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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
BAIX LLOBREGAT

Reportatge

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles
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Els semàfors

Uralita
L’empresa ha estat condemnada per la

mort de la dona d’un extreballador.
L’antiga Rocalla no va complir mai amb
la normativa, que l’obligava a netejar la

roba dels seus treballadors, cosa que
feien a casa amb nefastes conseqüències.

pàgina 6

AE Prat
El tram inicial de temporada del con-

junt de Pedro Dólera està sent especta-
cular. Els potablava són líders en solitari
del grup 5 de Tercera Divisió després de
sis jornades i, a més, el seu sistema de-

fensiu ha evitat que l’equip encaixi gols. 
pàgina 13

Viladecans
L’Ajuntament de Viladecans fa temps

que treballa per reduir la despesa ener-
gètica de la ciutat i l’impacte al medi
ambient. Ara, aconseguirà reduir un
80% del consum de gas d’una escola

amb una reforma pionera a l’Estat. 
pàgina 12

Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

La lupa

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils
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Els semàfors Les claus

Els moviments dels partits polítics
catalans a Madrid, un dia després
de la darrera Diada, tornen a evi-
denciar que una cosa és posar-se
la samarreta que toca i aixecar els
braços enmig del poble, plebe,
ciutadania, gent, majoria i l’altra
escoltar i defensar el que diuen.
Mots tan pervertits pels polítics
de classe que em nego a utilitzar-
los per definir el milió de persones
que vam tornar a sortir al carrer
convocats per l’ANC. En diré una
multitud de persones decents i
dignes, unides en un sol crit: ‘Fem
República Catalana’, el motiu de
la convocatòria. Què no han en-
tès? Fem, construïm ara; Repú-
blica, una forma de govern en què
el cap d’estat té caràcter electiu i
no hereditari (o sigui el contrari
d’una monarquia) i Catalana, nos-
tra, lliure, pertanyent a Catalunya
o als seus habitants, no a la me-
tròpolis de Madrid. Junts x Cat i
ERC llegiu-ho a poc a poc. No era
per fer un altre referèndum,
n’hem votat ja dos i el segon amb
sang pel mig. No era per iniciar un
diàleg amb condicions imposades
pel govern de torn espanyol. No
era per cap estatut, ja el van ajus-
ticiar socialistes i populars. No era
pel dret a decidir, ja hem decidit...
Era per la República. Només amb
ella alliberarem els presos polí-
tics, farem tornar els exiliats i po-
drem ésser en pau. Si no volem
que els processistes ens tornin a
entabanar amb discursos abran-
dats i fets porucs és l’hora de crear
una plataforma electoral amb
l’ANC, Òmnium, les CUP, Sú-
mate, CDR, Som Alternativa i els
sindicats, col·legis professionals i
col·lectius socials que vulguin de-
fensar la República Catalana.

Insisteixo
per Joan Xuriach

Negoci o formació?
per David Rabadà

L’actual polèmica dels màsters
universitaris hauria de fer re-
pensar el màster en educació
que els docents han de passar
per exercir de professors a se-
cundària. Molts màsters na-
cionals consisteixen en tres co-
ses, una matrícula molt cara,
una credencial d’assistència i un
treball final per aprovar-lo. En
poques ocasions hi ha exàmens
de coneixements profunds i tot
sembla la dita de pagant Sant
Pere canta. Doncs cal pregun-
tar-se si passa el mateix en el
màster d’educació, és a dir, si
aquest també esdevé un nego-
ci d’algunes universitats. Primer
cal preguntar-se qui imparteix
aquest màster? L’expliquen pro-
fessors bregats en aules de se-
cundària? O altres experts que
poc coneixen els instituts i els
adolescents? Sorprenentment
qui més explica com ensenyar a
secundària no són els seus pro-

fessors sinó persones externes
a les seves aules. El segon que
cal preguntar-se és què s’im-
parteix més en aquest màster?
Si tècniques específiques de
com impartir l’especialitat ob-
jecte del màster o teories gene-
rals i allunyades de les especia-
litats de secundària? També, i
sorprenentment, les teories ge-
nerals hi predominen en detri-
ment de tècniques específiques.
Però el més important que cal
preguntar-se és el següent: com
s’avalua i aprova aquest màster?
Amb exàmens i proves que de-
mostrin els nous aprenentatges
adquirits? O amb treballs i es-
crits que mostren les síntesis en-
tre pràctiques i teories? Doncs
altre cop, i sorprenentment, es
demanen més memòries que no
pas exàmens de nivell. Ara que
cadascú tregui les seves con-
clusions. El màster en educació?
Potser més negoci que formació.

Les millors
perles

Un pres d’una presó de Florida, als EUA, va assassinar el seu
company de cel·la, li va treure els ulls i es va fer un collaret
amb una de les seves orelles. El pres va ensenyar el penjoll

que es va fer amb l’orella del seu company a altres presos durant
l’esmorzar al menjador. Els ulls els va deixar en una tassa a la cel·la.

