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El Black Friday i el comerç
electrònic aboquen les petites
botigues a adaptar-s’hi

El cantant d’Operación Triunfo
Alfred Garcia publica el seu
primer disc en solitari
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Els regants del Llobregat
declaren la“guerra”de l’aigua
Porten l’Agència Catalana de l’Aigua als tribunals perquè no poden implicar-se directament en la gestió pàg 16
pàg 12

VILADECANS pàg 14

El jutge manté
les mesures cautelars
a Tamara Carrasco

CASTELLDEFELS pàg 10

Salvem l’Olla del Rei
porta la recuperació de
l’espai al Ple municipal
COMERÇ pàg 16

Clam pel Parc Agrari
Gavà i Viladecans demanen més implicació al Govern

La Ricarda acull la Fira Tapa
del Pota Blava i la carxofa
ESPORTS pàg 20

El 19è Cros de Gavà reuneix
més de 1.000 participants
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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal
» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’
COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada nadalenca del comerç local. Entre altres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Catalunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.
Com ha explicat a aquesta publicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el comerç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’una campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concentra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Friday han estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aquesta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” entre els comerciants, ja que moltes botigues estenen les seves
promocions més enllà del divendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.
Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.
L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalenca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pugui ser una mala campanya”, assegura Calbet.
Segons les dades de RETAILcat, però, un 80% dels consumidors catalans tenen intencions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per quedar-se”, manifesta Calbet.
El president de l’entitat demana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscalment a la de “la venda física” i evitar l’evasió d’impostos en el mercat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la compra de proximitat té un retorn directe cap a la societat (en impostos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic
DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expressa José Luis Arias, representant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multinacional nord-americana té a
Catalunya.
Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’incrementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’empresa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballadors i, si veu que poden produir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.
Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condicions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.
A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Londres sota el lema “som humans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’home més ric del món.
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Els semàfors

La lupa

Geologia de la resistència
per Francesc Reina

Aj. de Castelldefels

La protecció dels espais naturals de la
ciutat està sent un maldecap per a l’actual
govern local. Al Ple del mes de desembre,
la plataforma Salvem l’Olla del Rei preguntarà als partits perquè no han fet res
per protegir l’espai els últims mesos.
pàgina 10

Els paisatges existeixen segons la per- dèspotes malvats, però també veïns, gent inquiets. Per molt humils que hagin escepció subjectiva de qui els observa. Tota subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas tat, han honorat, així, les inicials de la
la seva raó és variable. Per això es trac- i, a la llarga, ens anirà molt malament. seva classe. La filantropia va complir a
ta d'un concepte que es deu transmetre
Tot i que és molt difícil fer justícia i la perfecció la seva particular retòrica de
perquè aprenguem a valorar les conse- arribar a certa democràcia amb classes la disciplina, aquella arma de doble fil
qüències de l'acció humana.
tan benestants i que van obtenint més que ha estat la condició del pensament
Tots els camins tenen una història per poder i riquesa a partir de la seva guer- liberal: parlar de llibertat perseguint amb
explicar, una reflexió íntima sobre les es- ra freda particular i divisòria, resulta sor- gàbies tot allò que naixia.
sències dels éssers en temps de depen- prenent que altres veus vagin inventant
El filòsof de l'art, John Berger,
dència i ofecs. Són poesies, com roques noves maneres de defensar que el pres- confessa els seus dubtes que una bona
que giren i s'emboliquen per
obra pugui canviar la soprotegir uns versos que volcietat, però admet que pot
guessin ser un aixopluc des És molt difícil fer justícia i arribar a certa oferir-nos esperança. Red'on combatre les pors que
sistir és aquest exercici de
democràcia amb classes tan benestants vergonya
ens assetgen. Per aquest moque col·loca a la
tiu, els ecos del present resconsciència en el centre de
i que van obtenint més poder i riquesa la sorpresa. Amb l'espesonen en el nostre passat
més proper i enmig del turança i el coratge, formen el
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la supost ha de repartir-se entre totes les component geològic per lluitar per
resistència, que mira la vida profunda per parts, invocant a més, a la memòria, una vida millor, i al costat de la comexigir vells drets civils que tornen a veu- aquest acte biològic que s'incrusta en el passió, assoleixen el grau més extrem,
re’s seriosament amenaçats.
més profund i ens ofereix el coratge ne- com és trencar cadenes invisibles pleEls tirans del món en el seu poder de cessari per explicar històries que ens par- nes de cicatrius. També ho és tornar a
vigilància pateixen la síndrome de de- lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
bilitat propera, no tenen cap coneixe- el que encara queda per fer.
Tom Waits, acompanyat per Marc Riment de la gent que viu a la terra que els
Les històries oficials han silenciat tot bot. O aquelles cançons resilients de
envolta. En el terreny són cecs, no saben el que han pogut els moviments rebels, Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Ziescoltar, menyspreen aquest valor per aquelles petites grans revolucions que tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
considerar-ho superficial. Abans eren encara romanen a prop de pensaments Lennon, de André o Falsterbo.

Aj. de Viladecans

L’Ajuntament i els comerciants han ideat la campanya ‘Salut i Bones Festes!’,
que promourà activitats durant les festes perquè els ciutadans es mantinguin
actius i “compensar algunes de les calories que mengem de més” per Nadal.
pàgina 14

CB Prat

Encara hi ha temps per reaccionar, però
l’inici del CB Prat en aquesta temporada
a LEB Or, amb una sol triomf en 13 jornades, és fluix. El conjunt que entrena
Dani Miret hauria de començar a sumar
bons resultats com més aviat millor.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@pilarcarracelas
La bossa de vots que
pot fer créixer el @PSOE
no és a @vox_es sinó a
l’abstenció, però actuaran com si fos
així. Per què, si no els convé electoralment, faran això? Perquè qualsevol
suïcidi és bo si és per la unitat d’Espanya. Allò que en diuen no-nacionalisme.

