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Una part important de la lluita
contra la contaminació de l’aire a
Barcelona i l’àrea metropolitana
passa per la reducció del trànsit ro-
dat. En aquest escenari, hi ha
una pota clau que falla. I és que el
RACC ha alertat que els aparca-
ments propers a les estacions, els
‘Park & Ride’, estan en mal estat,
no tenen prou capacitat i, a ban-
da, en falten més.

L’estudi del RACC ha analitzat
deu aparcaments dissuasius de di-
ferents ciutats. Són  els de Marto-
rell, Badalona, Sant Joan Despí,
Castelldefels, Barberà del Vallès,
Castellbisbal, Montcada i Reixac,
Terrassa Est, Mataró i Vilanova i
la Geltrú. Hi detecta moltes man-

cances: falta de senyalització,
manca de sistema de vigilància,
poca il·luminació i una connexió
deficient amb les estacions de
tren, ja que en molts casos no hi ha
itineraris segurs separats per als
vianants. L’estudi també demana
habilitar places d’aparcament co-
bertes per a motos i bicicletes i en
zones vigilades. De fet, l’auditoria
del RACC suspèn set dels 10 apar-
caments i només aprova els de
Sant Joan Despí, Castelldefels i Vi-
lanova i la Geltrú.

DEMANDA CREIXENT
Al conjunt de la regió metropoli-
tana de Barcelona només la mei-
tat de les 127 estacions de tren te-
nen un aparcament d’aquest ti-
pus. Si es miren els 36 municipis
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), la xifra creix i gai-
rebé un 80% de les 53 estacions

que hi ha tenen aparcament. La
realitat, però, segons el director de
la Fundació RACC, Lluís Puerto,
és que estem davant d’una xifra
“clarament insuficient” per ab-
sorbir la demanda creixent dels
‘Park & Ride’, que són “fona-
mentals per facilitar l’ús del trans-
port públic, reduir la congestió i
millorar la qualitat de l’aire”.

Aquest és l’escenari quan fal-
ta poc més d’un any perquè la
restricció d’entrar a Barcelona
per als cotxes més contaminants
sigui permanent, ja que la me-
sura entrarà en funcionament a
partir del gener del 2020 i es cal-
cula que afectarà uns 100.000
cotxes que entren i surten de la
capital diàriament. Durant la
presentació de l’estudi, Puerto
també va afirmar que, si  no es
produeix una millora d’aquí a un
any, la situació serà més “crítica”.

‘Park & Ride’: ens ho creiem?
» El RACC alerta que cal millorar els pàrquings de les estacions de diferents municipis metropolitans 

» L’entitat també en demana més per afrontar les futures restriccions de trànsit de Barcelona

El RACC ha alertat que els aparcaments de les estacions de tren han de millorar per fomentar que la gent agafi el transport públic. Fotos: Arxiu

SALUT4La importància de la
lluita contra la contaminació de
l’aire es fa evident si es miren les
xifres que aporta l’estudi anual
sobre la salut a la ciutat de
Barcelona. El document refe-
rent al 2017, presentat recent-
ment, assenyala que només a la
capital catalana van morir 354
persones per causes relacio-
nades amb l’excés de partícules
contaminants a l’aire.

L’informe inclou per pri-
mera vegada una estimació
sobre la mortalitat a causa de
la mala qualitat de l’aire. A
banda de la xifra que fa refe-
rència al 2017, l’estudi, que

elabora l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona, també pro-
porciona dades d’anys ante-
riors. La realitat és contun-
dent: entre el 2010 i el 2017 hi
va haver una mitjana de 424
morts anuals a causa de l’excés
de partícules contaminants.

Segons la comissionada de
Salut, Gemma Tarafa, aquestes
dades demostren que cal aug-
mentar la lluita contra la con-
taminació que provoquen els
cotxes, a banda de les mesures
puntuals en casos d’episodis de
contaminació: “Si no reduïm
els cotxes, no reduirem l’im-
pacte que això té sobre la salut”.

Barcelona: 345 morts 
el 2017 per contaminació

Albert Ribas
CASTELLDEFELS
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Difusió controlada

Beisbol Viladecans
El sènior femení del club es va procla-

mar campió de Catalunya de softbol en
categoria absoluta el passat dia 18. Les

viladecanenques, que van disputar la 
final a casa, van derrotar de forma 

clara el Club Beisbol Sant Boi (6-1). 
pàgina 15

La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi

Lo bueno de estos mo-
mentos en los que la

credibilidad de un po-
der del Estado cae al suelo es que per-
mite reconocer a los verdaderos refor-
mistas. ¿Sabes esos que dicen "no es
para tanto", "pasa en todos los países"
o "por suerte ya se ha solucionado"?
Pues esos no son.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ara Espanya amena-
ça amb bloquejar l’a-

cord del Brexit per Gi-
braltar. No importa que el 98% dels gi-
braltarenys vulguin ser britànics ni
que el penyal doni feina a milers de
ciutadans espanyols. Sembla que l’ú-
nic recurs diplomàtic de Borrell sigui
el bullying.

@aleixsarri

El problema de la po-
licia no és tant una ac-

tuació desproporciona-
da com que diuen que actuen sense
cap tipus de criteri de proporcionali-
tat. No és el que van fer un dia sinó el
que fan cada dia actuant sense pro-
tocols ni subjecció a estàndards in-
ternacionals.