El president veneçolà Nicolás Maduro ha rebut fortes críti-
ques després de la difusió de diversos vídeos en els quals
se’l veu menjant carn en un famós restaurant de Turquia,

entre el seu país travessa una greu crisi traduïda en escassetat i
falta de poder adquisitiu per comprar aliments.

Coca-Cola està estudiant entrar al mercat creixent de les infu-
sions de cànnabis. La beguda, que estaria dissenyada per re-
duir inflamacions i dolors, portaria cannabidol (CBD), que és

un dels components presents en el cànnabis però, a diferència del
THC, no és un psicoactiu. És per això que és legal en molts països. 

El preu majorista de la llum ha tocat aquesta setmana un
nou màxim anual, superant de nou els 75 euros per mega-
watt hora. Aquest nou repunt de preus consolida la ten-

dència a l’alça del mercat elèctric. El govern espanyol vol conte-
nir la tendència, però sembla que ho té complicat.

Un veí de Reus ha acceptat una pena de quatre mesos de pre-
só i una multa de 360 euros per amenaçar i injuriar el diputat
de Ciutadans Carlos Carrizosa en un missatge que va publi-

car a través del seu compte de Twitter. El processat no haurà d’entrar
a presó, però la multa no se l’estalviarà.

Vist al Twitter

@Jaumedebarbens: Ara que tothom en
parlarà pels Emmy, no puc fer més que
recomanar 'The Marvelous Mrs. Maisel'.
De les sèries que millor m'ho he passat.

@QuimTorraiPla: Un cop més, qui va a
buscar la justícia fora de l’Estat espanyol la
troba. Felicitats @valtonyc per seguir sent
un ciutadà lliure a Europa.

#ValtonycTampoc

@elbenegre: L’OMS adverteix que es-
coltar qualsevol de les respostes i men-
tides d’Aznar d’avui pot provocar un atac
de vòmits, mareig i diarrea explosiva. 

#RetornAlPassat #SenyoraMaisel

Veïns de Castelldefels frenen 
les obres a la pineda del Castell1

2 Héctor Albadalejo tanca 
la plantilla d’un CCR ambiciós

Tensió a Castelldefels per l’inici 
de la tala d’arbres al Castell

Dani Miret serà l’entrenador 
del CB Prat la temporada que ve

Castelldefels renuncia a tornar 
a l’AMI: no recorrerà la sentència

El + llegit líniamar.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
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La plataforma que s’oposa al pro-
jecte d’urbanització de la pineda del
Castell, Defensem el Castell, ha co-
mençat una campanya de micro-
mecenatge per aconseguir el fi-
nançament suficient per portar
l’Ajuntament als jutjats. Des de l’as-
sociació asseguren que han detec-
tat algunes irregularitats en el pro-
cés administratiu per tirar enda-
vant aquest projecte i ho volen de-
nunciar als tribunals.

Per poder tirar endavant la
denúncia, des de l’entitat expliquen
que necessiten uns 4.000 euros per
pagar el bufet d’advocats. De mo-
ment, ja n’han recaptat més de
5.000, de manera que el procés ju-
dicial s’engegarà aviat.

Ara, Defensem el Castell està
buscant un bufet d’advocats espe-
cialista en dret administratiu que

es pugui encarregar del cas. Tam-
bé estan analitzant la documenta-
ció per tal d’assegurar-se que la de-
núncia tindrà recorregut als tri-
bunals i no faran un esforç en va.

Per la seva banda, les obres so-
bre el terreny es van posar en mar-
xa a finals de juliol. Ja s’han talat
més d’un centenar d’arbres de la
pineda que envolta el castell i l’A-
juntament ha començat diferents
actuacions.

Des de Defensem el Castell
asseguren que fins a l’últim mo-
ment seran a temps d’aturar les
obres i recuperar l’espai verd.

Defensem el Castell vol denunciar
l’Ajuntament per les obres

» Els contraris a la urbanització de la pineda consideren que
el consistori ha comès irregularitats i volen portar-lo als tribunals

Comença la votació dels
pressupostos participatius

PARTICIPACIÓ4Del 15 al 30 de
setembre, els veïns i veïnes de la
ciutat majors de 16 anys ja poden
votar les diferents propostes re-
collides en els pressupostos par-
ticipatius d’aquest any. Els cas-
telldefelencs hauran de triar en-
tre les més de 220 propostes, que
poden consultar a través del
web municipal. A la mateixa
pàgina també podran escollir
les tres propostes que preferei-
xin i donar-los tres, dos i un punt
segons l’ordre de preferència.

Per als que vulguin fer la
votació presencialment, l’Ajun-

tament habilitarà diferents punts
de votació entre els dies 17 i 21 a
diversos punts de la ciutat, on
també hi haurà informadors per
explicar el sistema de votació.

