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Des de l’inici de la crisi econòmi-
ca, els índexs de pobresa i d’atur
a Catalunya s’han disparat consi-
derablement any rere any, afec-
tant els sectors més vulnerables de
la població. Les entitats socials es
veuen desbordades per l’augment
de demanda d’ajuts per part de les
persones que pateixen les conse-
qüències d’aquesta situació.

“Ha augmentat l’ajuda i les
persones que hi recorren”, expli-
ca en declaracions a Línia Mar
Rai Barba, responsable de co-
municació de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya. A més, afegeix Barba, “hi ha
moltes entitats amb problemes de

finançament i les institucions pu-
bliques els deuen molts diners”.

El que més preocupa les enti-
tats socials és que cada vegada hi
ha més famílies que no poden co-
brir les seves necessitats bàsi-
ques. “Sempre havíem treballat en
l’àmbit de la pobresa, però anava
sempre darrere de la gent gran.
Arran de la crisi, han augmentat
els programes de pobresa”, explica
en declaracions a Línia Marel di-
rector d’Intervenció Social de la
Creu Roja, Òscar Barbero. “Tenim
nous projectes alimentaris, so-
bretot en l’àmbit familiar, i el
2013 s’han disparat fins als
48.000 beneficiaris a Catalunya”,
detalla Barbero.

Ara la prioritat de la majoria
d’entitats socials és que els sectors
més pobres de la població tinguin
accés a una alimentació bàsica.
“Busquem, sobretot, que els be-

neficiaris tinguin una ració equili-
brada. També ens estem estenent
als supermercats i a la província de
Barcelona ja hem arribat als qua-
tre-cents establiments. I, a escala
local, tenim el projecte Xarxa so-
lidària de barrisdes de fa dos anys,
ja que creiem que a petita escala se
sensibilitza més i la solidaritat
ajuda a fer barri”, argumenta tam-
bé a Línia Mar Jordi Peix, funda-
dor del Banc dels Aliments.

“Estem promovent l’agrupa-
ció d’entitats i organitzant xerra-
des comunes per treballar en la
mateixa direcció”, afegeix Peix, el
qual explica que “ja estem pre-
parant el Gran Recapte del 29 i 30
de novembre”, en què es busquen
15.000 voluntaris per més de
1.300 punts de recapte a Cata-
lunya. “L’única cosa positiva de la
crisi és que ha fet augmentar la so-
lidaritat ciutadana”, conclou.

Lluitant contra la crisi
» Les entitats socials resisteixen l’allau de demandes prioritzant els programes d’ajut alimentari

» Jordi Peix, del Banc dels Aliments, celebra que actualment “ha augmentat la solidaritat ciutadana”

Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT

SOLIDARITAT4A Castelldefels,
la Creu Roja és un recurs de su-
port a les famílies amb més ne-
cessitats, que s’han vist afecta-
des per la crisi econòmica i ara
no poden fer front a les despe-
ses de la cobertura de les ne-
cessitats bàsiques. 

Des de fa cinc anys, coinci-
dint amb l’arribada de la crisi, la
Creu Roja de Castelldefels tam-
bé ha donat prioritat als pro-
grames relacionats amb l’àmbit
de la pobresa, tot i que segueix
mantenint les línies dedicades a
la tercera edat i a altres col·lec-
tius vulnerables. El que més
preocupa en general, però, és la

infància, ja que cada cop els més
petits pateixen les conseqüèn-
cies de la recessió i de la conse-
qüent disminució de les rendes
familiars, amb els efectes nega-
tius que això comporta. 

L’Assemblea Local de la
Creu Roja, que aglutina els mu-
nicipis de Castelldefels, Gavà i
Begues, té diversos programes
propis que tenen l’objectiu de
lluitar contra la pobresa i l’ex-
clusió social, com el dedicat a in-
fants d’entre 0 i 3 anys i el d’A-
liments per la Solidaritat. Un al-
tre projecte que treballa en la
mateixa direcció és el de Suport
a Famílies en Risc per la Crisi.

Castelldefels i Gavà,
en lluita contra la pobresa

Recapte d’aliments en un supermercat. Foto: Arxiu
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El debat sobre la unitat terri-
torial de la comarca del Baix
Llobregat s’ha tornat a posar so-
bre la taula des que la Genera-
litat va anunciar la preparació
d’una nova llei de governs lo-
cals. La nova regla pretén que
els municipis de l’entorn me-
tropolità passin a dependre ex-
clusivament de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. 

Davant d’això, el Consell
d’alcaldes del Baix Llobregat
va signar una declaració l’any
passat, a la qual es van sumar el
PSC, ICV, ERC i CiU, en què de-
manava que es preservi la uni-
tat comarcal i es consensuï el fu-
tur del Consell Comarcal actual.

EL BAIX NORD, COMARCA?
Tot i això, l’alcalde de Martorell
i president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve
(CiU), creu que el Baix Llobre-
gat Nord no podria quedar dis-
solt a l’Àrea Metropolitana, per
la qual cosa donaria suport a un
possible Consell Comarcal pro-
pi. Unes declaracions que han
intensificat encara més el debat
territorial a la zona.

La nova comarca tindria
com a capital Martorell i agru-
paria els municipis que estan
més al nord de Sant Andreu de
la Barca. Davant la polèmica,
l’alcalde de Gavà i president del
Consell Comarcal, Joaquim
Balsera, va presentar dijous
passat la Declaració a favor de
la Comarca del Baix Llobre-
gat, redactada pel Centre d’Es-
tudis Comarcals (CECBLL), de-

manant la preservació de la
unitat de la comarca i el con-
sens sobre el futur del Consell
Comarcal actual.

UN TERRITORI DIVIDIT
El Baix Llobregat, tot i que ad-
ministrativament està unit, a la
pràctica queda dividit en tres
àmbits: el sud (la zona del Del-
ta del Llobregat), el centre (on
hi ha la capital, Sant Feliu de
Llobregat) i el nord (amb un pes
inqüestionable de Martorell).

Un dels grans problemes
del Baix Llobregat, a la pràcti-
ca, és el paper de L’Hospitalet
de Llobregat que, tot i pertàn-
yer al Barcelonès, funciona com
a capital de facto del territori,
prenent bona part del protago-
nisme i del pes a la capital ad-
ministrativa, que és Sant Feliu
de Llobregat.