Mantener en la prisión a
@junqueras, @jordiala-

preso, @jorditurull, @quim-
forn, @joseprull, @raulromeva, @jcui-
xart, @dolorsbassac y @ForcadellCar-
me es encarcelar las vías democráticas
de diálogo. Es urgente encontrar una
solución por la vía política en la linea
de la justicia y el respeto.

@sorluciacaram@eyndePenal@apuente

Els semàfors

Raquel Sánchez
L’alcaldessa de Gavà està abanderant la

lluita contra la prostitució. Després de
diverses iniciatives pioneres, ara en tira
endavant una altra: deixar de multar les
dones i estrènyer el setge als clients que

contracten serveis sexuals al carrer. 
pàgina 7

José Luis Ábalos
Tots els partits amb representació al Ple

del Prat reclamen al ministeri de Fo-
ment, liderat per José Luis Ábalos, que
arregli l’estació de Rodalies de la ciutat.
Tot plegat quan s’ha sabut que l’EVA es

posposa sense nova data. 
pàgina 10
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URBANISME4El bufet d’advo-
cats de l’exmagistrat Elpidio Sil-
va serà l’encarregat de presentar
la denúncia contra l’Ajuntament
impulsada per la plataforma De-
fensem el Castell. L’entitat, que
s’oposa a la urbanització de la pi-
neda que hi ha al voltant del cas-
tell de la ciutat, considera que la
modificació del Pla General Ur-
banístic, aprovada el 2008, va
ser irregular. Segons fonts de la
plataforma ecologista, el canvi
aprovat pel govern del PSC, ICV
i CiU ara fa una dècada “no
aporta res a la ciutadania perquè
es privatitza espai” dels veïns.

De fet, l’entitat considera
que el trasllat al carrer Primer de
Maig de part de l’edificabilitat
que en un principi s’havia de fer
al carrer Pietat ha provocat una
pèrdua de zona verda en el con-
junt de l’espai natural. A banda
de l’equip legal que està analit-
zant tota la informació i les da-
des per presentar als tribunals,

Defensem el Castell també està
treballant amb un equip d’ar-
quitectes que està elaborant un
informe pericial de la modifica-
ció del Pla Urbanístic.

PARAR LES OBRES
La intenció de la plataforma veï-
nal és demanar al jutge que atu-
ri cautelarment les obres un cop
els advocats presentin la de-
manda als tribunals. Tot i que sa-

ben que no és fàcil aconseguir-
ho, des de Defensem el Castell
esperen poder protegir al màxim
l’espai mentre el cas està als
tribunals.

L’entitat, que ha convocat
una sessió informativa oberta
als veïns per al dijous 22 de no-
vembre, també demanarà a l’em-
presa constructora que restauri
l’espai, que ja ha començat el pro-
cés d’urbanització al carrer Pietat.

L’estat de les obres al carrer Pietat. Foto: Twitter (@DefensemCastell)

L’exjutge Elpidio Silva portarà
el cas de Defensem el Castell

» Silva serà l’encarregat de presentar la denúncia contra l’Ajuntament
» Es farà una assemblea el dia 22 per explicar la situació del cas als veïns

La baixa participació frustra
la consulta de Les Botigues

CONSULTA4El barri de Les Bo-
tigues continuarà sent de Sitges.
Tot i que el sí va guanyar de ma-
nera aclaparadora amb el 88%
dels vots, la baixa participació
en el procés participatiu, que no
va assolir el mínim del 35%
que havia marcat l’Ajuntament,
tomba l’annexió del barri a Cas-
telldefels.

Del 5 al 10 de novembre,
només 440 persones de les 1.858
que havien estat cridades a vo-
tar van participar en la consul-
ta plantejada pel consistori ga-
rrafenc. Això significa una par-

ticipació del 23,7%. D’aquests,
388 van votar a favor d’anne-
xionar-se a Castelldefels, 50 van
votar-hi en contra i dos, en
blanc. El govern sitgetà valora
positivament el procés i afegei-
xen que “no ha estat fàcil”, en re-
ferència a la suspensió de la
consulta convocada per al maig.

Ara, el consistori garrafenc
analitzarà els resultats de la con-
sulta amb els veïns i veïnes del
barri per valorar quines inver-
sions i millores cal fer al nucli,
que, per ara, no passarà a formar
part del Baix Llobregat.

L’aparcament a la platja serà
gratuït entre setmana al maig
ECONOMIA4El maig que ve,
aparcar a la zona blava i verda de
la platja serà de franc entre di-
lluns i dijous. Aquesta és una de
les principals novetats de les
ordenances fiscals del 2019, que
el govern local va aprovar en el
Ple del passat mes d’octubre
amb el vot en contra dels regi-
dors del Partit Popular i Ciuta-
dans.

Així doncs, els nous preus
públics creen una temporada
mitja perquè, durant el maig, l’a-
parcament de la platja només si-
gui de pagament els caps de

setmana i els festius. A més, a
l’octubre l’aparcament serà to-
talment gratuït.

Pel que fa als impostos mu-
nicipals, el govern també ha
aprovat una reducció de l’IBI a
les famílies monoparentals, que
permetrà que s’estalviïn fins a
400 euros.

El regidor d’Hisenda, Antoni
Casas, assegura que aquestes or-
denances “són fidels al compro-
mís redistributiu” del govern lo-
cal i permeten mantenir el nivell
d’ingressos per continuar fent
les inversions previstes.

La ciutat acull el 5è Congrés
de Dones del Baix Llobregat

FEMINISME4Fomentar la pre-
sència i la participació de les do-
nes en els espais de presa de de-
cisió en l’àmbit polític, econòmic,
social i esportiu va ser un dels
principals objectius del cinquè
Congrés de les Dones del Baix
Llobregat, que es va celebrar al
Teatre Plaza i al campus de la
UPC els dies 26 i 27 d’octubre.

