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El maltractament a la gent
gran, un problema a l’ombra
que afecta sobretot les dones

L’Atrium de Viladecans
aposta per Joan Pera per
començar la temporada
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Gavà enviarà les multes per
prostitució a casa dels clients
Foto: Twitter (@lagarder81)

El consistori vol que quedi constància de “l’activitat il·legal que estan fent” a la via pública els sancionats pàg 7
EL PRAT pàg 9

Llum verda a regular
els apartaments
turístics a la ciutat

VILADECANS pàg 8

Les esperades obres
del nou Hospital
ja estan en marxa
CASTELLDEFELS pàg 6

Tensió a Castelldefels

Renúncia a tornar a l’AMI:
no recorreran la sentència
ESPORTS pàg 12

Dani Miret serà l’entrenador

Desallotgen l’acampada i comença la tala d’arbres al Castell pàg 6 del CB Prat el curs que ve
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La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017
» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima
Pau Massip / Clàudia Ramos
BAIX LLOBREGAT
El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns casos es tracta directament de violència física, la majoria de persones de la tercera edat no pateixen abusos físics sinó psicològics. Així es desprèn d’un informe elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per alertar d’aquest fenomen.
Amb aquest estudi, l’administració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les persones de la tercera edat del nostre entorn, un problema que sovint queda amagat per la dependència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat necessiten ajuda per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.
DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de maltractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, detalla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de denunciar les agressions.
El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la persona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.
Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.
Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el maltractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla.
Si la Diputació ha pogut detectar 323 casos de maltractaments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
ANÀLISI4Cada cop es detecten més casos de maltractament a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de manera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en dones o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a investigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’única: “Un dels problemes principals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta.
Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sensibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferència d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’aprofitament econòmic i l’abús,
normalment de part de familiars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del carrer que se n’aprofita per obtenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’iceberg” que no acaba de destapar-se. “La majoria dels casos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.
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Els semàfors

La lupa

El fenomen del sobiranista emprenyat
per Jordi Barbeta

Abans que comencés el procés sobira- presenten una autèntica rebel·lió de les contra els dissidents de la Unió Popular
nista, primer es va produir allò de la “des- bases sobiranistes contra els partits que de Judea.
afecció”. Després la cosa va pujar de to i els haurien de representar. L’astut peAquesta perspectiva està escalfant els
vam passar a la fase del “català empre- riodista Jordi Graupera devia percebre el ànims d'una manera evident. Sobirania
nyat”, però quan els emprenyats van sor- grau d’emprenyament latent del sobira- i Justícia, l’activa associació que promou
tir massivament al carrer a expressar el nisme quan va decidir llançar pel seu la independència de Catalunya per vies
seu enuig, es van adonar que eren molts compte la iniciativa de primàries a Bar- pacífiques i democràtiques, i que aplemés que no s’havien imaginat mai. Això celona i el cert és que ja ha reunit gaire- ga sobretot persones relacionades amb
els va canviar l’estat d’ànim, i l’empre- bé cent vegades més signatures que vots el món jurídic, va convocar aquesta
nyament es va transformar en una il·lu- han rebut els candidats oficials de cada setmana a Barcelona un sopar groc en
sió col·lectiva que va desembocar en l’a- partit. No consta que Graupera tingui nin- solidaritat amb els presos i exiliats.
nomenada “revolució dels somriures”. Ha gú poderós al darrere. S’ha passat els dar- L’entusiasta presidenta de l’entitat, Isapassat el temps i la mobilització continua; rers anys anant i venint dels Estats Units, bel-Helena Martí, va aconseguir una
tanmateix comença a notar-se un feno- no se li pot negar la seva intel·ligència, concorregudíssima assistència i una
men nou que podríem anoconsiderable recaptació de
menar “el sobiranista emfons per a l’Associació CataLa decepció dels sobiranistes amb
prenyat”.
lana pels Drets Civils. TotEl del sobiranista emprehom es va emocionar amb
els seus propis líders i partits dóna
nyat és un fenomen molt diels parlaments de les comferent de tots els anteriors,
panyes dels presos, Susanna
peu a moviments de protesta interns
perquè la desafecció i el català
Barreda, Diana Riba, Laura
emprenyat feien referència a
Masvidal i Txell Bonet. Hi
la incomoditat dels catalans en la seva re- però tampoc la seva carregant pedante- van intervenir també representants inslació amb l’estat espanyol. Les il·lusions ria. Que un tipus així aixequi el dit i el se- titucionals com Artur Mas, Núria de Gisi els somriures van sorgir del retrobament gueixin desenes de milers de sobiranis- pert, Josep Costa i Joan Tardà, a més de
al carrer de gent d’orígens diversos que tes deu ser perquè els sobiranistes se sen- Jaume Alonso-Cuevillas i alguns periohavien arribat a la mateixa conclusió i això tien orfes com aquells seguidors que, de distes. Tot el que es va dir es pot resuels animava a compartir la travessa d’a- sobte, es van posar a córrer darrere de mir en dues idees. “No defallirem, però
quell viatge a Ítaca. En canvi, el sobira- Forrest Gump.
hem d’anar junts”. Les crides a la unitat
nisme emprenyat és un fenomen cent per
Ha estat una gran idea perquè ràpi- van aixecar els aplaudiments més sencent autòcton, que no té res a veure amb dament la iniciativa autodenominada tits, però també les protestes, entre les
Espanya i que fa referència a la decepció “primàries per la República” s’ha estès ar- quals una dura acusació de “traïció” a
dels sobiranistes amb els seus propis lí- reu del país amb la col·laboració de l’As- l’esperit del 21 de desembre i el resum
ders i partits que està donant peu a mo- semblea Nacional Catalana. Barcelona, de l’estat d’ànim col·lectiu que va fer una
viments de protesta interns i fins i tot a Reus, Granollers, Mataró... volen unitat, elegantíssima assistent que seia al meu
iniciatives que podríem anomenar po- però si els partits convencionals no juguen costat i que, sense perdre les maneres,
pulistes o antipolítiques que, per bé o per les municipals esdevindran un especta- va deixar anar la frase que inspira
mal, amenacen de dinamitar un altre cop cle com el dels Monty Python a La vida aquest article: “Polítics, sapigueu que esel sistema de partits.
de Brian. M’ho recordava fa poc en Car- tem emprenyats”.
Les convocatòries d’eleccions pri- les Santamaria: el Front Judaic Popular
màries per elegir candidats municipals re- contra el Front Popular de Judea i tots dos
Publicat a El Nacional.cat