La nova llei de governs locals
reobre el debat territorial

Es dissol el Consorci de la 
TDT del Baix Llobregat Nord
COMUNICACIÓ 214El passat 1
de febrer, la Televisió del Baix
Nord va suspendre les emis-
sions de manera temporal a
causa del context econòmic
mentre intentava trobar un
operador interessat en la seva
gestió. Davant la manca de pre-
tendents que fessin viable el
projecte i la impossibilitat eco-
nòmica de mantenir-lo, el Con-
sorci ha decidit dissoldre’s i
suspendre definitivament el
senyal.

En l’última reunió de l’ens,
els vuit ajuntaments que con-
formen el Consorci van ex-
pressar el desig de repescar el

projecte si la situació millorava.
De moment, només Sant Este-
ve preveu donar-li continuïtat
a través d’internet i treballar en
la recuperació de l’emissió local.

COST INASSUMIBLE
Quan es va constituir el Con-
sorci el 2010, Sant Esteve era
l’únic municipi amb televisió lo-
cal. Amb l’acord per crear l’ens
es va evitar que es perdés el ca-
nal, però finalment no ha pogut
resistir al context de crisi. De
fet, des de la seva creació, el
consistori havia assumit en so-
litari el cost econòmic de la te-
levisió local.

AEBALL recolza Foment
respecte el dret a decidir 

DRET A DECIDIR4L’Associa-
ció d’Empreses del Baix Llo-
bregat i L’Hospitalet (AEBALL)
ha manifestat recentment el
seu suport a Foment del Treball
en l’acceptació del document
sobre el dret a decidir redactat
recentment per l’expresident
del Parlament de Catalunya,
Joan Rigol.

AEBALL, que forma part
de la Junta Directiva de Foment
del Treball, ha descartat però la
seva entrada al Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, ja que el con-
sidera una plataforma d’acció

política en què l’associació
d’empreses no hi té cabuda.
Segons AEBALL, tant la seva
activitat com la de Foment s’a-
llunyen de les funcions políti-
ques del pacte, ja que són or-
ganitzacions empresarials i els
seus compromisos recauen en
la representació dels seus as-
sociats. 

3.000 EMPRESES ASSOCIADES
L’associació agrupa més de
3.000 empreses, que generen
més de 48.000 llocs de treball
a L’H i al Baix Llobregat.

Medi ambient | Captura d’un silur al Llobregat
Un equip d’Agents Rurals van capturar a finals de setembre un silur de 22,5 Kg al

tram final del riu Llobregat. El Silurus glanis és una espècie exòtica que durant els
darrers anys ha colonitzat diversos rius de la Península. Els agents el van sacrificar

perquè està considerada una espècie invasora que perjudica l’ecosistema fluvial.

Redacció
BAIX LLOBREGAT

» Esteve donaria suport a un Consell Comarcal del Baix Nord
» Balsera encapçala una declaració a favor de la unitat de la comarca

Salvador Esteve i Joaquim Balsera en un acte. Foto: Consell Comarcal
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@quimtorra:  No paren d'arribar entusiastes
adhesions a la tercera via. Montoro: "No tiene
sentido económico una diferente financiación
para Cataluña".

@junqueras: Primer, inaugurant una ex-
posició sobre la SEAT. Després, amb 1.200
persones a AMES. Som i hem de ser un país
industrial.

@CarlesMundo: En dos anys, l'Estat es-
panyol s'haurà gastat el 30% del Fons de
reserva de les pensions. Quedar-se a Es-
panya sí que fa por!

Per molt caparrut que segueixi
el govern de Madrid, nosaltres
seguirem treballant per assolir
l’estat propi. El procés sobira-
nista fa temps que no té atura-
dor i fins i tot mitjans de co-
municació que tenen postures
allunyades a la independència
evidencien que la Catalunya
actual vol viure en completa lli-
bertat. 

Una enquesta de La Vangu-
ardia situa CiU i ERC empa-
tats en nombre de diputats. Si
avui es convoquessin eleccions,
els dos partits aconseguirien
37 escons, una tendència que
ja preveien anteriors sondejos.
Amb aquests resultats el Par-
lament català disposaria d’una
majoria independentista, ja
que nacionalistes i republicans
assolirien uns 73 diputats i la
CUP duplicaria la seva repre-
sentació passant de 3 a 6 di-
putats. 

L’enquesta del Grup Godó
també diu que el PP patiria una
davallada i que C’s aconsegu-
iria algun vot més, però tot i
així, seguirien essent partits
marginals amb poca represen-
tació al nostre país.  Catalunya
viu una oportunitat històrica i
no podem desatendre-la. Ara
més que mai ens cal un poble
ambiciós que sàpiga rebutjar
els maltractaments d’Espanya
i enceti un camí d’esforç i tre-
ball per construir l’estat propi.
De forma definitiva podem tre-
pitjar la Constitució post fei-
xista i definir per fi una Consti-
tució catalana, actual, del segle
XXI, democràtica, pacífica, plu-
ral i justa. 

4Perseverança

Per Lluís Feliu Per Jordi Lleal

4La tercera via

L’exagerada fragmentació de
l’espai independentista ha
estat històricament un han-
dicap important per al seu
desenvolupament. Lluny de
sumar, l’existència de dife-
rents forces polítiques amb
posicionaments molt simi-
lars debilitava el conjunt i
sobretot el feia poc creïble.
Malgrat tot, en una època en
què ens movíem en la més
absoluta marginalitat tam-
poc era transcendent per al
devanir del país. Ara, la si-
tuació és radicalment dife-
rent. Ara, l’independentisme
abraça transversalment tot
el ventall ideològic i ha acon-
seguit  ser globalment el cor-
rent majoritari de la societat
catalana.

Entenc que és bo que, jus-
tament per mantenir aquesta
transversalitat, es visualitzi que
es tracta de formacions diver-
ses amb ideologies diferencia-
des; i no ens ha d’espantar que
l’independentisme d’esquer-
res, sense deixar de ser fidel a
l’independentisme i sense posar
entrebancs al procés endegat,
continuï mostrant-se crític, ex-
tremadament crític si cal, a les
polítiques liberals i conserva-
dores que sovint sorgeixen de
l’actual Govern de la Generali-
tat. El pitjor que ens podria

passar fora que l’independen-
tisme fos percebut com un pro-
jecte només d’un sector o d’uns
interessos concrets de la socie-
tat catalana. Només caldrà
saber estar a l’altura de les cir-
cumstàncies i entendre que, un
cop assolit l’objectiu bàsic de
país, és a dir la seva supervi-
vència garantida a través d’un
Estat propi, ja tindrem temps
de continuar el debat i la lluita
política més ideològica.