@RubenSanchezTW
En España no nacían
tan pocos niños desde
la posguerra. Este es el
año en que se han producido más
desahucios de toda nuestra historia. Si
te dicen que hemos salido de la crisis,
pregúntate por qué tener hijos y vivienda es un lujo que muchas familias
ya no se pueden permitir.
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@JordiGraupera
És el pitjor error de la
tardor passada: posar
l’amenaça de l’Estat com
a argument polític legítim al cap de la
gent. És on conflueixen tots: Estat, La
Vanguardia, Cs, Ada Colau i partits independentistes. Fer-nos pensar des
de la por té conseqüències durant dècades. Miserables.
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@KasperJuul_0
“Vengan con una oferta del 75% de la sociedad catalana y el Gobierno de España ayudará a resolver la
cuestión catalana”, promete Pedro Sánchez (PSOE). Estatuto en 2005: 89%. Derecho a decidir en 2013: 77%. Demoscopia a favor del referéndum pactado:
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Safata d’entrada
Les millors

perles

El caganer català Hem despertat el progressisme
per Josep Ramon Ciurana

a televisió estatal russa va presentar fa uns dies en un informatiu un robot d’alta tecnologia que havia estat l’estrella en una
trobada juvenil de robòtica celebrada a la ciutat de Yaroslavl.
Alguns dels moviments del suposat robot van començar a despertar sospites i finalment es va descobrir que era un home disfressat.

L

auro Morandi és un italià de 79 anys que és l’únic habitant de Budelli, una petita illa del nord de Sardenya. Fa
30 anys que hi viu, instal·lat en una barraca. Ara, però,
les autoritats li han anunciat que ha de marxar i que la barraca
serà enderrocada, ja que es vol augmentar la protecció de l’illa.

M

a família de l’arquitecte català José Antonio Coderch de Sentmenat ha donat al Museu Reina Sofia de Madrid el seu extens
arxiu, format per 9.800 documents. Coderch va ser un dels
grans arquitectes de la postguerra gràcies a les seves construccions
modernes i totalment allunyades dels cànons de l’època.

L

l futbolista del Barça Gerard Piqué té gairebé tancada la
compra del FC Andorra. Piqué té com a objectiu portar el
club fins al futbol professional. L’equip andorrà, fundat el
1942, forma part del futbol català i actualment juga a la Primera
Catalana. El jugador del Barça també assumirà el deute del club.

E

l Congrés dels Diputats va viure fa pocs dies una imatge gairebé insòlita. La del parlamentari de Podemos Alberto Rodríguez elogiant el diputat del PP Alfonso Candón, que vivia l’última sessió a l’hemicicle. Rodríguez va dir a Candón les següents
paraules: “Vostè és una bona persona i el trobarem a faltar”.

E
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Mà dura
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Volem ser lliures
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L’exjutge Elpidio Silva portarà
el cas de Defensem el Castell

4

Multes de fins a 3.000 euros
per als clients de la prostitució a Gavà
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El Parc Agrari s’afegeix
a la ‘Barcelona Slow Food guide’

No es tracta de parlar sobre la figura que es posa en un racó del
pessebre i distreure la mainada en
la seva recerca a veure on està amagat. Es tracta de l’expressió en el
nostre llenguatge comú, si es vol dir
també escatològic. Diem “cagar-se
a les calces” quan algú desisteix de
fer una cosa; “cagadubtes” a la persona que no pren decisions en el
moment; “cagat de por” al que té
por; es fa “cagar el Tió”...
Però, sempre hi ha un però, als
catalans també se’ns penja la llufa de ser fenicis, jueus, maçons i la
cirereta del pastís de ser uns “cagats” en el sentit de covardia.
La dreta molt dreta (els podem
dir extrema dreta o no?) que està
guanyant terreny a Espanya, com
ha quedat demostrat a les eleccions andaluses, fa gala de ser molt
mascle. Del tema intel·ligència i
cervell no en parlen, això sí, l’Abascal surt a cavall escortat per una
colla de genets, acompanyats d’una música potent i fanfàrries cap
a no se sap on. Diuen que van a
“reconquerir” Espanya de la púrria esquerranosa. Salvar-la de les
urpes de l’independentisme. Són
els moderns senyors Pelai del segle XXI. Una pàtria, un rei, una
llengua i una nació. A algú li sona
aquesta cançó? La lletra és molt
clara, és neofalangista, i la música qui la posa, l’IBEX 35? A Andalusia, i per extensió a Espanya,
ara es “caguen a les calces” veient
el resultat que ha tret VOX a les
eleccions i Susana Díaz clama
que s’ha de negociar entre partits
moderats perquè l’extrema dreta
no entri al govern andalús.
Ves per on, tant que gallardegen, resultarà que també són uns
caguetes!