Ajuntament de Gavà

El govern de la ciutat està decidit a erradicar la prostitució dels seus carrers.
Veient que molts clients pagaven la
multa en metàl·lic, ara ha decidit enviar-la a casa seva perquè així quedi
constància de la infracció que cometen.
pàgina 7

Hooters

La cadena de restaurants nord-americana, que tenia un establiment a Castelldefels -tancat recentment-, ha estat denunciada per Inspecció de Treball pels uniformes de les seves cambreres. L’informe diu que és una infracció molt greu.
pàgina 6

Ajuntament del Prat

El Ple municipal s’ha posat d’acord per
tirar endavant una normativa que
freni la proliferació d’apartaments
turístics a la ciutat. El govern vol que
els pisos es dediquin al lloguer estable
i allunyar els inversors del centre.
pàgina 9

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@Juanmi_News
Los que destrozaron las
manos, cortaron la lengua, dedos... torturaron y
asesinaron con 44 tiros a Víctor Jara
nunca nunca nunca lograrán quitarnos
su voz, letras y música. Condenada, por
fin, 45 años después, gran parte de la
maldita escoria que hizo todo eso con
este ser humano.

@eduardvoltas
La premsa del bloc
monàrquic (i alguna de
línia sobiranista també)
està inflant descaradament la bombolla
del diàleg. En alguns casos fins i tot fins
a extrems una mica ridículs, diria jo.
Quan es despertin tots i totes, el dinosaure encara hi serà. Es diu autodeterminació.
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@a_ginola
Crec que entre tots
(més els nunyistes) estem destrossant La Masia.
La formació de jugadors ha de ser una
feina silenciosa, no pot ser que la
premsa escrigui sobre nens de 10 anys.
Fa uns anys no sabíem qui jugava al juvenil. Els nens s’han de formar, no ser
notícia.
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@pvallin
Hay ideas “democráticas” que me dejan picueto. Nadie propuso ilegalizar el independentismo cuando suponía un 15 o 20% del electorado. Pero
a Casado le parece buena idea hacerlo
cuando roza el 50%. Ilegalizar a la mitad
del cuerpo electoral. ¿Dónde estudia
esta gente?
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» L’AMB segueix desenvolupant el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals
» Està dotat amb 30 milions i es desplega a 35 municipis, inclosos els del Delta del Llobregat

Alguns dels beneficiaris del pla són contractats pels ajuntaments per fer tasques de neteja viària i arranjament d’espais públics. Foto: Arxiu

4La crisi econòmica que ha sacsejat l’economia del país, i de la mateixa àrea metropolitana de Barcelona, ha requerit una intervenció
contundent dels agents públics en
els darrers anys, entre altres coses
per lluitar contra la destrucció d’ocupació.
En aquest context, l’AMB va impulsar un primer pla entre el 2012
i el 2015 que va assolir objectius importants en matèria de contractació de persones en situació d'alta
vulnerabilitat, que es va materialitzar en diversos programes en forma
de plans d'ocupació, suport al treball autònom i suport a la contractació de persones aturades per
part d'empreses.
Durant aquest període es van
contractar 4.506 persones i es va
assolir un doble èxit, afavorint la
inserció i atacant la problemàtica
dels sectors més vulnerables. Amb
tot, l’AMB va decidir donar continuïtat al pla amb una segona edició de quatre anys més.
El Pla metropolità de suport a
les polítiques socials municipals
2016-2019 està dotat amb 30 milions d’euros, es desplega a trenta-cinc municipis –ja que no inclou
el de Barcelona– i ara inicia la segona convocatòria 2018-2019,
amb una inversió de 15 milions
d’euros.
I és que aquesta segona edició
consta de dues convocatòries que
sumen el total de 30 milions d'euros.

Uns fons destinats als ajuntaments
metropolitans per crear ocupació
amb tres models de contractes:
acords amb empreses, plans d'ocupació i plans d'autoocupació.
“Les claus d'aquesta nova fase
del nostre programa són ampliar i
reforçar les polítiques socials centrades en la generació de noves
oportunitats d'ocupació, prioritzant sempre els recursos per a l'ocupació d'aquells grups o col·lec-

“Volem generar
noves oportunitats
d’ocupació, prioritzant
els recursos per als
col·lectius vulnerables”,
diu Jaume Collboni
tius amb més risc d'exclusió social,
i promoure nous formats i experiències que permetin no només
reduir els índexs d'atur, sinó també lluitar contra la precarietat laboral”, explica Jaume Collboni, vicepresident de Desenvolupament
Social i Econòmic de l'AMB.
A més, l’AMB també fa una
aposta per la formació i reforça la millora de competències transversals,
ampliant les hores de formació i el
domini de competències obliga-

Projectes Singulars

tòries (TIC, relacions laborals...) entre els beneficiaris del programa.
LES ÚLTIMES XIFRES
Amb tot, l’AMB actua en tres àmbits.
En primer lloc, amb plans d’ocupació. L'AMB tanca acords amb els
ajuntaments metropolitans per tal
de contractar persones que estan a
l'atur per treballar en serveis propis
de l'ajuntament: neteja viària, arranjament d'espais públics i atenció a
les persones, entre altres. En aquests
moments ja s’hi han destinat 5,6 milions de la segona convocatòria,
que equivalen a gairebé 460 persones contractades.
En segon lloc, a través d’acords
amb empreses: s'estableix un conveni amb empreses del territori
per tal de contractar persones a l'atur. El 50% del contracte és finançat
pels fons de l'AMB i l'altra meitat per
l'empresa en qüestió. En aquest
cas ja s’hi han destinat més de
380.000 euros per a la contractació
d’una setantena de persones.
En tercer lloc hi ha els projectes
d'autoocupació. En aquesta modalitat, es financen els projectes
d'emprenedoria dels ciutadans. A
hores d’ara s’està donant suport a
70 emprenedors amb més de
200.000 euros.
Durant el període 2012-2015, a
Castelldefels, per exemple, es van
arribar a impulsar 130 contractes,
amb un èxit d’inserció laboral final
del 30% dels casos.