Si d’una banda ja hi ha un
acostament clar entre les dues
grans formacions sobiranistes,
continua havent-hi encara una
excessiva atomització de grups
i grupets, tant d’estrictament
polítics com d’associacions i
moviments. I és justament en
aquest moment en què l’al-
calde de Vic, promotor i cap
visible de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència,
es decideix a endegar un nou
Moviment Demòcrata Català.
Em sembla un error, perquè
ara no toca, no és moment de
crear més capelletes sinó d’a-
glutinar esforços. És justa-
ment el moment en el qual
caldria que molts d’aquests
grups es plantegessin incorpo-
rar-se a altres formacions per-
què la societat ara necessita
unes organitzacions sòlides i
uns lideratges clars.

Per Josep Romeu 

4Més capelletes

Duran i Lleida és un polític
llest i avesat a navegar entre
dues aigües, ara a babord ara
a estribord, segons convé i
com empenyen els corrents i
vents més forts i amb qui se les
ha de tenir. És un home expe-
rimentat, que les ha vist de tots
colors, això no se li pot negar.
Ara demostra la seva manio-
brabilitat (deixem els símils
mariners i passem a l’engi-
nyeria) i proposa una tercera
via per sortir de l’atzucac de
l’actual estat de desencaix en-
tre Espanya i Catalunya.

Tira pel camí del mig, plan-
teja una nova forma de  rela-
cions econòmiques, socials,
parla de federar-se i altres
propostes més o menys ago-
sarades pel moment polític
en el que ens movem. La re-
alitat és que a l’hora de fer una
proposta s’ha de comptar amb
quina serà l’actitud de les dues
parts enfrontades, quina rela-
ció de forces hi ha, quins par-
tits polítics poden donar-hi
suport, quina és l’actitud de la

massa social, què en pensen
els lobbys i interessos de les
grans empreses, etcètera. Com
pot encarrilar el tren amb una
tercera via, si les vies de la dre-
ta (P.P, UPyD) i de l’esquerra
(PSOE) no entren en el joc?
Quins trumfos té a la mà el se-
nyor Duran? M’atreveixo a dir
que a la jugada està fent una
catxa -“farol”- per desorientar
amics i contraris. Amb una
via al mig, a no ser que sigui un
monorail penjat, no hi haurà
forma i encara que els enginy-
ers de camins (els polítics d’u-
na i altra banda) hi posin tota
la bona voluntat possible, no
s’arribarà a l’estació proposa-
da, que és l’entesa entre Espa-
nya i Catalunya. 

Perquè una tercera via que
ens porti, en el futur, a on?
Quina és la destinació i les
condicions de l’estació termi-
nal? Més que un xoc de trens,
el que pot succeir és que el tren
quedi aturat en el trajecte i mai
arribi a fer parada al no lloc,
per circular per una via morta.

#DeficitFiscal #Pensions #TerceraVia
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@alfonslopeztena: Manifestar-se a la ciu-
tat de Barcelona contra la independència de
Catalunya portant gent de fora de Catalunya:
#MisèriadelUnionisme

@RamonCarner: L’esperit i la diplomàcia
catalanes són valors intrínsecs dels fona-
ments de la UE. L’Europa dels estats té un
deute moral amb Catalunya.

@ecasajoana:  Passi el que passi amb la
UE, gràcies a l’euro la independència és vi-
able: mercat i moneda comuns, sense fron-
teres i 70% de les decisions a Brussel·les.

Un diari obert

Diu que aquests dies els agents de l’o-
cupant a Catalunya se senten traïts.
Tants esforços per fer-nos creure que
està plovent quan se’ns pixen a sobre!
Tantes consignes mediàtiques inten-
tant fer-nos creure que la racionalitat
que ens empeny a la independència és
en realitat un simple sentimentalisme
etnicista i ara, a la mínima que les elits
catalanes baden un moment, es troben
amb uns pressupostos que continuen
en “més del mateix” del colonialisme
identitari castellà. D’entre els col·la-
boracionistes n’hi ha de més espavilats
que han decidit desaparèixer una tem-
porada, estalviant-se sofriments pre-
visibles, i n’hi ha que acabaran més
calbs encara de rebre calbots per totes
bandes.

En aquesta reflexió vull parlar no-
més dels espavilats (en aquest cas “es-
pavilades”). Resulta que, per si no n’hi
hagués prou, a can PSOE ha aparegut
un probable nou aspirant al lideratge
del partit (i, per tant, a la ulterior pre-
sidència d’Espanya): la presidenta
d’Andalusia. Quina és la diferència en-
tre els dirigents polítics espanyols que
aspiren a la Presidència d’Espanya i els
que no tenen tal aspiració? La catala-
nofòbia dosificada. Es tracta d’una
condició indispensable, atès que el
nostre paper a efectes propagandístics
és similar al recurs d’altres èpoques
contra els maçons i els semites (jueus
o àrabs). En aquest paper ho té molt
més fàcil Susana Díaz que no pas Car-
me Chacón.

Ambdues líders són conscients de
gaudir d’una gran oportunitat i amb-
dues són conscients que no es pot gua-
nyar a Espanya sense una dosi impor-
tant de propaganda anticatalana. Tan-
mateix, la Chacón no podia aprofitar les

seves opcions sense contrarrestar la
seva condició de catalana (la qual cosa
la faria sospitosa d’entrada) i ha hagut
d’estudiar al Canadà tècniques per fer
que les nacions se sentin satisfetes en
la seva condició de sotmeses. Aquest
problema no el té la senyora Díaz.

Una característica d’ambdues se-
nyores és com defugen l’anàlisi des de
la racionalitat. Quan toca demostrar el
seu nacionalisme espanyol no he vist en-
cara que agafin el llistat català de greu-
ges i que facin propostes de solució de
la discriminació que sofrim. Es limiten
només a clixés i a fantasies sobre la cul-
pa que té tal polític que suposen que ha
inventat el catalanisme o tal altre que no
ha sabut imposar als catalans la resig-
nació.  Suposo que qualsevol frase que
masteguin en el sentit d’estudiar un can-
vi en la relació econòmica Catalunya-
Espanya podria ser sospitosa de con-
descendència amb la secessió.