per @ModernetdeMerda
Un fenomen inexplicable i realment preocupant sobrevola Catalunya des que diumenge VOX
va irrompre amb força al parlament andalús. És el que tracta de
vincular l'independentisme amb
l'auge d'aquest feixisme descarnat, explícit i terriblement orgullós de si mateix.
Ho hem vist altres vegades,
normalment solia arribar des
d'altres punts de l'Estat. Venia Pablo Iglesias i et deia que tal. Bé.
Però aquest cop no només se'ns
han atribuït des de fora les culpes
d'haver alçat 12 homes a Andalusia, sinó que a l'atac s'hi han sumat moltes veus catalanes que
han jugat a la mateixa estratègia.
Veus quasi totes procedents d'un
determinat progressisme -el més
vell i el més nou però antic- que
han esclatat i han tret tota la bilis que duien dins.
I aquest episodi m'ha fet reflexionar, perquè, pensant-hi
fredament, és gros. Déu-n'hi-do,
com hi van. Com hi van contra
un projecte que és el de la república i que, en principi, no és tan
diferent del seu. Com hi van
contra uns valors i uns ideals que
en el fons són també els seus, els
de la democràcia, la justícia, la llibertat, etc. El marc teòric de la república catalana, del que es vol

aconseguir, no deixa de ser força similar al de la seva república espanyola.
Però, sobretot, com hi van tenint en compte que davant hi tenen el feixisme. El puto feixisme
alçat davant seu. Aquell passat
contra el qual vam lluitar tots plegats. El pitjor dels episodis, el mal
més exagerat. I prefereixen abocar-ho tot contra l'altra república -sense que l'acusació tingui
cap sentit, a més, cap mena de
sentit- que no pas encarar la realitat i batre el gran problema, el
que tenen a casa seva, el que els
devora i els crema als peus.
No és, per tant, el fet que critiquin l'independentisme el que
sorprèn (el joc de la política és
aquest i el practiquem tots) sinó
el moment i la tria de l'enemic.
El moment és l'auge del feixisme
orgullós i l'enemic som nosaltres.
Com més hi rumio, més em
pertorba. I més m'inquieta trobar la resposta a una pregunta.
Veient com ara intenten destrossar el republicanisme i no pas
el feixisme, veient que tot apunta que l'enemic important són
més els independentistes catalans que no pas el neofranquisme, ¿a quina trinxera es col·locaran el dia que aquests últims
ens vinguin a buscar?

Línia Mar no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

Vist a les xarxes

#ProtestaMossos

@QuicoSalles: Els Mossos d’Esquadra
amenacen amb una “grip blava” el 21 de
desembre si no hi ha acord abans amb el
Govern.

#NoPassaran

@HiginiaRoig: Aquells dies on el marge
de dubte és zero. Tota la solidaritat amb
@Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana. Barcelona,
ciutat oberta.

#Refugiats

@bcn_hg: Coneixes #Umbral? És un projecte artístic que vol reflexionar sobre la
crisi dels #refugiats amb instal·lacions al
metro.
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» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

4Catalunya està estretament lligada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dediquen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant creixement: el 44% de les actuals entitats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamisme del sector. A més, segons un informe recent promogut per la Generalitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de voluntariat, dada que planteja la necessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.
El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva contribució és bàsica per generar progrés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del compromís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.
Els àmbits d’activitat més presents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’esport, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de voluntariat que s’adeqüi a les seves inquietuds i desitjos. Per això, és bàsic que aquesta oferta estigui recollida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat.
Atesa la necessitat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitàriaha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.
‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de voluntariat ideal per a cada persona i, al-

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat
hora, simplifica i automatitza la cerca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre.
És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visualització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les seves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats.
Per fer-ho possible, s’ha implementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.
A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, filtrades per la seva temàtica, pel tipus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plataforma llistarà les propostes de voluntariat segons les preferències seleccionades.
Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya pretén animar moltes més persones a demostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la proposta més adequada que canviï
també la seva.

El voluntariat, en xifres
aUna tercera part de les organitzacions

només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat

més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat

només en el mateix municipi on tenen la seu.

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos

econòmics anuals que no superen els 15.000 euros.

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44%
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans
les que més temps dediquen al voluntariat.
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries

(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt,
tenen un nivell d’instrucció elevat.

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa

connectat.voluntariat.gencat.cat

i el 29% es troba jubilat/da.
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Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell
4La Maria té 71 anys. És de la Fundació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.
Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.
A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardineria o llegir, va començar a ser voluntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser voluntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.
La Maria va conèixer la seva entitat fent txi-kung. Allà, mentre practicava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una persona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va començar al centre de Santa Teresa.
Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar persones al txi-kung, la Maria fa massatges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha persones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”
La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialisme molt gran.”

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Casal Lambda de Barcelona.
Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.
La seva gran afició és el teatre -hi va cada setmana- i també... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’agrada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i amigues”, explica.
El Vicenç va decidir ser voluntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindicalistes en contra de la dictadura
franquista.
“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no havia dedicat gaire temps a la comunitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això estic aquí”, explica. Com a voluntari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Cinema Gai i Lesbià.
Quan se li pregunta com animaria una persona a fer-se voluntari, ho té clar: “La vida és curta, i perquè sigui intensa cal implicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”.

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí
4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre.
Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha estat molt vinculada a l’Orfeó.
L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè realment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconseguir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.
Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vinconnectat.voluntariat.gencat.cat

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos mesos d’edat.
En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més petits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi.
L’Alba anima altres persones a fer de voluntàries buscant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tingui. “Tota persona té una afició. Si té ganes de fer voluntariat, jo l’animo que ho faci perquè és molt gratificant.”
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Successos | Detenen tres lladres que robaven en trasters
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Els Mossos d’Esquadra han detingut tres veïns de la ciutat que havien comès 27
robatoris amb força a trasters de diferents finques del municipi. Els agents també els acusen d’haver robat en quatre cotxes aparcats en pàrquings comunitaris.

