
nou col·lector que estarà enllestit a finals del 2022.

‘Fils trencats’retrata la solitud
de la gent gran en un curt

CULTURA4El jardí botànic del
Museu ha estat l’escenari escollit
per gravar part del curt ‘Fils trencats’, una història sobre la solitud
i els maltractaments que pateix
molta gent gran.
El projecte neix d’una idea del
gavanenc Paco Camarasa, que va
explicar a l’ACN que amb aquest
film vol “generar impacte social
sobre la solitud no desitjada de les
persones grans, la violència masclista i els col·lectius de dones mi-

grades que acaben treballant”
de cuidadores.
La idea és portar el curt, que
asseguren que serà “una bomba
emocional”, a festivals com la
Berlinale, Canes o Sitges, però
també a centres cívics i escoles i
instituts per a debats.
Dirigit per Josep Oller, la
protagonista és l’actriu Montse
Ribadellas, acompanyada de
Mouna Sabaly, Miquel Sitjar,
Toni Sevilla i Joan Massotkleiner.

Reobren els camps de
Can Torelló però no les oficines

EQUIPAMENTS4Una part de
les instal·lacions esportives de
Can Torelló tornen a estar en
funcionament després que el
juny passat s’haguessin de tancar perquè es va detectar que els
terrenys estaven contaminats.
L’estudi d’una empresa especialitzada que ha avançat l’Ajuntament diu que no tot el terreny està contaminat, sinó que
els residus es concentren en
punts concrets. També diu que
són antics i poc actius, que gairebé no emeten gasos i que estan molt enterrats.

Amb aquestes dades, el govern de Raquel Sánchez ha decidit reobrir els camps perquè hi
tornin a jugar i entrenar els
clubs de la ciutat. També poden
reobrir el magatzem i els vestuaris, ja que l’empresa considera que no hi ha risc perquè la
gent s’hi està poca estona.
En canvi, espais com el bar o
les oficines, on els treballadors hi
son durant diverses hores, de
moment no s’obriran per evitar
riscos. Tampoc s’obrirà la zona
recreativa, un dels punts més
contaminats.

Els infants ja poden tornar
a jugar als parcs infantils

ENTORN4El comitè d’emergències va decidir tornar a obrir
els parcs infantils de la ciutat a
principis de mes després de veure com diversos estudis demostren que els infants no transmeten més el coronavirus.
Les zones de joc infantils es
van tancar a mitjans de juliol
com a mesura de prevenció quan
van tornar a pujar el nombre de
contagis detectats en diferents
municipis de l’àrea metropolitana. Amb la reobertura, els serveis de neteja desinfectaran i netejaran els espais cada dia.

A principis de mes també
van reobrir els parcs del Mil·lenni i el que hi ha al passeig Maragall, que l’Ajuntament havia
tancat durant la primavera per
fer-hi obres de reforma i renovació que han servit per millorarne l’accessibilitat i adaptar alguns nous jocs.
On també s’han fet obres
aquest estiu és al CAP1, que durant l’agost i fins a mitjans d’aquest setembre ha tancat durant les tardes per facilitar els
treballs. El centre ja ha tornat
al seu horari habitual.
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Educació | Llum verda al nou institut escola

Setembre 2020

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar els terrenys on es construirà
el nou institut escola de la ciutat, el primer que hi haurà. Bargalló va anunciar
que aquesta tardor es farà un procés participatiu per triar el tipus d’edifici.

L’Ajuntament rebutja l’ampliació
de la tercera pista de l’Aeroport
» Tots els partits no volen que s’allargui ni cap al Prat ni cap
al Remolar i demanen a AENA que protegeixi l’entorn natural

Foto: Sílvia Poch

TERRITORI4L’Ajuntament rebutja l’ampliació de la tercera
pista de l’Aeroport. Ni cap a la
Ricarda, al Prat, ni cap a la zona
del Remolar, on hauria d’ocupar
terrenys de Viladecans. Així ho
van acordar tots els partits del
Ple, després que Esquerra presentés una moció que es va acabar convertint en una declaració
institucional, ja que tots els partits hi van donar suport.
El document es mostra en
contra de la desaparició d’un
hàbitat protegit, d’alt valor ambiental, social i de biodiversitat.
Per això demana a Foment, a
AENA i a la Generalitat que es
revisi el Pla Director Urbanístic
de l’Aeroport per protegir l’entorn natural que l’envolta i que,
per fer-ho, s’aposti per crear un
sistema integrat amb els aeroports de Girona, Reus i Lleida.
Aquest acord de tots els partits xoca amb la postura que
mantenia l’alcalde Carles Ruiz al

Si la tercera pista s’allarga pel sud afectaria la zona del Remolar. Foto: Arxiu

febrer, quan en una reunió que
va mantenir amb el president
d’AENA, Maurici Lucena, va
proposar allargar la tercera pista cap a Viladecans, afectant els
terrenys del Remolar.
D’aquesta manera, el Ple de
Viladecans s’uneix al del Prat i a
la Comissió de Territori del Parlament, que ja han votat en contra d’ampliar la tercera pista de
l’Aeroport.