Un cop els veïns hagin votat,
l’Ajuntament farà l’escrutini per
tal d’atorgar la partida de
500.000 euros que aquest any
dedicarà a les diferents propos-
tes escollides als pressupostos
participatius, com per exemple
la construcció d’habitatges de
protecció oficial, el projecte de
diferents equipaments o la re-
cuperació d’espais verds.

Condemna a Uralita per la mort
de la dona d’un extreballador

TRIBUNALS4Uralita haurà d’in-
demnitzar amb 112.000 euros un
treballador ja jubilat de la fàbri-
ca que la companyia, anterior-
ment coneguda com a Rocalla, te-
nia a la ciutat per la mort de la
seva dona per culpa de l’amiant.

En la sentència, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalun-
ya condemna l’empresa per in-
complir la llei i no encarregar-se
de netejar la roba que feien ser-
vir els treballadors durant la seva
jornada laboral. Tampoc va ins-
tal·lar, tal com marcava la nor-
mativa, taquilles per guardar per

separat la roba de treballar i la de
carrer.

Durant els més de 30 anys
que el treballador va formar part
de la plantilla de l’empresa, la
seva dona es va encarregar de ne-
tejar la roba de feina i de carrer,
plena d’amiant, de manera que va
estar exposada al producte tòxic.
Això li va provocar una malaltia
respiratòria que va posar fi a la
seva vida el 2016.

La sentència del TSJC con-
firma la condemna que el jutjat
social de Barcelona va imposar
a Uralita, que la va recórrer.

Candela López dirigirà
Catalunya en Comú amb Colau
POLÍTICA4La primera tinent
d’alcalde de Castelldefels, Can-
dela López, ha estat escollida
nova coordinadora general de
Catalunya en Comú. Ocuparà
aquest càrrec juntament amb
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, i el regidor de Vilafranca
en Comú Ramon Arnabat.

Com recullen diferents mit-
jans, la decisió la va prendre per
unanimitat la comissió executi-
va del partit en la reunió que va

mantenir dilluns 17 de setembre
després de la retirada del fins ara
líder del partit, Xavier Domè-
nech.

A les xarxes socials, López va
dir que amb aquesta decisió re-
afirma el seu “compromís per la
defensa d’un espai d’esquerres i
catalanista”. La regidora de Pre-
sidència i Comunicació i alcal-
dessa de la ciutat els dos primers
anys de mandat, també és coor-
dinadora d’ICV al Baix Llobregat.

Celebració | Una edició especial de la Mostra de Cuina
Música, menjar, beure i monòlegs per celebrar la 30a edició de la Mostra de Cui-

na, que reunirà una trentena de restauradors per mostrar els seus millors pro-
ductes. Aquest any es farà dissabte 29 de setembre al Parc de la Muntanyeta.

PILES DE RUNA
A L’OLLA DEL REI

4Per altra banda, Salvem
l’Olla del Rei denuncia que
l’empresa que està fent la re-
forma de l’avinguda Pineda
està abocant les runes als te-
rrenys on s’havia de cons-
truir l’edifici de l’ICFO, pro-
jecte finalment descartat.
Ara volen que l’Ajuntament
restauri els terrenys perquè
hi puguin tornar els animals.

Pau Massip
CASTELLDEFELS
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AJUDES4El govern gavanenc
tornarà a donar diferents ajudes
als alumnes durant aquest curs
escolar que acaba de començar
per tal que tots tinguin les ma-
teixes oportunitats per estudiar
i participar en totes les activitats
que s’organitzen als centres.

Per poder arribar a més
alumnes, el consistori va aprovar
una partida de 459.000 euros
per a beques escolars, cosa que
suposa un increment d’un 4,5%
si es compara amb les xifres del
curs anterior.

Una de les novetats d’aquest
any és la creació de les beques
menjador per als infants que
van a una de les dues escoles
bressol públiques de la ciutat. La
partida és de 15.000 euros i vol
facilitar l’accés a aquests centres
i la conciliació familiar i profes-
sional a les famílies amb menys
recursos. Els ajuts que es dona-
ran cobriran entre el 50 i el
100% del cost d’aquest servei.

Pel que fa a la resta de beques
menjador, l’any passat se’n van
beneficiar 464 estudiants de pri-
mària i 52 de secundària i comp-
taran amb una dotació de
60.000 euros.

Aquesta mateixa quantitat
rebrà la partida dedicada a l’ad-
quisició de llibres, un dels ajuts
més rellevants que l’any passat
van rebre 564 escolars.

Una de les beques que es va

començar a donar l’any passat va
ser la destinada a les sortides cu-
rriculars, que vol garantir la par-
ticipació de tots els estudiants a
les excursions programades pels
centres educatius. Aquesta aju-
da, que juntament amb les be-
ques per a activitats extraescolars
suma una dotació de 95.000
euros, té l’objectiu d’evitar l’ex-
clusió social dels infants amb
menys recursos.