Salvem l’Olla del Rei portarà
la recuperació de l’espai al Ple
» L’entitat preguntarà per què no s’ha fet res a l’espai en nou mesos
» Defensem el Castell recull diners per pagar els costos del litigi
URBANISME4La plataforma
Salvem l’Olla del Rei preguntarà al Ple del 20 de desembre si
l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per modificar el Pla General Metropolità i protegir els terrenys de l’espai natural de l’Olla del Rei, que encara són urbanitzables. De fet, tots els partits van votar a favor d’aquest
canvi en una moció presentada
al Ple del passat 22 de març, però
l’entitat no té coneixement que
el procés hagi començat. Fonts
de l’entitat expliquen que fa mesos que no reben informació
per part del govern local sobre el
tema i per això han decidit portar la qüestió al Ple.
A banda de la pregunta sobre
la modificació del PGM, Salvem
l’Olla del Rei també preguntarà
al consistori què està fent per restaurar l’espai on s’havia de fer l’edifici de l’ICFO, que finalment es
construirà en una altra parcel·la
que no suposa cap impacte am-

L’espai no s’ha restaurat des de l’aturada de les obres. Foto: Salvem l’Olla del Rei

biental. L’entitat critica que cada
vegada que demana explicacions
a l’Ajuntament, aquest s’escuda
dient que no és la seva responsabilitat i això provoca que l’espai es va deteriorant “perquè
ningú se’n cuida”, posant com a
exemple que a mitjans de desembre l’entitat va tancar l’espai
amb una tanca perquè alguns
conductors feien servir el terreny d’aparcament.

PROCÉS JUDICIAL LENT
Per altra banda, pel que fa al contenciós administratiu presentat
per Defensem el Castell contra
l’Ajuntament, l’entitat explica
que el procés està en marxa
però que els tràmits judicials
“són molt lents”. De moment, la
plataforma ha posat en marxa diferents iniciatives com la venda
de calendaris solidaris per recollir diners per pagar les costes.

Il·luminació als carrers
per fomentar el comerç local

COMERÇ4Més de 200 punts
de llum il·luminen els principals
carrers comercials de la ciutat
des de principis de desembre.
L’encesa de la il·luminació nadalenca es va fer el passat 30 de
novembre a la plaça de l’Església en un acte que va comptar
amb la participació de la presidenta del Gremi del Comerç,
Mari Cruz Durán, i el president
del Gremi d’Hostaleria, Manuel
Ángel Ortiz.

Aquests dos sectors tindran
un paper important en el Pla estratègic que està elaborant l’Ajuntament per animar els veïns
i veïnes que facin les seves compres nadalenques als comerços
de la ciutat.
A més, la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra han posat
en marxa una campanya per
reforçar la vigilància policial
durant les festes a les zones comercials de la ciutat.

Publiquen un llibre sobre
l’arxiu més antic de la ciutat
HISTÒRIA4Un capbreu on es reconeixen els drets que el Baró de
l’Eramprunyà té sobre les seves
terres. Aquest és el document
més antic de la ciutat que s’ha
trobat fins avui i que ara s’ha
convertit en llibre. El pergamí,
datat del 1588, recull unes escriptures públiques firmades
per Pere Térmens i Joan Hug Fivaller March i de Palau, baró de
l’Eramprunyà.
L’Arxiu Municipal, entitat
que es dedica a conservar el patrimoni documental de la ciutat,
es va encarregar de restaurar-lo,

ja que estava en molt mal estat
de conservació. Gràcies a aquesta tasca també es va poder traduir del llatí medieval al català.
Ara, aprofitant que fa 430
anys que es va firmar el document, l’Arxiu i l’Ajuntament
han publicat un llibre on s’explica què és aquest document i
quina importància té per a la
ciutat. D’aquesta manera, el
consistori vol evitar que aquest
document caigui en l’oblit. Per
això, el llibre recull tota la informació i documentació que hi
ha sobre el pergamí.

Pintades a la seu del PSC
contra el Consell de Ministres

POLÈMICA4Diferents seus del
PSC, entre elles la de Castelldefels, es van despertar dimarts 18
de desembre amb diferents pintades reivindicades per Arran i
Endavant. Els grups independentistes ho van fer per criticar
el Consell de Ministres que el govern de Pedro Sánchez farà a la
Llotja de Mar de Barcelona divendres 21 de desembre i per
això van escriure “21-D, tombarem el règim”.
A banda de la seu de la ciutat, també van patir pintades les
façanes de les seccions locals del

PSC del Prat, la de Viladecans i
la de Gavà.
El secretari d’organització
del PSC, Salvador Illa, explica
que han denunciat als Mossos
d’Esquadra els fets, que s’han
produït a 14 seus de diferents
llocs de la comarca. Per la seva
banda, l’alcaldessa de la ciutat i
membre dels socialistes, Maria
Miranda, va denunciar “aquest
i qualsevol altre atac” i va afegir,
a través de les xarxes socials, que
“aquest tipus d’actes ens donen forces per seguir treballant” per a la ciutat.
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Seguretat | Esquerra reclama més policia a Gavà Mar

Desembre 2018

Els republicans van demanar al Ple del 29 de novembre que es recuperin les patrulles conjuntes de Policia Local i Mossos d’Esquadra durant l’estiu al barri de Gavà
Mar. L’objectiu és combatre l’augment de robatoris que s’ha detectat a la zona.