El programa va incloure xe-
rrades, actuacions i debats que
van servir per impulsar i donar

visibilitat a les reivindicacions fe-
ministes actuals, donant visibi-
litat a veus femenines i fomen-
tant el treball en xarxa. Així, es
va parlar d’esport femení, de
l’assetjament sexual i altres tipus
de violències masclistes i de la
perspectiva de les dones als mit-
jans de comunicació.

A més, la ciutat es va decla-
rar municipi feminista assumint
el ‘Decàleg per a la construcció
de ciutats feministes’.

Tribunals |Querella per la venda d’un lleó dissecat a internet
La Fiscalia de Medi Ambient ha presentat una querella als jutjats de Gavà contra la

mare i la filla que, abans de l’estiu, van intentar vendre un lleó dissecat a través d’in-
ternet. L’animal havia estat caçat per l’avi en un viatge a Namíbia als anys noranta.
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La Diputació impulsa la
restauració de l’Eramprunyà

PATRIMONI4Un programa de la
Diputació de Barcelona per pre-
servar el patrimoni arquitectònic
permetrà donar un nou impuls
a les obres de restauració del
Castell de l’Eramprunyà, la for-
talesa ubicada a dalt del Turó del
mateix nom, declarada Bé Cul-
tural d’Interès Nacional.

El programa impulsat per la
institució supramunicipal, que
en global comptarà amb un
pressupost de 23,5 milions d’eu-
ros,  també permetrà ampliar el
perímetre de tancament al vol-
tant del Castell, datat del segle X

i construït amb la pedra rogen-
ca característica de la zona.

Des de la Diputació, expli-
quen que el programa donarà
suport econòmic a més de 200
actuacions de rehabilitació, re-
forma i consolidació d’edificis
monumentals o jaciments ar-
quitectònics de la dotzena de co-
marques que formen la demar-
cació. Un altre dels monuments
inclosos dins del programa és la
torre de Gabriel Folcher, a Cas-
telldefels, una torre de guaita
construïda el 1560 i declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional.

El pressupost del 2019 preveu
una escola bressol municipal
ECONOMIA4El govern de Ra-
quel Sánchez vol construir la
primera escola bressol munici-
pal de la ciutat. Així ho contem-
plen els pressupostos que el seu
equip va presentar al passat Ple
del mes d’octubre per al 2019, els
últims del mandat.

En aquests comptes, hi ha
una partida d’1,2 milions d’euros
per construir una llar d’infants
pública al carrer de la Llenya, al
barri de les Bòbiles. El projecte
es faria als baixos de l’edifici
d’habitatge dotacional propietat
de l’Ajuntament, que també acull

la comissaria de la Policia Mu-
nicipal.

Segons el govern, aquest
pressupost recupera la capacitat
de fer projectes des de l’Ajunta-
ment, ja que les inversions di-
rectes passen dels 400.000 eu-
ros d’aquest exercici als 2 milions
previstos per a l’any que ve.

Els comptes, que també pre-
veuen una partida per millorar
el camí de ca n’Espinós, van ser
aprovats amb els vots a favor del
PSC, ERC, GSSP i un regidor de
CiU i l’abstenció de Cs, PP i l’al-
tre representant de CiU.

Loteria | Un veí guanya un milió d’euros a l’Euromillones
El sorteig de l’Euromillones de divendres 9 de novembre va deixar un premi d’un

milió d’euros a la ciutat. L’Administració de Loteria ‘El Elefante de la Suerte’, de la
rambla Pompeu Fabra, va ser l’encarregada de validar la butlleta guanyadora.

“La prostitució és una de les
manifestacions més atroç de la
desigualtat i la violència que pa-
teixen les dones”, diu amb con-
tundència l’alcaldessa Raquel
Sánchez. Davant d’aquesta si-
tuació, el govern local ha decidit
endurir les multes als clients i
deixar de sancionar les prosti-
tutes. Per fer-ho, el consistori
portarà al Ple del 29 de novem-
bre una modificació de l’orde-
nança municipal d’usos d’es-
pais públics que passarà a con-
siderar el consum de prostitució
al carrer una infracció greu, cosa
que suposarà multes des de 600
fins a 3.000 euros.

Fins ara, la normativa con-
templava multes tant per als
clients com per a les prostitutes,
però des de l’Ajuntament consi-
deren que això “victimitza do-
blement” la majoria d’aquestes
dones, que a més de ser víctimes
de tracta no tenen recursos eco-
nòmics per afrontar les san-
cions imposades per les admi-
nistracions. De fet, un dels mo-
tius que han impulsat la modi-
ficació d’aquesta ordenança és
que moltes dones arrossegaven
multes del passat, i això podia ser
un obstacle perquè deixessin la
prostitució.

CONSCIENCIAR EL CLIENT
L’alcaldessa assegura que des de
l’Ajuntament no volen “victi-
mitzar ni culpabilitzar les dones”.
Per això deixaran de multar-les
i se centraran en els clients, a qui

Sánchez diu que cal “sensibilit-
zar i fer evident que estan sent
còmplices necessaris del delicte
que s’està cometent”.