L’Ajuntament vol garantir la igualtat d’oportunitats. Foto: Arxiu

L’Ajuntament augmenta 
aquest curs les beques escolars
» El consistori destinarà 459.000 euros a les ajudes per als alumnes

» Crea les beques menjador a les llars d’infants públiques

Rufián apel·la als exvotants
del PSC en un acte a Gavà

POLÍTICA4El diputat d’Esque-
rra Republicana al Congrés dels
Diputats, Gabriel Rufián, va res-
pondre a les preguntes que li van
plantejar els gavanencs que van
acudir a l’acte que la secció local
d’ERC va organitzar a Can Tin-
torer dissabte 15 de setembre al
migdia.

Rufián, que va compartir es-
cenari amb Albert Massana,
candidat a l’alcaldia dels repu-
blicans, va dir que les pròximes
eleccions municipals són la “pri-
mera trinxera per construir la
República Catalana”.

Per això es va referir als vo-
tants socialistes que ja no s’i-
dentifiquen amb el PSC perquè
no representa el catalanisme i va
remarcar que cal interpel·lar-los
perquè no acabin votant Ciuta-
dans.

Sobre el partit taronja, el di-
putat va dir que cal explicar a la
classe treballadora que va venir
a Catalunya a buscar-se la vida
i que veu l’independentisme
com un enemic que el partit de
Rivera representa els “senyors”
que els van fer fora de la seva te-
rra a puntades de peu.

Diverses activitats 
per visibilitzar l’Alzheimer

SOCIETAT4El 21 de setembre es
commemora el Dia Mundial de
l’Alzheimer amb l’objectiu de
conscienciar la població sobre
aquesta malaltia i ajudar a mi-
llorar-ne la prevenció.

A la ciutat es faran diferents
actes per tal de donar visibilitat
a aquesta malaltia. Les diferents
accions que es faran també ser-
viran per mostrar la tasca que
fan els cuidadors.

Qui s’encarregarà d’organit-
zar les diferents activitats serà
l’associació Familiars d’Alzhei-
mer i Altres Demències de Gavà

(FAGA), que també aprofitarà
per explicar als veïns els serveis
que ofereix l’entitat.

Els actes començaran el 20
de setembre amb una confe-
rència que donarà recomana-
cions per mantenir una vida ac-
tiva. Divendres 21 l’Ésser del
Mil·lenni s’il·luminarà de verd,
el color que representa la lluita
contra aquesta malaltia, i diu-
menge 30 es farà un festival de
ball a l’Espai Maragall. Durant
tot el mes, l’entitat també parti-
cipa en una campanya sobre
prevenció de salut cerebral.

Crítiques de Cs al govern per
l’intercanvi d’uns terrenys

POLÈMICA4El grup municipal
de Ciutadans ha presentat al·le-
gacions contra l’intercanvi d’uns
terrenys que el govern local ha
fet amb un propietari. En de-
claracions a El Bruguers, Miguel
Ángel Ibáñez assegura que un
dels dos terrenys municipals
està definit com a zona verda i és
molt més pla que el terreny pri-
vat, que també té molta roca i
això n’encarirà les tasques de
construcció.

Des de l’Ajuntament assegu-
ren que l’intercanvi es va fer se-
guint la Llei d’Urbanisme, que
també contempla els drets del
propietari del terreny. Un dels
objectius del consistori ha estat
protegir la biodiversitat del pa-
trimoni natural de la ciutat, ja
que l’espai permetrà connectar
la zona de La Sentiu, on estan
ubicats els terrenys intercan-
viats, amb la zona verda de la
Riera de Canyars.

Medi Ambient | Tanquen la platja per la brutícia al mar 
Els aiguats de principis de setembre van provocar la prohibició del bany a la plat-

ja per la poca qualitat de l’aigua. La barrera que a principis d’estiu va instal·lar
l’Ajuntament a la riera de Parets per evitar aquests casos no va funcionar.
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis

de l’àrea

metropolitana

de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 

infants que viuen

en centres malgrat

que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar

les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus

diferents

d’acolliment

que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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FESTES4La música serà un dels
plats més importants de la Fes-
ta Major d’aquest any, que du-
rarà quatre dies, des de dijous 28
de setembre i fins dilluns 1 d’oc-
tubre. 

Tot començarà amb el pregó,
que aquest any el farà el partici-
pant del programa musical Ope-
ración Triunfo Alfred Garcia,
implicat en diferents projectes
musicals pratencs com la Unió
Filharmònica del Prat o La Cap-
sa. A les 9 del vespre, després del
Toc d’Inici i l’Esclat de Festa, Al-
fred es dirigirà als seus veïns pra-
tencs des del balcó de l’Ajunta-
ment per engegar quatre dies de
festa.

Aquella nit ja hi haurà els pri-
mers concerts, que comença-
ran a les 11 de la nit a l’aparca-
ment de l’Estació. La fusió entre
la rumba i el swing de Mucha-
chito i les versions reggae i ska de
La Banda Biruji seran els grans
protagonistes.