Reclamen més implicació
de la Generalitat al Parc Agrari
» És una petició conjunta dels ajuntaments de Gavà i Viladecans
» L’activitat agrícola genera 1.200 llocs de feina directes a la zona
AGRICULTURA4Més implicació
en el desenvolupament del Parc
Agrari. Això és el que reclamen
l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz, al Govern de la Generalitat. En una visita que van fer
a la zona agrícola el passat 30 de
novembre, els dos batlles van
destacar que, tot i ser l’administració que té les competències, la
conselleria d’Agricultura ha destinat poc més de 6.000 euros al
pressupost del Parc Agrari d’aquest 2018. És per això que reclamen a la Generalitat que augmenti la partida per garantir el futur de l’activitat agrícola i resoldre els problemes que ara pateix.
En aquest sentit, pagesos i
ajuntaments apunten a l’Agència
Catalana de l’Aigua, ja que els aiguats que han caigut a la zona durant aquesta tardor han fet aflorar la falta de neteja a les rieres i
les mancances que hi ha en els
sistemes de drenatge per des-

Inversió de 3 milions d’euros
per posar al dia els pavellons

EQUIPAMENTS4El pla per posar al dia les diferents instal·lacions esportives de la ciutat encara la recta final després de les
25 obres de millora que s’han fet
a diferents equipaments de la
ciutat. Una de les més importants ha estat la construcció de
la nova pista esportiva Marcel·lí
Moragas, que es va inaugurar a
principis d’estiu.
Altres espais on, des de la posada en marxa del Pla de Modernització d’Equipaments Es-

portius el 2016, s’han fet actuacions són les instal·lacions esportives de Can Tintorer, Diagonal o Can Torelló o als pavellons de la Sala de Barri i Jacme
March.
Durant el 2019 s’acabaran les
actuacions previstes als diferents equipaments esportius de
la ciutat, que tenen per objectiu
millorar els serveis que ofereixen
als usuaris i que suposaran una
despesa total de poc més de tres
milions d’euros en tres anys.

Els alcaldes de Gavà i Viladecans visitant el Parc Agrari. Foto: Ajuntament

guassar l’aigua de pluja cap al mar
més ràpid. També creuen que cal
treballar per automatitzar els sistemes de reg per evitar que es perdi aigua durant el procés.
Agricultors i alcaldes també
van coincidir a destacar que el
Parc Agrari crea 1.200 llocs de
treball directes, cosa que de-

mostra el potencial agrícola de
la zona. Per això demanen un
pla de desenvolupament econòmic del sector agroalimentari al Parc Agrari i que el Consorci
i els membres que el formen puguin exercir les seves competències en polítiques territorials, sectorials i ambientals.

Visita de l’equip de govern al pavelló de Can Tintorer. Foto: Ajuntament

Jordi Borràs, a La Màquia
SOCIETAT4El fotoperiodista
Jordi Borràs va presentar el seu
llibre sobre el procés el passat divendres 14 de desembre a l’Ateneu Popular La Màquia. L’obra, titulada Dies que duraran
anys, explica a través de les fotografies més icòniques els diferents moments viscuts els darrers mesos del 2017, des del Ple
del Parlament del 6 i 7 de setembre fins al referèndum de l’1
d’octubre i l’aplicació de l’article
155 per part del govern de Rajoy.

A banda de parlar del llibre,
l’acte va servir als assistents,
que van omplir l’ateneu, per comentar altres qüestions de l’actualitat, com l’augment de l’extrema dreta i els resultats de les
eleccions andaluses.
Borràs, que està a punt d’assolir el centenar de presentacions del llibre des que es va publicar el febrer de l’any passat,
va tancar l’acte firmant exemplars a tots aquells que li ho van
demanar.

Aquest acte organitzat per La
Màquia, juntament amb la secció local de la CUP i Arran, es va
fer pocs dies després que l’ateneu
popular fos víctima d’un atac
amb pintura.
Els fets van passar el passat
20 de novembre a la nit, quan alguns individus haurien tirat pintura a la persiana del local. Durant la mateixa nit, altres seus
d’entitats i partits d’arreu de
Catalunya van patir pintades i
atacs similars.

Una tarifa plana metropolitana
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» A partir de l’any que ve es podrà viatjar amb transport públic entre els 36 municipis
de la metròpolis de Barcelona amb títols d’una zona, cosa que implicarà grans estalvis

4L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) farà realitat, a partir de
l’1 de gener de 2019, la tarifa plana de transport públic a tota la metròpolis de la capital catalana, després que l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) hi hagi donat
llum verda. A partir d’aquesta data,
els 36 municipis que formen l’AMB
funcionaran com una única zona
tarifària (amb preu d'una zona),
amb el corresponent impacte econòmic positiu que això tindrà en el
preu dels bitllets i amb la repercussió que tindrà en la butxaca dels
ciutadans. En altres paraules, es podrà viatjar per tota la metròpolis de
Barcelona amb títols d’una zona.
Aquest canvi tindrà diversos
beneficis i avantatges. En primer
lloc, per als 36 municipis suposarà
una homogeneïtzació tarifària:
tota la metròpolis esdevindrà
una única zona (a preu d’una
zona). La majoria de títols se’n beneficiaran: el bitllet senzill, la T-10,
la T-50/30, la T-70/30, la T-Mes, la
T-Trimestre, la T-Jove i la T-Dia, entre altres, estaran inclosos en
aquesta unificació tarifària.
En segon lloc, la reducció del
preu de cada títol als municipis
metropolitans de la Zona 2 serà
considerable. De fet, en alguns casos pot arribar fins a un 50%: un
estalvi directe del bitllet que repercutirà de manera important en
la butxaca del ciutadà.
Per tant, i tenint en compte
aquest factor, amb aquesta reducció dels preus es preveu un
augment de la demanda de transport públic, amb un increment de
nous usuaris, que fins ara els frenava escollir el transport públic
per una qüestió econòmica.
L’AMB parla d’un previsible aug-