Aquesta tasca ja va començar
l’estiu de l’any passat amb la
col·locació de cartells a l’autovia
on s’advertia de l’explotació a
què estan sotmeses les dones i de
les sancions que podien rebre els
clients per demanar serveis se-
xuals al carrer. Aquest estiu es  va

fer un pas més quan es van co-
mençar a enviar les multes a casa
dels clients en veure que,
aquests, moltes vegades pagaven
en metàl·lic al mateix moment
per no deixar rastre. Segons les
xifres de l’Ajuntament, entre el

2017 i el 2018 s’han multat 87
clients de prostitutes a la ciutat.

MÈTODES EFECTIUS
Des del consistori asseguren que
aquestes actuacions han tingut
efecte dissuasiu, ja que si l’any
passat hi havia una dotzena de
prostitutes treballant als carrers
de la ciutat, actualment només
en tenen comptabilitzades un pa-
rell. A més, cap dels municipis
veïns ha detectat que l’activitat
s’hagi traslladat al seu terme.

Per altra banda, un dels ob-
jectius del govern local és que les
prostitutes deixin aquesta acti-
vitat i s’incorporin al món so-
ciolaboral. Per fer-ho, el consis-
tori treballa amb una entitat
que entrevista les prostitutes i es-
tudia la seva situació per trobar
la millor manera d’ajudar-les. A
més, la ciutat s’ha unit a la Xar-
xa de Municipis lliure de tracta,
que suma una setantena de po-
bles i ciutats que treballen per
abolir la prostitució.

El govern local vol acabar amb la prostitució a la ciutat. Foto: Ajuntament

Lluitar contra la prostitució
multant només els clients

Pau Massip
GAVÀ

17 clients multats 
per l’Ajuntament 
han rebut la sanció 
a casa seva

» La nova ordenança preveu multes des de 600 euros fins a 3.000
» L’Ajuntament ha sancionat 87 clients entre el 2017 i el 2018
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El temporal deixa un 
rècord de pluja a la ciutat 

METEOROLOGIA4Els tempo-
rals de pluja que han afectat el
país les darreres setmanes han
deixat un rècord de pluja a la ciu-
tat. Durant els aiguats del passat
dijous 15 de novembre, al mu-
nicipi hi van caure fins a 110 li-
tres per metre quadrat, el màxim
registrat en els últims setze anys.

Les pluges intenses que van
caure van provocar problemes
en diferents zones de la ciutat, on
es van acumular grans quantitats
d’aigua. També es van inundar
baixos i aparcaments subterra-
nis als carrers Antonio Macha-

do, Sant Jeroni, Àngel Arañó, del
Sol i Jaume Balmes. També es va
inundar el pas inferior de l’es-
tació de Rodalies o un carril de
l’autopista C-32, entre altres
episodis d’afectacions.

Els col·legis Doctor Trueta,
Àngela Roca i Amat i Targa tam-
bé van tenir problemes de fil-
tracions i goteres, el mateix que
va passar a les escoles bressol La
Muntanyeta i La Pineda. Els di-
ferents serveis d’emergència i la
Brigada Municipal van treballar
per reparar els danys materials
provocats per la pluja.

El jutge retira l’acusació de
terrorisme a Tamara Carrasco
TRIBUNALS4L’Audiència Na-
cional, a petició de la Fiscalia, ha
decidit deixar d’investigar Ta-
mara Carrasco pels delictes de
terrorisme, rebel·lió i sedició.
Així ho va anunciar el passat 7 de
novembre el seu advocat, Benet
Salellas, a través de les xarxes so-
cials. Després de prendre aques-
ta decisió, el tribunal va enviar la
causa als jutjats ordinaris cata-
lans, que ara seran els encarre-
gats de determinar si la membre
dels CDR va cometre un delicte
de desordres públics o no.

De fet, a l’edició anterior de

Línia Mar s’afirmava que aquest
era el delicte que imputaven a
Tamara Carrasco, però no és
així, ja que ara com ara la vila-
decanenca encara no sap de
quin delicte se l’acusa.

Tot i retirar-li els càrrecs de
terrorisme, el tribunal no li ha re-
tirat les mesures cautelars i
manté Carrasco confinada a la
ciutat. Des del grup de suport
consideren que “se li està fent un
dany irreparable” mentre conti-
nuï aquesta situació i demanen
que s’arxivin totes les causes
obertes en aquest cas.

Presenten el projecte
Vilawatt a l’Smart City Expo 

TECNOLOGIA4L’Ajuntament
va presentar el projecte Vila-
watt al saló internacional de
ciutats intel·ligents Smart City
Expo World Congress, que es va
celebrar a la Fira de Barcelona
entre el 13 i el 15 de novembre. 

El projecte, impulsat per la
Unió Europea, vol promoure la
transició energètica de la ciutat
creant un operador energètic
integral format pel consistori, la
ciutadania i les empreses. D’a-

questa manera, es vol aconseguir
una companyia elèctrica més
justa i més lliure.

Relacionat amb el projecte, a
principis de mes es va posar en
marxa la primera de les nou
sessions que l’Espai Vilawatt
farà amb els ciutadans per mi-
llorar l’eficiència energètica de
casa seva. En la trobada, els
veïns van poder preguntar a un
expert els dubtes que tenen re-
lacionats amb la factura.

Hospital | Ajornen les obres que modificaven els accessos
El lloc d’entrada i sortida de vehicles de l’hospital no canviarà. Així ho ha explicat el
mateix centre després d’anunciar que la instal·lació d’uns mòduls que s’havia de fer
a principis de mes, finalment no es farà. Per ara, els accessos es mantindran on són.

