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Dimecres, a les 17 hores i 14 mi-
nuts, els veïns i veïnes de Cas-
telldefels, Gavà i Viladecans
col·laboraran i uniran les seves
mans en una cadena humana
que, a la vegada, unirà el país de
nord a sud. La Via Catalana en-
cara el compte enrere en una set-
mana centrada a omplir els trams
de l’Ebre que encara no estan
plens. De fet, la campanya de l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) per omplir els trams més

buits de la cadena humana de
l’Onze de Setembre està donant
els seus fruits i el nombre d’ins-
crits ja supera els 350.000.

Les assemblees de Castellde-
fels, Gavà i Viladecans han fet
una crida als vallesans per omplir
els trams de les Terres de l’Ebre,
el punt que més preocupa la
plataforma degut a la baixa den-
sitat de població de la zona.

AUTOCARS PREPARATS
Davant aquesta problemàtica,
l’Assemblea Nacional d’aquests
municipis ha instat a socis i par-
ticipants a marxar cap al sud del
país. L’ANC de Castelldefels està
ajudant a mobilitzar fins i tot gent

d’altres poblacions, com Cerve-
lló, i anima la omplir més auto-
cars per anar junts cap a Terres
de l’Ebre. Hi ha autobusos, però,
que ja estan plens i l’Assemblea
ha de gestionar i informar les per-
sones que acudeixin amb vehicle
propi per a què tot rutlli i no hi
hagi problemes d’organització.

30.000 VOLUNTARIS
Inspirada en la Via Bàltica del
1989, la Via Catalana pretén res-
seguir el país de nord a sud amb
una gran cadena humana per re-
clamar la independència de Ca-
talunya. Més de 30.000 volun-
taris faran possible una nova
cita que es preveu històrica. 

Omplim la Via Catalana
» L’ANC de Castelldefels anima a tothom a baixar a l’Ebre per acabar d’omplir la cadena 

» Hi ha autobusos que ja estan plens i l’ANC ajuda a gestionar la gent que anirà amb vehicle propi

Arnau Nadeu
CASTELLDEFELS

AGENDA NACIONAL4Durant
la Diada, els municipis han or-
ganitzat diversos actes com-
memoratius. A Gavà es farà
una actuació de dues corals, l’o-
frena floral, parlarà l’aclade,
Joaquim Balsera i es cantarà
l’himne nacional. A continuació,
es tancarà l’acte amb l’actuació
de l’Esbart Dansaire Brugués.

Castelldefels farà, a més
d’actuacions corals i l’ofrena
floral a la plaça Onze de Se-

tembre, un ball de bastons,
una aixecada castellera i hi
haurà una actuació a càrrec
dels Grallers de Castelldefels i
Toc de Vent. Per tancar els ac-
tes de la Diada, es farà una ba-
llada de sardanes a càrrec de la
Cobla Baix Llobregat.

A Viladecans, l’ofrena floral
serà a la tomba de Rafael de Ca-
sanova i al vespre es cantaran
els Segadors i hi haurà sarda-
nes.

L’agenda especial durant
la celebració de la Diada

Antecedents
VIA BÀLTICA4El 23 d'agost
del 1989, els ciutadans d'Es-
tònia, Letònia i Lituània van
fer la Via Bàltica enllaçant
amb una cadena humana les
seves tres capitals per rei-
vindicar el seu desig de lli-
bertat i independència. 

En total, la cadena va co-
brir 560 quilòmetres i anava
des de Vílnius a Tallinn, pas-

sant per Riga. Hi van parti-
cipar gairebé 2 milions de
persones del total de 7 mi-
lions d’habitants que suma-
ven les tres repúbliques.

Gràcies a la gran mobilit-
zació i a la repercussió inter-
nacional que es va aconse-
guir, a la primavera següent
ja eren països independents
en tota regla.

Moment d’una cadena humana a Melbouren. Foto: ANC
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La construcció de l’ICTINEU 3,
el submarí científic 100% cata-
là i amb un disseny innovador,
es troba a la recta final. Ideat
per Ictineu Submarins, que es
va traslladar a Sant Feliu de
Llobregat al febrer de 2011, és
el tercer submarí català des
dels dos Ictineus de Narcís
Monturiol, el 1859 i 1864.

“Ara començarem a fer la
comprovació dels sistemes, és a
dir, dels diferents subsistemes
que trobem a l’ICTINEU 3: el
de bateries, l’elèctric, l’hidràu-
lic i el mecànic”, explica a Línia
Nord Carme Parareda, sòcia
fundadora i codirectora d’Icti-
neu Submarins.

AJUT DELS MECENES
Gràcies a la campanya de Ver-
kami, una plataforma online
on es poden publicar projectes
i els usuaris de la xarxa poden
col·laborar mitjançant aporta-
cions i esdevenint, així, mece-
nes. 

“Amb la campanya de mi-
cromecenatge a Verkami hem
pogut assolir les despeses d’a-
gost i setembre: hem pagat a la
plantilla, els materials i l’es-
tructura”, explica Parareda. I és
que l’ICTINEU 3 ha superat
els 60.000 euros que havia
pressupostat (ha recaptat 970
euros més dels que pretenia
assolir).

PRIMERES PROVES
Durant aquest mes i el que ve,
l’ICTINEU 3 començarà a fer

les primeres proves d’immersió.
“Primer, es faran proves al ta-
ller que tenim a Sant Feliu,
després es faran en una piscina
i, finalment, traurem el submarí
al mar”, afirma Parareda.

TECNOLOGIA PIONERA
L’ICTINEU 3 és un submarí
fabricat amb tecnologia cap-
davantera i que aporta solu-
cions innovadores a la tecnolo-
gia submarina, com ara nous
materials constructius, auto-
matització i sistemes energètics
pioners a nivell mundial. A
més, té grans prestacions per
treballar al servei de la ciència
i de la societat. 

Està dissenyat per submer-
gir-se a una profunditat màxi-
ma de 1.200 metres i pot por-
tar tripulació.