4Una de les principals novetats
de la segona convocatòria 20182019 del Pla metropolità de suport
a les polítiques socials municipals
és la inclusió d'una quarta modalitat de contractes anomenada
Projectes Singulars.
Aquest tipus de línia finança
projectes que permeten experimentar en matèria de polítiques
socials i d'ocupació i posar a prova innovacions concretes i no experimentades o molt poc esteses. Alguns dels temes d'aquests
contractes són projectes de reforç educatiu, iniciatives per al
desenvolupament sostenible, la
lluita contra el canvi climàtic, l'economia social i solidària, l'economia circular i l'ocupació verda,
l'eficiència energètica, la igualtat de

VISITA EL WEB WWW.AMB.CAT PER A MÉS INFORMACIÓ

gènere... que siguin generadors
d'ocupació de manera directa.
En aquesta nova modalitat
també s'hi inclouen, a banda d'empreses, altres entitats sense ànim
de lucre com a possibles contractants de persones en situació d'atur, com ara ONG i cooperatives.
Tot plegat ofereix als municipis noves oportunitats per millorar la inserció laboral. Un exemple
n’és el programa de foment de l’ocupació i cooperativisme per la
gestió d’uns horts socials municipals a Barberà del Vallès, on s’ha
contractat una dinamitzadora
d’un grup de dones que porten a
terme la iniciació, explotació i
manteniment d’un hort. La idea és
que es puguin acabar organitzant com a cooperativa.
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Descoberta | Troben l’esquelet d’un rinoceront de fa 160.000 anys

Juliol 2018

Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert a Castelldefels un esquelet de rinoceront d’uns 160.000 anys d’antiguitat d’una espècia ja extingida similar als actuals rinoceronts negres africans. La descoberta ha tingut lloc, precisament, a l’anomenada Cova del Rinoceront.

Tensió per l’inici de la tala
d’arbres a la pineda del Castell
» Desallotgen l’acampada dels veïns que s’oposen al projecte
» Un Ple amb manifestació inclosa no fa variar la posició del govern
Pau Massip
CASTELLDEFELS
L’acampada que la plataforma
Defensem el Castell va començar
diumenge 8 de juliol per intentar frenar el projecte d’urbanització de la pineda que hi ha a la
falda del Castell de la ciutat es va
acabar dijous 19 de juliol. Un jutjat de Gavà va ordenar als Mossos d’Esquadra que desallotgessin els acampats i que permetessin l’entrada dels treballadors, que van començar a talar
els primers arbres.
Durant l’operació policial,
una activista va ser detinguda i
portada a la comissaria de Gavà
després d’intentar saltar-se el
cordó policial. Va ser alliberada
a primera hora de la tarda. Mentre molts veïns observaven la tala
dels primers pins de la parcel·la,
es va convocar una manifestació

Detenen els atracadors
de la joieria de l’Ànec Blau
SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones relacionades amb l’atracament de dilluns 16 de juliol a
punta de pistola en una joieria
del centre comercial Ànec Blau.
Es tracta de quatre homes de nacionalitat xilena amb antecedents pels mateixos fets.
Els Mossos van confirmar divendres 20 de juliol al matí que
havien detingut els quatre presumptes atracadors: dos a Sant
Boi, en col·laboració amb la Policia Local de la ciutat, i dos més
a Madrid amb la Policia Nacional.

Com es va poder veure en diferents vídeos que altres treballadors i clients que hi havia al
centre el dia de l’atracament van
penjar a les xarxes socials, els assaltants van entrar a la joieria
Jose Luis armats amb pistoles. A
més, un d’ells portava un casc d’obra i un altre un barret de palla.
Els atracadors es van emportar joies i rellotges dels aparadors,
que anaven posant dins de grans
bosses de mà, i van marxar amb
un Ford Fiesta que havia estat robat dos dies abans i que van acabar abandonant i cremant.

Un moment de la manifestació davant de l'Ajuntament. Foto: Twitter (@ecologistes)

davant de l’Ajuntament per a les
sis de la tarda, una hora abans
del Ple.
La plataforma tenia l’esperança que el projecte de construcció de 200 pisos al Castell,
una de les últimes zones verdes
de la ciutat, es paralitzés al Ple,
però la moció presentada conjuntament pel PP, Cs i els veïns
no va prosperar.
Els partits del govern van dir
que el PP i Cs havien enganyat els
veïns perquè la moció presenta-

da no tenia valor jurídic ni servia
per frenar el projecte. A més, en
declaracions a Línia Mar hores
abans del Ple, l’alcaldessa María
Miranda va explicar que no podien aturar les obres perquè podrien cometre un delicte de prevaricació. Tot i això, al Ple ERC
i Movem van defensar que no estaven a favor del projecte. La tensió es va traslladar al carrer quan
es va acabar la sessió i alguns regidors van haver de sortir escortats pels Mossos d’Esquadra.

Inspecció de Treball denuncia
els uniformes de Hooters
POLÈMICA4L’uniforme de les
treballadores de la cadena nordamericana de restaurants Hooters, que fins fa poc tenia operatiu un restaurant a la ciutat, vulnera la dignitat de les treballadores. Així ho assegura un informe elaborat per Inspecció de
Treball de la Generalitat, que
considera que oferir un vestuari
de feina que implica ensenyar
gran part del cos, sobretot zones
íntimes, és una “falta de consi-

deració” per a la “dignitat professional de les treballadores”. El
document considera que l’empresa utilitza les cambreres com
a “reclam sexualitzat” i diu que es
tracta d’una “infracció molt greu”.
Abans que es coneguessin les
conclusions de la investigació
d’Inspecció de Treball, l’empresa va decidir tancar el restaurant
de Castelldefels davant la polèmica que havia provocat, reformant i reorientant el negoci.