URBANISME4Associacions lo-
cals i partits polítics de l’oposició
han criticat l’Ajuntament per tor-
nar a impulsar la urbanització de
la zona de Llevant, on, segons el
projecte previst pel consistori,
s’hi construiran fins a 3.000 ha-
bitatges nous. Des de la plata-
forma Salvem Oliveretes consi-
deren que “no hi ha necessitat de
fer 3.000 pisos nous quan a la
ciutat n’hi ha uns 2.700 de buits”.
L’entitat s’oposa al projecte per-
què “es carrega l’últim espai verd
de la ciutat”, que “tot i degradat,
la gent el fa servir”.

Des de la plataforma també
denuncien que el consistori “no
ha tingut en compte per res la ciu-
tadania” i que “la manca absolu-
ta de transparència” ha marcat la
gestió del projecte i la presa de de-
cisions. Des d’Esquerra Republi-
cana afegeixen que “el consisto-
ri socialista va aprovar l’última
modificació del projecte en un
temps rècord i traient la docu-

mentació amb opacitat i vacances
pel mig”.

EIXUGAR EL DEUTE
La plataforma Salvem Oliveretes
i els republicans coincideixen a
apuntar que l’objectiu d’aquest
projecte és reduir el deute de
43,4 milions d’euros que arros-
sega l’empresa pública municipal
Vimed. També pensen igual quan
diuen que “és impossible frenar”

el projecte, que comportarà la
construcció de pisos de fins a 10
plantes d’alçada. Així i tot, des de
la plataforma estan debatent qui-
nes accions poden fer per mostrar
el seu rebuig al pla.

Fonts municipals asseguren
que el projecte compta amb l’a-
provació del Ple i de la Generali-
tat i que només s’ha reactivat des-
prés de quedar aturat deu anys
per la crisi econòmica.

El projecte urbanístic preveu 3.000 habitatges nous. Foto: ERC Viladecans

Crítiques pel nou impuls 
a la urbanització de Llevant

» Entitats i oposició defensen que és l’últim espai verd de la ciutat
» L’Ajuntament diu que s’ha reactivat un projecte ajornat per la crisi
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4Tractar els residus que la ciuta-
dania genera té un cost elevat.
Això implica que sigui necessari un
impost, conegut com la  Taxa Me-
tropolitana de Tractament de Re-
sidus (TMTR), que gestiona l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
i que serveix per cobrir una part
important de les despeses que
comporta tot aquest procés.

La TMTR cobreix la prestació
del servei de tractament de resi-
dus generats entre els particulars
i els comerços de l'àrea metro-
politana. Els més de 400 quilos
d'escombraries que cada perso-
na genera a l'any requereixen
una potent estructura per ges-
tionar-los eficientment, obtenir
recursos a través del reciclatge i
reduir els impactes ambientals. El
2017, a l’àrea metropolitana es
van generar 447 quilos de residus
per persona; un total d'1,4 milions
de tones amb un cost de 153
milions d’euros.  Amb el reciclat-
ge, es converteix la matèria or-
gànica en energia i fertilitzant i es
dona una nova vida a determinats
materials, com els residus de me-
tall, plàstic, paper o cartó i vidre.

COM ES PAGA LA TAXA?
L’import de la TMTR se suma a la
factura de l’aigua que paguen
tots els ciutadans en els 36 mu-
nicipis de l'àrea metropolitana,
com un concepte més. Malgrat
això, aquest impost és, encara,
desconegut per una part impor-
tant de la ciutadania. Es tracta,
però, d’una necessitat per fer de
les ciutats de l'àrea metropolita-
na municipis més sostenibles i
menys contaminats.

Els imports que paguen els
contribuents varien en funció de
l’índex de recollida selectiva de
cada municipi, així com del nivell
de generació de residus d'aquest.
Com més alt sigui aquest percen-
tatge, menys paga la ciutadania del
municipi en qüestió.  Els municipis
que tenen millors nivells de reco-
llida selectiva poden arribar a pa-
gar entre 20 i 30 euros anuals per
llar, mentre que els que tenen pit-
jors nivells superen els 60 euros per
llar. La taxa la paguen tant els do-
micilis particulars com les empre-
ses. Pel que fa al consum particu-
lar (és a dir, el que fa la gent a casa),
l'import es calcula en funció del

consum mitjà d'aigua l'any anterior.
En el cas de les activitats econò-
miques s'estableixen diferents ca-
tegories i tarifes en funció del tipus
i quantitat de residus produïts i es
paga de forma fraccionada.

LA GESTIÓ, CARA
Una pregunta freqüent de la ciu-
tadania és: “Si ja estic pagant una
taxa per la recollida de les es-
combraries, no és suficient? Per
què he de separar els residus en
origen?”. La resposta és que el
tractament de residus de diferents
fraccions barrejades és molt més
car que el dels residus correcta-
ment separats. Els imports re-
captats només serveixen per co-
brir una part dels costos totals
que té la gestió dels residus. Con-
cretament, la TMTR en cobreix
aproximadament el 85%. 

D’altra banda, si milloren els ni-
vells de recollida selectiva, a més,
se simplifica la tasca que es porta
a terme a les instal·lacions de trac-
tament i els productes que se
n’obtenen (com ara el compost, a
partir de la matèria orgànica) són
d’una qualitat molt superior i te-
nen molts més usos posteriors.

El tractament dels residus, a
càrrec de l'AMB i finançat, en
part, per la TMTR, inclou un llarg
procés de selecció mecànica o
manual dels residus, gestió per re-
ciclar-los o valoritzar-los o, si no és
possible, la seva compactació i
emmagatzematge segur. Són pro-

cessos industrials que impliquen
tècnics i instal·lacions específi-
ques. També es reconverteixen els
materials de rebuig en nous pro-
ductes útils, energia elèctrica o
fertilitzant. Tot aquest procés és
crucial per minimitzar l'impacte
dels residus que es generen. És

molt important, tant per a les
ciutats com per al planeta. 