L’ICTINEU 3, el submarí del Baix
Llobregat, a punt per salpar

Els usuaris dels Parcs Naturals
pagaran per alguns serveis

MEDI AMBIENT4Els usuaris
dels Parcs Naturals de Collse-
rola, Montserrat i el Delta del
Llobregat es podrien veure afec-
tats per la mesura que s’ha
pres als Parcs Naturals de Ca-
talunya i que ja s’ha posat en
marxa parcialment al Parc de
Montserrat. Es tracta de pagar
una quota per poder utilitzar
determinats serveis com, per
exemple, l’aparcament. 

El Govern preveu aplicar-la

també en altres usos que su-
posarien un “plus” de personal
o de feina, segons ha explicat el
conseller d’Agricultura i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí en
una entrevista a l’ACN recent-
ment. Pelegrí ha dit que ens tro-
bem en un moment en què
l’administració pública té
menys diners i cal “ser capaços
de tenir ingressos addicionals”
que revertiran “directament”
sobre els Parcs.

TRANSPORT4Trias reclama
un pacte del transport metro-
polità entre l’Ajuntament de
Barcelona , la Generalitat i el
Ministeri de Foment que prio-
ritzi la finalització de la L9 de
metro fins a l’aeroport del Prat
e Llobregat. 

L’alcalde de Barcelona ha
dit que la prioritat del consis-
tori és reclamar que la nova lí-
nia arribi fins a l’aeroport i la
Zona Franca i aposta per un
pacte del transport metropoli-
tà entre les tres institucions
públiques.

“S’ha de tenir en compte
quina és la situació econòmica,
però no és cert que no es pugui
fer res”, va dir Trias abans de la
celebració dels actes de la Fes-
ta Major del barri Sants, a finals
d’agost.

MÀXIMA PRIORITAT
La màxima prioritat per al con-
sistori barceloní és que s’acce-
lerin les obres als trams de la L9
de metro, sobretot els que con-
necten la ciutat amb l’aeroport
del Prat de Llobregat i amb la
Zona Franca. 

CCOO | 1a Festa del Treball
CCOO del Baix Llobregat organitzarà la 1ª Festa del Treball el proper 15

de setembre. Aquesta festa pretén esdevenir una connexió amb la tradició
de la fraternitat obrera, les lluites col·lectives, l’accés a l’oci i la cultura

dels treballadors  i la reivindicació de la cohesió social .

Redacció
BAIX LLOBREGAT

» Ictineu Submarins es va instal·lar a Sant Feliu de Llobregat fa 2 anys
» Parareda, codirectora: “Estem fent les primeres proves d’immersió”

Trias vol que la L9 arribi 
fins a l’aeroport del Prat 
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

L’espectre polític de Catalunya
necessita la presència d’un par-
tit socialista català sense de-
pendències de Madrid, amb
prou autonomia com per poder
prendre partit en temes cru-
cials. Per exemple; el dret a de-
cidir, el dret a organitzar la Via
Catalana, el dret a fer una con-
sulta democràtica, etcètera. 

Alguns membres del PSC
han perdut el nord amb decla-
racions fora de to. No es tracta
de què tots siguin independen-
tistes o sobiranistes, però el
que no es pot fer és trampes de
baix nivell. Pere Navarro decla-
rant:“no m’agraden les cade-
nes”. Pregunto: i sí ser corretja
de transmissió del PSOE ? Xa-
vier Sabaté Ibarz, diputat del
PSC, diu: ”ningú no es pre-
gunta a la Catalunya aneste-
siada perquè tantes morts a
les platges? Avui dos morts
més i el Govern? Preparant la
cadena”. Quina baixesa! La
majoria de morts són ancians
de més de setanta anys. Solu-
ció: Prohibir l’accés a les plat-
ges als majors de setanta anys.
Oi? Per cert,el Govern no or-
ganitza la Cadena i si entrem
en la guerra d’adjectius si els

catalans que creuen amb la in-
dependència estan anestesiats
, puc dir que els que no, són
autistes?. La senyora Mont-
serrat Capdevila, diputada del
PSC afirma: “Si l’energia de
30.000 voluntaris per la via
Catalana també es dediqués a
ajudar els que pateixen la crisi
potser ens aniria diferent, no?
Senyora, quan diu “ens aniria
diferent” és que també vostè
pateix la crisi? Es pot ser bar-
roer en els arguments però
sempre hi ha un cert límit i si
parlem de demagògia, vostè
senyora està a nivell de nota
“cum laude”.

Des de dins o des de fora
del PSC cal fer una reflexió i
canviar d’una vegada el desga-
vell en el que esteu immersos i
aclarir-vos en el que voleu ser
en el futur i com voleu actuar
en la societat catalana per a
fer-la millor i més justa. Joan
Maragall ja fa uns quants
anys, en una exhortació a la
unitat dels catalans, escrigué:
“la lluita entre germans hi és
condemnada i avergonyida”.

Si us plau heu de sumar
que molts us ho agrairem de
tot cor. Moltes gràcies.

Per Jordi Lleal Giralt / Viladecans

4No ens ho mereixem

La llarga platja que s’estén des de la desemboca-
dura del Llobregat fins a les costes de Garraf ha
millorat molt. Gràcies a l’actuació continuada de
l’Àrea Metropolitana, les platges han esdevingut
llocs més nets, més endreçats i amb més equipa-
ments. La desaparició dels càmpings de Gavà i
Viladecans, a més, a posat a disposició de la ciu-
tadania unes platges gairebé verges, a tocar de
les pinedes. Prova d’aquest augment de qualitat
és la bandera blava de les platges del Prat, Gavà
i Castelldefels, i els diferents distintius de quali-
tat atorgats pel Ministeri i la Generalitat.

