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Línia Mar celebra 5 anys
reafirmant el seu espai a les
ciutats del Delta del Llobregat

El pratenc Alfred treu
ferro al mal resultat
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Les Botigues de Sitges no pot
votar l’annexió a Castelldefels
Sitges suspèn a l’últim moment la consulta al barri després que l’Estat l’alerti que no té el permís per fer-la pàg 8
pàg 10

Les obres, al juny
L’ampliació de l’Hospital de Viladecans tira endavant

GAVÀ pàg 9

La platja de Gavà Mar
recupera la bandera blava
perduda l’any passat

EL PRAT pàg 11

Tejedor fa pinya amb
Marín i Colau per impulsar
l’economia del Delta
COMERÇ pàg 11
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Carxofa i pollastre pota blava
als restaurants del Prat
ESPORTS pàg 13

El CCR torna a quedar-se
a tocar de lluitar per l’ascens
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Lína Marcombina
la informació local
amb la cultura i l’oci
a través de seccions
com Viu en Línia

Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una
aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors
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Únic i singular
» Línia Mar reafirma el seu espai a Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat
COMUNICACIÓ4Línia Mar celebra aquest mes de maig 5 anys
consolidant el seu espai comunicatiu a Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat de Llobregat. La
capçalera, fundada l’any 2013,
revalida la seva presència territorial i es confirma com una de les
publicacions de referència periodística i publicitària a la zona, liderant la difusió.
Coincidint amb aquesta efemèride, l’editor-gerent del Grup
Comunicació 21, David Centol, ha
volgut destacar que Línia Mar és
una eina de cohesió territorial.
“Democratitza l’espai mediàtic
perquè arriba també als barris i
no només als nuclis informats del
centre dels municipis”, afirma.
Preguntat per la crisi que
viuen els mitjans de comunicació, Centol assegura que aquesta “és permanent” i que “no
afluixarà”. Davant d’això, l’editor detalla que “Línia Mar aposta clarament pel format paper”,
si bé “sense descuidar les xarxes”. “La fórmula, i alhora el rep-

te, és combinar el periodisme en
majúscules amb la difusió i fer
una publicació definida i dimensionada”, afegeix.
Centol argumenta que “calen
editors i empreses editores darrere dels periòdics”. “Amb totes
les mancances d’aquest model,
aquesta continua sent l’única fórmula possible i sostenible en el
temps”, sosté l’editor.

Línia Mar és l’única
publicació que cobreix
específicament les
ciutats del Delta
“La responsabilitat que ens autoexigim per estar a l’altura de les
circumstàncies ens esperona per
continuar sent fidels al nostre
ideari ètic, fent-lo compatible
amb les servituds que implica
ser també una empresa”, conclou
Centol, que reivindica el fet de tocar de peus a terra i ser realista.

Al peu del canó
Per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics Línia
El filòsof Zygmunt Bauman,
mort l’any passat, parlava d’una societat líquida en un món
inestable i mancat de valors
duradors. Modestament, crec
que el present i el futur de Línia
Mar passen per seguir aportant
una mica de sòlid –mai millor
dit– en aquest entorn vacil·lant.
No cal pretendre salvar el món
ni ser els garants de la democràcia. Amb fer bon periodisme
de proximitat –que avui ja és dir
molt– n’hi ha prou.
Que Línia Mar compleixi 5
anys ja és motiu de celebració.
Però que ho faci així, sent una de
les publicacions de referència
periodística a la zona, l’única
capçalera que cobreix específi-

cament les ciutats del Delta del
Llobregat, encara ho és més. Sobretot perquè és una celebració
compartida entre els que l’hem
fet, el fem i el seguirem fent possible: nosaltres i vosaltres, els
lectors i els anunciants.
Línia Mar s’està convertint,
amb esforç i perseverança, en
una publicació única i singular.
Així es desprèn de les vostres felicitacions, algunes de les quals
recollim en aquest suplement especial. Passen els anys, canvien
els polítics, els líders veïnals, les
entitats, els professionals del
món de l’esport... Canvien les ciutats, però també ho fa el país. I
en un context més convuls que
mai, tant en termes polítics com

econòmics, Línia Mar segueix al
peu del canó, informant amb rigor de tot el que ens interessa al
Delta del Llobregat. Del que ens
toca de prop.
Els que tenim el privilegi
d’escriure cada dia en aquestes
pàgines comprovem de primera mà la credibilitat i la força que
té una publicació com aquesta
en una època de postveritats i
fake news que es propaguen fàcilment en el món digital. Els
lectors continueu confiant en el
que llegiu a les pàgines impreses d’un diari. Us transmeten
més confiança que un link que
us arriba a través d’un tuit. I això
és el gran tresor que tenim i que
hem de saber conservar.

510
mil 1.680 168
56
edicions exemplars
notícies

articles d’opinió
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Les ciutats del Delta celebren els 5 anys de Línia Mar

Maria Miranda

Manuel Reyes

Alcaldessa de Castelldefels (PSC)

PP de Castelldefels

Informar amb rigor, veracitat i cada vegada de
manera més immediata és tota una responsabilitat. La premsa local té un paper protagonista
perquè els veïns i veïnes de cada municipi estiguin informats de l’actualitat que els envolta. Com
a alcaldessa de Castelldefels, i llicenciada en Ciències de la Comunicació, comprenc, agraeixo i respecto la tasca dels professionals de la comunicació. Gràcies i per molts anys, Línia Mar!

En el ámbito municipal es más que necesario que
exista pluralidad en los medios de comunicación
para que los vecinos puedan informarse no exclusivamente por los respectivos boletines municipales. Por ello, cabe hoy animar a que Línia
Mar, que cumple 5 años, pueda seguir realizando esa labor destacada que la prensa independiente lleva a cabo. La prensa local merece todo
nuestro respeto y apoyo.

Raquel Sánchez

Miguel Ángel Ibáñez

Alcaldessa de Gavà (PSC)

Cs de Gavà

En primer lloc vull traslladar-vos les meves felicitacions pel vostre aniversari. Per a mi, és un
motiu de satisfacció que un mitjà local com el
vostre es consolidi. I és que, en el món local, sou
una peça clau per apropar-nos allò que passa a
la ciutat. Sou els mitjans de proximitat els que
ens informeu del dia a dia, de les petites coses
que són les que interessen als veïns i veïnes de
cadascuna de les localitats on sou presents.

Siempre es motivo de alegría la celebración de un
aniversario, pero cuando lo es de un medio de comunicación, si éste es imparcial y profesional, debemos celebrarlo con mayor ímpetu. La información es lo que nos hace libres, es lo que nos permite tener criterio en base al conocimiento de los
hechos. Es desde este punto de vista del que animamos a Línia Mar a contribuir con su publicación a informar durante muchos años más.