En els pròxims anys es preveu
que els municipis metropolitans
desplegaran sistemes de recolli-
da de residus més individualitzats
–a través de la recollida porta a
porta o dels contenidors intel·li-
gents–, de manera que es podrà
ajustar la TMTR no als nivells de
recollida selectiva de cada muni-
cipi sinó a la participació indivi-
dual. D’aquesta manera, els ciu-
tadans que més participin en la
recollida selectiva pagaran menys
que els que no separen els resi-
dus. Això ha de permetre arribar
a una taxa de recollida del 50%,
que és el que la Unió Europea exi-
geix de cara al 2020. Actualment
la mitjana de recollida de residus
a l’àrea metropolitana és del 34%.

Qui recicli millor pagarà menys
» La taxa de tractament de residus cobreix bona part de les despeses de la gestió de les deixalles
» L’import que paga el contribuent varia en funció de l’índex de recollida selectiva de cada municipi

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

Millorar l’eficiència de la recollida selectiva és un repte per a molts municipis. Foto: Arxiu

4Durant el 2018 s’han introduït
canvis en la taxa per fer-la més jus-
ta, incentivadora i social. Pel que
fa al vessant social, s’ha incorpo-
rat una bonificació del 100% de la
TMTR a les famílies vulnerables.
S’ha ampliat el concepte de po-
bresa energètica al conjunt de
serveis de la llar i s'estima que be-
neficiarà entre 15.000 i 20.000 fa-
mílies. L’import total subvencionat
rondarà els 800.000 euros.

També s’ha recalculat la taxa
d'acord amb el principi de "qui més
contamina, més paga" i s’ha creat
un sistema d'incentius perquè els
36 municipis metropolitans mi-
llorin la recollida selectiva. Així, si un
municipi millora la seva recollida
selectiva, l'estalvi que obtingui
l'AMB serà transferit al municipi per-
què pugui continuar aplicant mi-
llores. Aquest estalvi rondarà els 13
milions d’euros si s’arriba a l’objectiu
marcat per la UE l’any 2020.

De cara a la ciutadania, en els
darrers mesos s’han estat modifi-
cant els dissenys del rebut de l’ai-
gua de les diferents companyies
que operen al territori, per visibi-
litzar de manera més clara i des-
glossada el que es paga en con-
cepte de tractament dels residus
domèstics. L’objectiu d’aquesta
mesura és que la ciutadania sigui
conscient del cost del tractament
de residus, que fins aquest moment
no es diferenciava especialment
dels altres conceptes dins del rebut.

A més de les bonificacions so-
cials, també existeixen bonifica-
cions ambientals per l'ús de la xar-
xa metropolitana de deixalleries,
bonificacions que ja s’apliquen des
de fa anys. El requisit que han de se-
guir els usuaris és obtenir el Carnet
de Deixalleries. Es pot demanar a
qualsevol deixalleria presentant
un rebut recent de l’aigua que vin-
cularà el titular al domicili bonificat.  

Canvis en l’impost

L’import d’aquest
impost es paga amb
la factura de l’aigua

El tractament 
de residus barrejats 

és molt més car

Dades per municipis
Generació de residus

(kg/hab 2017)
Recollida selectiva

(% 2017)

Castelldefels 32,2% 535,7
Gavà 34,6%             520,9

Viladecans 31,3%              424,6

El Prat 38,4%              449,7
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MEDI AMBIENT4La pressió que
els humans exercim sobre el
medi natural que ens envolta
està posant en perill les platges
catalanes. Per tal de conscienciar
la població que cal protegir i
defensar les platges, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona ha or-
ganitzat una sèrie d’activitats
als vuit municipis de l’AMB que
tenen platja per tal de lluitar con-
tra la regressió del litoral.

Una d’aquestes poblacions
va ser El Prat, on diumenge 11
de novembre es va recrear el
salvament d’un dofí per mostrar
la gestió integral que l’AMB fa
de les platges, inclosos els pro-
tocols d’arribada d’animals ma-
rins a la sorra i de la protecció
d’espècies en perill d’extinció.
Els dofins són uns dels mamí-
fers marins que més pateixen la
pressió humana sobre els eco-
sistemes marins.

Per altra banda, a les platges
de Castelldefels i Gavà es van

plantar exemplars de borró,
unes plantes que potencien la
formació de dunes híbrides i
que protegeixen les platges dels
temporals.

Una altra de les activitats
impulsades va ser la neteja de ve-
getació invasora que es va fer a
la platja de la Murtra de Vilade-
cans. Amb aquesta actuació es
van retirar les espècies que no
pertanyen a la biodiversitat de
l’espai natural per preservar la
vegetació autòctona. Aquesta
iniciativa va comptar amb el su-
port dels ajuntaments locals.

Activitats a les platges per
protegir-les de la desaparició
» L’AMB vol conscienciar la població del perill que corre el litoral 
» Al Prat, l’Àrea Metropolitana va recrear el salvament d’un dofí

Tots els partits reclamen 
a l’Estat que arregli l’estació

INFRAESTRUCTURES4El mal
funcionament de les escales i
l’ascensor, les goteres i la brutí-
cia són alguns dels exemples
que va posar el grup municipal
del PDeCAT al Ple d’aquest mes
de novembre per denunciar la
falta de manteniment de l’esta-
ció de Rodalies de la ciutat. Da-
vant aquesta situació, el partit va
presentar una moció per “exigir
a l’Estat mesures urgents” per
solucionar-ho.