Ara bé, aquest patrimoni, de gran potencial
econòmic, corre perill. El desviament del riu Llo-
bregat realitzat l’any 2004, i l’ampliació del port
de Barcelona, consumada l’any 2010, han com-
portat la modificació de la dinàmica litoral, i les
condicions d’estabilitat de la costa. Com a resul-
tat, i malgrat les accions correctores que es fan,
els temporals dels darrers anys produït una pèr-
dua de sorra i d’espai notable. Lamentablement,
les autoritats locals no prestaven gaire atenció al
fenomen, especialment els Ajuntaments de Gavà
i Viladecans i els veïns i usuaris veien una reali-
tat que negaven les autoritats. Fruit de la insis-
tència dels veïns, especialment de l’Associació de
Veïns de Gavà Mar, l’any 2010 el grup d’Es-
querra Republicana al Parlament va demanar a
la Generalitat la realització d’estudis científics
per delimitar el problema, contrastar-lo i, sobre-
tot, buscar-hi solucions.

Un primer informe, el Llibre Blanc de l’am-
pliació del port, que estudiava la platja fins a l’any
2004, ja detectava un empitjorament de la si-
tuació i una reducció de la platja. Per aquest
motiu, l’any 2011 el Grup d’Esquerra va aconse-
guir que s’encarregués un estudi nou, amb dades
molt més actuals.

Segons aquest darrer estudi, titulat «Estudi

de la dinàmica i problemàtica de les platges de
Gavà i Viladecans», que ha estat elaborat pel
Centre Internacional d’Investigació dels Recur-
sos Costaners, vinculat a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, i que fou acabat el setembre
de 2012, es constata que la platja de Gavà ja ex-
perimentava una certa tendència a ser erosio-
nada abans de l’ampliació del port de Barcelona,
i que aquesta ampliació ha magnificat el pro-
blema, causat una disminució del volum de sorra
disponible, així com un canvi en l’esquema de
transport de la sorra, cosa que, juntament amb
l’efecte dels temporals, ha provocat un notable
retrocés de la línia de costa. L’estudi també in-
dica que les mesures compensatòries executades
pel Port de Barcelona, consistents en l’aportació
periòdica, des de 2007, d’uns 100.000 m3 de
sorra anual, no han generat l’efecte de manteni-
ment de la costa desitjat.

El mateix estudi proposa possibles actuacions
i alternatives de gestió per aturar aquest retro-
cés. A banda de possibles obres de defensa, l’in-
forme fa especial èmfasi en què les alternatives
de gestió passen per millorar l’eficiència de les
recàrregues de sorra que actualment està realit-
zant l’Autoritat Portuària de Barcelona mitjan-
çant l’ús d’un sediment de mida de gra superior
a l’actualment utilitzat.

A partir d’aquest estudi, que Esquerra ha
posat a disposició dels ajuntaments interessats,
actualment s’està reclamant que l’Estat, que és
qui té competències en el tema, actuï per evitar la
desaparició de les platges. I els ajuntaments no
estan sols: el diputat Joan Tardà ha entrat a re-
gistre al Congrés dels Diputats una bateria de
preguntes interessant-se per l’aplicació d’aques-
tes alternatives correctores.

Esperem ser a temps de salvar les nostres
platges de la desaparició.

Per Andreu Pérez i Lorite
Portaveu del grup municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament de Gavà

4Una platja de primera, una platja en perill

@Francesc-Marc: Cal evitar –em sembla–
que el procés cap a la independència de
Catalunya s'assembli massa a un parc temàtic
per a convençuts.

@Pere Aragonès: Si en el nostre estil de joc
evitem reproduir els errors dels adversaris,
ja tindrem mig partit guanyat.

@Ramir De Porrata: La Via Catalana ha de
mantenir el lema, però alhora ha de ser in-
clusiva, plural i transversal. Tothom hi ha
de ser benvingut.

#ViacatalanaParis #ViacatalanaLondon #ViacatalanaSydney
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@Josep Trepat: Els que van a la #viacata-
lana no sent 'indepes' seran utilitzats per
l’unionisme per minimitzar-la. Que l’@as-
semblea sigui ferma amb el missatge!.

@Amadeu Brugués : A partir de quants
quilòmetres entra la Via Catalana al 'Llibre
Guinness dels Rècords?

@Montserrat Candini: Creix un 6% el
número d'empreses que exporten des de
Catalunya. Ningú ho atribuirà al procés
sobiranista.

Un diari obert

4Egipte, Espanya i els camins cap a la democràcia
Per Jordi Oriola i Folch/ Castelldefels

Si veig que un altre es crema, em servirà per compren-
dre el perill del foc o em caldrà que jo mateix em cremi
per aprendre-ho? Sembla que a Egipte segueix els pas-
sos d'Algèria on al 1991 van invalidar la victòria electo-
ral del Front Islàmic de Salvació. Aquells fets van
traslladar als seguidors del FIS el clar missatge que no
podien confiar en la democràcia per portar endavant el
seu projecte polític, perquè no s'hi contemplava el joc
net per a ells, de manera que se'ls convidava a recórrer
a “altres” mitjans. El resultat ha estat una llarga guerra
interna, l'increment de la fanatització i gairebé 200.000
morts.

Està clar que a tots ens agradaven més els ideals dels
acampats a la Plaça Tahrir que van donar lloc a la cai-
guda de Mubárak, però cal reconèixer que eren una mi-
noria. La majoria està formada pels fidels a l'antic règim
i pels seguidors dels Germans Musulmans. De la ma-
teixa manera, a l'Estat espanyol també m'agraden més
els ideals del 15M, però la majoria social està formada
pels votants del PP i del PSOE, encara que puguem pen-
sar que tampoc n'estan molt convençuts, ni tenen massa
reflexió al darrera, i potser només recolzen aquests par-
tits pel seguiment dels corrents socials majoritaris me-
diàticament construïts, però de moment és així. També
ens pot despertar recels que la política es barregi amb la
religió i podem dubtar si els Germans Musulmans tenen
autèntics valors democràtics, però també aquí tenim
partits d'adscripció religiosa, com els demòcrata-cris-
tians d'UDC o del PP, i també podem tenir molts dubtes
sobre els valors autènticament democràtics del PP,
hereu de la sanguinària dictadura de Franco. Podem ar-
gumentar que Mursi havia entrat en una deriva autori-
tària, però també l'exemple d'Aznar ens mostra un
president que amb majoria absoluta ens va abocar a una
guerra quan la societat que representava s'hi pronun-
ciava majoritàriament en contra.