Dissabte, a les 6 de la tarda,
la plaça de la Vila serà l’escena-
ri de la trobada castellera, que
comptarà amb els castellers del
Prat, els de Cornellà i els Cap-
grossos de Mataró. Després hi
haurà el 34è Pratifoc, que por-
tarà la Colla de Diables per di-
ferents carrers de la ciutat. I a la
nit, l’aparcament de l’Estació
tornarà a acollir la música, que
la posarà el mateix Alfred Garcia,

que presentarà alguns dels temes
que està preparant per al seu nou
disc, i Maldita Nerea.

Diumenge serà el torn de la
32a Trobada Gegantera, de la
festa Holi al Parc Nou i dels
concerts de Maria Arnal i Dr.
Calypso al Parc de Can Peixo.

Dilluns es posarà punt final
al centenar d’actes que s’hauran
fet durant quatre dies de festa
amb diverses activitats infantils.

Una imatge d’arxiu de la Festa Major de l’any passat. Foto: Ajuntament

Música i cultura popular 
per celebrar la Festa Major

» El concursant d’OT Alfred Garcia serà l’encarregat de llegir el pregó
» Es faran un centenar d’actes entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre

Junts pel Prat proposa una
llista única independentista

POLÍTICA4Gerard Valverde,
candidat de Junts pel Prat a les
eleccions municipals del maig
que ve, proposa impulsar unes
primàries a la ciutat per crear
una llista unitària entre les di-
ferents forces independentistes.
El cap de llista del PDeCAT diu
que “el model de programes de
partit està obsolet” i per això cri-
da a ERC i la CUP a sumar-se a
aquest projecte.

Valverde vol aglutinar el su-
port dels pratencs que van votar
al referèndum de l’1 d’octubre i
van fer confiança als partits in-

dependentistes el 21-D per dis-
putar l’alcaldia a ICV en un mo-
ment que considera “històric”
després que Lluís Tejedor anun-
ciés que no repetirà com a cap de
llista després de 37 anys d’alcalde.

CANVI AL PLE
Per altra banda, Toni Garcia serà
el nou regidor d’ICV en substi-
tució de Sergi Alegre, que va dei-
xar el càrrec a principis d’estiu.
Garcia, conegut per la seva tra-
jectòria com a il·lustrador, va
anar com a independent al nú-
mero 12 de la llista de Tejedor.

Trobada d’educadors a Sant
Cosme per millorar relacions
EDUCACIÓ4L’Ajuntament i la
conselleria d’Ensenyament van
organitzar una trobada entre
professors i tècnics municipals
vinculats al barri de Sant Cosme
abans de començar el curs.

La trobada es va fer amb
l’objectiu de donar a conèixer el
Pla Educatiu d’Entorn de l’A-
juntament entre els professio-
nals de l’àmbit educatiu de Sant
Cosme. També va servir per-
què els treballadors que formen
part de la comunitat educativa
del barri es coneguin i així poder
millorar els vincles entre ells.

Durant la jornada, que va
convocar més d’un centenar de
persones, es van valorar les ac-
cions que fan per la comunitat
els diferents centres i serveis
que hi ha a Sant Cosme. També
va servir per identificar les ne-
cessitats que tenen els diferents
equips i es van visibilitzar les ex-
periències comunitàries que hi
ha al barri.

Amb aquesta iniciativa, l’A-
juntament va voler reivindicar la
feina feta pels diferents actors i
afrontar entre tots els reptes
que planteja Sant Cosme.

Txarango tancarà la gira 
en l’Esperanzah! més femení
CULTURA4L’escenari del Parc
Nou ha estat l’escollit per Txa-
rango per posar punt final a la
gira del seu tercer disc, El cor de
la terra, després de dos anys que
els han portat per tot el món. El
grup del Ripollès, que ha anun-
ciat que després de la seva ac-
tuació el 13 d’octubre al Festival
Esperanzah! es retirarà dels es-
cenaris per un temps indeter-
minat, presentarà l’espectacle
Abaraka i comptarà amb la par-

ticipació de grups com Koers,
Buhos o Pupil·les.

El festival, que compleix 10
anys sent un referent en trans-
formació social a través de la cul-
tura, ha creat l’Esperanzah es
Muher, un dia 100% femení per
visibilitzar la dona en el món de
la música. Serà el 12 d’octubre i
comptarà amb artistes com In-
dira o Las Migas.

Els concerts i la resta d’actes
es faran de l’11 al 14 d’octubre.

Successos | Un llamp impacta al terrat d’un edifici
La tempesta que va caure al Baix Llobregat el 12 de setembre va provocar el

desallotjament dels números 121, 123 i 125 del carrer Pau Casals després que un
llamp impactés, sense provocar ferits, a les canonades de gas natural del bloc.
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FESTES4Del 7 a l’11 de setem-
bre, la ciutat es va omplir d’ac-
tivitats i de veïns i veïnes que van
sortir al carrer per participar
en els diferents actes que es van
fer en honor a la patrona de la
ciutat, la Mare de Déu de Sales.