La moció va rebre el suport
de tots els partits del Ple, que hi
van votar a favor. De fet, la

qüestió es debatrà al Senat des-
prés que ERC hagi formulat una
sèrie de preguntes al govern de
l’Estat a través del senador re-
publicà Bernat Picornell.

A principis de mes també es
va saber que el projecte d’alta ve-
locitat de baix cost EVA, que ha-
via d’unir la ciutat amb Madrid
i que s’havia de posar en marxa
el primer trimestre de l’any que
ve, es posposa sense nova data.
Segons fonts de Renfe recollides
per El Prat Ràdio, el projecte
s’inclourà en el nou pla estratè-
gic del ministeri de Foment.

L’Ajuntament aposta 
per reactivar el comerç local

COMERÇ4Qualitat, proximitat
i cohesió són els tres eixos bàsics
sobre els quals es basarà el nou
Pla Estratègic que ha elaborat
l’Ajuntament per tal de millorar
la competitivitat de les botigues
i establiments de la ciutat.

El projecte, que es comen-
çarà a aplicar l’any que ve i que
estarà en vigor fins al 2025, vol
afavorir la continuïtat urbanís-
tica dels diferents eixos comer-
cials, promoure la qualitat i rei-
vindicar l’oferta dels comerços
pratencs per atreure clients lo-
cals i turistes i enfortir el teixit

comercial i les associacions que
el representen. Per tal de fer-ho,
s’ha creat la pàgina web elpra-
tempresa.cat, que permetrà con-
sultar els negocis que hi ha a la
ciutat, saber on són, però també
permetrà veure quins locals buits
hi ha per poder obrir nous esta-
bliments.

Les noves tecnologies també
són la proposta d’Esquerra Re-
publicana per dinamitzar el tei-
xit comercial pratenc. Des d’ERC
també aposten perquè els tre-
balladors del sector tinguin sa-
laris i condicions laborals dignes.

El Parc Agrari s’afegeix a la
‘Barcelona Slow Food guide’
GASTRONOMIA4El Parc Agra-
ri va ser l’escenari escollit el
passat 12 de novembre per fer la
presentació de la ‘Barcelona
Slow Food Guide 2019’. El llibre
reuneix més d’un centenar d’es-
tabliments que comparteixen la
qualitat culinària i una propos-
ta gastronòmica per als produc-
tes i productors de proximitat.

A banda dels restaurants, la
guia també ressenya una tren-
tena de comerços de proximitat

que defensen la tradició i l’eco-
nomia local.

La guia, impulsada per Slow
Food Barcelona, l’Associació
Gastronomia i Turisme, l’Ajun-
tament pratenc i el Parc Agrari,
es va presentar en un acte on van
participar productors i restau-
radors de la ciutat i que va comp-
tar amb la presència del gastrò-
nom italià Carlo Petrini, funda-
dor i president del moviment in-
ternacional Slow Food.

Política | Es presenta el candidat del PSC, Juan Pedro Pérez
En l’acte de presentació que es va fer el passat 10 de novembre, el cap de llista del PSC,
Juan Pedro Pérez, va dir que, en les eleccions municipals, els pratencs hauran de triar

entre “els socialistes o els experiments”, en referència a la confluència de partits d’ICV.

ESTELS SOLIDARIS PER
LA PAU I LA JUSTÍCIA

4A la platja de Castellde-
fels, el mateix diumenge es
va celebrar la cinquena edi-
ció de la jornada solidària
Estels per la Pau. 5.000 per-
sones van participar en
l’acte organitzat per la Fun-
dació Comparte, que tre-
balla per millorar la quali-
tat de vida i l’educació dels
infants a Hondures.
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresaper tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent

fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada
senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i
està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-
suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a

les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego

Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer
tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes

socials. Una de les publicacions més comentades pels
usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la

portada del seu single, on la cantant es mostra asse-
guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shootersmés populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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P R O P O S T E S
DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
19:00 L'escriptora Najat El Hachmi oferirà una

conferència sota el títol: Altres violències
masclistes. Accés lliure fins a esgotar locali-
tats. / Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

DIVENDRES 23 DE NOVEMBRE
21:00 El vitorià Iñaki Ruiz de Galarreta, cone-

gut artísticament com el Mago Sun, arriba a
la ciutat per presentar un dels seus principals
espectacles, anomenat Spectacular magic. /
Espai Maragall.

DISSABTE 24 DE NOVEMBRE
19:00 Bailando las emociones és una obra on es

barreja la paraula amb el ball i la música pro-
vocant un torrent d’emocions. L’obra home-
natja Lorca i altres autors cèlebres. / Espai Ma-
ragall.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
19:00 Oriol Broggi dirigeix aquesta adaptació

de l’obra Èdip, una de les tragèdies de Sòfo-
cles. Julio Manrique encarnarà el rei de Tebes,
en una obra on també apareixen Carles
Martínez o Mercè Pons. / Atrium.

DIMARTS 4 DE DESEMBRE
16:30 Facilitar recursos a les mares i pares

perquè facin un ús adient i segur de la xar-
xa és la raó per la qual s’organitzarà aques-
ta sessió d’Internet segura per a la protecció
del menor. / Escola Germans Amat Targa.