En definitiva, aquí i allà, si volem anar endavant de-
mocràticament, hem d'acceptar la societat actual com a
punt de partida i cal que contemplem dues premisses: 

(1) Acceptar el guanyador d'unes eleccions netes que

representa la majoria social més gran d'entre els candi-
dats. 

(2) Però, com que existeixen altres majories i mino-
ries, com que el Parlament no representa suficientment
la pluralitat social, i com que l'acció de govern pot resul-
tar errònia o antidemocràtica, la ciutadania ha d'estar
activa per fer-se escoltar per tots els mitjans possibles i
en ocasions recórrer a la desobediència, per tal que exis-
teixi un “diàleg” amb l'acció de govern.

En aquest sentit, cal aplaudir la societat egípcia per
les seves manifestacions de protesta a través de l'àmpli
moviment Tamarrod i, sobretot, per la recollida de 22
milions de signatures contra el procedir de Mursi que
superen els 13 milions de votants que el van elevar a la
presidència. Aquest tipus d'accions noviolentes i demo-
cràtiques anaven en la línia correcta de posar-li molt di-
fícil a Mursi de continuar endavant com si res i forçar-lo
a incloure coses que ell pretenia deixar de banda. Fins i
tot, podríem arribar a acceptar, en un esforç de generosa
ingenuïtat, un “cop d'estat militar” com mer a toc d'a-
tenció, sempre que se circumscrigüés únicament a for-
çar una solució dialogada entre totes les parts -Germans
Musulmans inclosos- per donar una resposta inclussiva
al descontentament amb la política gubernamental. El
problema de l'exèrcit és que no actua imparcialment
perquè té els seus propis interessos, per exemple l'ajuda,
que ara podia perillar, de 1.300 milions de dòlars anu-
als per part dels EEUU, encara que alguns egipcis sem-
blen no adonar-se'n quan coregen: “Exèrcit i poble, la
mateixa cosa!”.

La solució a un govern electe, que emprèn polítiques
autoritàries o que no tenen en compte interessos de
certa part de la població, no pot passar per derrocar el
govern, perquè així no s'aconsegueix cap solució real i
duradora, sinó que s'aboca la societat a un combat amb
joc brut on cadascú utilitza la seva manera de fer mal. El
problema s'extendrà, s'agreujarà i deixarà seqüeles per
llarg temps. Ho hem viscut a casa nostra que encara ar-
rosseguem les seqüeles generades a partir del cop d'es-
tat franquista. L'únic camí políticament sa consisteix en

intentar un procés de creixement col·lectiu a través
d'una ciutadania en peu que no dimiteix de la política i
que tensa la corda, resisteix, s'organitza, fa acció social i
mediàtica per fer aflorar tossudament els diferents punts
de vista i el debat argumentat, que pugui arribar a pro-
vocar modificacions en els plans inicials per incloure les
necessitats més urgents i que aconsegueixin més acord
social.

Això no sempre és possible i, per exemple a l'Estat
espanyol, els catalans ja hem perdut totalment la fe en
poder democratitzar suficientment l'estructura estatal i
social d'Espanya, forjada sobretot en el franquisme, i de-
mocratitzar el PP i part del PSOE. Per això, a nivell na-
cional però sobretot a nivell social, necessitem marxar
per poder seguir endavant amb el procés social que de-
sitja aquesta societat i que troba masses rèmores en
aquest estat postfranquista. Alhora també serà bo que
marxem per deixar que Espanya faci el seu propi procés,
un procés que es va estancar en el fangar postdictadura
amb aglutinadors estatals tan poc madurs políticament
i utilitzats barroerament per esquivar els debats reals,
com el “tots junts contra” el separatisme basc, el sepa-
ratisme català, o amb la periòdicament recurrent cor-
tina de fum de Gibraltar.

En definitiva, tan a Egipte com a Escòcia, tan aquí
com allà, no podem acceptar un cop d'estat militar, no
només pel dolor que provoca, sinó perquè realment no
és útil perquè desqualifica les possibilitats de la demo-
cràcia i perquè envia els seguidors del president deposat
per camins que després que no ens agradaran i no po-
drem aturar. Necessitem trobar maneres de dialogar
entre totes les parts per trobar sortides als atzucacs en els
que ens fiquem.

L'exèrcit egipci hauria de desfer el camí, deixar de
criminalitzar els Germans Musulmans i asseure a tot-
hom a la mateixa taula, on tothom hagi d'escoltar, pugui
fer autocrítica, i sentir-se obligat, per responsabilitat, a
ser generòs per trobar una sortida perquè d'altra mane-
raa s'acabarà arrossegant Egipte a un deceni de foscor i
dolor innecessari.

#CastilloCastelldefels #PlatjaGava #FestaViladecans
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Made in Castelldefels és la nova
marca dels artesans locals que,
sota el mateix paraigües, han
decidit crear una imatge co-
muna de tots els productes fets
a la ciutat per tal d’homoge-
neïtzar i posar un criteri comú. 

La campanya té com a ob-
jectiu revaloritzar la feina dels

artesans locals i oferir produc-
tes originals i innovadors. D’a-
questa manera, a través de
Made in Castelldefels, es pot
també identificar millor els
productes locals, creant així
una senya d’identitat pròpia
que atorga prestigi i reconeixe-
ment. Així, la marca Made in
Castelldefels pretén englobar el
treball dels artesans locals per
tal de poder-lo donar a conèixer
millor als visitants i turistes
que arriben a la ciutat.