L’inici de la festa es va man-
tenir tot i la pluja, que va remu-
llar el pregó i l’Espavilada del
mamut. El discurs el van pro-
nunciar la desena d’amVaixa-
dors, diferents persones vincu-
lades a la ciutat que la donaran
a conèixer a tot el món. Després,
na Godaia va ser l’encarregada
de despertar el Vilamut i la Ma-
muteta i també es va fer el co-
rrefoc juvenil i el piromusical, un
dels actes més populars.

PER A TOTS ELS PÚBLICS
Una de les activitats que comp-
ta amb més participants és la
Festa Major Xica, que durant
tres dies va oferir tota mena
d’actes, jocs, concerts i especta-

cles per als més menuts de la
casa.

Un dels altres moments més
esperats va ser la Mamullada,
que es va fer dissabte a la tarda
i que aquest any va allargar el seu
recorregut, passant pels carrers
de Jaume Abril i Doctor Reig.

El torn de la cultura popular
va arribar diumenge, quan la pla-
ça de la Vila va concentrar la tro-
bada gegantera, que va recórrer

els carrers del Barri Antic en-
capçalats per en Josep i la Pa-
quita. Al migdia es va fer la tro-
bada castellera i a la nit, el co-
rrefoc, que va commemorar els
35 anys dels Diables.

La música la van posar can-
tants com El Niño de la Hipote-
ca, el grup de versions Hotel
Cochambre, dues llegendes com
Alameda i Triana i la cantauto-
ra Judit Nedderman.

Els Diables van celebrar els 35 anys amb un correfoc. Foto: Ajuntament

La Mamullada torna a omplir
els carrers per la Festa Major

» La tradicional cercavila va estrenar un nou recorregut més llarg
» Gran èxit del pregó i la despertada del mamut tot i la pluja 

Reformen l’escola El Garrofer
per reduir el consum energètic

ECOLOGIA4Una reducció del
consum de gas d’un 80% i l’es-
talvi d’un 15% de l’electricitat.
Això és el que s’aconseguirà grà-
cies a la reforma impulsada per
l’Ajuntament aquest estiu a l’es-
cola El Garrofer. És el primer cop
en tot l’Estat que un centre edu-
catiu públic aconsegueix el segell
passivhaus, que té per objectiu
reduir al màxim la demanda
energètica de l’edifici mante-
nint-ne tot el confort.

Les obres han costat gairebé
950.000 euros i permetran re-
duir el soroll i la contaminació

ambiental que entra a les aules,
dos factors que influeixen en el
desenvolupament dels infants.

Per reduir el consum ener-
gètic de la ciutat, l’Ajuntament
també ha engegat el concurs
per rehabilitar energèticament
tres blocs de pisos del barri de la
Montserratina, emmarcat dins el
projecte Vilawatt.

Les obres, que està previst
que durin uns cinc mesos, cos-
taran més d’1,4 milions d’euros
i canviaran des de l’aïllament
dels edificis fins als frigorífics i
les bombetes.

Tamara Carrasco reclama
engegar el procés constituent
POLÍTICA4Constituents per la
Ruptura va organitzar un acte de
suport a Tamara Carrasco dis-
sabte 15 a l’ateneu Pablo Picas-
so. Primer de tot, Carrasco va
agrair a tots els participants que
s’haguessin traslladat a la ciutat,
d’on no pot sortir des que l’Au-
diència Nacional la va detenir
per formar part dels CDR.

De fet, Carrasco va comentar
que el millor homenatge que se
li pot fer és posar en marxa el
procés constituent, el títol que
s’havia posat a l’acte. També va
dir que vol una república que

mai pugui fer als ciutadans el
que ella està patint ara.

Alguns dels participants, com
Albano Dante Fachín, van fer
èmfasi en el procés d’empodera-
ment popular que està vivint la
societat catalana. Per altra ban-
da, José Téllez, de Guanyem Ba-
dalona, va animar tothom a plan-
tar cara al feixisme i Gabriela Se-
rra, de la CUP, va criticar el pa-
per de l’esquerra espanyola du-
rant la Transició, perquè “va per-
metre que jutges franquistes
mantinguessin el seu càrrec i ara
en paguem les conseqüències”.

Acord per impulsar camins
escolars segurs a la ciutat

INFÀNCIA4Millorar la seguretat
dels itineraris per anar a l’esco-
la perquè els infants hi puguin
anar sols, fomentant l’activitat fí-
sica i l’autonomia dels més petits.

Aquest és l’objectiu que es
marca la proposta que Esquerra
va portar al ple de la ciutat i que
va rebre el suport del PSC, d’I-
niciativa, del PP i de Viladecans
Sí Se Puede.

Segons la regidora d’ERC
Myriam Moysset, els camins es-

colars segurs “requereixen una
senyalització i un espai públic
adequat”, a més de “la implica-
ció de la comunitat educativa, del
teixit social i de l’Ajuntament”.