DIMARTS 4 DE DESEMBRE
18:00 Nova sessió del Club CreAcció, sessions d’a-

mants de l’escriptura que volen compartir els
seus escrits, siguin poemes, relats, contes o
novel·les. Activitat gratuïta. / Biblioteca An-
tonio Martín.

DIVENDRES 7 DE DESEMBRE
10:30 El Capitán Alatriste, una de les obres més

conegudes d’Arturo Pérez Reverte, serà la pro-
tagonista del pròxim Club de lectura auto-
gestionat. / Biblioteca Antonio Martín.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
EL PRAT Partit de bàsquet corresponent a l’on-

zena jornada de lliga LEB Or entre el CB
Prat i el Chocolates Trapa Palencia (12:00). /
Pavelló Joan Busquets.

El veterà actor argentí Héctor Alterio
arriba a la ciutat per presentar l’es-
pectacle anomenat Como hace 3000
años. / Teatre Modern.

Héctor Alterio presenta 
‘Como hace 3000 años’

Dissabte 24 de novembre a les 21:00

Spectacular Spectacular explica la
història del restaurant del Chef Gregory,
que s’ha convertit en un caos i que ne-
cessita que algú posi ordre a la cuina.
/ Espai Maragall.

‘Spectacular Spectacular’,
una història sobre cuina

Dissabte 1 de desembre a les 18:00

L'art romànic a Catalunya, una confe-
rència del professor d’Història de l’art,
Jaume Crosas, serà una de les prime-
res activitats del mes que ve. / Esco-
la d’Enginyeria de Telecomunicació.

L'art romànic a Catalunya,
protagonista a la ciutat

Dimarts 4 de desembre a les 18:00

CASTELLDEFELS Partit de futbol de la
dissetena jornada de Tercera Divisió en-
tre la UE Castelldefels i el Sant Andreu
(12:00). / Municipal d’Els Canyars.

La UE Castelldefels rep la 
visita de la UE Sant Andreu

Diumenge 25 de novembre a les 12:00

Castelldefels El Prat EsportsViladecansGavà

El Prat | Dídac Cuevas, el recanvi del lesionat Arturs Zagars 
Una promesa verd-i-negra per una altra. El passat dia 11, el CB Prat anunciava que el
base Dídac Cuevas s’incorpora a la disciplina potablava com a recanvi d’Arturs Zagars,
que s’estarà 4 mesos fora de les pists per una lesió al lligament lateral del turmell dret. Esports

Són les millors. El passat diu-
menge 18, el sènior femení del
Beisbol Viladecans es va procla-
mar campió de la Copa Cata-
lunya absoluta de softbol després
de derrotar el Sant Boi en la gran
final, que es va disputar al Camp
municipal de softbol Viladecans
2. Les viladecanenques no van
donar cap opció al conjunt de
Sant Boi i van vèncer per 6-1.

Aquesta competició és una
nova recompensa per a la feina
del club, el segon més antic de
Catalunya (només per darrere
del CBiS Hèrcules de l’Hospi-
talet) i serveix perquè el conjunt
de Viladecans tanqui aquest
2018 amb un nou títol per a les
seves vitrines.

TORNEIG D’’SLOWPITCH’
Aquesta, però, no ha estat l’úni-
ca gran competició que s’ha dis-
putat a la ciutat. I és que durant
el cap de setmana del 10 i l’11 d’a-
quest mes es va disputar el 1r Tor-
neig Internacional d’slowpitch a
Viladecans, una cita que va guan-
yar l’Hèrcules de l’Hospitalet.

Els hospitalencs van guan-
yar els set partits que van jugar i,
en la final, van derrotar els Swiss
Toros per 9-8. A banda dels hel-
vètics i el conjunt del Barcelonès,
la competició va atraure equips
com els Manresa Dracs, el Mi-
ralbueno Jabalís de Saragossa o
els també suïssos Basel Beasts.

La plantilla campiona i el cos tècnic. Foto: BV

El Beisbol Viladecans, campió
de Catalunya absolut de softbol

El CCR, líder invicte de 
la Segona B de futbol sala

Sense derrotes. El CCR
Castelldefels continua li-
derant el grup 3 de la Se-

gona Divisió B del futbol sala es-
tatal amb un registre gairebé
perfecte: nou victòries i un empat
en les primeres 10 jornades.

L’equip, que precisament des
d’aquest desè partit juga els seus
partits a Can Vinader, afronta

cinc jornades abans de l’aturada
de la competició per Nadal. El
Lleida, La Unión, l’AE Bellsport,
l’Escola Pia i l’FS Salou seran els
pròxims rivals del conjunt de
Chacho Mesa en la lliga.

Per altra banda, l’equip ja
sap que entrarà a la Copa Cata-
lunya a la quarta ronda, que es
disputarà el març de l’any que ve.

L’AE Prat es dispara mentre la 
UE Castelldefels cau al descens
BAIX LLOBREGAT4Dinàmiques
oposades. Ara que ja s’ha supe-
rat el primer terç de la competi-
ció, l’AE Prat s’ha consolidat
com un dels ferms candidats a la
disputa del play-off (els de Pedro
Dólera són segons amb 32 punts,
un menys que el Llagostera),
mentre que la UE Castelldefels,
que no guanya cap partit des del

passat 21 d’octubre, ha anat per-
dent posicions i ara ocupa una de
les posicions de descens.

Sants, Hospi, Santfeliuenc o
Vilafranca seran alguns dels rivals
del conjunt pratenc abans de les
vacances, mentre que els grocs es
veuran les cares pròximament
contra Sant Andreu, Llagostera,
Horta o Granollers, entre altres.

Pau Arriaga
VILADECANS
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