La marca es va presentar fa
unes setmanes al Tibu-Ron Be-
ach Club de Castelldefels, acte
que va comptar amb la presèn-
cia de la regidora de Comerç i
Turisme, Margaret Manzano.
La representant del grup mu-
nicipal Popular va dir durant la
presentació de la marca que “a
Castelldefels li faltava reafir-
mar-se en la seva personalitat
i potenciar els productes propis
de la ciutat, i aquesta nova pro-
posta pretén ajudar”

Productes Made in Castelldefels. Foto: Ajuntament

‘Made in Castelldefels’, la nova
marca dels artesans locals

» Unes vuit mil persones van anar de compres durant la jornada
» Els comerciants estan molt satisfets i no dubten en repetir 

La ruta de les Tapes durant la
Vuelta anima els establiments
CASTELLDEFELS4 Durant la
Vuelta ciclista, que va passar
per Castelldefels divendres pas-
sat, els establiments del muni-
cipi van aprofitar per oferir
una gran varietat d’activitats
per a dinamitzar el municipi.
Una d’elles, i de les més exito-
ses, va ser la ruta de tapes E-
Tapa, en la qual van participar
molts restaurants de la ciutat
que van oferir diversos tasts
gastronòmics.

Un total de 25 restaurants
de Caselldefels van oferir les se-
ves degustacions des de les 12h
a les 15h del migdia. Al vespre
i fins la mitjanit, la ruta de ta-
pes va estar acompanyada d’ac-
tuacions musicals de grup lo-
cals a la plaça de l’Església. 

Els tiquets tenien un cost de
2,50 euros pe tapa, mb beguda
inclosa, una oferta molt eco-
nòmica que va resultar ser una
fórmula molt exitosa.

Mostra d’entitats a Gavà
aquest cap de setmana

GAVÀ4Dissabte vinent, 14 de
setembre, les entitats de Gavà
sortiran al carrer amb motiu de
la mostra que dóna a conèixer
a la població i als visitants les
associacions del municipi.

Aquest any, la fira d’entitats
ha canviat de data amb l’ob-
jectiu de guanyar més notorie-
tat i aconseguir més assistència
i pes. Abans, la mostra d’asso-
ciacions de Gavà es celebrava
coincidint amb la Festa Major
de Sant Pere, però ara s’ha
traslladat a aquest cap de set-
mana i, a més, s’ubicarà en un

altre indret més addient a les
necessitats de la mostra, al
parc de la Torre Lluc. 

“Pensem que la mostra té
una importància i prou pes
com per poder-la fer indepen-
dent de la Festa Major, com es
feia fins ara, i així dotar-la de
major participació i impacte a
la ciutat”, va explicar recent-
ment la tinenta d’alcalde de
Serveis a la Persona, Apolonia
Herrera.

A més de la mostra, hi hau-
rà una gran oferta d’activitats
paral·leles.

Multinacional japonesa | Gavà
La multinacional japonesa Yaskawa s’ha instal·lat aquest estiu a la zona industrial de
Gavà. Yaskawa és una empresa nipona que fabrica robots industrials. L’edifici és una

nau de dues plantes amb una superfície de 1.400 metres quadrats. Abans, la nau 
estava ubicada a la localitat llobregatina de Sant Boi de Llobregat. 

Redacció
CASTELLDEFELS
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La Vuelta va passar divendres
passat, 6 de setembre, per Cas-
telldefels. Es tracta d’una de les
tres proves ciclistes més im-
portants a nivell mundial, al
costat del Tour de França i el
Giro d'Itàlia. A més, es tracta-
va del final d’etapa de la prova
ciclista. Ha estat un esdeveni-
ment que ha permès a CAstell-
defels tenir una projecció tu-
rística a nivell mundial.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Gairebé dos-cents països se-
gueixen la Vuelta ciclista a tra-
vés dels seus mitjans de comu-
nicació. 

Segons l'Ajuntament, si la
ciutat volgués fer una campan-
ya de publicitat en els mitjans
de comunicació d'aquest tipus
li costaria més de 300.000 eu-
ros. El municipi, en canvi, no ha
hagut de pagar res a l'organit-
zació per poder acollir aquest fi-
nal d'etapa.

Ser una de les finals d’etapa
de la Vuelta és, doncs, una gran
oportunitat de projecció inter-

nacional. A més, el fet de que la
prova passi per la ciutat, fa que
augmenti el nombre de visitants
i que es dinamitzi el comerç i el
sector turístic.

ACTIVACIÓ ECONÒMICA
A més de l’aspecte esportiu de
la prova, doncs, entitats i esta-
bliments han aprofitat per or-
ganitzar activitats i sortir al ca-
rrer per a deixar-se veure.

Això ha representat un gran
impuls dinamitzador i d’acti-
vació econòmica per al muni-
cipi de 126.000 euros de retorn
directe.

‘La Vuelta’ ciclista anima i activa
l’economia de Castelldefels 

» Divendres passat la jornada esportiva va dinamitzar el municipi
» La ciutat va acollir el final d’una etapa de la prova ciclista

Lorenzo Quinn inaugura
l’escultura ‘Dar y Tomar’ 

CULTURA4Dimecres passat, 4
de setembre, es va inaugurar a
Castelldefels l’escultura Dar y
Tomar, de l’artista Lorenzo
Quinn, molt conegut a nivell
mundial, ja que ha instal·lat
moltes obres seves arreu del
món, a diverses ciutats. L’es-
cultura està situada al Passeig
Marítim de la platja de Cas-
telldefels.

Lorenzo Quinn ha donat
l’escultura  a l’Ajuntament,

obra que ha estat realitzada
amb llaunes foses que els veïns
i veïnes de Castelldefels han de-
positat als punts de recollida si-
tuats a diferents espais de la
ciutat.

L’obra Dar y Tomar es basa
en la idea que exposa Quinn de
que “reculls el que sembres”.
L’objectiu de l’escultor és aju-
dar a l’espectador a evolucionar
en els valors de la tolerància, la
comprensió i l’harmonia.