L’AMB preveu que

es faran 4,6 milions
de viatges més

ment de la demanda de transport
públic de 4,6 milions de viatges.
“Amb aquesta tarifa plana metropolitana, amb preu d’una zona,
iniciem un recorregut per fer més
accessible el transport públic”,
afirma el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni
Poveda, recordant que era una
llarga reivindicació dels veïns i
alcaldes dels municipis metropolitans de la segona corona.
Amb mesures com aquesta,
que afavoreixen i faciliten el canvi
d'hàbits cap a una mobilitat més

Moure’s en transport públic, com ara en bus, pels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona serà més barat a partir del gener. Foto: AMB

sostenible, Poveda recorda que
l'AMB busca traspassar usuaris del
vehicle privat al transport públic.
“Volem reduir les congestions de
les principals vies i, sobretot, la contaminació atmosfèrica que això
comporta”, diu, afegint que en una
segona etapa també es contempla
un pla amb millores del servei de
transport públic i les infraestructures als 18 municipis metropolitans de la segona corona.
Per tant, a partir de l’any vinent, a totes les relacions entre els
36 municipis metropolitans (18 de
la primera corona i 18 de la segona corona) se’ls aplicarà la tarifa
equivalent a una zona tarifària. Per
a la resta de desplaçaments entre
qualsevol municipi de l’AMB i un
municipi del sistema tarifari extern
a l’àmbit metropolità es mantindrà la zonificació actual del sistema. Així doncs, cap viatge dins
l’àmbit de l’ATM es veu perjudicat
per la mesura.

ple, va a la UAB amb la T-Jove de
dues zones i que ara passarà a
comprar-ne una d’una zona.
TRIBUT METROPOLITÀ
Tot plegat suposarà que els municipis metropolitans de la Zona 2 s’igualin als de la Zona 1, en drets i
també en deures. Per tant, els primers passaran a pagar el Tribut Metropolità, com ja estan fent els municipis metropolitans de la Zona 1.
Aquest tribut constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada
l’AMB amb l’objectiu de finançar els

serveis prestats en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona. A
la pràctica, el cobra l’AMB en forma de recàrrec sobre l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i es calcula basant-se en un percentatge d’aquest tribut de cada bé immoble.
El Tribut Metropolità finança
les actuacions necessàries per
aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en
matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a
l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori.

CASOS PRÀCTICS
Amb tot, l’estalvi d’una persona
que comprava, per exemple, una
T-10 de dues zones cada setmana i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona serà d’un 49%. Si
el supòsit d’utilització és de 4
targetes al mes, l’estalvi anual
pot arribar als 500 euros.
En el cas d’una persona que
comprava la T-Trimestre de dues zones i que ara passarà a comprar-ne
una d’una zona, l’estalvi serà d’un
26%: uns 200 euros l’any. El mateix
percentatge d’estalvi que el d’un estudiant universitari que, per exemCONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

L’estalvi d’algú que

comprava una T-10
de dues zones cada

setmana i que ara en
comprarà una d’una
zona serà d’un 49%
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Refugiats | L’Ajuntament firma un acord amb la UB
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El consistori s’ha sumat al Programa de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte de la Universitat de Barcelona. L’Ajuntament aportarà 26.000 euros al projecte perquè els refugiats puguin estudiar a la universitat.

S’aproven els pressupostos
amb tota l’oposició en contra
» El govern destaca l’esforç en política social i foment de l’ocupació
» Guanyem va presentar una esmena a la totalitat que va ser rebutjada
ECONOMIA4El govern local,
format pel PSC i Iniciativa, va
aconseguir tirar endavant els
pressupostos municipals de l’any
que ve al Ple que es va celebrar
el passat 29 de novembre. Però
els comptes del 2019, els últims
d’aquest mandat, no comptaran amb el suport de l’oposició.
De fet, el grup que va anar
més enllà va ser Guanyem, que
va presentar una esmena a la totalitat. El partit considera que el
pressupost presentat “no afronta les reformes estructurals que
necessita” el consistori, no atén
“les necessitats actuals i els interessos dels veïns” i afegeix
que l’oposició no ha pogut participar en l’elaboració dels
comptes.
La resta de partits coincideixen en el mateix punt i tots
critiquen el govern local perquè
no ha escoltat les seves propostes. Un dels punts més criticats
dels comptes per l’oposició és la

L’Ajuntament tindrà 65 milions d’euros de pressupost. Foto: Google Maps

pujada de l’IBI d’un 1,5%. La portaveu de Ciutadans, Carolina
Torres, va dir que aquesta decisió suposa “augmentar la pressió fiscal cap als veïns” un any
més. Per Esquerra Republicana,
no té sentit aquest augment tenint en compte les “xifres rècord
de superàvit i de reducció de
deute municipal”.
El pressupost del 2019 serà
de 65,3 milions d’euros, inferior

al d’aquest any. Una de les causes és la reducció dels ingressos,
que cauran per sota dels sis
milions d’euros. A l’hora de
presentar-los, el govern local va
explicar que els comptes de
l’any que ve es basaran en quatre eixos que tindran les polítiques socials, la millora de la ciutat, les polítiques culturals i
d’educació i el foment de l’ocupació com a prioritats.

Activitats durant les festes
per un Nadal més saludable

COMERÇ4Les associacions de
comerciants i l’Ajuntament s’han
unit per promoure la campanya
‘Salut i Bones Festes!’, que oferirà diferents activitats durant les
festes nadalenques perquè els
veïns i veïnes es mantinguin actius. La intenció de la campanya és “compensar algunes de
les calories que mengem de
més”, expliquen des del consistori.
La imatge de la campanya se-

ran verdures de l’horta de la
ciutat amb motius nadalencs, ja
que el consistori vol fomentar el
consum de productes de proximitat per donar valor a les empreses locals i de l’entorn. Comerciants i consistori també volen que els ciutadans facin les
compres al comerç de proximitat i, per convidar-los a sortir al
carrer, des del 4 de desembre estan encesos els ornaments nadalencs lluminosos de la ciutat.