La conseqüència és un discurs
que a Catalunya és escoltat com a aliè,
que no serveix aquí però que és fona-
mental allà. Es tracta de consignes que
nosaltres percebem amb grans dosis
de sentimentalisme espanyolista i
que ens parlen d’un hipotètic senti-
ment romàntic català en el qual no ens
identifiquem perquè la majoria del
nou independentisme sorgeix de la ra-
cionalitat. Ens diuen que parlen de
nosaltres però ens adonem que estan
parlant d’ells i d’elles mateixes, de l’es-
panyolisme guiat per la sang, els lli-
bres sagrats i les mentides. En tota
aquesta comèdia la senyora Susana
Díaz ho té molt fàcil, però la senyora
Chacón (i el senyor Duran i el senyor
Navarro i els pocs empresaris que tre-
uen algunes molles del nostre espoli)
ho tenen francament pelut.

Els ‘tuits’ del dia

Per Jordi Yuri

4Moviments a can PSOE

Per Manel Fantassin

4Seríem Somalilàndia?

Hi ha moltes veus que sembren la
por, que diuen que la Catalunya in-
dependent quedarà fora de la UE.
Fins i tot, l'economista Francesc
Granell, antic Director General de
Comerç i Turisme amb el Conseller
Francesc Sanuy —el qual, per cert,
s'ha declarat independentista— ha
arribat a l'extrem de dir a El País
que podríem acabar com Somali-
làndia, no pas pel nivell econòmic,
sinó pel llimb en què es troba al se-
parar-se de Somàlia.

No entraré a discutir si Catalu-
nya quedaria fora de la Unió Euro-
pea. Això ja s'ha tractat per persones
molt més doctes en la matèria de la
política d'ampliació interna de la
Unió i les amenaces de l'estat espa-
nyol de bloquejar el reconeixement
de Catalunya com a membre. Vull
plantejar el suposat llimb en què es
trobaria Catalunya en els primers
moments de la independència. Per-
sonalment crec que segurament ens
quedarem, momentàniament, fora
de la UE, ja que aquesta no voldrà
avançar-se als esdeveniments i no es
mullarà, tal com ve fent fins ara, tot
rentant-se les mans d'una qüestió de
negació de drets democràtics a ciu-
tadans europeus.

Però estic segur que els argu-
ments econòmics sí tindran un pes

decisiu un cop s'hagi produït la se-
cessió. La importància econòmica
de Catalunya, en tots els seus as-
pectes, però sobretot en el fet que el
nou estat independent serà contri-
buent net a les arques de la Unió,
serà cabdal. Quedarà, doncs, Cata-
lunya com una Somalilàndia, sense
reconeixement? Doncs no. Prime-
rament, la importància de Catalu-
nya fa que l'exemple d'un estat
sense reconeixement com Somali-
làndia sigui ridícul. La compara-
tiva, si s'ha de fer, seria més aviat
amb Taiwan, que la pressió de la
Xina ha fet que no s'hagi admès mai
com a membre de ple dret a les Na-
cions Unides.

Vaja, que si fóssim temporal-
ment Taiwan, tot negociant la re-
entrada de Catalunya a la UE, no
estaria gens malament. HTC, Acer,
TrendMicro, Asus… Empreses de
gran reconeixement internacional,
un país amb banc central i sistema
de pagaments reglat, un creixe-
ment econòmic més que saludable
i sostingut. Totes elles raons per
les quals les empreses de la Repú-
blica Popular i de tot el món, lluny
de fer-li el buit, han anat ampliant
la seva economia i benestar. I re-
cordem que l’Estat espanyol no és
ni de bon tros la Xina.
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La Mostra de Cuina de Castell-
defels ha batut el seu rècord
d’assistència, arribant gairebé a
3.000 visitants. L’ampliació de
l’horari de la fira (que ha estat
oberta fins a les 23 hores) i l’ad-
hesió dels comerciants de Cas-
telldefels a la mostra de res-
tauració van ser la clau de l’èxit
de convocatòria.

La mostra, organitzada pel
Gremi d’Hostalers de Castell-
defels, amb col·laboració amb
l’Ajuntament, va comptar amb
un total de 80 estands amb

restaurants, bars, comerços i
cases comercials, aplegats en el
recinte ubicat al Parc de la
Muntanyeta. Aquesta és la pri-
mera edició en la qual s’hi han
afegit dels comerciants de Cas-
telldefels, que han participat
amb els seus estands comer-
cials.

Al voltant de la mostra gas-
tronòmica i comercial de Cas-
telldefels, també es van pro-
gramar diverses activitats pa-
ral·leles a l’esdeveniment co-
mercial. Els actes que es van ce-
lebrar durant la mostra van
contribuir a assolir un clar aug-
ment de la participació dels
assistents i un increment d’a-
fluència.

Es van celebrar concerts
musicals i activitats de tot tipus,
tant destinades als nens i nenes
de Castelldefels com al públic
adult del municipi i de les lo-
calitats veïnes. 

La gran varietat d’activitats
lúdiques i d’oci adreçades a tot
tipus de públic va aportar un
més ambient festiu a la mostra
de gastronomia i fira comercial. 

Diversos estands dels ex-
positors del sector de l’oci de
Castelldefels també van oferir
còctels i copes durant la tarda.
L’ambient festiu es va allargar
durant tot el dia i fins a la nit i
els visitants van poder fer de-
gustacions exquisides de la
Ruta de la Tapa.

Estands de la Mostra de Cuina i el Mercat dels Comerciants de Castelldefels. Foto: El Castell

La mostra de cuina i comercial
bat el rècord d’assistència

» Tres mil persones visiten la fira gastronòmica de Castelldefels
» Aquest any s’ha ampliat l’horari i s’hi han afegit els comerços

‘Aixequem les persianes!’
reactiva el barri Vista Alegre

CASTELLDEFELS4 Dissabte es
va presentar al Centre Munici-
pal Vista Alegre el projecte Ai-
xequem les persianes!, que té
l’objectiu reactivar el comerç
d’aquest barri de Castelldefels.

L'Ajuntament, adscrit al pla
de barris de la Generalitat i al-
tres municipis, té previst, així,
emprendre una actuació espe-
cial al barri de Vista Alegre
amb la finalitat d'activar els
locals comercials que es troben

tancats, per aconseguir una
major vitalitat comercial a Vis-
ta Alegre. Encara no s’ha fet el
recompte definitiu dels locals
comercials que es beneficia-
ran d’aquesta iniciativa. Són
espais en desús i la idea del pro-
jecte és aconseguir que es tor-
nin a ocupar amb iniciatives
d’emprenedors, tant de Cas-
telldefels com d’altres localitats,
vinculades a l’àmbit de l’art i
l’artesania. 