Acaba la temporada de platja
però segueix la vigilància

SEGURETAT4Fa una setmana
que va acabar la temporada de
platja a Castelldefels. Tot i això
el servei de vigilància i salva-
ment segurià a la zona uns dies
més.

Així, durant tres dies més,
és a dir, el cap de setmana vi-
nent i per la Diada, hi haurà vi-
gilància, tot i que dimarts pas-
sat va deixar de funcionar el
dispositiu diari de salvament i
vigilància.

L'Ajuntament ha considerat
que el servei s'ha de donar uns
dies més. Per aquesta raó, el

consorci s’ha posat d’acord
amb l'empresa encarregada del
servei, ProActiva, per allargar
el servei durant aquestes jor-
nades.

VIGILÀNCIA POLICIAL
Per la seva banda, la Policia Lo-
cal de Castelldefels donarà per
finalitzat el dispositiu especial
de platges el dia 15 de setembre. 

Els mòduls de lavabos de la
platja de Castelldefels també
restaran oberts i en funciona-
ment fins el diumenge, 15 de se-
tembre.

Time-lapse nocturn | Astronomia
Diversos aficionats a l'astronomia fan un time-lapse fotogràfic que mostra el cel

nocturn de Castelldefels. Es tracta d’un muntatge de tres-centes fotos 
fetes durant cinc hores i mitja que, en ser animades a 12 imatges per segon,

il·lustren l'evolució de la vista nocturna al municipi.

Redacció
CASTELLDEFELS

Corredors de la Vuelta ciclista. Foto: Ajuntament
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IGUALTAT4Les sol·licituds per
a la realització de projectes per
promoure la igualtat de dones i
homes es podran presentar per
escrit a l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l’Ajuntament
de Castelldefels fins al 20 de
setembre. 

L’objectiu d’aquests ajuts és
subvencionar projectes d’entitats
del municipi que fomentin el
teixit associatiu de les dones,
potecïin la interrelació, promo-
guin la participació de les dones
en tots els àmbits de la vida pú-
blicai social i lluitar contra la vio-
lència d gènere, entre d’altres.

La Junta de Govern de l'A-
juntament de Castelldefels ha
aprovat les bases específiques
per a la convocatòria, que tenen
com a finalitat regular i fixar els
criteris i el procediment de con-
cessió de les subvencions per a
projectes d’aquestes caracterís-
tiques.

Millorar la salut de les dones,
prevenir l’homofòbia i garantir el
respecte a la dignitat i a la plena
igualtat de drets, facilitar la con-
ciliació del temps personal, fa-
miliar i laboral, afavorir la coe-
ducació i fomentar la producció
cultural de les dones són altres
de les fites que té aquesta ator-
gació d’ajuts a la igualtat.

Ajuts oberts  
per a projectes
d’igualtat

L’Associació de Veïns del barri
de Montmar de Castelldefels
han organitzat aquest dissabte,
7 de setembre, la seva festa
anual. Ha estat una nova mos-
tra de germanor entre el veïnat
dels diferents barris de Cas-
telldefels, que es coordinen i

treballen junts en l’organització
de les celebracions festives de la
ciutat.

Les activitats celebrades per
la Festa Major es van desenvo-
lupar al pati de l'escola Petit
Món-Felisa Bastida, a l'avin-
guda Diagonal. 

L’oferta lúdica es va centrar,
sobretot, en el públic més jove:
dissabte a la tarda, entre les 17h
i les 20.30h, va haver una fes-
ta infantil amb pallassos, un

parc amb inflables i es va fer un
taller de pintura, entre d'altres
celebracions.

La nit va estar més dedica-
da al públic adult, que va gau-
dir d’una cantada d'havaneres.
Durant l’espectacle, els veïns i
veïnesdel barri van compartir
taula durant el sopar de ger-
manor. Més tard, després de les
havaneres, tothom es va animar
a ballar amb la música de l’or-
questra convidada.

Redacció
CASTELLDEFELS

» L’Associació de Veïns del barri de Montmar van organitzar els actes
» Dissabte petits i grans van poder gaudir de diverses activitats

Els veïns del barri de Montmar
han celebrat la seva Festa Major
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Aquest diumenge s’ha posat fi
a un cap de setmana ple de ce-
lebracions i actes festius amb
motiu de la Festa Major de Vi-
ladecans, que seguiran fins al
dia 11, per la Diada Nacional.

Divendres les festes es van
inaugurar amb el pregó dels es-
portistes olímpics de Vialade-
cans de Londres 2012.

També va haver un torneig
d’handbol, un correfoc per als
més joves. A la nit de divendres,
el piromusical va animar i va
posar el toc de màgica a les fes-
tes, al parc de la Marina. A
mitjanit, la formació musical El
Puchero del Hortelano va ani-
mar als més joves.

Dissabte va començar amb
un programa esportiu, amb un
torneig de bàdminton i una
competició de bitlles catala-
nes. A la tarda, més esport,
amb futbol i escacs. 

Demà dilluns, a la nit,  el
Festival Riudecans al parc de la
Marina farà vibrar a tothom
amb tota mena d’estils musi-
cals, des de l’ska i el reggae fina
a la rumba. Hi haurà també un
concert de Fórmula V i de Ja-
vier Vaquero Trio, per acabar
amb una discomòbil que s’a-
llargarà fins ben entrada la ma-
tinada.

Per la Diada, es farà una
cursa atlètica popular, una com-
memoració per la Diada i una
cantada d’havaneres.

La Festa Major anima
Viladecans durant cinc dies

» Els esportistes olímpics del municipi van recitar el pregó inaugural
» Demà serà el dia amb més oferta musical fins ben entrada la nit

Millora dels camins al
Remolar-Filipines del Delta

MEDI AMBIENT4Els camins
de l’Espai Natural del Remolar-
Filipines de Viladecans han es-
tat condicionats per millorar els
seus itineraris transitables.