LA CAMBRA, A FAVOR
Qui insisteix a mantenir el projecte és la Cambra de Barcelona,
que demana a AENA que no
freni les inversions que tenia
previstes per a l’Aeroport per culpa de la pandèmia.
Per a aquesta institució, les
prioritats són la construcció de
la terminal satèl·lit i l’ampliació
de la tercera pista, que afectaria
espais naturals del Delta.

Emma Vilarasau aixecarà
el teló de l’Atrium

CULTURA4Emma Vilarasau i
Aitana Sánchez-Gijón seran les
encarregades de tornar a aixecar
el teló de l’Atrium després de la
paralització per a la cultura que
va suposar el confinament i la
pandèmia del coronavirus.
Dissabte 26 i diumenge 27 es
podrà gaudir de les obres que encapçalen aquestes actrius de primer ordre. La primera obra que
es podrà veure és ‘Juana’, en què
Sánchez-Gijón es posarà en la

pell de Joana d’Arc, Joana ‘la
Boja’ o Juana Doña per conèixer
la naturalesa salvatge i profunda de la dona.
Vilarasau també interpreta
una gran dona a ‘Eva contra
Eva’, una comèdia en què dues
actrius de dues generacions molt
diferents topen perquè tenen
dues maneres d’entendre la vida
i la professió molt diferents. El
teatre, l’excusa per parlar de la
vida i viceversa.

Desallotgen una festa amb
un centenar de persones

SOCIETAT4L’aparcament de la
platja i la reserva del RemolarFilipines va ser l’escenari d’una
festa il·legal el 30 d’agost. Els
Mossos d’Esquadra i la Policia
Local van desallotjar l’espai, on
hi havia més d’un centenar de
persones bevent i escoltant música sense complir amb les mesures de seguretat recomanades per evitar la transmissió del
coronavirus.
Els agents van rebre un avís
que a la zona del Remolar, a tocar de l’aeroport, hi havia molts
cotxes aparcats. També van saber

que s’havia convocat una festa a
través de les xarxes socials, segons
l’ACN. Un cop hi van arribar, els
Mossos van denunciar 95 persones per incomplir les mesures sanitàries per evitar contagis.
El mateix diumenge, agents
de la policia catalana i de la Policia Local de Castelldefels van haver de dispersar una trobada de
més de vint persones que s’havien
congregat a la platja per celebrar
un acte religiós. Salut ha prohibit
els actes de més de deu persones
als quatre municipis del Delta per
frenar els contagis de Covid.

La pluja i el virus marquen
una Festa Major especial

FESTES4Només la pluja va ser
capaç d’aigualir la celebració de
la Festa Major d’enguany, una de
les més casolanes dels últims
anys. I és que, per seguir les mesures de seguretat per evitar nous
contagis, l’Ajuntament va apostar per una programació a la
xarxa, combinada amb espectacles itinerants pels diferents barris de la ciutat i tres espais al carrer, però amb aforament limitat
per evitar aglomeracions.
Així doncs, del 4 al 8 de setembre es va poder gaudir de la
música de Mazoni, La Jauría i

Broem, ja que també es va apostar per grups amb algun membre
viladecanenc com a mostra de suport a la creació local.
El cabaret i els espectacles familiars també van tenir el seu espai amb els espectacles de The
Chanclettes i de Pep Callau i els
Pepsicolen.
Alguns dels actes tradicionals,
com la diada castellera, es van haver d’adaptar a les circumstàncies
imposades per la pandèmia. Però
per als més nostàlgics, una exposició va recordar edicions passades
de la festa als comerços locals.
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Ple | A favor de canviar el nom del passeig Joan Carles I

Setembre 2020

ERC, Podemos i els Comuns van votar a favor d’una moció per canviar el nom del passeig de Joan Carles I. El text es va presentar pels presumptes delictes de frau i blanqueig de capitals que afecten el monarca i que l’han portat a fugir als Emirats Àrabs.