Carles Ruiz

Bàrbara Lligades

Alcalde de Viladecans (PSC)

ERC de Viladecans

El paper dels mitjans de comunicació és essencial
per al funcionament democràtic. La informació veraç i contrastada ajuda la societat a afrontar els possibles abusos dels poders econòmics i polítics. És
important, a més, que hi hagi mitjans de totes les
línies ideològiques, que recullin la varietat de pensament social. El periódic Línia Mar demostra, amb
el seu cinquè aniversari, que fer periodisme serveix
per mantenir-se al peu del canó. Felicitats!

És un luxe poder comptar amb mitjans de comunicació independents i de qualitat com Línia
Mar, sobretot en comarques com el Baix Llobregat on hi ha una manca important de mitjans
que facin de contrapès al model de mitjans municipals existent, especialment en ciutats com Viladecans. Fa cinc anys vau ser un alè d’aire fresc
i avui simplement sou imprescindibles per garantir una societat més lliure. Llarga vida!

Lluís Tejedor

Jordi Ibern

Alcalde del Prat (ICV-EUiA)

ERC del Prat

Moltes felicitats a Línia Mar en el seu cinquè aniversari. En un món globalitzat és molt important
sentir-nos arrelats a una comunitat, i la informació contribueix a conformar aquest sentiment
de pertinença. Línia Mar, a través de totes les seves edicions, aconsegueix apropar les notícies de
proximitat amb un periodisme dinàmic i modern
que utilitza totes les tecnologies per arribar al
més a prop possible. Felicitats!

Els mitjans de comunicació locals són importants
per poder transmetre aquelles notícies, actes i esdeveniments que passen a les nostres ciutats i pobles. Per això, sempre hem apostat perquè aquests
mitjans puguin treballar prioritzant els criteris periodístics. Línia Mar compleix el seu 5è aniversari. Cinc anys apropant l'actualitat local per interrelacionar els pobles i ciutats de la part baixa de
la comarca. Moltes felicitats i per molts anys!

5|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

Maig 2018

líniamar.cat

|6

líniamar.cat

Opinió

Maig 2018

Els semàfors

La lupa

Universitat sota sospita
per Laura Pelay

Ajuntament de Sitges

Després de rebre l’avís de l’Estat, el govern de Sitges es va fer enrere i va desconvocar la consulta al barri de Les Botigues sobre l’annexió a Castelldefels.
Decisió comprensible, però sorprèn que
l’hagués anunciat sense tenir-la lligada.
pàgina 8

Primer va ser Cristina Cifuentes amb el sos associats o falsos interins associats. A privilegis i que no s’han d’esforçar tant
seu famós màster de la Juan Carlos I. I més a més, tot el col·lectiu d’investigadors com els altres. Perquè en el fons, devaara arriba el de Pablo Casado, vicesecre- predoctorals, postdoctorals, col·labora- luem la institució. I una societat amb una
tari general de comunicació del PP, en dors, lectors i agregats interins pateixen universitat sense prestigi és una sociedues parts: primer amb un altre màster una forta incertesa.
tat sense ànima.
de la mateixa universitat, i ara planen daPerò els mals són endèmics. Amb proEn els pròxims dies caldrà estar
munt seu sospites sobre com va obtenir blemes de transferència i de connexió atents.
la llicenciatura en Dret en un centre amb l’empresa, amb greus dificultats
Durant tota la setmana el sector de
adscrit a la prestigiosa Universitat Com- per atreure talent.
l’ensenyament universitari viurà moplutense de Madrid.
I malgrat tots els malgrats, la uni- bilitzacions i vagues per demanar
Sembla mentida que aquella dreta li- versitat, orgullosa, ha resistit. Gràcies a que es regularitzi d’una vegada per toberal amant de la meritocràcia i que dei- la feina del professorat, alumnes, PAS... tes la figura dels associats, que es posi
xa a l’individualisme el camp
fi a la contractació fraudulliure com a model social,
lenta i per reclamar que es
Hi ha persones que no dormen per
ara fulmini el prestigi de la
reobri una taula de diàleg
universitat amb impunitat.
“efectiu”.
passar exàmens i altres que amb
Als nostres centres suTambé haurem de veuperiors, els alumnes fan verre com es desenvolupen les
una trucada ho aproven tot
daders esforços diaris per
investigacions sobre el cas
estudiar: a Catalunya espedels màsters i la carrera.
cialment, amb unes taxes desorbitades, és a dir, de tot el col·lectiu que ha tirat en- Tant de bo tot fos una confusió, però
uns horaris impossibles de combinar davant amb un model infrafinançat i in- no serà així. Sembla que hi ha hagut esamb la feina i un futur incert. Allà con- fradotat de personal.
tudiants de primera i de segona. Perviuen amb un professorat doblement vícI tota aquesta gent no es mereix que sones que no dormen per passar exàtima de les retallades. Han patit dismi- la sospita plani sobre la universitat. mens i altres que amb una trucada ho
nucions salarials a la vegada que veuen, Aquestes persones formen part d’una co- aproven tot. I el pitjor que podria pasimpotents, com la precarietat ja és es- munitat el prestigi de la qual rau, en sar és que aquests casos quedessin retructural als centres. On abans els asso- bona part, en fer que la societat avanci. solts amb impunitat.
ciats eren un complement, avui fan un pa- I de cap de les maneres pot haver-hi omper nuclear a la docència esdevenint fal- bra de sospita que uns alumnes tenen
Publicat a El Nacional.cat

Aquí es

Generalitat

Al juny començaran les obres de reforma
i ampliació de l’Hospital de Viladecans.
El Govern les tira finalment endavant,
cosa que suposa una bona notícia però
que no fa oblidar els anys d’espera i de
reivindicacions ciutadanes a la comarca.
pàgina 10

Ajuntament del Prat

El Delta del Llobregat rebrà un nou impuls econòmic gràcies al pla estratègic
ideat pel Prat conjuntament amb l’Hospitalet i Barcelona. Invertiran 1.800 milions d’euros per crear ocupació de qualitat i preservar l’entorn natural.
pàgina 11

Felicitació

piula

El Twitter en paper

Ángela Cecilia
Club Esportiu CCR

@AquestFrederic
Además de decir que
no hay ni rebelión ni
nada que se le parezca, el
tribunal de Schleswig-Holstein añade
ahora que el material presentado por Llarena para acreditar la malversación es contradictorio, y que, conforme al Derecho
alemán, esa acusación tampoco tiene
muy buena pinta.