La Ruta de la Tapa Viladecans 
activa el sector hostaler

VILADECANS4Ahir va acabar
la quarta edició de la Ruta de la
Tapa de Viladecans, que ha di-
namitzat el sector de la restau-
ració i l’hostaleria de la locali-
tat durant dues setmanes. En
total, hi han participat una
trentena d’establiments de res-
tauració de la ciutat, que han
ofert una gran varietat de tapes
creatives i elaborades amb pro-
ductes locals.

L’esdeveniment gastronò-
mic ha estat organitzat pel Gre-
mi d’Hostaleria de Viladecans,
amb el suport de l’Ajuntament.

Entre els participants es farà el
sorteig d’un cap de setmana de
turisme rural a un spa de Terol.
També es farà la votació de  la
Millor Tapa. Les butlletes per
votar es poden entregar des
d’avui mateix i fins al 27 d’oc-
tubre en quatre punts de la
ciutat: a l’Ateneu d’Entitats Pa-
blo Picasso, a l’oficina de Vila-
decans Informació, a l’Atrium
Esports i al Centre de Recursos
per a Joves Can Xic. El vere-
dicte del jurat professional es
farà públic el 4 de novembre al
web del Gremi d’Hostaleria. 

Sector immobiliari | Presentació d’AIBAIX
El centre de negocis Can Calderon de Viladecans ha acollit recentment la presentació

de l'Associació Immobiliària del Baix Llobregat (AIBAIX), que porta poc més d’un
any funcionant. L’organització té l’objectiu de sumar esforços al sector immobiliari

de la comarca i buscar un marc de cooperació entre els associats. 

Redacció
CASTELLDEFELS
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L’Ajuntament de Castelldefels
ha presentat recentment al·le-
gacions al Mapa Estratègic de
Soroll de l’Aeroport del Prat, ja
que considera que no es pre-
senta cap mesura nova respec-
te a edicions anteriors que con-
tribueixi a reduir el soroll, tot i
les nombroses propostes tècni-
ques elaborades des del consis-
tori. L’alcalde de Castelldefels,
Manuel Reyes (PP), va enviar a

finals de setembre un docu-
ment a l’operador aeroportuari
Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) on plan-
tejava aquestes al·legacions a
un Mapa de Soroll que no agra-
da al municipi. 

Segons el consistori, el Mapa
actual no reflecteix l’afecció real
de les operacions aèries sobre el
territori. Entre les principals
al·legacions, l'Ajuntament ha
apuntat l'error en el qual inco-
rre el Mapa tot atribuint una su-
posada reducció de l'impacte
acústic a temes menors i no re-
flectint el real.

MILLOR QUALITAT DE VIDA
L’alcalde Manuel Reyes ha dit
que "el consistori té un com-
promís en la lluita per millorar
la qualitat de vida dels ciuta-
dans de Castelldefels reforçant
la vigilància i control de les
operacions aèries que sobrevo-
len la ciutat". I és que ja fa molts
anys que la problemàtica per-
dura. Els veïns i veïnes de Cas-
telldefels, molts d’ells associats
a la Plataforma Prou Soroll,
han protagonitzat any rere any
manifestacions i protestes pel
soroll que pateixen pel pas dels
avions per la ciutat.  

Presenten al·legacions 
al Mapa de Soroll de l’Aeroport
» L’Ajuntament de Castelldefels creu que no hi ha cap mesura nova 
» Manuel Reyes, alcalde: “el Pla d’Acció del Mapa és insuficient”

Suborns a policies en el cas 
dels bordells Riviera-Saratoga
CORRUPCIÓ4El principal tes-
timoni del cas Riviera-Sarato-
ga ha confirmat que es van
produir suborns mensuals dels
propietaris dels bordells a po-
licies, segons ha publicat re-
centment La Vanguardia.

El confident Manuel G.C.,
clau del cas, ha afirmat que
durant quatre anys va ser tes-
timoni d’entregues mensuals
de sobres amb diners en me-
tàl·lic a diversos caps policials

perquè avisessin de batudes
als bordells. El testimoni ha de-
nunciat també haver rebut
amenaces perquè l’escàndol
policial no sortís a la llum.

Manuel G. C. va fer aquestes
declaracions fa unes setmanes
a l’Audiència de Barcelona da-
vant la Fiscalia Anticorrupció.
El seu testimoni ha estat clau
per destapar la presumpta tra-
ma policial corrupta de Cas-
telldefels.

En marxa el servei gratuït 
per evitar desallotjaments

HIPOTEQUES4Castelldefels ha
incorporat recentment un ser-
vei gratuït d'intermediació per
evitar els desallotjaments per
impagament d'hipoteca. Així, a
partir d’ara, seran els serveis
municipals els que s’encarre-
garan de comprovar aquells
casos que compleixin els re-
quisits per acollir-se a la nova
prestació.

Els requisits que han de
complir les persones que es
beneficiïn del servei municipal
són diversos. En primer lloc, l'-
habitatge en risc de perdre ha

de ser únic i ha de ser el lloc de
residència habitual de la per-
sona o família afectada. A més,
l’afectat ha de corroborar que la
impossibilitat de fer front al pa-
gament de la hipoteca és de-
guda a dificultats sobrevingu-
des i involuntàries, com per
exemple perdre la feina o per
una disminució important dels
ingressos, entre altres.

L'objectiu del servei és as-
sessorar i informar i, en el cas
que sigui necessari, també me-
diar amb les entitats financeres
per trobar solucions.

Cultura | Concert Cor Vivaldi
El pròxim dissabte 26 d’octubre, a les 19 hores, el Cor Vivaldi oferirà el seu

espectacle A cap-pela! al Teatre Plaza de Castelldefels. L’obra està dirigida per
Òscar Boada, també fundador de la formació musical l’any 1989, amb la idea

d’apostar per un centre d’ensenyament general per a la bona música a l’escola. 

Redacció
CASTELLDEFELS

Vista aèria de l’aeroport del Prat. Foto: Ajuntament
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Compromís perquè el centre
Guinovart sigui escola i institut

CULTURA4La regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament de Cas-
telldefels ha impulsat un pro-
grama de rutes culturals per les
colònies tèxtils dels voltants del
municipi. 

La nova proposta s’emmarca
dins la iniciativa Acosta’t a la
Culturaque impulsa el consistori
amb l’objectiu de donar a co-
nèixer als seus ciutadans i ciu-
tadanes de més a prop el llegat
històrico-cultural de Castellde-
fels.

Les visites culturals estan
programades pel 14 de desembre
i duraran tot el dia. Així, des de
les vuit del matí fins a les vuit del
vespre, tots aquells que vulguin
conèixer millor l’entorn històric
de Castelldefels podran visitar les
colònies tèxtils.