Volen que tots els trens que
passen per la ciutat hi parin
MOBILITAT4L’estació de tren
de Viladecans “encara és un
‘baixador’ de segon ordre”. Així
de contundent es va mostrar
l’alcalde de la ciutat, Carles Ruiz,
durant la reunió que va mantenir el passat 27 de novembre
amb el delegat del Govern de la
Generalitat a Barcelona, Juli
Fernàndez.
La trobada va servir per parlar sobre diferents qüestions,
com el projecte de transformació de la carretera C-245 o l’ordenació del litoral. Però la mobilitat va ser un dels temes prin-

cipals, ja que tal com destaca el
consistori, la ciutat, que té més
de 66.000 habitants, és la més
gran de la línia R2 Sud entre
L’Hospitalet i Tarragona i no tots
els trens que passen s’hi aturen.
El passat 11 de desembre,
Ruiz també va fer arribar aquesta reivindicació, que els viladecanencs i viladecanenques que
utilitzen el servei de Rodalies fa
anys que reclamen, a Pere Macias, que al setembre va ser nomenat coordinador del servei
de Rodalies a Catalunya pel govern del PSOE.

El jutge manté les mesures
cautelars a Tamara Carrasco

TRIBUNALS4L’Audiència Nacional manté la prohibició de
sortir de la ciutat a Tamara Carrasco tot i haver deixat d’investigar-la per delictes de terrorisme, tal com va demanar la
Fiscalia el mes passat. El 13 de
desembre, el jutge va anunciar
que mantenia les mesures cautelars que, entre altres coses,
impedeixen sortir de la ciutat a
la membre del CDR.
Carrasco fa nou mesos que
no pot sortir de la ciutat i, segons
el grup que li dona suport,
aquesta situació es pot arribar a

allargar mig any més, mentre espera que un jutjat de Catalunya
assumeixi el seu cas i digui de
quins càrrecs se l’acusa. El grup
considera que la prohibició de
sortir de la ciutat és una “eina de
repressió superpotent” contra
Carrasco.
Per denunciar la seva situació,
dijous 20 de desembre es farà
una marxa de torxes. Organitzada pel col·lectiu Rescat, tradicionalment s’havia fet a Molins de
Rei, però aquest any s’ha traslladat a la ciutat perquè Tamara Carrasco hi pugui participar.

Cuidar els tresors patrimonials
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» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural, la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni arquitectònic de la demarcació, mitjançant obres de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis monumentals i jaciments arqueològics. Aquesta és la inversió més important feta, en un sol any, per la Diputació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL).
Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una“aposta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la demarcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme
la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arquitectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.
A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà economies vinculades al turisme i “provocarà un benefici col·lateral extraordinari” pel fet que “molts d’aquests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni”i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia“per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Diputació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, millorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, implantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Diputació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, donant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la pervivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poderlo usar o millorar-ne l’ús actual.
Pel que fa als edificis o edificacions d’interès històric, cultural, ar-

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corporació han de formar part d’un projecte que tingui per objectiu donarlos valor i difondre’ls.
Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 20162019’, també ha comptat amb un reconeixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Més d’un segle de protecció

Les obres permetran
garantir la seguretat
dels edificis

@diba

4El suport de la Diputació de Barcelona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’Enric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i oferir suport tècnic i científic als municipis a l’hora de dur a terme actuacions en els seus monuments i
centres històrics.
Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salvaguarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’història, l’SPAL s’ha convertit en un referent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avantguarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, catalogació i restauració.
Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).
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Campanya | Volen l’esquelet de la balena a la ciutat

Desembre 2018

Una iniciativa ciutadana reclama que l’esquelet de la balena trobada a la platja
del Prat el 1983 torni a la ciutat. Fins ara, els ossos estaven exposats al Zoo de
Barcelona, però pel mal estat de conservació l’han hagut de retirar de l’espai.

Els regants del Llobregat
porten l’ACA als tribunals
» Els pagesos volen implicar-se directament en la gestió de l’aigua
» Adverteixen que ha començat “la guerra de l’aigua” al Llobregat
Pau Massip
EL PRAT
La comunitat de regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat
ha decidit presentar un contenciós administratiu al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'Agència
Catalana de l'Aigua. Els pagesos
del Delta del Llobregat que aprofiten les aigües superficials per
regar els seus camps consideren
que l'agència pública es va equivocar quan va desestimar les
al·legacions que els regants li van
presentar davant el veto d’Agbar
a què els pagesos se sumessin a
la Comunitat d’Usuaris d’Aigües
del Delta del Llobregat.
Jordi Codina, advocat de la
comunitat de regants, ha explicat a Línia Mar que el TSJC ja ha
admès la denúncia a tràmit i ha
començat a estudiar la docu-

Els regants denuncien que Agbar els veta. Foto: Arxiu

mentació que li han presentat.
Codina assegura que, amb
aquest cas, ha començat “la guerra de l’aigua del Llobregat”.
GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA
Al març, els regants van explicar
que volien formar part de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües del
Delta del Llobregat perquè
aquest òrgan és l’encarregat de
gestionar l'aigua a la part baixa

del riu i ells s’hi volien implicar
directament.
Però asseguren que Agbar
no ho va acceptar perquè els pagesos es convertirien en el segon
grup de més pes a l'òrgan. Per
això, la companyia d’aigües va
aprovar un canvi d’estatuts que
els pagesos consideren irregular
i va deixar els regants fora. Ara,
estan convençuts que els tribunals els donaran la raó.