@apuente
Cs gira hacia el populismo que no se atrevió a
mostrar en el salto estatal
de 2015 pero que conocíamos en el
Parlament. La dureza con Catalunya sirvió para iniciar el giro, por tener una opinión pública sensible a ello, y ahora llega el despliegue del programa de derecha nacionalista.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Clàudia Ramos (Barcelonès Nord i Baix
Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau Massip
(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Districtes de Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

@jmangues
Tras el incidente de hoy
en Canet se puede afirmar que grupos fascistas
paramilitares se están organizado en
Cataluña. Nadie te dirá que son "Kale Borroka", ni irán a sus casas a detenerles por
terroristas. Pero en una tarde ya dejan
mas heridos que el independentismo en
8 años.

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran
i Lola Surribas Producció gràfica: Oscar Murillo
Dept. Comercial: Laura Sansalvador, Ester Garcia, Francesc Sevillano, Rosa Teruel, Pere Ruiz, Lola
Gutiérrez i Toni Enguix (Controller) Distribució: Juanjo Fernández, Wiliam Hernández i Yennil Viteri

Dipòsit Legal: B 12315-2013 - Imprès a Gráficas de Prensa Diaria S.A.

www.liniaxarxa.cat

Des del club que presideixo vull felicitar Línia Mar per aquests cinc anys de
vida. En l’actual món digital, arribar a
aquesta efemèride té molt mèrit. Per
a una entitat esportiva com la nostra,
gaudir d’una publicació de territori, que
ens apropa l'actualitat i ens informa
amb professionalitat dels fets que ens
toquen de més a prop és molt important. Que en siguin molts més!

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Publicitat: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona
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Ruta de tapes | Onzena edició de la festa gastronòmica

Maig 2018

Fins al 30 de juny, una trentena de bars, restaurants i xiringuitos de la ciutat se sumaran a la ruta gastronòmica organitzada pel Gremi d’Hostaleria de Castelldefels.
També sortejaran una tauleta entre els que visitin la meitat dels establiments.

Suspesa la consulta d’annexió
de Les Botigues a Castelldefels
» Sitges es fa enrere després que l’Estat l’alerti que no té el permís
» La votació estava programada per al dissabte 26 de maig
REFERÈNDUM4Dissabte 26 de
maig, 1.858 veïns del barri de Les
Botigues de Sitges havien de
decidir si volien continuar formant part del poble del Garraf o
convertir-se en un barri de Castelldefels.
A finals de març, l’Ajuntament de Sitges va anunciar la
consulta que els habitants d’aquesta urbanització fa anys que
reclamen. Però dijous 24 de maig
va publicar un comunicat on
anunciava que la Delegació del
govern espanyol li demanava
suspendre la consulta perquè no
té el permís de l’Estat per fer-la.
El govern garrafenc es va
sorprendre per les formes de
l’avís, que va arribar dos dies
abans de la votació i a través del
telèfon i un correu electrònic.
L’Ajuntament sitgetà considera que ha seguit la llei al peu
de la lletra i que no ha comès cap
error, però finalment va decidir
suspendre la votació per prote-

El barri de Les Botigues de Sitges amb Castelldefels al fons. Font: Arxiu

gir els treballadors i els organitzadors de la consulta.
El govern de Sitges manté la
voluntat de preguntar l’opinió als
veïns de Les Botigues, però de
moment no explica com ni quan
ho farà.
A L’EXPECTATIVA
Davant d’aquesta votació, l’alcaldessa de Castelldefels sempre
ha demanat prudència. En de-

claracions a Línia Mar, Maria
Miranda deia –dies abans que es
cancel·lés la consulta– que els
dos ajuntaments fa temps que
comparteixen informació sobre
el barri. Ara bé, des de Castelldefels, detallava, no l’analitzarien
més a fons fins a saber els resultats de la votació, ara suspesa.
Amb tot, continuaran a l’espera i pendents del que decideixi el govern de Sitges.

Més col·laboració policial per
lluitar contra el top manta
SOCIETAT4El cap de la Regió
Policial Metropolitana Sud, Carles Anfruns, aposta per la feina
conjunta entre els Mossos d’Esquadra i la policia local de Castelldefels per tal de lluitar contra
la pràctica del top manta.
Anfruns assegura que el fenomen ha anat a la baixa els darrers anys però que encara queda molta feina per fer en municipis turístics de costa com Castelldefels.

Com recullen diferents mitjans, el cap de la policia catalana considera que el més important és treballar conjuntament
amb els cossos locals per erradicar aquesta activitat.
Anfruns considera que l’actuació policial és necessària però
no resol el problema i que cal trobar alternatives per a les persones que s’hi dediquen, com per
exemple oferir-los feina o ajudes
socials perquè ho deixin.

L’Ajuntament gestionarà
la zona blava de la platja
SERVEIS4L’empresa municipal
Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) és la nova encarregada de gestionar la zona verda
i la zona blava de la platja.
Tal com ja va passar a l’aparcament situat al centre de la
ciutat, el servei que fins ara estava externalitzat a una empresa privada ha passat a mans del
consistori.
Segons un estudi encarregat abans de tirar endavant la remunicipalització, el cost per oferir aquest servei és d’1,7 milions
d’euros. Els guanys que se n’ob-

tenen pugen fins a 2,7 milions
d’euros, per la qual cosa els beneficis el primer any de servei
són d’un milió d’euros.
L’Ajuntament mantindrà la
feina dels 25 treballadors que tenia l’anterior empresa i estudia
contractar-ne més per millorar
el servei.
El 22 de maig el govern municipal es va reunir amb els restauradors, els comerciants i els
botiguers de la zona per tal de recollir les seves opinions i les
possibles propostes per millorar
el servei.

El Canal Olímpic serà subseu
dels Jocs del Mediterrani

INFRAESTRUCTURES4El Canal
Olímpic es va construir pels
Jocs Olímpics de Barcelona’92
però no ha estat tan aprofitat
com altres seus que es van dissenyar per a aquella cita esportiva.
Ara, l’Ajuntament, juntament amb la Diputació, volen
donar-li un nou impuls per treure-li tot el partit que puguin a la
instal·lació.
Per començar, aquest estiu
tornarà a ser subseu d’uns Jocs,
en aquest cas dels del Mediterrani.

Tarragona serà la seu però,
com fa 26 anys, s’han triat diferents ciutats del país per acollir
algunes disciplines i repartir el
pes per tot el territori.
Les dues administracions
han finançat les feines d’adequació i posada al dia que s’han
hagut de fer a l’espai de Castelldefels perquè pugui tornar a ser
l’escenari de competicions de
primer nivell.
També es vol aprofitar el
moment per donar a conèixer
aquest espai i poder acollir més
campionats en el futur.
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Gavà
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Medi Ambient | Instal·len plaques solars a l’Ajuntament

Maig 2018

El consistori ha fet una inversió de 60.000 euros per col·locar plaques fotovoltaiques a
la façana de l’edifici. Aquesta instal·lació, que serà una de les més grans que hi ha a Catalunya, generarà electricitat per a l’edifici i permetrà estalviar uns 9.800 euros anuals.