En total es faran tres visites
que seran guiades per Assump-
ta Montellà, l’autora del llibre El
Silenci dels telers, que a partir de
l’11 de novembre ja es podrà
consultar a la Biblioteca Central
de Castelldefels.

El preu de l’activitat cultural
és de 26,40 euros i ja es pot fer
la inscripció, tant presencial-
ment a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana o al Departament de Cul-
tura, com telemàticament al web
del consistori.

Ruta cultural per
les colònies tèxtils
de Castelldefels

Al darrer Ple municipal de finals
de setembre, es va confirmar el
compromís de Castelldefels per-
què l’Escola Guinovart sigui es-
cola i institut.

Davant la proposta feta fa
uns mesos per la Generalitat de
convertir l’escola Guinovart

únicament en un institut després
d’anunciar que no construiria el
quart centre de secundària pre-
vist a la zona de Ca n'Aimerich,
l’Ajuntament va decidir que tre-
ballaria perquè el centre fos
també escola. 

Finalment, l'Ajuntament de
Castelldefels ha decidit tirar
endavant el projecte educatiu
recolzant la moció presentada
per la coordinadora de l’AMPA
de l’escola Guinovart. 

La proposta compta amb el
suport de tots els equips muni-
cipals, de la comunitat educati-
va i de les AMPA, que defensen
el model institut-escola. 

El regidor d'Educació, San-
ti Barona (CiU), va dir al ple que
“durant aquests mesos hem tre-
ballat amb la Generalitat per fer
possible la petició de la coordi-
nadora de l’AMPA per al Gui-
novart perquè sigui, al mateix
temps, escola i institut". 

Redacció
CASTELLDEFELS

» Els grups municipals, AMPA i educadors donen suport al projecte
» La Generalitat tenia previst convertir-la únicament en institut
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Al darrer Ple municipal de l’A-
juntament de Viladecans, cele-
brat a finals de setembre, es va
anunciar que els impostos, ta-
xes i preus públics es tornarien
a congelar per segon any con-
secutiu. 

La mesura adoptada pel
consistori afectarà totes les ta-
xes, excepte les relatives al ce-

mentiri,  que continuaran pu-
jant de mitjana com l'IPC, i
l'Impost de Béns Immobles
(IBI), que ho farà en un 1,5%.
En el segon cas es tracta d’un
percentatge reduït, que resulta
de la rebaixa del tipus imposi-
tiu que ha dut a terme l'Ajun-
tament de Viladecans. 

Tot i la congelació d’impos-
tos i taxes que ha acordat el
consistori de Viladecans, s’han
aprovat altres mesures menys
populars. Aquest és el cas de
l’augment de les tarifes de la

zona blava, que incrementen
entre 5 i 10 cèntims. 

Pel que fa a la incentivació
de l’ocupació, el Ple va anunciar
que l'any vinent s'ampliaran
fins al 50% les bonificacions per
la contractació d'aturats. Aques-
ta mesura afavorirà també l'o-
bertura de negocis en zones
comercials per part de persones
amb problemes d'inserció. Els
nous incentius també bonifi-
quen les empreses que con-
tractin nou personal si fan re-
formes als seus locals. 

Els impostos, taxes i preus
públics es tornen a congelar 

» El Ple aprova la mesura, que s’adopta per segon any consecutiu
» Per contra, puja l’IBI, les taxes del cementiri i la zona blava

Protegir infants i adolescents
davant de maltractaments

SOCIETAT4Protegir els més
vulnerables. Aquest és l’objec-
tiu del Protocol d’actuació vers
la infància i l’adolescència en si-
tuació de risc de Viladecans
que es va presentar a finals de
setembre a la Sala Petita d’A-
trium Viladecans, amb motiu
de la celebració del Tercer Ple-
nari de la Xarxa d’infància del
municipi, creada fa tres anys. 

El document prioritza la
protecció dels nens i nenes de

la ciutat i el desenvolupament
d’accions adients amb aquest
objectiu per part dels agents
implicats.  Professionals de l’e-
ducació, de la salut i de l'aten-
ció social, centres educatius i
professionals de la salut men-
tal, entre d’altres, treballar en
conjunt en aquesta fita. 

I és que un dels eixos prin-
cipals del protocol és aconse-
guir una bona coordinació per
part dels serveis implicats.

Bàrbara Lligadas, reelegida
cap de llista d'Esquerra 

POLÍTICA4Bàrbara Lligadas
ha tornat a ser escollida cap de
llista per les pròximes elec-
cions municipals de 2015. Lli-
gadas, que és la secretària de
Política Municipal d'Esquerra
Viladecans, ha sumat el 96%
dels vots de la militància. Així,
Lligadas repetirà com a alcal-
dable dels republicans després
d'haver encapçalat la llista d'Es-
querra en els darrers comicis de
l’any 2011.

Durant l’acte en què va ser
reelegida, la candidata republi-

cana  es va mostrar convençuda
que ERC tornarà al consistori en
la pròxima legislatura, ja que “el
projecte és sòlid i el context di-
ferent”. 

Durant el seu discurs davant
la militància, Bàrbara Lligadas
va dir que “la gent, en el fons, el
que demana són valors repu-
blicans a la política, i nosaltres
en som valedors. Creiem en els
valors republicans i en som
conseqüents en la nostra acció,
i això ho hem de saber explicar”,
va concloure.

Fe d’errades | Edició setembre
A la darrera edició de Línia Mar es van publicar dades errònies en la 

notícia referent a la Festa Major de Viladecans. Per un malentès en la font 
consultada, les activitats no es corresponien amb el programa de festes i actes

que es van dur a terme enguany durant els dies de celebracions al municipi. 

Redacció
VILADECANS

Passeig del cementiri municipal de Viladecans. Foto: Viladecans Punt de Trobada



13 | 

Gavà
Octubre 2013líniamar

Durant la primera quinzena
d’octubre, sis defensors i de-
fensores dels drets humans han
visitat diversos municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, entre ells Gavà, en el marc
del programa Ciutats defenso-
res dels drets humans. L’ob-
jectiu de les jornades és cons-
cienciar la ciutadania de la im-
portància de la lluita pels drets
dels homes i de les dones.

A més de passar per Gavà,
els sis defensors han visitat
Sant Boi de Llobregat, Castell-
defels, Santa Coloma de Gra-
menet, Sant Vicenç dels Horts,
El Prat de Llobregat i Vilade-

cans, entre altres poblacions
que s’incloïen a la ruta solidà-
ria pel territori. En total, s’hi
han sumat onze municipis de
l’Àrea Metropolitana i el Vallès
Oriental.