Segons la proposta, caldrà
pacificar el trànsit i prioritzar els
vianants ampliant les voreres i
senyalitzant correctament les
zones més habituals per accedir
als centres educatius de la ciutat
per tal que els alumnes puguin
anar sols a classe.

Successos | Mor un home en un accident laboral
Un veí de L’Hospitalet de 33 anys i nacionalitat senegalesa va morir dissabte 1

de setembre en un accident laboral que va patir en una obra al carrer de la For-
ja. Els fets van passar al migdia, quan li va caure una peça metàl·lica a sobre. 



El Prat de Dani Miret es posa en
marxa a la Lliga Catalana LEB Or

La pretemporada ja s’ha acabat i
comencen les competicions ofi-
cials. El CB Prat de Dani Miret
s’estrenarà en la semifinal de la
Lliga Catalana LEB Or, amb un
doble enfrontament contra el
flamant campió de la LEB Plata,
el CB l’Hospitalet. El primer par-
tit entre els potablava i els hos-
pitalencs serà el pròxim dijous 20
a les nou de la nit al Nou Pavelló
del Centre de l’Hospitalet, men-
tre que l’eliminatòria es decidirà
al Joan Busquets dos dies més
tard a un quart de set de la tarda.
Els dos equips ja s’han vist les ca-
res aquest mes, en un partit que
es va jugar el passat dia 14 i que
va guanyar el Prat (79-65).

El doble enfrontament serà
una bona oportunitat per veure
els joves talents que han arribat de

la Penya després que s’hagi tornat
a posar en marxa la vinculació
(Arturs Zagars, Joel Parra i Pep
Busquets), mentre que Wesley
Sena, que va arribar al Prat el pas-
sat dia 17, també podria tenir els
seus primers minuts amb la sa-
marreta blanca, ja que ha treba-
llat durant tota la setmana amb
els seus nous companys.

La final de la competició (en-

frontarà el vencedor de l’elimi-
natòria contra el guanyador del
Barça B - Lleida) es jugarà el
diumenge 30 a les vuit del vespre.

Quan la Lliga Catalana tingui
campió, els de Miret continuaran
preparant el seu debut en una
nova campanya a la lliga LEB Or.
Serà el dissabte 5 d’octubre, quan
l’expedició potablava visitarà la
pista del Tau Castelló.

» L’equip jugarà contra el CB l’Hospitalet els dies 20 i 22 d’aquest mes
» Els potablava debutaran a la lliga el 5 d’octubre visitant Castelló

Inici de lliga espectacular del
Prat, líder invicte de Tercera

BAIX LLOBREGAT4L’inici de
temporada de l’AE Prat de Pedro
Dólera està sent gairebé perfec-
te. Després que s’hagin jugat les
primeres sis jornades, els pota-
blava són líders en solitari amb 14
punts (quatre victòries, inclosa
una en el derbi contra el Castell-
defels, i dos empats) i són, amb
el Terrassa i l’Hospitalet, un dels
tres equips que encara no ha
perdut cap partit.

Dólera, a més, ha aconseguit
conjuntar un bloc solidíssim que
ha aconseguit que Andrés Díez
encara no hagi encaixat cap gol.

El calendari imminent per als po-
tablava farà que l’equip rebi el San
Cristóbal (el dia 23 a les 12 del
migdia), mentre que l’últim par-
tit del mes portarà els blanc-i-
blaus al camp del Santboià.

La UE Castelldefels, en canvi,
viu un estat de forma oposat. El
conjunt de Miki Carrillo és un
dels dos equips que encara no ha
guanyat cap partit (quatre empats
i dues derrotes) i vol capgirar
aquesta dinàmica. La visita del
Sants als Canyars i el viatge al
camp del San Cristóbal seran els
dos últims reptes del mes.

El nou CCR s’estrena a 
casa derrotant l’FS Pallejà

El renovat projecte
del CCR Castelldefels
va tenir una estrena
feliç: el conjunt d’An-

tonio Chacho Mesa va guanyar el
passat dia 15 contra el Pallejà
(4-2) en un partit en el qual l’e-
quip va haver de remuntar l’1-2
que els del Baix Llobregat havien
aconseguit en la primera part.

El capità Ari Santos va ser
l’autor del primer gol del conjunt
groc, però després que els visi-
tants capgiressin el resultat en la
primera part, el CCR va haver de
treballar-se de valent la victòria.

Héctor, Andresito i Gordillo van
ser els autors dels tres gols dels
de Mesa en la segona meitat, de
manera que els riscos del Palle-
jà amb porter jugador en el tram
final del matx van ser estèrils.

L’equip és un dels colíders
(quart, per la diferència de gols)
i abans que acabi el mes haurà de
visitar la pista del Barceloneta
Futsal (el dissabte 22) i rebre el
Sergorbe (el dia 29 a les sis de la
tarda). Els primers compromisos
de l’octubre seran al camp del
Ciutat de Terrassa i a casa con-
tra l’Industrias Santa Coloma B.