La platja de Gavà Mar
recupera la bandera blava
» El distintiu torna al litoral de la ciutat després de perdre’l el 2017
» Les tres platges de Castelldefels també reben la identificació
PLATGES4Un any després, la
bandera blava tornarà a onejar
a la platja de Gavà. El litoral de
la ciutat ha aconseguit recuperar
l’indicador que distingeix les
platges amb millor qualitat ambiental i serveis per als usuaris.
Aquesta és la sisena vegada
que el municipi aconsegueix el
distintiu des del 2011, quan el va
rebre per primer cop. L’any passat, igual que el 2015, no va
aconseguir revalidar-lo.
Des de l’Ajuntament valoren la bandera com una recompensa a l’esforç i la feina feta en
la gestió de les platges, sempre
respectant el medi ambient.
A la zona, Castelldefels és
l’altre municipi premiat amb
aquest distintiu. Les platges de
Lluminetes, La Pineda i del Baixador han revalidat per segon estiu consecutiu les seves banderes
blaves.
L’associació que atorga
aquest indicador té en compte la

Imatge de la platja de Gavà Mar. Font: Ajuntament

qualitat de l’aigua, la gestió ambiental de la platja, la seguretat
per accedir-hi i els serveis que
ofereix als usuaris.

BUS GRATUÏT A LA PLATJA
L’Ajuntament també va presentar el pla de mobilitat per facilitar el desplaçament a la platja.
El consistori ha ampliat a
tots els caps de setmana i festius
des del 9 de juny fins a l’11 de se-

tembre la gratuïtat del Gavabús, que connecta la platja amb
l’estació de Renfe i l’aparcament
de Barnasud i que passarà cada
20 minuts.
Per altra banda, els carrers
l’Ametlla i l’Escala s’afegeixen a
la zona taronja, exclusiva per a
vehicles censats a la ciutat, i els
carrers Llançà i Vandellòs passaran a ser de vianants per facilitar l’accés a la platja.

La ciutat se suma al Dia
contra la discriminació LGTBI
PROTESTA4El 17 de maig és el
Dia Mundial contra la LGTBIfòbia i aquest any Gavà s’hi va
sumar amb diferents actes i activitats.
A l’espai públic, l’Ajuntament va canviar el blanc d’alguns
passos de vianants pels colors de
la bandera de l’Arc de Sant Martí, els de l’orgull LGTBI. També
va canviar el color de les pilones
del carrer Pompeu Fabra i de l’avinguda Eramprunyà.

Són els mateixos colors que
va lluir el cor de l’Home del
Mil·lenni, que dóna la benvinguda als visitants per una de les
entrades a la ciutat.
Els instituts Bruguers i El Calamot també es van sumar a la
lluita contra la discriminació a
les persones homosexuals i, a
l’hora del pati, van fer activitats
amb els alumnes per evitar rumors i desmuntar mites sobre les
persones LGTBI.

Retrets entre Ciutadans
i La Màquia per l’atac d’Arran
POLÈMICA4Picabaralla entre
el portaveu de Ciutadans a Gavà,
Miguel Angel Ibáñez, i l’Ateneu
Popular La Màquia. Tot es remunta al 7 de maig, quan membres del col·lectiu Arran van fer
pintades a la façana dels Jutjats
de la ciutat per protestar contra
la sentència del cas de “La Manada”.
L’endemà, el portaveu de
Ciutadans va relacionar els autors de les pintades amb La Màquia. En declaracions a El Bruguers Digital, Ibáñez va dir que
l’Ateneu és la mà legal de les “or-

ganitzacions independentistes
radicals” i que rep subvencions
que després es destinen a aquesta mena d’actes. Per això va demanar a l’Ajuntament que deixin de rebre diners públics.
Però els responsables de l’Ateneu Popular van sortir al pas
d’aquestes declaracions per deixar clar que no reben cap mena
de subvenció de cap administració i que només es financen
amb les quotes dels seus socis.
Des de La Màquia també
van remarcar que, tot i compartir idees, no formen part d’Arran.

Absolen l’autor del tiroteig
del tanatori de Gavà

TRIBUNALS4La Fiscalia, la defensa i l’acusació particular del
cas del pistoler del tanatori de
Gavà han arribat a un acord per
absoldre l’acusat.
A canvi de no anar a la presó, l’home haurà d’estar internat
en un centre psiquiàtric durant
40 anys. A més, el jutge rebrà un
informe del seu estat de salut
cada sis mesos per seguir-ne
l’evolució.
El pacte ha estat presentat a
l’Audiència de Barcelona, que
haurà de citar les parts per ratificar que estan d’acord amb el

document firmat per les tres
bandes.
Abans d’aquesta vista, dos
metges psiquiatres revisaran l’acusat per confirmar que pateix
un trastorn delirant i que no pot
declarar.
A l’autor dels fets, que com
recullen diferents mitjans ara
mateix està ingressat al mòdul
psiquiàtric de la presó de Brians
1, se l’acusa d’haver matat un policia local de Gavà i haver-ne ferit un altre el 6 de juliol, en un tiroteig que hi va haver a les portes del tanatori de la ciutat.
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Carril bici | Es construirà la connexió amb el Camí del Mar
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L’Ajuntament ha adjudicat la construcció de gairebé un quilòmetre de carril bici entre
el Camí del Mar i l’entrada de l’Espai Natural del Remolar. Aquesta nova via permetrà
arribar de forma segura amb bicicleta fins a la platja del Remolar i la de la Pineda.

L’ampliació de l’Hospital
tira finalment endavant
» La Generalitat diu que les obres començaran a finals de juny
» El centre dóna servei a més de 200.000 persones de la comarca
SANITAT4El 26 d’abril es va
adjudicar el contracte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans.
Aquest és l’últim pas abans que
comencin les obres, que segons
la Generalitat, encarregada de
pagar-les i supervisar-les, començaran a finals de juny.
Quan s’acabin les feines
d’ampliació, que han estat adjudicades a les empreses Benito
Arnó i Copisa per un pressupost
de 31,69 milions d’euros, el centre augmentarà el nombre de llits
i arribarà a les 150 places. També comptarà amb set quiròfans,
dos quiròfans de cirurgia menor
ambulatòria, un hospital de dia,
un espai d’urgències molt més
gran del que hi ha ara i un servei de diagnòstic per imatge
amb aparells per fer TACS, mamografies, ecografies, ressonàncies magnètiques i un espai
de radiologia.
Tots aquests serveis s’ubicaran al nou edifici, mentre que

Imatge de com serà l’ampliació de l’Hospital de Viladecans. Font: Arxiu

a l’actual es mantindran les consultes externes, tot i que la zona
es reformarà completament. L’edifici antic també acollirà els
serveis administratius i un restaurant.