El govern renuncia a tornar a
l’AMI i no recorrerà la sentència

POLÍTICA4“L’Ajuntament no
presentarà cap recurs contra la
sentència que anul·la l’adhesió a
l’AMI”. Així de contundent es va
mostrar l’alcaldessa de la ciutat,
Maria Miranda, sobre la decisió
dels tribunals d’anul·lar l’entrada de la ciutat a l’Associació de
Municipis per la Independència.
La qüestió es va debatre al
Ple del 28 de juny, on alguns dels
partits que formen part del govern (Movem, ERC, PDeCAT i Sí
Que es Pot) van criticar la decisió judicial.
Però el govern va acordar no

recórrer la decisió del tribunal
davant la diversitat de postures
sobre el procés que hi ha entre
els grups polítics que el formen. Qui sí que presentarà un
recurs a la sentència serà la
mateixa AMI.
El que no va prosperar va ser
la petició del PP de fer un Ple extraordinari per debatre la qüestió. Els populars ja havien fet la
petició quan es va conèixer la
sentència, però ni PSC ni Ciutadans van donar suport a la proposta. Al Ple, els regidors taronges tampoc van parlar.
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Medi Ambient | Sistema pioner per evitar la brutícia al mar

Juliol 2018

L’Ajuntament ha instal·lat una barrera contra les descàrregues a la riera de Parets per
evitar que les escombraries que baixen per aquest torrent acabin arribant al mar. La
reixa s’ha col·locat just abans de la unió amb la riera de Canyars i ha costat 6.000 euros.

Lluita contra la prostitució:
multes a casa dels clients
» El consistori vol que quedi constància de l’activitat il·legal que es fa
» S’està estudiant l’elaboració d’una ordenança contra la prostitució
PROSTITUCIÓ4Multes a casa.
Aquesta és la nova iniciativa de
l’Ajuntament per acabar amb
la prostitució il·legal a la ciutat.
La normativa actual ja marca
que els clients que siguin enxampats a la via pública demanant o practicant serveis sexuals
a canvi de diners poden ser sancionats amb fins a 3.000 euros
de multa. Però en molts casos,
els usuaris ja estaven advertits
i pagaven la pena al moment i en
metàl·lic, de manera que no
quedava constància del cas.
La regidora d’Igualtat, Gemma Badia, ha explicat que el govern s’ha adonat d’aquesta pràctica i per això enviarà les sancions a casa dels infractors “amb
l’objectiu que quedi constància
de l’activitat il·legal que està
fent” el client d’aquest tipus de
serveis.
Aquest canvi queda reflectit
als cartells que informen de les
sancions que marca l’ordenança

Canvis al govern després de
la renúncia de Díaz i Jiménez
POLÍTICA4L’alcaldessa de la
ciutat, Raquel Sánchez, ha reformat part del seu govern després de la sortida de Jordi Jiménez i Miquel Àngel Díaz.
Un dels principals canvis és
que la fins ara tinenta d’alcaldia
de Ciutat i Territori, Rosa Fernández, passarà a ser la primera tinenta d’alcaldia. A més, de
manera provisional, també s’encarregarà de les regidories de
barri de Can Tintorer i de Can
Pere Bori.

L’altre canvi important serà
el de German Barrera, que deixarà Cultura, Esports i Mediació
per ser el nou tinent d’alcaldia de
l’Àrea de Benestar i Acció Social.
Per altra banda, Jordi Tort serà
el nou portaveu del PSC al Ple.
També hi ha un canvi a les files de Cs, on Guadalupe del Río
deixa el càrrec, que ocuparà
Gloria Lasheras.
Miquel Àngel Díaz va dimitir després d’atropellar una persona conduint begut.

L’Ajuntament fa un pas més en la lluita contra la prostitució al carrer. Foto: Arxiu

sobre usos de la via pública, que
es van instal·lar l’estiu passat
juntament amb altres senyals de
sensibilització sobre l’explotació
sexual de les dones.
Un altre dels fronts en què
treballa el govern local per erradicar el fenomen de la prostitució és la intervenció a través

d’organitzacions especialitzades
a assistir dones que es prostitueixen per tal que deixin aquesta pràctica i puguin integrar-se
en el món social i laboral.
El govern també estudia crear una ordenança específica contra la prostitució per abordar directament aquest problema.

Una imatge d’arxiu de la façana de l’Ajuntament. Foto: Arxiu

Pressió pels dos nous instituts
ENSENYAMENT4En una trobada entre l’alcaldessa i Francesc
Bataller, el nou director de Serveis Territorials de la conselleria
d’Ensenyament al Baix Llobregat, Raquel Sánchez va reclamar
el compliment del calendari de
les obres per convertir l’Escola
Gavà Mar en un institut-escola.
A mitjans de juny, el conseller Josep Bargalló va firmar
l’aprovació d’aquest projecte,
validat per la Generalitat el 2017.
Les obres suposaran una inver-

sió de gairebé 1,7 milions d’euros per part del Govern català.
Sánchez vol que la conselleria
compleixi el calendari i l’ampliació del centre sigui una realitat per al curs 2019-2020.
Per altra banda, la trobada
també va servir per parlar de la
construcció del nou Institut Bruguers, una reivindicació que fa
temps que demanen les institucions i el professorat.
Pel que fa a l’edifici actual,
que el curs que ve celebrarà el

50è aniversari, l’alcaldessa va
reclamar que “es garanteixi la
programació d’actuacions de
reforma, ampliació i millora,
tal com s’havia fet els últims
cursos”.
Sánchez va fer aquesta petició al representant de la conselleria després de saber que,
aquest estiu, Ensenyament només ha previst fer una reparació urgent al mur que envolta
l’edifici, cosa que preocupa el
govern municipal.
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Joves | Creen una app i un carnet per al jovent de la ciutat
Juliol 2018

Els viladecanencs que tinguin entre 14 i 35 anys ja es poden baixar una aplicació al
mòbil on podran veure l’agenda d’activitats de la ciutat i apuntar-se als cursos que
fan a Can Xic. També s’ha creat un carnet amb descomptes a 18 establiments locals.