Gràcies als treballs de mi-
llora dels trams, s’han eliminat
els sots en els camins interiors
de la reserva i en el camí d’ac-
cés, així com en l’estaciona-
ment que hi ha al final del ma-
teix.

GRAN VALOR NATURAL
Aquest espai de gran valor na-
tural, a tocar de l’aeroport del
Prat, rep cada any al voltant de
25.000 visitants. Més de la
meitat d’aquests són escolars
que treballen la sensibilització
ambiental i el coneixement del
medi. També és la porta d’ac-
cés, que es pot fer a peu o en bi-
cicleta, a la platja del Remolar
de Viladecans.

Tancada la sortida a la C-32
per les obres de l’outlet 

URBANISME4Les obres per a
la construcció de l’outlet man-
tenen tancada la sortida a la C-
32. Els treballs, que van co-
mençar recentment, consistei-
xen en la construcció del nou
accés a l’autopista del Garraf a
Viladecans, que ha de comuni-
car directament amb els te-
rrenys on s’aixecarà l’outlet. 

Està previst que les obres
s’allarguin un any, període du-
rant el qual es tancarà la sorti-
da 50 de la C-32, Viladecans
Sud, que permet arribar fins al
municipi.

CENTRE COMERCIAL
L’outlet de Viladecans és un
projecte de l’empresa Neinver,
que construirà un centre co-
mercial al municipi amb boti-
gues de primeres maques, molt
semblant al que hi ha a la Roca
del Vallès.

L’obra va ser concedida a
Neinver per l’Institut Català
del Sòl (Incasòl) i ocuparà una
superfície de 7,5 hectàreees. 

El centre comercial tindrà
vint-i-cinc mil metres quadrats
de uperfície i generarà un mi-
ler de llocs de treball.

Millor que Nou | Reciclatge
Aquest setembre torna el Millor que nou reparat! a la deixalleria municial de
Viladecans. Es tracta d’un programa de tallers per a aprendre a reparar petits
electrodomèstics i desperfectes que es produeixin a la llar, mantenir les bici-

cletes, restaurar mobles de fusta o peces de roba velles .

Redacció
VILADECANS
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La plataforma en defensa de
l’Hospital, que reivindica l’am-
pliació d’aquest i rebutja la re-
ducció dels seus serveis, se-
gueix preparant accions de pro-
testa per als propers mesos. 

Divendres passat, la plata-
forma es va apropar al final d’e-
tapa de la Vuelta a Castelldefels
amb l’objectiu de fer més visi-
bles les seves queixes. L’asso-
ciació va aprofitar la gran au-
diència, tant a nivell nacional
com inernacional, de l’esdeve-
niment per difondre les seves
reivindicacions.

La plataforma també pre-
para una recollida de signatu-

res coincidint amb la Festa Ma-
jor de Viladecans. Segons l’as-
sociació, ja tenen 22.000 sig-
natures recollides però no atu-
rran les accions de protesta i se-
guiran  amb la campanya amb
l’objectiu d’aconseguir cons-
cienciar a la població. 

El col·lectiu ciutadà també
té la intenció de fer-se visible a
la tradicional Festa de la Rosa
que el PSC celebrarà el diu-
menge que ve,15 de setembre. 

ACTES REIVINDICATIUS
L’activitat pot arribar a tenir
més ressò serà una gran mani-
festació, que encara no s’ha fi-
xat al calendari, però que es
preveu que serà durant la pri-
mera quinzena d’octubre. Es
tractarà de l’acte reivinducatiu
més gran i massiu que organit-

za la plataforma, que cerca el re-
colzament de les poblacions
veïnes que estan destinades i
fan ús dels serveis del centre sa-
nitari. 

També hi ha una altra pro-
posta d’aprofitar els terrenys
darrere de l’hospital, on s’havia
de fer l’ampliació, per plantar
un hort urbà.

La plataforma en defensa de
l’Hospital prepara més accions

Gavà Solidària fa una 
recollida de material escolar

SOLIDARITAT4L’associació
Gavà Solidària segueix amb la
campanya de recollida de ma-
terial escolar, que duu a terme
des de fa uns mesos. La inicia-
tiva que compta amb la col·la-
boració de les AMPAS dels cen-
tres educatius de Gavà. La cam-
panya consisteix en recopilar,
bàsicament, material fungible
com ara llibretes, bolígrafs o go-
mes. 

La Plataforma Gavà Soli-

dària pretén amb aquesta ini-
ciativa ajudar les famílies amb
menys recursos i que pitjor ho
estan passant degu a la crisi
econòmica. 

40 PUNTS DE RECOLLIDA
Des del juliol, s’han habilitat
cinquanta cinc caixes en qua-
ranta punts de recollida, entre
equipaments municipals, enti-
tats i alguns establiments co-
mercials de la ciutat. 

La jutgessa de Gavà rebutja 
imposar fiança a Messi

JUSTÍCIA4La jutgessa de Gavà
que instrueix la querella contra
Lionel Messi i el seu pare, Jor-
ge Horacio Messi, per un pre-
sumpte delicte de frau fiscal, ha
rebutjat la mesura cautelar de
la fiança, tal i com havia recla-
mat l'Agència Estatal de l'Ad-
ministració Tributària. El pas-
sat 14 d’agost, Lionel Messi i el
seu pare van efectuar el paga-
ment de més de 5 milions d’eu-
ros. 

Segons la magistrada, no
existeixen motius racionals per
a entendre que Lionel Messi i el

seu pare vagin a fer durant la
pendència del procés penal cap
acte destinat a retirar béns del
seu patrimoni. També ha dit
que aquesta mesura no resulta
justificada, per no ser urgent i
necessària, en haver pagat els
més de 5 milions d’euros.

AJORNAMENT DEL JUDICI
Ara la jutgessa ha de decidir
també si l’inici del judici previst
per al dia 17 de setembre s’a-
jorna, ja que aquell dia Lionel
Messi té partit de Champions
League. 