SATISFACCIÓ COMARCAL
L’Hospital de Viladecans dóna
servei a més de 200.000 veïns de
cinc municipis del Baix Llobregat. A més de Viladecans, els ciu-

tadans de Gavà, Castelldefels,
Begues i Sant Climent de Llobregat també tenen aquest centre com a punt de referència
mèdic.
És per això que l’anunci s’ha
rebut amb entusiasme a les cinc
ciutats, que esperen que la modernització de les instal·lacions
serveixi per reduir les llistes
d’espera i per millorar l’atenció
que reben els pacients.

Compromís per reduir els
gasos hivernacle a la ciutat
MEDI AMBIENT4El Ple del mes
d’abril va aprovar per unanimitat unir-se al Pacte d’Alcaldes pel
Clima i l’Energia Sostenible.
Amb aquest acord, l’Ajuntament es compromet a reduir,
com a mínim, un 40% de les
emissions de diòxid de carboni
i altres gasos d’efecte hivernacle
abans del 2030. Per aconseguir-ho, s’haurà de millorar l’eficiència energètica dels diferents equipaments i edificis mu-

nicipals i apostar per les fonts
d’energia renovable.
A més, fins al 15 de setembre, Viladecans comptarà amb
una instal·lació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per analitzar la qualitat de l’aire. L’aparell
mostrarà dades dels nivells d’ozó troposfèric i advertirà les
institucions quan se superin
els nivells d’alerta perquè es
pugui avisar a la població.

Noves protestes dels
treballadors de la neteja
PROTESTA4Els dies 31 de maig
i 1 de juny, els treballadors i treballadores de Clece S.A. es manifestaran d’11 a 12 del matí a la
plaça de la Vila.
Les protestes dels operaris
encarregats de la neteja dels
edificis municipals i dels col·legis de la ciutat van començar el
17 de maig davant el bloqueig de
la negociació del conveni col·lectiu, que fa més d’un any que
dura.
Segons Comissions Obreres,
un dels sindicats impulsors de la
protesta, l’empresa es nega a

acceptar cap proposta que suposi
un increment econòmic dels
sous dels treballadors i les treballadores.
Des del mes d’abril, quan ja
es van fer concentracions, la
plantilla ha mantingut contactes
amb l’Ajuntament i l’empresa,
però aquesta no ha canviat la
seva postura.
És per això que l’assemblea
de treballadors va decidir tornar
a manifestar-se per fer visible la
seva situació i no descarta fer altres accions si l’empresa no desbloqueja la situació.

Tamara Carrasco demana
poder sortir de Viladecans

TRIBUNALS4Tamara Carrasco, membre del Comitè de Defensa de la República (CDR) de
Viladecans, va ser detinguda el
10 d’abril per la Guàrdia Civil
acusada de terrorisme i rebel·lió.
Finalment, el jutge de l’Audiència Nacional va rebaixar les acusacions i només manté la imputació per desordres públics.
Davant d’aquest canvi, l’advocat que defensa Carrasco, Benet Salellas, demana al tribunal
que la causa es traslladi als Jutjats ordinaris de Gavà. En un escrit que recullen diferents mit-

jans, Salellas també reclama
que s’ampliï l’àrea per la qual es
pot moure la seva clienta, ja
que ara mateix no pot sortir de
Viladecans.
En canvi, la Fiscalia ha presentat un recurs per incrementar les mesures cautelars contra
ella. El ministeri públic demana
presó provisional o una fiança
per evitar el risc de fuga.
Tamara Carrasco també ha
engegat una campanya de mecenatge per pagar la seva defensa
que ha aconseguit recaptar més
de 28.000 euros en 15 dies.
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Eleccions | Gerard Valverde, nou candidat del PDECAT
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L’assemblea demòcrata del Prat va escollir el fins ara president local de la formació
com a cap de llista per a les eleccions municipals de l’any que ve. Els associats també van votar la nova executiva local, que estarà presidida per Gemma Domingo.

1.800 milions d’euros per
impulsar l’economia del Delta
» El Prat, l’Hospitalet i Barcelona s’han unit en un pla estratègic
per atreure empreses sostenibles i crear ocupació de qualitat
URBANISME4Evitar que el desenvolupament econòmic d’una
zona tan potent com el Delta del
Llobregat passi factura al medi
ambient. Aquest és un dels principals objectius del pla estratègic
que han ideat conjuntament els
governs del Prat, Barcelona i
l’Hospitalet.
El pla se centra en l’espai
comprès entre l’Aeroport del
Prat, el Port de Barcelona, el Parc
Agrari i la Zona Franca. Els tres
ajuntaments es proposen reduir
l’impacte ambiental que històricament ha patit aquesta àrea
sense perdre el seu potencial
econòmic. Per això volen millorar l’accés amb transport públic,
sobretot per reduir els temps de
trajecte fins a la zona.
També volen aprofitar els
extensos sostres de les naus industrials per instal·lar plaques fotovoltaiques i aconseguir que
les indústries que hi ha als diferents polígons siguin autosufi-

Marín, Colau i Tejedor van presentar el pla a Barcelona. Font: Ajuntament

cients energèticament. En aquest
sentit també volen que es reaprofiti part de l’aigua de la depuradora del Prat.
El pla també vol atreure noves empreses que creïn ocupació
de qualitat, per això crearà un
parc industrial de pimes als terrenys que va deixar la Seat en
marxar a Martorell.
Per fer un espai més agradable, es crearan corredors verds

que connectaran les grans avingudes de la zona amb la riba del
riu Llobregat i el Parc Agrari i es
protegiran els aqüífers i els espais
verds existents.
El 2025 és la data marcada
per aconseguir aquests objectius.
Per fer-ho, calculen que caldrà
una inversió d’uns 1.800 milions d’euros que aportaran les
administracions públiques implicades i inversors privats.

Alfred i Amaia, satisfets per
la seva actuació a Eurovisió
MÚSICA4“Ho hem fet super
bé i estem molt contents amb
l’actuació”. Això és el que van dir
Alfred i Amaia quan van sortir de
l’escenari del Palau de les Nacions de Lisboa, on el 12 de
maig es va celebrar el festival
d’Eurovisió d’aquest any.
El cantant pratenc i la seva
parella artística van treure ferro
a quedar en 23a posició de 26
participants i van assegurar que,
com havien dit en les entrevistes

prèvies a l’actuació, els hi era
igual la posició final.
PENDENTS DE L’ACTUACIÓ
El mateix dissabte, al Prat se celebrava l’Altraveu. Perquè els
assistents poguessin veure l’espectacle del seu veí, els organitzadors van muntar una pantalla
per seguir en directe la interpretació del pratenc a Lisboa,
que va aconseguir 61 punts entre els experts i el públic.