UNA LLUITA ARRISCADA
Sota el lema Ciutats defensores
de drets humans, els onze mu-
nicipis han impulsat aquest
projecte que ha comptat amb
xerrades i diversos actes. L’ob-
jectiu és ajudar als defensors
dels drets humans en la seva
tasca diària i mostrar la solida-
ritat de Catalunya en una llui-
ta que els defensors sovint re-
alitzen a costa de la seva segu-
retat personal.  

Aquest és el cas de Marco
Antonio Arana Zegarra, defen-
sor dels drets humans peruà,

perseguit per la seva defensa del
medi ambient. Un altre testi-
moni és el de Maria Doris Ri-
vera Ríos, membre de la Co-

missió de Drets Humans i Dret
Internacional del Bajo Ari, a Co-
lòmbia, que com Arana, ha vis-
cut sota amenaça permanent
per les seves activitats als seus
respectius països. 

Sis defensors dels drets humans
fan xerrades i activitats a Gavà 

El Museu de Gavà exposa 
la vida sexual dels romans

CULTURA4Des de la setmana
passada, el Museu de Gavà
acull l’exposició El sexe a l’è-
poca romana, que aprofun-
deix sobre els aspectes en la
vida sexual dels romans. 

La mostra, que es podrà vi-
sitar fins diumenge 27 d’octu-
bre, tracta temes com l’adulte-
ri, l’heterosexualitat, l’homo-
sexualitat i la sexualitat divina,
entre altres aspectes de la vida
privada dels romans.

S’hi poden veure 80 peces
procedents de col·leccions ca-
talanes, reproduccions de pin-
tures romanes i els textos llatins
força suggeridors d’autors com
Ovidi, Sèneca i Suetoni.

L’exposició, que ja ha passat
per Badalona i Tarragona, ha
estat organitzada per Arqueo-
Xarxa, entitat que aglutina els
principals museus d’arqueolo-
gia, equipaments i jaciments
museïtzats de Catalunya.

Més de set mil persones es
beneficien del WiFi municipal
SERVEIS4Des que es va estre-
nar el servei de WiFi gratuït
municipal, més de 7.000 per-
sones s’han beneficiat de l’accés
a la xarxa. Es tracta d’un servei,
cofinançat per la Diputació de
Barcelona i el fons FEDER,
que té l’objectiu de promoure la
dinamització de les noves tec-
nologies i fer-les més accessi-
bles a tots els ciutadans i ciu-
tadanes de Gavà.

Més de la meitat dels usua-
ris que utilitzen el servei són jo-
ves menors de 25 anys. Un
36% dels usuaris són persones

entre 26 i 45 anys. Fins a 65
anys es comptabilitzen 603
usuaris.

Tot ells s’hi connecten als
equipaments municipals, que
és on està operativa la xarxa
Gavà WiFi, com ara la Rambla,
la plaça Major, el Parc de la To-
rre Lluc, el Jardí de la Lectura
i la plaça de Jaume Balmes. La
Biblioteca Josep Soler Vidal i
Ca n’Espinós són els espais on
s’ha registrat un major nombre
de connexions darrerament,
seguits pel Parc Arqueològic
de les Mines.

Mines Prehistòriques | 20è aniversari
Les mines prehistòriques de Gavà han complert vint anys des de la seva obertura al

públic el 2 d’octubre de 1993. Durant dues dècades, han rebut més de 400.000 
visitants i s’han convertit en tot un referent a la ciutat. Les mines es van descobrir a

finals dels anys 70 durant les obres de construcció del barri de Can Tintorer. 

Redacció
GAVÀ

» Del 2 al 12 d’octubre han visitat diversos municipis de l’AMB
» L’objectiu és conscienciar la ciutadania envers els drets humans

Gavà ha estat 

escenari de xerrades

del programa 

‘Ciutats defensores

dels drets humans’

Signatura del conveni ‘Ciutats defensores dels drets humans’ a Sant Boi. Foto: Ajuntament
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Un total de 96 esportistes amb
discapacitats, 10 dones i 86
homes, van participar el passat
cap de setmana del 5 i 6 d’oc-
tubre a la prova final del Cam-
pionat Europeu de Handbike. 

Dissabte dia 5 es va disputar
una contrarellotge individual de
12,5 quilòmetres que es va des-
envolupar dins del Canal Olím-
pic de Catalunya. El diumenge
6 va ser el torn de la prova en
ruta, que va constar de 38,8
quilòmetres i que va transcórrer
pel Passeig Marítim de Cas-
telldefels. 

A la línia de sortida de Cas-
telldefels hi van participar 17 es-
portistes vinguts d’altres parts
de l’estat, dels quals 7 provenien
del Club Esportiu Barcelona
Handbike. 

MODALITAT PARALÍMPICA
Aquesta modalitat de bicicletes
de mà, o handbikes, és una de
les quatre modalitats del ci-
clisme paralímpic, al costat dels
tàndems, bicicletes convencio-
nals i tricicles. En les cinc clas-
ses que engloba, de la h1 a la h4,
es competeix amb bicicletes de

mà per a esportistes amb para-
plegia o amputacions que no
poden utilitzar les cames per
pedalejar.

Al llarg de l’estat ja han sor-
git iniciatives per tal d’organit-
zar una competició similar a la
Volta Ciclista a Espanya, però
en modalitat handbike. 

Alguns dels participants a la competició. Foto: EHC

La ciutat de Castelldefels,
capital europea del Handbike

» La cursa va comptar amb la participació de 96 atletes discapacitats
» El Handbike és una de les modalitats paralímpiques de ciclisme

La Bòbila acull la tercera
jornada del Trofeu Promoció

ATLETISME4El Club Atletisme
Gavà va celebrar el passat dis-
sabte 12 d’octubre a l’estadi
municipal de La Bòbila la ter-
cera jornada del Trofeu Pro-
moció 2013, que organitza la
Federació Catalana d’Atletis-
me. 

Tots els atletes que hi van
participar havien de tenir la
seva llicència tramitada per la
Federació per a les categories
cadet (nascuts entre 1998 i
1999), infantil (nascuts entre
2000 i 2001), aleví (nascuts

entre 2002 i 2003) i benjamí
(nascuts entre 2004 i 2005). Els
atletes de categoria cadet i in-
fantil van poder realitzar un
màxim de 3 proves per jornada,
i els alevins i benjamins, dues.