Barri Bruguers| Festa Major
L’Associació de Veïns del barri de Bruguers de Gavà ha celebrat aquest cap 

setmana la seva festa major. Les activitats començaran aquest divendres a la plaça
del Dipòsit a partir de les 20.30 hores amb un sopar de pizzes pels infants i 

continuarà després, a les 22 hores, amb un bingo.

Redacció
GAVÀ

» L’associació va mostrar pancartes durant la Vuelta a Castelldefels
» Seguirà amb la recollida de signatures i prepara una manifestació

L’assocació preveu

fer una gran 

manifestació a 

mitjans d’octubre
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La Vuelta Ciclista a Espanya va
arribar divendres als carrers
de Castelldefels en la seva tret-
zena etapa, que va iniciar-se a
la localitat de Valls. 

Aquesta va ser una gran
oportunitat per la ciutat a l’ho-
ra de promocionar-se interna-
cionalment als mitjans de co-
municació, atès que el valor
que atorga ser l’arribada d’una
de les tres millors competi-
cions ciclistes del món és molt
important.

Els ciclistes van començar a
arribar als carrers del munici-
pi a partir de les quatre de la
tarda, procedents de Gavà per
l’avinguda de la Constitució (c-
245). Els competidors va recó-
rrer fins al desviament de pu-
jada al pic del Rat Penat.

Posteriorment, els corre-
dors van tornar a Castelldefels
una hora més tard procedents
de les costes del Garraf i Sitges.
L’etapa arribarà a la plaça de les
Palmeres via passeig Marítim.
Des d’aquí enfilaran l’avinguda
del Canal Olímpic fins al centre
urbà, on trobaran la meta als
peus del Castell. 

Aquesta etapa Valls-Cas-
telldefels va constar d’uns 165
km. Els corredors i els seus

respectius equips van pernoctar
a la ciutat per continuar la cur-
sa dissabte a Bagà, amb la vis-
ta posada als Pirineus.

Amb motiu de l’etapa ci-
clista, l’Ajuntament va posar en
marxa tota una sèrie d’iniciati-
ves al llarg de divendres. Des de
les sis de la tarda fins a les nou
del vespre, el parc de la Mun-
tanyeta va acollir  el Parque
Vuelta, una zona temàtica amb
jocs i activitats per la canalla.

La Vuelta Ciclista arriba a
Castelldefels en un final d’etapa
» La tretzena etapa va tenir inici a Valls i va consta de 165 km

» L’Ajuntament va preparar activitats lúdiques amb motiu de l’etapa

Can Torelló va acollir el torneig
familiar de Softball de Gavà

SOFTBALL4El Projecte Softball
Gavanenc, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, va organitzar
el quart torneig familiar de
Softball de la ciutat de Gavà a
les instal·lacions esportives de
Can Torelló. 

El campionat va allargar-se
durant tot el dia, i va comptar
amb la participació de 12 equips
que van disputar 28 partits en
total. 

Els conjunts havien d’estar
formats per 9 persones com a
mínim, amb 5 noies i 4 nois
com  a màxim en el camp. 

Els enfrontaments van se-
guir la normativa de la Fede-
ració Europea, l’ESF, amb l’ú-
nica excepció  que en cada en-
trada es realitza el canvi per 3
out o 5 carreres. 

EL SOFTBALL
El softball és un esport similar
al beisbol, encara que amb molt
més ritme i no tantes parades.
L’European Softball Federa-
tion és l’encarregada de regular
la normativa d’aquest esport, a
més d’organitzar competicions
en l’àmbit europeu.

Djokovic elimina Granollers a
l’Open dels Estats Units

TENNIS4Els octaus de final van
suposar la fi de la participació de
Marcel Granollers a l’Open US
de tennis. I és que trobar-se a tot
un tennista com Djokovic és un
repte digne d’esment. 

El número 1 del món va es-
borrar el tennista castelldefelenc
amb un contundent 6-3, 6-0 i 6-
0, i va classificar-se per quarts de
final del torneig. 

El serbi, que ja va guanyar a
Nova York fa un parell d’anys, va
eliminar Granollers en 1 hora i
19 minuts. 

Poc va poder fer Granollers
davant el gran joc del número 1,
que venia d’eliminar en tercera
ronda al nord-americà Tim
Smyczek, un partit dur que va
durar gairebé tres hores i mitja. 

Granollers ha disputat el setè
US Open de la seva carrera, i
aquesta classificació suposa el
seu millor registre a la competi-
ció. 

La victòria davant Smyczek
va suposar la seva victòria més
important en competició indi-
vidual en un Grand Slam.

El Club Handbol Gavà torna 
a la feina amb vistes a la lliga
HANDBOL4Els dos sèniors del
Club Handbol Gavà, el mascu-
lí i el femení, van tornar a la fei-
na la setmana passada amb
l’objectiu de consolidar-se els
uns, i ascendir de categoria els
altres, respectivament. 

Els homes de Pedro Jimé-
nez, del Sènior masculí, ja pre-
paren els nous esquemes i el to
físic per enfrontar-se a un any
dur a  Primera Nacional, on
busquen consolidar-se. 

El Sènior masculí, entrenat
per Josean Gallego, buscarà
per la seva banda aconseguir el
liderat a la Lliga Catalana i en-
trar al Top 4 de la competició,
un repte gens fàcil tot i la sen-
sació a la categoria de què són
favorites. 

El club ja ha preparat tota
una sèrie d’amistosos abans de
l’inici de la lliga, el pròxim 12
d’octubre, quan les gavanen-
ques rebran al Sesrovires. 

Torneig de futbol sala | Viladecans
Aquest dissabte va tenir lloc el setè torneig quadrangular de futbol sala de Vilade-

cans, en el marc de les Festes Majors de la ciutat. Des de les 8 del vespre, i fins les 12
de la nit, el club Mil·lenium de Viladecans va organitzar aquesta competició al 

Poliesportiu Safa, amb un bon registre de participació .

F. Javier Rodríguez
CASTELLDEFELS
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