Sopar solidari per recaptar
fons per ajudar els refugiats
SOLIDARITAT4Dijous 31 de
maig, l’Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat
(AGT) organitzarà el primer Sopar Solidari, que en aquesta
ocasió recollirà diners per al
projecte El Prat Solidària.
Aquesta entitat treballa amb
Stop Mare Mortum, una organització que es dedica a ajudar
els refugiats davant la greu crisi que s’està vivint al Mediterrani, a l’Àfrica i al Pròxim
Orient.
Diferents xefs pratencs com
Tomás Rodríguez, Susana Ara-

gón, Virgilio Contero o Yuri Rodríguez s’han sumat a la iniciativa i han elaborat un menú
amb productes de proximitat
del Parc Agrari i de petits productors de la zona.
El sopar es farà al restaurant
La Masia Sánchez-Casal, que
també aportarà l’equip de sala i
de barra.
El preu del cobert serà de 60
euros, però gràcies a la col·laboració de tots els implicats,
l’elaboració només costarà 10 euros i així l’entitat solidària en rebrà 50 per cada tiquet venut.

Carxofa i pollastre pota blava
als restaurants del Prat

COMERÇ4L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Associació
Gastronomia i Turisme perquè
els productes locals i de proximitat com la carxofa o el pollastre pota blava tinguin més protagonisme als restaurants del
municipi.
Per aconseguir aquest objectiu, l’entitat rebrà 104.900
euros de subvenció durant
aquest 2018. Aquesta col·laboració s’emmarca dins el projecte “El Prat degusta’l”, que vol donar a conèixer els productes
gastronòmics més emblemàtics

de la ciutat tant entre els pratencs com entre els visitants
perquè descobreixin quins aliments són típics de la zona.
PROMOCIÓ DEL COMERÇ
A principis de mes també es va
celebrar l’assemblea del Consell Municipal del Comerç del
Prat. La trobada va servir per valorar les propostes tirades endavant durant el 2017 i quines
són les propostes que tenen tant
l’Ajuntament com les associacions de comerciants per posar
en marxa aquest any.
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Comarca

» El Baix Llobregat és la comarca més propera a les grans infraestructures que transporten gent
» També és a tocar dels campus universitaris, els centres de recerca i els parcs científics
4El Baix Llobregat és la comarca
amb menor distància (minuts) a les
principals infraestructures de transport de persones (port, aeroport, estacions d’alta velocitat),segons l’informe ‘Els sistemes d’innovació comarcals a la demarcació de Barcelona’, elaborat per la Diputació de
Barcelona. A més, és la segona en
percentatge de població de 16 a 64
anys amb accés a banda ampla
des de la llar (cable o fibra òptica).
En global, aquesta comarca ocupa
la 4a posició segons l’índex d’innovació comarcal a nivell català.
A més, l’informe -que analitza el
conjunt de les comarques però especialment les barcelonines, durant
l’any 2016- és pioner, ja que analitza
les dades a nivell comarcal i, a més,
afegeix paràmetres nous d’avaluació, com el coneixement d’idiomes
de la població o la proximitat a infraestructures científiques.
Altres aspectes que també destaquen del Baix Llobregat són la
poca distància amb els campus
universitaris, els centres de recerca
i els parcs científics o tecnològic (2a
posició). També és una de les que
compta amb major número de títols de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Cicle Formatiu de Grau Superior
(3a) i en llocs de treball en serveis
de tecnologies de la informació per
10.000 habitants (5a).
Per contra, ocupa les últimes
posicions en percentatge de centres de cotització en serveis intensius de coneixement (33a) i en població nacional de 16-64 anys que
parla algun idioma estranger bé o
perfectament (31a) o en número de
sol·licituds de dissenys industrials
via estatal en relació al PIB.
L’estudi sobre els sistemes d’innovació a nivell local permet, així,
classificar i detectar punts forts i
punts millorables per a cada comarca. A més, vol ser una eina útil
i potent per als càrrecs electes per
avaluar l’eficàcia de les polítiques
públiques en innovació i generar
debat en aquest sentit.
L’objectiu del sistema d’indicadors és el de poder mesurar la capacitat d’innovació del territori i
veure’n l’evolució, i el de l’índex és
el de mesurar el grau d’innovació
dels diferents territoris (en aquest
cas comarques) i identificar les accions correctores en aquells àmbits
que són clau i en què comparativament, s’obté un pitjor resultat.
SISTEMES D’INNOVACIÓ
‘Els sistemes d’innovació comarcals a la demarcació de Barcelona’
elabora un rànquing de l’índex d’innovació comarcal i situa 10 de les 12
comarques barcelonines en el
Top20, amb els millors sistemes
d’innovació de Catalunya. Un any

El Baix Llobregat és una comarca que concentra grans infraestructures. Fotos: Diputació de Barcelona i Arxiu

més, el Barcelonès es referma en la
primera posició del rànquing, ja
que disposa dels millors sistemes
d’innovació comarcals amb molta
diferència. La comarca presenta
unes condicions molt avantatjoses
en bona part dels indicadors analitzats, que proporcionen aquest

A la comarca també

hi ha molts titulats en
Cicles Formatius de

Grau Mitjà i Superior
posicionament per sobre de la resta de comarques. De fet, la diferència amb la segona comarca millor
valorada, el Vallès Occidental, és
de 10,8 punts en l’índex. L’àmbit on
destaca clarament és en les externalitats territorials gràcies una concentració de recursos, infraestructures, serveis i capital humà.
A més, entre les tres comarques que lideren el rànquing i pre-

senten un entorn més favorable per
a la innovació hi segueixen figurant
dues de barcelonines, com són el
Barcelonès i el Vallès Occidental
(seguides del Gironès), que mantenen la mateixa posició que ocupaven un any abans. Per la seva banda, el Baix Llobregat experimenta un
avenç respecte a l’any 2015 i recupera la 4a posició (va ocupar aquesta posició durant 2013, 2014 i 2015).
Altres canvis que es produeixen
en el grup de les 10 comarques capdavanteres són, d’una banda, la
pèrdua de dues posicions per part
del Vallès Oriental, que se situa a la
6a posició malgrat que el 2015 havia experimentat el major avenç
entre totes les comarques (escalant
tres posicions respecte al 2014).
Així doncs, les 10 comarques de
la demarcació de Barcelona (sobre
un total de 12) que se situen entre
les 20 millors per a la innovació a
Catalunya són: Barcelonès (1a),
Vallès Occidental (2a), Baix Llobregat (4a), Vallès Oriental (6a),
Bages (9a), Maresme (12a), Garraf
(13a), Osona (14a), Alt Penedès
(15a) i Anoia (17a).