Les obres del nou Hospital
de la ciutat ja han començat
» Ho va anunciar la consellera de Salut en una visita divendres 13
» Costaran uns 60 milions d’euros i duraran fins a principis del 2023
SANITAT4La reforma i ampliació de l’Hospital de la ciutat ja és
una realitat. Aquesta obra, que
va començar dilluns 16 de juliol,
ha estat molt reivindicada els últims anys pels veïns i els alcaldes
dels municipis als quals dóna
servei. El centre atén pacients de
Viladecans, Gavà, Castelldefels,
Begues i Sant Climent, unes
200.000 persones que tenen
aquest hospital com a referència
mèdica.
Per començar, s’estan traslladant les dependències del centre que ocupen espais que
s’hauran d’enderrocar per construir el nou edifici. La conselleria preveu que aquesta fase s’allargui fins a finals d’any.
Una de les zones més afectades serà l’aparcament, on quedaran poques places perquè s’hi
instal·laran mòduls prefabricats
que acolliran els serveis reubicats. També es canviaran els accessos per crear una nova en-

Els alcaldes amb la consellera Alba Vergés. Foto: Departament de Salut

trada d’urgències i la zona de logística se situarà en un nou emplaçament.
Un cop s’acabi aquest trasllat,
començarà la construcció del
nou edifici, que triplicarà la superfície de l’hospital actual. El
nou centre tindrà 7 quiròfans,
dos més que l’actual, i augmentarà la seva capacitat de llits, d’espais d’urgències i de places a
l’hospital de dia.

La Generalitat hi destinarà
60,67 milions d’euros i espera
que el projecte estigui acabat
en un període de quatre anys i
mig, és a dir, a principis de
2023.
La consellera de Salut, Alba
Vergés, va ser l’encarregada d’anunciar l’inici de les obres. Ho va
fer divendres 13 de juliol a la ciutat, després de trobar-se amb l’equip directiu del centre.

L’Atrium aposta per Joan Pera
per començar la temporada
CULTURA4Aquesta tardor, les
dues sales d’Atrium acolliran
una cinquantena d’espectacles
teatrals, musicals i de dansa en
una programació ideada per a
tots els públics.
Qui marcarà l’inici de la temporada serà Joan Pera, que portarà a la ciutat l’espectacle “El
Fantasma de Canterville”, una
comèdia basada en una novel·la
d’Oscar Wilde que també compta amb la presència d’Elisabet

Casanovas, l’actriu que representava la Tània a la sèrie Merlí de TV3.
Després d’aquesta obra, que
es representarà diumenge 9 de
setembre, començarà un mes
on els autors i els grups locals
tindran molt de pes a la cartellera, ja que es podran veure
projectes com Efecto Boomerang, l’espectacle de dansa
Somnis o diferents grups de teatre de la ciutat.

L’Audiència rebutja portar
el cas Tamara Carrasco a Gavà
TRIBUNALS4L’Audiència Nacional no ha acceptat la petició
de l’advocat de Tamara Carrasco i mantindrà el cas al tribunal
de la capital espanyola.
Benet Salellas, lletrat de la
membre del CDR que en un
principi va ser acusada de terrorisme per les manifestacions
convocades pels Comitès de Defensa de la República durant
l’operació tornada de Setmana
Santa, va demanar al jutge Diego de Egea de l’Audiència Nacional que traslladés la causa als
jutjats de Gavà un cop s’han

descartat les acusacions de terrorisme contra la seva clienta.
Però el magistrat considera
que encara no es pot descartar
del tot l’acusació fins que la investigació policial acabi i per
això manté la causa a Madrid.
La defensa també va demanar que Carrasco pogués anar a
Sant Vicenç dels Horts, on viu la
seva mare, per poder-la visitar
mentre es recupera d’una lesió a
la cama. Però el jutge no va acceptar la petició i, de moment,
manté les mesures cautelars i no
la deixa sortir de la ciutat.

La piscina Podium està al
límit en plena onada de calor

EQUIPAMENTS4La piscina exterior del Podium està al límit de
l’aforament aquest estiu. De fet,
el passat diumenge 8 de juliol,
els veïns que volien anar a prendre un bany a l’única piscina descoberta i de titularitat pública de
la ciutat no van poder. A l’entrada, es van trobar un cartell
com el de la fotografia que advertia que la instal·lació estava
tancada perquè l’aforament estava complet.
Així ho va denunciar el grup
municipal d’Esquerra Republicana (ERC), que considera que

el govern municipal va cometre
un error quan va construir el
complex esportiu Podium on
antigament hi havia les piscines
Joan Masgrau.
Els republicans denuncien
que la piscina actual “és més petita que qualsevol piscina comunitària” i afirmen que la ciutat “es mereix” una instal·lació
adequada per als seus habitants.
ERC també critica que el govern
lligui la construcció d’una nova
piscina al projecte urbanístic
Pla de Llevant, una operació
que es podria allargar anys.
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Política | El regidor d’Iniciativa Sergi Alegre deixa el càrrec

Juliol 2018

Alegre va entrar com a regidor del Ple de la ciutat el 1991 per ICV. En aquests 27 anys,
ha ocupat diferents càrrecs i responsabilitats al govern local. Ara, el reconegut il·lustrador que el 2014 va ser pregoner de la Festa Major es retira per motius professionals.

El Ple aprova regular
els apartaments turístics
» El govern vol evitar que s’encareixi el preu del lloguer a la ciutat
» Defensa que cal “una llei catalana” per frenar els il·legals
HABITATGE4El govern local va
aprovar el juliol de l’any passat
una moratòria que congelava
els apartaments turístics a la
ciutat. El consistori va prendre la
decisió arran de l’augment “molt
significatiu” que va notar des de
principis del 2017 de sol·licituds per instal·lar aquesta mena
d’establiments a la ciutat.
Ara, el Ple celebrat el passat
11 de juliol ha anat més enllà d’aquesta moratòria i ha fixat noves
condicions per als apartaments
turístics legals.
La modificació del Pla General Metropolità marca que, a
partir d’ara, els apartaments
s’hauran d’instal·lar en edificis
d’ús exclusiu. També diu que
hauran d’estar en carrers de,
com a mínim, vuit metres d’amplada i hi haurà d’haver una distància de 50 metres entre cada
un d’ells.
Aquesta reforma vol evitar
que els inversors instal·lin els

Una imatge d’arxiu de la façana de l’Ajuntament. Foto: Arxiu

apartaments turístics al centre de
la ciutat. Però Alba Bou, tinenta d’alcalde d’Urbanisme i Medi
Ambient, no els hi tanca la porta i recorda que al Prat ja hi ha
terrenys reservats per a construir-hi edificis d’ús turístic.
Des de l’Ajuntament defensen que el que volen és que
“aquests pisos es converteixin en
habitatges de lloguer estable” i
no canviïn el seu ús.