Gavà | Parreño i Barkute, els millors en el Triatló de Gavà
Albert Parreño i Indre Barkute van ser els vencedors del Triatló de Gavà, una prova

del circuit Santander, que es va disputar el passat dia 9. En la modalitat d’sprint, més
curta, les victòries van ser per a Miquel Antúnez i la neerlandesa Alizeé Kerveran. 

Una de les sessions de la pretemporada. Foto: Twitter (@danimiret)

Pau Arriaga
EL PRAT

Carrillo es planteja impugnar
el nomenament de Soteras

GAVÀ4“Vull felicitar el senyor
Soteras pel seu nomenament.
Avui és un dia trist per a la de-
mocràcia i per al futbol català”.
Amb aquesta piulada, el presi-
dent del Gavà, Iván Carrillo, fe-
licitava Joan Soteras després
que la Federació Catalana de
Futbol anunciés, el passat dia 18,
que la seva candidatura era l’ú-
nica vàlida en el procés electoral.

I és que malgrat que Carrillo
havia presentat una impugnació

a la seu de l’FCF (un dia abans del
nomenament), el màxim orga-
nisme del futbol català ha anun-
ciat el relleu d’Andreu Subies.

Una decisió, però, que podria
canviar de dues maneres. Carri-
llo, en declaracions a La Xarxa,
havia dit el mateix dia 18 que es-
tudiaria impugnar el nomena-
ment (hores abans que es pro-
duís). A banda, el dirigent del
Gavà també ha presentat un re-
curs al Tribunal Català de l’Esport.
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Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.
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S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?



Viu en línia
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DILLUNS 24 DE SETEMBRE
19:00 Over the limit serà el títol seleccionat per

a aquesta sessió del Documental del mes. En
versió original (en rus) amb subtítols. / Sala
Margarida Xirgu de la Biblioteca RFJ.

DES DEL 20 DE SETEMBRE
Matí-Tarda A partir del dia 20 i fins al 7 d’oc-

tubre, es podrà visitar la mostra de fotogra-
fia de la 24a edició del Concurs de fotogra-
fia Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix. / Museu
de Gavà.

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
Tot el dia Una jornada perquè els comerciants

i les entitats de la ciutat presumeixin. Entre
les 11 del matí i dos quarts de nou del ves-
pre, se celebrarà la Mostra d’Entitats. / Parc
de la Torre Lluc i rambla de Maria Casas.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
19:00 La secció local d’Òmnium Cultural ha pre-

parat una jornada anomenada Lectura i Po-
esia, una tarda pensada per gaudir de textos
de diferents gèneres literaris. / Biblioteca de
Viladecans.

DIJOUS 11 D’OCTUBRE
21:00 Espejos y espejismos és el nom de la gira

que els barcelonins Love of lesbian han es-
collit per a la gira del seu últim disc. També
interpretaran els seus grans èxits. / Atrium Vi-
ladecans.

DISSABTE 30 DE SETEMBRE
18:00 Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Mu-

ñoz protagonitzen Mala broma, una obra di-
rigida per Jordi Casanovas que explica el re-
trobament de dos antics amics després de 20
anys sense veure’s. / Teatre Modern.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
19:00 Homes diferents? La masculinitat en plu-

ral és el nom d’una xerrada que abordarà so-
bre com el feminisme ha transformat alguns
homes. / Cèntric Espai Cultural.

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
EL PRAT Partit de bàsquet corresponent a la se-

gona jornada de la lliga LEB Or entre el Club
Bàsquet Prat i el Força Lleida (20:30). / Pa-
velló Joan Busquets.

El cantant Alfred García serà l’encarregat
de llegir el pregó que donarà el tret de
sortida a la Festa Major de la ciutat. /
Plaça de la Vila.

Alfred García dona el tret 
de sortida a la Festa Major

Divendres 28 de setembre a les 21:00

Continua en marxa l’exposició Jocs i jo-
guines a l’Antiguitat, que es podrà
veure fins a finals del mes que ve i que
fa una repassada a les diferents formes
lúdiques. / Museu de Gavà.

‘Jocs i joguines a l’Antiguitat ‘
continua al Museu de Gavà

Tot el mes

L'Associació Castelldefels Sàhara or-
ganitza la presentació del darrer llibre
de l’escriptor Jorge Molinero, ano-
menat Toda la muerte para dormir. /
Sala Margarida Xirgu.

Jorge Molinero presenta 
el seu últim llibre a la ciutat
Divendres 5 d’octubre a les 19:00

CASTELLDEFELS Partit de futbol co-
rresponent a la novena jornada de Ter-
cera Divisió entre el Castelldefels i
l’Hospitalet. / Municipal Els Canyars.

La UE Castelldefels rep 
la visita del CE l’Hospitalet
Diumenge 7 d’octubre a les 12:00

agenda@comunicacio21.com

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà
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