@diba

Equilibri comarcal

L´índex d’innovació comarcal s’ha
anat equilibrant els últims anys a les
diferents comarques i, en conseqüència, s’ha reduït el desequilibri
entre els diferents territoris. Per a la
diputada de Promoció Econòmica
i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Sònia Recasens, “des de
2009, els índexs d'innovació comarcals s'han anat equilibrant a la
demarcació. I aquest fet és molt positiu i coherent amb les nostres
polítiques públiques”.
D’altra banda, la demarcació de
Barcelona també té un gran nom-

bre d’infraestructures cientificotecnològiques com Centres de
Recerca o Parcs Científics i Tecnològics, amb un total de 174. El
Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les tres comarques que més en disposen.
Les comarques barcelonines
també destaquen en coneixements i competències necessàries per innovar, en concret, la capacitat per col·laborar i transferir els
coneixements i innovacions, amb
el lideratge del Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
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Gavà | La Bòbila, escenari de l’estatal d’atletisme màster

L’Estadi de La Bòbila va acollir, durant el segon cap de setmana del mes, el Campionat
d’Espanya d’atletisme màster. Una de les proves més esperades va ser la final dels 10.000
metres, que va guanyar Carles Castillejo per davant d’Héctor Díaz i de José Luis Blanco.

El CCR torna a quedar-se a les
portes de lluitar per l’ascens
» Els de ‘Chacho’ Mesa s’han quedat a un punt del campió, el Manresa
» El club incorpora Ari Santos per a la direcció esportiva de la base
Pau Arriaga
CASTELLDEFELS
Una temporada més, el CCR
s’ha quedat a tocar de la lluita per
l’ascens de categoria. El conjunt de Chacho Mesa va tancar
la temporada el passat dia 19
amb una victòria per 0-3 a Canet
de Mar, un resultat, però, que va
ser estèril, ja que el Manresa
també va guanyar a la pista del
Barceloneta Futsal (1-4), de manera que els del Bages s’han
proclamat campions del grup i
seran el candidat del grup 3 a
l’ascens a Segona Divisió del
futbol sala estatal.
Sigui com sigui, el CCR ha
tornat a completar una temporada excepcional. Els castelldefelencs tanquen la temporada
amb 70 punts (22 partits guanyats, 4 empatats i 4 perduts). Els
de Mesa han estat el cinquè mà-

La temporada del club ha estat excel·lent. Foto: CCR

xim equip golejador de la lliga
(145), però la seva solidesa defensiva fa que acabin la temporada com el conjunt menys golejat de la categoria (80).

ARI SANTOS FITXA PEL CLUB
A banda d’aquests resultats, la
gran novetat per al club ha estat
el fitxatge del bicampió mundial
brasiler, Ari Santos, com a di-

rector esportiu de les categories
de la base del club. Santos, ex del
Barça i del Dinamo de Moscou,
entre altres, ha jugat la temporada 2017-18 al Catgas Energia
Santa Coloma.
El jugador paulista també
serà un dels convidats en el
campus de tecnificació que el
club farà durant els mesos de
juny i juliol.

La 19a Cursa Delta Prat
corona Areny i Castroviejo
EL PRAT4Xavier Areny i Marta
Castroviejo van ser els dos grans
vencedors de la 19a edició de la
Cursa Delta Prat, que es va disputar el passat diumenge 6, i que
van organitzar conjuntament el
Periòdic Delta i el Pratenc AA.
El corredor del Ríos Running va completar els 10 quilòmetres en 32 minuts i 25 segons,
seguit per Manel Tornero i Antonio Godoy. Per la seva banda,
Castroviejo va aturar el cronò-

metre en 36 minuts i 11 segons i
va estar acompanyada al podi de
Yolanda Riera i Ruth Guillem.
RENÚNCIA DE CASTILLEJO
Curses al marge, l’altra gran notícia de l’atletisme de la comarca ha estat la renúncia de Carles
Castillejo a participar en l’Europeu. Ho va fer amb un post a Facebook, el passat dia 22, assegurant que “necessita una pausa per
tornar a prémer el play”.

El Prat acaba el curs cinquè i el
Gavà baixa a Primera Catalana
BAIX LLOBREGAT4Sense premi per a l’AE Prat, salvació per a
la UE Castelldefels i segon descens consecutiu per al CF Gavà.
La temporada 2017-18 ja forma
part dels llibres d’història per als
tres equips de Tercera Divisió de
la comarca.
El Prat de Pedro Dólera (que
ha renovat el seu contracte) s’ha
quedat finalment a un punt d’entrar al play-off per intentar pujar a Segona B. La magnífica
ratxa final de temporada dels potablava (amb 13 de 15 per acabar)
no va servir perquè l’equip avan-

cés el Terrassa, que és qui finalment juga la post temporada.
Per la seva banda, el Castelldefels ha acabat setzè amb 44
punts, un resultat que fa que enguany no hagi de patir pels descensos compensats. Els de Carrillo, però, han acabat el curs
amb un regust agredolç, sumant
només 3 punts dels darrers 18.
Per últim, el Gavà perd la categoria després de sumar 21 punts
en tota la lliga. Els de Toni Escudero, però, van guanyar el penúltim partit a Vilassar i van empatar contra el Cerdanyola.

El CB Castelldefels seguirà
a EBA la temporada que ve

Gran notícia per
al bàsquet del
Delta. El CB Castelldefels continuarà sent equip
de la lliga EBA, després de remuntar el play-out contra el CB
Salt el passat diumenge 13.
L’eliminatòria, però, va estar
marcada per la polèmica. Després de perdre el partit d’anada
en aquesta localitat gironina el
passat dia 6 (75-64), el president
del Castelldefels, Antonio Osuna,
va dir que era “una pena la lliga
EBA, plena de clubs que la des-

virtuen amb immigrants il·legals i que es permeti”, referint-se
als tres nord-americans i al jugador gambià que hi ha a la
plantilla del Salt. Això va generar
acusacions de racisme cap a
Osuna des de Girona, fet que ell
va desmentir al Diari de Girona,
assegurant que el problema “no
és la immigració, sinó un problema endèmic de la lliga”.
La tornada, a Can Vinader set
dies després, va tenir un clar
color local (83-49) en un partit en
el qual cinc jugadors del CBC van
superar els 10 punts per cap.
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| Dark Souls Remastered
Gwyn, la bruixa d’Izalith o Nito, el rei del cementiri, són els grans
protagonistes d’aquesta remasterització del clàssic Dark Souls.