El lloguer de curta durada no
és un fenomen nou per als pratencs, ja que, a causa de la proximitat amb l’aeroport, moltes
aerolínies lloguen pisos a la ciutat per oferir allotjament als treballadors que tenen al centre.
Bou també reclama “una legislació autonòmica” per tal de
frenar els apartaments turístics
il·legals, un fenomen molt difícil
de combatre pels ajuntaments.

Txarango tancarà la seva gira
al festival Esperanzah!
CULTURA4Aquesta tardor, Txarango posarà el punt final a la
gira del disc El cor de la Terra
després de dos anys de portar-lo
per tot el món.
El grup del Ripollès ha triat
la desena edició del festival Esperanzah! per fer l’últim concert
després d’haver tocat per tot
Europa, Amèrica llatina i l’Índia.
Dissabte 13 d’octubre ha estat el dia escollit per tancar
aquest recorregut amb Abaraka.

El conjunt assegura que serà
una “nit única i especial plena de
concerts de grups amics”, ja que
compartiran escenari amb El
Cor Safari, Buhos, Pupil·les i
Koers.
En un missatge breu penjat
a la seva pàgina web, els músics
anuncien que aturen “la vida
de concerts durant més d’un
any, com a mínim”, però asseguren que tornaran “amb nous
camins i nous viatges”.

Un equip d’agents cívics per
millorar el civisme al carrer
CIVISME4L’Ajuntament ha creat un equip d’agents cívics que es
dedicaran a realitzar accions de
sensibilització sobre com s’ha
d’utilitzar l’espai públic de la
ciutat.
Aquesta campanya ha nascut
amb l’objectiu de fomentar el civisme entre els pratencs i, per començar, es farà a la zona de
plaça de Catalunya i els seus voltants.
Durant aquest estiu, l’equip
d’agents que desenvoluparà
aquesta tasca es dedicarà a informar de la normativa que mar-

ca l’ordenança local de Civisme
i Convivència Ciutadana i la de
Tinença d’Animals, entre d’altres.
Treballaran per conscienciar
els veïns i veïnes sobre la utilització dels espais públics de la
ciutat i fomentant el civisme i la
convivència entre els ciutadans.
Per exemple, demanaran que
es respectin els horaris de descans, que els infants juguin als
espais habilitats per fer-ho i que
es respecti el mobiliari urbà.
Aquest projecte s’emmarca
en el programa Convivència i Civisme de Cases d’en Puig.

S’adjudica el projecte
de l’estació intermodal

INFRAESTRUCTURES4El departament de Territori i Sostenibilitat ha tirat endavant el primer pas per construir la nova estació intermodal que ha de permetre la connexió directa entre
Rodalies, Metro, l’alta velocitat
i les línies de bus a la ciutat.
Per començar, la Generalitat
ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i el projecte constructiu del nou equipament.
Aquesta fase costarà gairebé
uns 400.000 euros al Govern català i ha d’estar enllestit en poc
més d’un any.

Actualment, al costat de l’estació de Renfe de la ciutat hi ha
un edifici del tren d’alta velocitat però no està acabat i no es fa
servir. El projecte unirà aquestes estacions, connectant les línies R2, R2 Sud, R2 Nord i R15,
l’AVE, l’L9 del Metro, que ja té
una parada al mateix espai, i les
línies de bus interurbà, que també passen per l’estació.
La construcció d’aquesta instal·lació, que també inclou un
aparcament amb unes 370 places, comptarà amb un pressupost de 15 milions d’euros.
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Serveis

» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya
» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats preventives i de promoció de la salut més adients a cada moment.
El nou Protocol, que actualitza el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplicarà de forma progressiva. Principalment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Catalunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.
El document detalla un calendari molt més pautat de les visites i actuacions a realitzar i s’avança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de gestació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions innecessàries com l’exploració mamària o el tacte vaginal.
Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmiques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

S’hi inclou la prova
de l’ADN fetal per

detectar anomalies
prova pot evitar fins a 1.200 procediments invasius a l’any (biòpsia o amniocentesi), les quals comporten un cert risc d’avortament.
El test consisteix en una anàlisi de sang de la mare per detectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cribratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’embaràs.
La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’ampliarà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les gestants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva directament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

canalsalut.gencat.cat

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’aquest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.
SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Protocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

S’avança la primera

visita abans de les 10

setmanes de gestació
nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge sistemàtic universal per detectar estats depressius i ansiosos. Aquesta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir algun símptoma de depressió o ansietat, es deriva la dona a l’atenció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.
S’estima que una de cada
quatre embarassades podria patir un problema de salut mental –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malaltia aguda greu com la psicosi
postpart.
VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre situacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.
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La natalitat, en xifres

» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, alcohol i altres drogues. A més, recull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emergents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge universal en algunes determinacions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidència, i s’insisteix en les recomanacions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.
D’altra banda, també s’inclou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les dones gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el paper de la parella o de les persones de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’embaràs. L’objectiu és que s’impliquin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de preparació al part.
Aquests són alguns dels aspectes més destacats del Protocol

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha augmentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons dades del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.
La dificultat en el moment del part –vaginal respecte a cesària– també resulta incrementada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se situa en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ
4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta malaltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les primeres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.
elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participació de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.<
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ment de les conductes saludables, com l’augment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del consum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.
També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.
L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van situar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons siguin de pes baix.<
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Gavà | Primera victòria per a Pepe Oriola al mundial WTCR

El pilot gavanenc Pepe Oriola va aconseguir, el cap de setmana dels dies 14 i 15 d’aquest mes,
la seva primera victòria en el campionat del món de la WTCR a Eslovàquia, en la 6a cita del
mundial. Després d’aquest triomf, Oriola és setè a la general amb 154 punts, a 48 del líder.