Les dues passades edicions
van celebrar-se els dies 14 i 28
de setembre, i la pròxima jor-
nada tindrà lloc el 19 d’octubre.
L’entitat que més punts guanyi
en el decurs d’aquestes quatre
jornades de competició serà la
guanyadora del Trofeu Promo-
ció d’enguany.

La Unió Esportiva Viladecans
suma la seva primera victòria
FUTBOL4A la tercera va anar la
vençuda per al primer equip
masculí de la Unión Deportiva
Viladecans, que va sumar el pri-
mer triomf de la temporada a
casa en superar l’Andorra FC per
tres gols a un. 

Marcos Montoya va obrir el
marcador al minut 22, però els
andorrans no van defallir i van
empatar abans del descans. L’e-
quip de Juan Camilo Vázquez es
va sobreposar, però, al cop psi-
cològic i, entre els minuts 18 i 24
de la segona part, Lavilla i Kata
van anotar els gols que donaven

el tercer triomf de la temporada.
Deu punts sumats de 15 possi-
bles que permeten els de Vila-
decans  posar-se tercers al grup
2 de Primera Catalana.

També va ser una bona jor-
nada per al sènior masculí del
Sector Montserratina, que va
superar per la mínima (1-0) a la
Peña Recreativa Sant Feliu. Un
gol de Sergi Benavides al minut
60 va permetre que els tres
punts es quedessin a Vilade-
cans. La segona victòria seguida
a casa situa l’equip amb 8 punts
en cinc jornades.

L’Handbol Gavà perd 
contra l’OAR de Gràcia

HANDBOL4El primer equip de
l’Handbol Gavà va tornar a en-
sopegar a la lliga, i aquest cop
contra l’OAR de Gràcia per 29
gols a 26. Es tracta de la terce-
ra derrota de tres partits de l’e-
quip de Pedro Jiménez, que en-
guany tornava a la Primera Na-
cional. 

La derrota dels gavanencs va
començar a gestar-se al segon
temps, amb una fluixa arrenca-
da dels blaugrana. Aquest nou

contratemps deixa l’equip del
baix com a cuer del grup D de la
divisió, amb zero punts.

Pel que fa a l’equip femení,
les noies de Joseán Gallego co-
mencen la lliga regular després
d’una pretemporada llarga, i
amb una plantilla molt similar a
la de l’any anterior, amb l’única
absència de Vanessa Nogales, re-
tirada de la competició, i la rein-
corporació de Judit Pérez, que ha
tornat d’una beca Erasmus.

AmBICI’at | Concurs fotogràfic sobre ciclisme
Ja es coneix el nom de la guanyadora del concurs fotogràfic AmBICI’at que ha organitzat

l’Ajuntament de Castelldefels a través de Cal Ganxo. Amèlia Garcia ha estat la guardonada
amb el primer premi, una bicicleta plegable, amb una fotografia d’una bicicleta amb un

cistell que duia com a lema Tu també hi caps: la mobilitat és cosa de tots.

F. Javier Rodríguez
CASTELLDEFELS

Estadi municipal de La Bòbila. Foto: Gavà
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FINS AL 5 DE NOVEMBRE
18:00 Conferència / Xerrada: Tertúlies sobre la

fotografia coincidint amb l'exposició de les mi-
llors fotografies 2012-13. Lloc: Biblioteca de
Viladecans

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
21:00 Mag Lari 'La Nit Màgica'.  El Mag Lari serà

el nostre amfitrió en una nit on la veritable
protagonista serà la màgia.

DILLUNS 21 D’OCTUBRE
09:30-17:00 Programa integral d'activitats

"Salut i Diversió" . Es parlarà de salut ali-
mentària i d’altres hàbits saludables 

FINS AL 30 D’OCTUBRE
TOT EL DIA Exposició: Fotografies de Diego Gar-

nica . Lloc: Ateneu d'Entitats Pablo Picasso.
Activitat gratuïta

DEL 15 AL 30 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA  Exposició itinerant Salvador Espriu.

Lloc: Biblioteca Central 

FINS AL 15 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA Obres del XIX Concurs de fotogra-

fia del Parc Natural del Garraf, del Parc Co-
marcal d'Olèrdola i del Parc del Foix . Lloc: Sen-
se Determinar

DIVENDRES 18 D’OCTURBE
15:30 Visita guiada a la sala infantil de la bi-

blioteca i explicativa del fons documental dis-
ponible a la sala infantil. Lloc: Biblioteca Cen-
tral: Zona Infantil 

DIJOUS 17 D’OCTUBRE
16:00-17:30 Natació per a gent gran . Lloc: Com-

plex Esportiu Can Roca 

AGENDA 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSGASTRONOMIA

agenda@comunicacio21.com

Amb l’arribada de la castanyada, els
nens i nenes de Gavà podran partici-
par en el Taller de castanyada. Com-
posició amb fulles d’arbre. Horari:
De 17.30 a 19.30. On: Biblioteca Jo-

sep Soler Vidal (sala infantil) 

Taller de castanyada. 
Composició amb fulles d’arbre

Dimecres 30 d’octubre

X Trobada de poetes 
del Baix Llobregat  
Dissabte 28 d’octubre

Viladecans

X Trobada de poetes del Baix Llobregat de-
dicat enguany a commemorar el bicen-
tenari de la publicació del primer volum
de contes dels germans Grimm. Lloc: Bi-
blioteca de Viladecans. Horari: de 10 a 13h.
Activitat oberta a tothom.

TALLER DE IOGA
HELIOS

Taller de ioga a càrrec de Helios, Centro
de Yoga y Técnicas para el bienestar.  
Lloc: Biblioteca Central: Espai Ramon Fer-
nàndez Jurado 

18:00-19:00:Taller familiar "LITTLE CHEFS,
Let's cook together!!!" (taller de cuina en
anglès) a càrrec de l'escola d'anglès
KIDS&US.  Lloc: Biblioteca Central: Zona
Infantil. Per a infants de 4 a 7 anys
acompanyats d'un adult. 

LITTLE CHEFS: 
LET’S COOK TOGETHER!

Divendres 25 d’octubre

Divendres 16 d’octubre 10:30

E F E M È R I D E S
16 OCTUBRE, DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ
La seva finalitat és conscienciar als pobles del món sobre el problema
alimentari mundial i enfortir la solidaritat en la lluita contra el gana,
la desnutrició i la pobresa. El dia coincideix amb la data de fundació
de la FAO en 1945.
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