Famosos

No t’ho perdis

Seguint l’exemple d’altres estrelles de talla mundial com Kylie
Minogue o Kiefer Sutherland, Justin Timberlake també ha escollit una sala de petit format per fer el seu pròxim concert a Barcelona. El passat dia 16, la discoteca Opium (situada al
passeig Marítim) va anunciar que el cantant de
Memphis oferirà un concert en aquest local el 12
de juliol. Uns 1.800 fans podran gaudir del darrer
disc de l’artista nord-americà, Man of the woods,
en una actuació en la qual també interpretarà
els seus grans èxits, com Sexyback, Can’t stop the
feeling o Rock your body, entre altres. Timberlake
va començar a ser un conegut per al gran públic gràcies a les seves actuacions amb la
boy band NSYNC, però des de l’any 2002
s’ha centrat molt més en la seva carrera en
solitari. Va ser parella de Britney Spears i va
ser un dels protagonistes del recordat Nipplegate amb Janet Jackson durant l’actuació
del descans de la Superbowl de l’any 2004.

25 anys d’imatges del Sònar
El Centre d'Art Tecla Sala de l’Hospitalet acull fins al 23 de
juny l’exposició ‘Ni flyers ni pòsters. 25 anys d'imatge Sónar’,
que recorre l’imaginari visual dels pòsters, flyers i vídeos que
han format part de les diferents edicions del festival. Sergi
Caballero, un dels tres directors del Sònar, és l’artífex d’aquesta mostra, que reuneix 50 peces icòniques que es complementen amb vídeos, escultures, documentació i fotografies amb l’objectiu de qüestionar la realitat de l’espectador. A
banda, hi haurà tres visites guiades de la mà de diferents
personatges que han protagonitzat la imatge del festival.

Llibres

La fitxa

?

J U S T I N

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

Ser un dels cantants i actors del moment

Va començar amb NSYNC, però ja fa temps que actua sol

Ha anunciat un concert a Barcelona

?

QUÈ HA FET

Serà el 12 de juliol, a la discoteca Opium

...

NOU TREBALL

Teatre

T I M B E R L A K E

‘Man of the woods’, cinquè disc en solitari

Inclou temes de pop, r&b, funk i musica electrònica

Música

Pelis i sèries

La dona que no sabia plorar
Gaspar Hernàndez

Ara que ho tenim tot
Jordi Coromina

Que nos quiten lo bailao
Los Sírex

Solo: a Star Wars story
Ron Howard

Un becari de 19 anys que treballa en un
diari s’endinsa en la vida de Daniela
Costa, una dona que amaga un misteri:
mai no ha pogut plorar.
En el seu retorn, Gaspar Hernàndez
ens descobreix els secrets de la Daniela
i el motiu que l’ha portat a reprimir les
seves emocions a través d’una novel·la
narrada pel seu amant.

Una obra sobre l’amor i la seva evolució des de la idea romàntica que representa a l’inici fins a la realitat de la convivència. Els protagonistes són una parella que, durant la celebració del seu
aniversari de noces, es retreuen tots els
sentiments que han anat amagant al
llarg del temps.
A la Sala Muntaner de Barcelona.

Que nos quiten lo bailao és la nova referència de la mítica banda de rock’n’roll
dels seixanta i setanta. En la seva segona joventut s’han deixat assessorar per
Pep Sala a la producció i per primer cop
es llancen a cantar en català en quatre
cançons. Part del disc va ser gravada en
directe en un concert a la sala Luz de
Gas de Barcelona.

Els fanàtics de l’univers Star Wars poden gaudir d’una nova història que, en
aquesta ocasió, viatja enrere en el
temps per descobrir els orígens de
Han Solo, el contrabandista interpretat
normalment per Harrison Ford. Aquest
títol mostra la joventut del personatge
i les seves primeres aventures amb
Chewbacca i Lando Calrissian.
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PROPOSTES
Castelldefels
DIMECRES 6 DE JUNY
19:00 Sol García Tobar coordinarà el taller anomenat Como convertirse en una persona más
productiva mejorando los hábitos. / Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

L’astrònom Antonio Bernal
ofereix una conferència
Dimarts 12 de juny a les 18:00

Gavà
Arriba una nova sessió per
als emprenedors de la ciutat
Dimarts 12 de juny a les 16:30

Com cada inici de mes, el Centre de Suport a l'Empresa (CSE) farà una nova
sessió pensada per als emprenendors de la ciutat. Cal inscripció prèvia.
/ Centre de Suport a l'Empresa.

DISSABTE 2 DE JUNY
18:00 La tradició és viva. El primer dissabte del
mes que ve se celebrarà l’onzena Diada Bastonera de Gavà, que també comptarà amb la
participació d’altres colles del país. / Plaça de
Jaume Balmes.
L’astrònom de l’Institut Fabra Antonio
Bernal arriba a la ciutat per oferir la conferència anomenada Asteroides propers
a la terra. / Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial.

DISSABTE 9 DE JUNY
10:00 El ritme serà el gran protagonista. El segon dissabte del mes que ve se celebrarà la
cinquena edició del Festival de Percussió
Més que ritmes, que durarà tot el dia. / Parc
de la Torre Lluc.

Viladecans
FINS AL 3 DE JUNY
Matí-Tarda Darreres setmanes en les quals es
podrpà visitar la mostra La càmera d’Anton
Muns: instantànies de llibertat i democràcia.f
L’entrada a l’exposició és gratuïta. / Museu de
Viladecans.

DIUMENGE 3 DE JUNY
10:00 Camina amb la solidaritat! és el nom de
l’activitat solidària que, un any més, s’ha marcat el repte d’arribar als 10.000 participants.
La jornada està organitzada per l’empresa Unilever. / Parc de la Marina.

El Prat
Carlos Zanón i Rosa Ribas
conversen al Cèntric EC
Dijous 14 de juny a les 19:00

Els escriptors Carlos Zanón i Rosa Ribas seran els protagonistes d’una xerrada sobre literatura. / Cèntric Espai
Cultural.

Esports
DEL 15 AL 17 DE JUNY
GAVÀ Handbol en un espai poc convencional. A
mitjans del mes que ve se celebrarà l’11a edició del Torneig d’Handbol Platja Ciutat de Gavà
(Tot el dia). / Platja de Gavà.

Tot a punt per a un torneig
de rugbi a 7 a la platja
Dissabte 9 de juny a les 09:00

DISSABTE 2 DE JUNY
10:30 El primer dissabte del mes que ve hi ha
prevista una visita a la Casa Gomis, obra de
l'arquitecte Antoni Bonet, i una de les obres
principals d’aquest artista. Cal inscripció
prèvia. / Casa Gomis.

DIJOUS 7 DE JUNY
18:00 Nova sessió del Club CreAcció, jornades
obertes perquè els amants de la literatura descobreixin i comparteixin escrits de tots esl gèneres. / Biblioteca Antonio Martín.

CASTELLDEFELS L’arribada del bon
temps convida a fer esport a la platja, com aquest torneig de rugbi a set.
/ Platja de Castelldefels.
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