Dani Miret serà l’entrenador
del CB Prat la temporada que ve
» Es reinicia la vinculació entre el club i el Joventut de Badalona
» La Federació espanyola anuncia el calendari de la lliga LEB Or
Pau Arriaga
EL PRAT
El passat 27 de juny saltava la notícia: la vinculació entre el CB
Prat i la Penya es reprèn, i el primer fruit d’aquesta unió és el nou
primer entrenador de l’equip
potablava: Dani Miret. El passat
dia 5 es feia oficial que l’exentrenador del júnior verd-i-negre (campió del Torneig de
l’Hospitalet aquest mateix any)
assumirà la banqueta del primer
equip, que es va quedar a les portes de jugar la final per pujar a
l’ACB, durant el curs 2018-19.
“És una gran oportunitat per
mi després de passar per totes les
categories inferiors, poder fer el
salt a LEB Or. És una etapa que
necessita un entrenador per créixer i per tant, una oportunitat i
un repte molt gran”, va assegurar Miret al portal web del club.
El seu gran objectiu, va assegu-

Miret, en la seva etapa al conjunt verd-i-negre. Foto: CJB

rar, serà “trobar l’equilibri entre
millorar el rendiment dels joves
que han d’anar evolucionant en
cada etapa amb l’aspecte competitiu de la lliga”.

TEMPORADA SORTEJADA
En aquest sentit, el club ja coneix
el calendari del curs 2018-19. La
temporada es posarà en marxa el
divendres 5 d’octubre, amb la visita a la pista del Tau Castelló.
El primer partit al Joan Busquets serà quatre dies més tard,
el dimarts 9, contra l’Actel Força Lleida; la primera volta s’acabarà l’11 de gener de l’any que ve
(a casa contra el Cáceres), mentre que l’últim partit de la temporada regular serà a principis
del mes de maig de 2019. A més,
hi ha l’asterisc de la Copa Princesa d’Astúries, que disputaran
els dos primers classificats de la
lliga al final de la primera volta.
Quan la fase regular de la LEB
Or estigui completada, tornarà a
posar-se en marxa el play-off,
una post temporada a la qual el
CB Prat es postula com a un dels

favorits després dels ascensos
del Manresa i del Breogán.
DISSENYANT LA PLANTILLA
Ara, doncs, falta saber quines seran les peces de la primera plantilla. De moment se’n coneixen tres:
el capità Gerbert Martí (que ha renovat) i Marc Blanch i Pep Ortega,
que tenien contracte en vigor. A
banda dels fitxatges, caldrà veure
quins jugadors demana Miret que
arribin de la base del Joventut.

L’’AMERICAN DREAM’
DE GEMMA RUIZ
4L’inici del mes també ha
coincidit amb l’anunci de la
marxa de Gemma Ruiz.
Després de 10 anys a l’entitat, la jugadora ha rebut
una invitació del Jefferson
College nord-americà per
estudiar i jugar a l’NJCAA.
Està previst que durant el
mes que ve, Ruiz viatgi cap
al seu nou repte.

El futbol arrencarà amb
la Copa Catalunya absoluta
BAIX LLOBREGAT4L’inici oficial
de la temporada 2018-19 serà,
com és habitual, la primera ronda de la Copa Catalunya absoluta i els equips del Delta coneixen,
des del passat dia 2, quins seran
els seus primers rivals en aquesta competició. Així, el Prat i el
Gavà començaran el seu camí cap
al títol a casa, mentre que el Castelldefels ho farà a domicili.
El conjunt de Pedro Dólera es
veurà les cares contra un dels seus
rivals del grup de Tercera, l’FC
Ascó, mentre que el Gavà no va
tenir tanta sort en el sorteig i es

veurà les cares contra un equip de
Segona B, el Lleida Esportiu. Per
últim, el Castelldefels també jugarà contra un dels conjunts
amb qui coincidirà a la lliga, la UE
Sants, desplaçant-se fins al municipal de l’Energia de Barcelona.
Tots els partits d’aquesta primera ronda es disputaran l’últim
cap de setmana d’aquest mes.
PROJECTE IL·LUSIONANT A GAVÀ
El Gavà, per la seva banda, ha iniciat un projecte ambiciós amb diversos fitxatges per retornar el
club a Tercera Divisió.

Héctor Albadalejo tanca
la plantilla d’un CCR ambiciós

El pivot barceloní
Héctor Albadalejo, de
35 anys, és la peça que
tanca la plantilla del
sènior masculí del CCR del curs
2018-19. El jugador arriba procedent del Burela Pescados Rubén gallec, club amb el qual va jugar la segona meitat de la temporada passada.
“És un projecte molt sòlid i
amb unes expectatives molt altes”, ha assegurat el nou jugador
del CCR, que creu que la seva
nova casa és “el lloc ideal per gaudir al màxim”. Entre 2004 i 2011,

Albadalejo va jugar a equips de
l’estat (Miró Martorell, Lleida i
Marfil Santa Coloma), mentre
que la recta final de la seva carrera
s’ha repartit entre aventures a Itàlia (Lazio o Luparense, entre altres) i Bèlgica (Halle Gooik).
La plantilla, doncs, queda
tancada amb els noms de Marc
García, Sergio Ruiz, Óscar Agustí, Arnau Ametlla, Andrés Montero Andresito, Antonio Domènech Toti, Dani Nerín, Ari Santos,
Toni Hinojosa, Sergio Chechi
Costa, Antonio Cortés Gordillo i
el mateix Albadalejo.
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| Pro Cycling Manager
Uns quants dies després de l’inici del Tour de França es posa a la
venda aquest simulador amb les llicències de totes les curses.

Famosos

No t’ho perdis

Els fans de Beyoncé van poder gaudir l’11 de juliol
de la seva artista preferida en directe durant el
concert que va oferir a l’Estadi Olímpic de Barcelona per presentar la segona part del seu tour
OTR II. La cantant va pujar a l’escenari acompanyada d’una persona molt especial: el seu
marit, Jay-Z. La parella va sorprendre el públic
amb un espectacle carregat d’emocions i d’efectes especials amb la música i el ball com a
protagonistes. El repertori del concert es va
basar en els temes del seu nou disc Everything is love, un àlbum que l’antiga component de Destiny’s Child va anunciar per
sorpresa el juny a través de les xarxes socials. En poques hores, la notícia va aconseguir ser trending topic a Twitter i el videoclip d’una de les seves noves cançons
va acumular milions de visualitzacions.