L’Ajuntament suspèn tots els
actes de Festa Major pel virus
» El consistori prohibirà tots els actes al carrer entre els dies 25 i 28
» Els partits ja havien acordat suspendre els actes oficials de la Diada
CORONAVIRUS4L’Ajuntament
ha decidit suspendre els actes de
la Festa Major d’enguany per la
pandèmia. Així ho van acordar
tots els partits del Ple, després
d’escoltar les recomanacions del
Comitè assessor del Pla d’Emergència Municipal i dels serveis
municipals de Cultura i Esports.
Des del consistori expliquen
que la decisió s’ha pres després de
parlar amb les entitats de la ciutat implicades en la celebració de
la festa i que s’ha fet perquè la situació de pandèmia que estem vivint per culpa del coronavirus és
incompatible amb el retrobament, el contacte, la barreja i la
celebració conjunta que representa la Festa Major.
A banda dels actes del programa oficial, el govern encapçalat per Lluís Mijoler remarca
que del 25 al 28 de setembre estaran prohibits tots els actes a la
via pública.
Aquesta decisió arriba després

Els experts han recomanat suspendre la Festa Major. Foto: Ajuntament

que, a finals d’agost, l’Ajuntament
ja anunciés canvis com la supressió dels concerts de gran format o de la fira d’atraccions. L’anunci va provocar queixes del sector, que considera que els ajuntaments estan “criminalitzantlo” sense arguments.
Dies abans, la Junta de Portaveus també va decidir suspendre tots els actes oficials de la Diada Nacional, l’11 de setembre.

NOU DESTÍ
La suspensió de la Festa Major
permetrà destinar part del pressupost previst, uns 250.000 euros, al fons de contingència que
s’ha creat per fer front a la crisi social i econòmica i per impulsar la
reconstrucció de la ciutat.
La resta es dedicarà a promoure el teixit cultural de la
ciutat quan la situació sanitària
ho permeti.

L’executiva del PDeCAT local
deixa el partit per anar a Junts

POLÍTICA4L’executiva local del
PDeCAT ha dimitit i ha deixat el
partit per sumar-se a Junts, el
projecte impulsat per Carles Puigdemont. Així ho van anunciar a
través d’una carta que van penjar
a les seves xarxes socials, on explicaven que ho fan per “la suma
de decisions i declaracions sense
tenir en compte la veu de l’associat” que ha pres la direcció del
PDeCAT.
L’executiva va més enllà i

creu que la direcció encapçalada
per David Bonvehí s’ha comportat amb “menysteniment i autoritarisme” i afegeix que la gota que
va fer vessar el got és la denúncia
presentada pel partit per reclamar
el nom de Junts, cosa que consideren “inadmissible”.
L’executiva acaba la missiva
anunciant que la seva baixa del
PDeCAT és “la resposta més clara i efectiva de suport i compromís
amb Junts” i amb Puigdemont.

Creixen un 23% les peticions
d’ajuda a Serveis Socials

SOCIETAT4L’Ajuntament del
Prat va crear l’Oficina Integral
d’Atenció Social (OIAS) el mes
de maig per reforçar el servei d’atenció al ciutadà en qüestions
d’ajuda i suport de Serveis Socials. Fins ara, aquesta nova oficina ja ha atès un 23% més de
peticions d’ajuda que en el mateix període de l’any passat.
En xifres, ja s’han fet més de
3.000 atencions socials, siguin
presencials o per via telemàtica,
com a mostra de l’efecte que està
tenint la crisi social i econòmica
sobre la ciutadania.

Des del consistori també expliquen que Serveis Socials ha
obert gairebé 4.700 nous expedients, 360 més que l’any passat.
En molts casos es tracta de famílies amb fills que, de cop i volta, s’han trobat sense ingressos
i amb dificultats per cobrir les
necessitats més bàsiques.
En molts casos es tracta de
persones que mai havien sol·licitat ajuda dels Serveis Socials.
Per això, l’oficina ha fet 450 entrevistes i 121 visites a domicili a
nous usuaris per conèixer el seu
perfil i les seves necessitats.

Reclamen millores per no
perdre més agents de policia

LABORAL4Els representants del
Sindicat de Policia Local (SPLCME) mantindran una reunió
amb l’alcalde Lluís Mijoler el 16 de
setembre per parlar sobre la situació que denuncien que viu el
cos de Policia Local de la ciutat. La
reunió es va concertar després de
la protesta que els agents van
protagonitzar davant de l’Ajuntament el 9 de setembre, que va obligar a aturar el Ple pel soroll que
feien els manifestants.
Durant la trobada, el sindicat
reclamarà a Mijoler que es millorin les condicions laborals dels
agents per intentar consolidar la
plantilla i evitar que marxin més

agents d’un cos amb manca crònica
d’efectius.
Des del sindicat també denuncien que el consistori no ha
aplicat cap mesura per reduir riscos de contagi, com fer canvis al calendari laboral o flexibilitzar l’inici de torn. Així mateix, també denuncien que el govern local no ha
volgut fer cap test PCR als agents
per descartar que hi hagués algun
positiu i que, finalment, 14 agents
se’l van pagar de la seva butxaca.
Des del consistori asseguren
que segueixen els protocols marcats per Salut i que no fan proves
massives, sinó que fan tests per
confirmar casos sospitosos.

Esports
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Handbol | Inici imminent de la Divisió de Plata per al Gavà

Si no hi ha canvis d’última hora, l’Handbol Gavà tornarà a la Divisió de Plata el pròxim
dissabte 26. L’equip blaugrana tornarà a posar-se en marxa després de més de mig any
sense competir amb el primer partit del curs 2020-21 a la pista del BM Castellón.

Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
L’AE Prat, la UE Castelldefels, la
UE Viladecans, el CF Gavà,
l’Sporting Gavà i el CCR Castelldefels, entre altres equips de la
zona del Delta, ja saben que la
temporada de futbol i futbol sala
2020-21 es posarà en marxa el
mes que ve. Alguns equips arrencaran el primer cap de setmana del mes que ve, mentre que
altres competicions ho faran el
tercer cap de setmana d’octubre.
Potablava i grocs hauran d’esperar fins al cap de setmana dels
dies 17 i 18 per començar la competició. Els de Pedro Dólera ja coneixen els rivals del curs 2020-21,
que seran tots els equips catalans
de Segona B (Barça B, Espanyol
B, Olot, Badalona, Nàstic, Llagostera, Cornellà, Lleida i l’Hospitalet) i l’Andorra.
Per la seva banda, el Castelldefels també començarà el curs a
mitjans del mes que ve, i està es-

L’AE Prat jugarà contra nou equips catalans i l’Andorra. Foto: AEP

perant que s’anunciï la distribució en dos grups dels 22 equips
catalans de Tercera Divisió.
Qui ja té el full de ruta definit
són els equips de les competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol. El CF
Gavà i el Viladecans, rivals al subgrup 2A de Primera Catalana, debutaran contra el CF Vilanova i
la UE Rapitenca, respectivament,
el dia 4 d’octubre. El primer derbi del curs serà l’1 de novembre
al Municipal de Viladecans, men-

tre que l’enfrontament a la Bòbila
està previst per al 17 de gener de
l’any que ve.
Pel que fa al futbol sala, el
CCR formarà part del grup 3 de
Tercera Divisió, que en la temporada que ha de començar constarà de quatre grups en lloc dels
dos habituals. L’equip descansarà
en la primera jornada de lliga,
prevista per al primer cap de setmana d’octubre, i debutarà el dia
10 a Can Roca rebent la visita del
CFS Esparreguera.

Les Lligues Catalanes, primers
reptes per als equips del Delta

BÀSQUET4La temporada basquetbolística 2020-21 arrenca
amb les Lligues Catalanes per al
BF Viladecans, el CB Prat i el
BBA Castelldefels, els equips de
la zona del Delta que disputaran
competicions d’àmbit estatal.
Les viladecanenques, de fet, es
van estrenar amb una victòria
contra la UE Mataró (69-66) el
passat dissabte 5 en la primera
fase de la Lliga Catalana Femenina 2. Les d’Enric González es
jugaran l’accés a la fase final d’aquesta competició el pròxim dia
20 a les 12 del migdia al Marina
Besòs, una de les pistes més

complicades del país, la casa de
l’Snatt’s Femení Sant Adrià.
Per la seva banda, el CB Prat
i el BBA encara han de començar
a competir. Els potablava visitaran el CB l’Hospitalet el dia 19 en
la seva estrena a la Lliga Catalana LEB Plata i rebran el CB Tarragona una setmana més tard.
Per últim, el BBA ha quedat
emparellat amb dos equips de
Barcelona en el seu grup de la Lliga Catalana EBA. Els castelldefelencs debutaran el dia 20 a casa
contra el Roser, mentre que buscaran la classificació per a la Final a Vuit a la pista del JAC.
Foto: BFV

El futbol i el futbol sala,
en marxa el mes d’octubre
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| Marvel’s Avengers
Els fans dels superherois de Marvel estan d’enhorabona: el videojoc Marvel’s
Avengers arriba per fi al mercat aquest mes. Disponible per a PS4, Xbox One i PC.