El Raval més fotogràfic
L’Espai Busquets de l’Escola Massana del barri del Raval de
Barcelona acull fins al 21 de setembre l’exposició fotogràfica
liderada per Pep Dardanyà ‘Raval. Canvi d’escena’. La mostra
té l’objectiu de reflexionar sobre la capacitat de la fotografia
de representar un lloc, la gent que l'habita i els esdeveniments que hi succeeixen. Els fotògrafs que s’han unit per homenatjar aquest singular barri barceloní són Sasha Asensio,
Consuelo Bautista, Paco Freire, Jorge Ribalta, Jordi Oliver i Mireia Vidal. Tots ells aporten la seva particular mirada per representar l’essència del barri més multicultural de Barcelona.

Llibres

La fitxa

?

B E Y O N C É

QUI ÉS

Ser una cantant de prestigi internacional

...

ÉS FAMOSA PER

Va aconseguir la fama amb el grup Destiny’s Child

La seva gira ha passat per Barcelona

?

QUÈ HA FET

El seu marit Jay-Z també va actuar amb ella

...

DURANT EL CONCERT

Teatre

L’artista va presentar el seu nou disc

El va anunciar fa un mes per sorpresa a les xarxes

Música

Pelis i sèries

La filla estrangera
Najat el Hachmi

Ovelles
Carmen Marfà i Yago Alonso

Cançons robades
Mazoni

Ocean’s 8
Gary Ross

Una noia nascuda al Marroc i criada en
una ciutat de Catalunya. Aquesta és la
història de Najat el Hachmi, però també de la filla estrangera. La jove plasma
els dilemes que comporta la immigració, el trencament de vincles familiars i
una història de rebel·lió personal. Una
novel·la que mostra l’entrada al món
adult i els lligams a la terra i la cultura.

Tres germans de Barcelona, en aquest
cas és important remarcar-ho, es troben per decidir què fan amb una peculiar herència que han rebut. Una comèdia que reflexiona sobre la frustració d’una generació molt marcada per
la crisi que ha de fer front a la decepció
i s’ha de reinventar permanentment.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

El músic de La Bisbal d'Empordà (Baix
Empordà) Jaume Pla, Mazoni, ha publicat Cançons robades (Bankrobber,
2018), un disc recopilatori de temes inèdits i versions.
Editat només en format digital, l'àlbum recupera cançons perdudes que
no figuren a cap dels seus discos, algunes fins i tot inèdites a les xarxes socials.

Una de les estrenes més esperades de
l’estiu és aquesta Ocean’s 8. La protagonista és Debbie, la germana de Danny
Ocean (el fil conductor de la primera
trilogia de pel·lícules), que després de
sortir de la presó comença a reunir un
equip per al seu pròxim robatori: un
collaret, valorat en més de 100 milions
de dòlars, a la Met Gala de Nova York.
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PROPOSTES
Castelldefels
DIVENDRES 24 D’AGOST
19:00 Més de 15 minuts comptats serà el nom
de la sessió de l’Hora del conte que coordinarà Noelia Domínguez. / Biblioteca a la platja Carme Romaní.

Concert de Big Mama Montse &
30's band als Jardins del Castell
Dissabte 11 d’agost a les 22:00

Gavà
La ciutat es prepara per
riure en ‘La noche de Parrado’
Divendres 27 de juliol a les 21:00

L’humorista Víctor Parrado arriba a la
ciutat per presentar el seu espectacle
carregat de bon rotllo i energia positiva. / Espai Maragall - Centre cívic per
a les arts escèniques.

DISSABTE 21 DE JULIOL
21:00 La companyia No ve d’un s’encarregarà
de la representació de l’obra Paraules encadenades, una de les propostes culturals de la
recta final del mes. / Espai Maragall - Centre
cívic per a les arts escèniques.
Big Mama Montse & 30's band serà la
banda encarregada d’un dels concerts del mes que ve en el marc del Programa musical Contrabaix. / Jardins del
Castell.

DIJOUS 6 DE SETEMBRE
11:30 El curs tornarà a posar-se en marxa
amb una nova sessió de les jornades Vols crear el teu propi negoci?, pensades per a futurs
emprenedors de la ciutat. / Centre de Suport
a l'Empresa (CSE).

Viladecans
FINS AL 31 DE JULIOL
Tot el dia Recta final de l’exposició de les fotografies del 39è Concurs Estatal de fotgrafia Ciutat de Viladecans. L’entrada a aquesta exposició és gratuïta. / Museu de Viladecans.

DIJOUS 9 D’AGOST
22:00 Star Wars episodi VIII: Els últims Jedi, el darrer episodi de les aventures principals de la
saga, serà una de les prncipals propostes del
cicle de Cinema a la fresca durant el mes que
ve. / Parc de la Marina.

El Prat
Es mostraran els residus
que deixem a les platges
Dissabte 28 de juliol a les 10:00

En el marc del Dia del Medi Ambient,
es mostraran els residus que deixem
a les platges després d’estar-hi. / Platja de Can Camins.

Esports
1 I 2 DE SETEMBRE
CASTELLDEFELS Els dos primers dies de setembre, a la ciutat es farà un campionat de
futbol platja base i femení (Tot el dia). / Al costat del xiringuito Iguana.

El Gavà debuta a la Copa
Catalunya contra el Lleida
28 o 29 de juliol

DISSABTE 28 DE JULIOL
22:30 My Funny Valentine, un grup format per
l'Anna Sánchez i la Rebeca Martínez, s’encarregarà del concert #Demo, que té com a únic
objectiu aconseguir que el públic passi una
bona estona. / La Capsa.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
12:00 El segon diumenge del mes de setembre
s’ha organitzat una visita a la Pineda de Can
Camins, per gaudir de la natura de la zona.
/ Pineda de Can Camins

GAVÀ Partit de futbol de la primera
ronda de la Copa Catalunya absoluta
entre el Gavà i el Lleida Esportiu. / Municipal de la Bòbila.
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