Famosos

No t’ho perdis

Lluís Homar (Barcelona, 1957) és, probablement, un dels millors actors de l’escena actual.
De fet, ara podem afirmar-ho amb més contundència: acaba de rebre el premi Max de teatre a
millor actor protagonista per La neta del senyor
Linh. Homar va recollir el guardó a Màlaga el
passat dia 7, en una gala dolça per al teatre català: el dramaturg Jordi Casanovas i la directora
i dramaturga Marta Aran també van formar
part dels premiats. En el cas d’Homar, aquest
guardó se suma a l’altre Max que va guanyar
l’any 2014 per Terra Baixa i al Goya i al Gaudí
per la pel·lícula Eva, entre molts altres reconeixements. En aquests més de quaranta anys de
carrera, Homar ha demostrat la seva versatilitat
treballant també a sèries de televisió i fent de
director teatral. Des de l’any passat, a més, dirigeix la Companyia Nacional de Teatre Clàssic.

William Klein. Manifest
Una de les milers de propostes culturals que el coronavirus va fulminar el passat mes de març va ser l’exposició ‘William Klein. Manifest’, que tot just s’havia instal·lat
a La Pedrera de Barcelona quan el monument va haver
de tancar portes. Per sort, la Casa Milà ha tornat a oferir
aquest estiu la mostra del gran fotògraf novaiorquès i
es pot visitar fins al 30 de setembre. Nascut el 1928,
Klein és una de les peces clau de la fotografia del segle
XX i l’exposició ho deixa molt clar amb un recull de primera qualitat que demostra el seu caràcter polifacètic.

Llibres

?

L L U Í S

QUI ÉS

...

Amb una trajectòria de més de quaranta anys

Guanyar un premi Max de teatre

QUÈ HA FET

Com a millor actor protagonista per ‘La neta del senyor Linh’

...

A LES XARXES

Teatre

H O M A R

Ser un actor de renom

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Reconeixement merescut

El consideren un gran del teatre i li donen l’enhorabona

Música

Pelis i sèries

Assagets
Enric Casasses

Todas las flores
Bàrbara Mestanza

El camino que no me llevó a Roma
Bely Basarte

Las niñas
Pilar Palomero

Enric Casasses, guanyador del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes el febrer
passat, ha començat el mes de setembre
publicant el llibre Assagets de la mà d’Edicions Poncianes. Es tracta d’un recull de
tres assajos escrits en vers que parlen sobre tres personatges il·lustres que han influït Casasses: Antoni Gaudí, Niccolò Paganini i Josep Blanch i Reynalt.

The Mamzelles, la companyia resident de
la Beckett el curs 2019-2020, havia d’estrenar Todas las flores el mes de maig, però
el coronavirus no ho va permetre. Ara, les
quatre dones que formen part del projecte tornen a casa amb un espectacle
que recupera la mort, la idea del ‘Memento mori’, com a tema principal.
A la Sala Beckett de Barcelona.

La madrilenya Bely Basarte va començar
a publicar vídeos cantant a YouTube
l’any 2015. Poc s’imaginava aquella jove
aleshores que, cinc anys més tard, estaria presentant el seu segon àlbum d’estudi: El camino que no me llevó a Roma. La
cantant i compositora ha reconegut que
en aquest disc ha volgut “experimentar
i fugir del pop convencional”.

Pilar Palomero s’estrena amb la pel·lícula Las niñas, la història de moltes dones
actuals explicada i entesa a partir de l’educació que van rebre en la seva adolescència durant la dècada dels 90. El film
ha estat una de les grans sorpreses del
Festival de Màlaga, on ha rebut el premi
Feroz Puerta Oscura. Les protagonistes
són Andrea Fandos i Natalia de Molina.
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Viu en línia
EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Consells per deixar de fumar
i

SALUT

etembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la
llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per prendre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.
Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de
la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne convençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la mateixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’aquest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

S

Les claus
Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

ES POT
DECIDEIX-TE
DIA D

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

RECOMPENSES

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat
i buscar recompenses alternatives al tabac

| 16

líniamar.cat

Setembre 2020

Pròxima edició: 27 d’octubre