La Ricarda acull la Fira Tapa
del Pota Blava i la carxofa

GASTRONOMIA4L’antiga granja lletera de La Ricarda va ser
l’escenari triat per acollir, per segon any, la 45a edició de la Fira
Avícola del Prat.
Del 14 al 16 de desembre, el
pollastre Pota Blava i la carxofa
del Prat van tornar a ser els
protagonistes de l’oferta gastronòmica local. Per a tots els que
es van apropar a l’espai, a tocar
del Parc Agrari, durant aquests
tres dies, els bars i restaurants

que van participar en la mostra
van elaborar més d’una vintena
de tapes.
Una de les novetats d’aquesta edició va ser l’Aula de Cuina, un
espai on es van fer diferents tallers culinaris a càrrec de quatre
cuineres de la ciutat. Altres propostes que van tornar a triomfar
van ser el menú del Consell Regulador Raça Prat, l’esmorzar
de pagès o el take away Pota Blava, tot un clàssic de la Fira.

Es presenta el Pla de Salut
Local per als pròxims cinc anys
SALUT4Promoure la salut física i mental i el benestar dels
veïns i veïnes de la ciutat. Aquest
és l’objectiu del Pla de Salut Local que ha presentat l’Ajuntament i que implica la inclusió de
la salut en totes les polítiques.
El document enfoca la salut
pública des d’un punt de vista
ampli i transversal i implicarà actuacions en àmbits com el medi
ambient, l’habitatge o l’educació.
Per això, tindrà quatre eixos bàsics d’actuació que es basaran en
el benestar emocional, els hàbits
i estils de vida saludables, l’e-

ducació i la reducció de les desigualtats i la protecció dels riscos
per a la salut.
El pla, que es desenvoluparà
durant els pròxims cinc anys, segueix l’estratègia proposada per
l’Organització Mundial de la Salut, que veu la salut pública com
una qüestió àmplia i transversal.
L’objectiu del projecte és ajudar els ciutadans a mantenir i
millorar la seva salut, oferint
els instruments necessaris per
fer-ho, i amb la intenció d’acabar
amb les desigualtats socials que
condicionen la salut.

El cantant d’OT Alfred Garcia
publica el seu primer disc

MÚSICA4El músic i cantant del
Prat, Alfred Garcia, que es va fer
famós gràcies a la seva participació en el programa ‘Operación
Triunfo’, ha publicat el seu primer disc en solitari.
L’àlbum es va donar a conèixer el passat divendres 14
de desembre i porta per títol
1016, el número amb el qual es
va presentar al càsting del programa de Televisió Espanyola
que busca nous talents musicals
i que a ell li va permetre anar al
Festival d’Eurovisió de l’any passat, que es va fer a Lisboa.

Tot i que és el seu primer disc
en solitari, Alfred ha comptat
amb la col·laboració de diferents cantants. Una de les més
especials és la d’Amaia Romero,
que va ser companya seva al
concurs i amb qui va mantenir
una relació sentimental fins fa
unes setmanes. També hi han
participat Paula Jornet, Love of
Lesbian i Carlos Sadness.
I qui té un altre paper especial al disc és la ciutat, ja que
l’última cançó és una nova versió, cantada pel mateix Alfred, de
l’Himne del Prat.
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Una segona vida per a l’aigua
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» L’AMB promou l’ús d’aigua regenerada per incrementar l’autosuficiència hídrica del territori
» Ja s’estudia la implantació contínua d’aquesta aigua per millorar el cabal del riu Llobregat

L’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Llobregat és una referència europea. Fotos: AMB

4Ser una metròpolis sostenible
passa, entre altres mesures, per
millorar la gestió de l’aigua. Així ho
defensa l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), que aposta per
l’aigua regenerada per incrementar l’autosuficiència hídrica
del territori.
En aquest sentit, s’està estudiant la incorporació d’aigua regenerada fora dels períodes de sequera com a complement de les
fonts d’abastament actuals amb
l’objectiu d’incrementar la garantia i la ja citada autosuficiència hídrica de l’àrea metropolitana de
Barcelona, en el marc del conveni firmat entre l’AMB i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a principis
del 2018.
I és que el passat mes d’abril va
entrar en funcionament la planta
de tractament terciari de la depuradora del Llobregat, l’Estació
de Regeneració d’Aigües (ERA),
que tracta l’aigua depurada per a
usos diferents dels relacionats
amb l'aigua de consum humà,
com ara el reg agrícola, la neteja
urbana i els usos industrials i ambientals, entre altres. És el que es
coneix com a aigua regenerada,
gràcies a la qual, a més, l'aigua po-

tabilitzada es pot reservar exclusivament per al consum de boca.
“Històricament sempre hem
tingut molta dependència hídrica
del Ter, generant un impacte medi
ambiental que hem de revertir”,
apunta Eloi Badia, vicepresident de
Medi Ambient de l’AMB. “Fins ara
l’aigua residual arriba al Prat i s’aboca al mar un cop ha passat els filtres de l’estació depuradora”, afegeix Àlex Prada, responsable de sa-

L’aigua regenerada té
diversos usos, com el

reg o la neteja urbana
nejament de l’AMB. L’ERA permet
anar més enllà del primer tractament i, “amb l’ajuda d’un component químic”, s’extreu de l’aigua
tota la matèria orgànica perquè pugui ser utilitzada per als usos anteriorment apuntats.
Amb tot, Badia defensa la importància de l’aigua regenerada i
l’impuls de la reutilització com un
eix estratègic del model de gestió

Per un preu just

de l’aigua sostenible i en línia amb
l’economia circular.
És per això que un grup d’experts ja està estudiant la possibilitat d’abocar aigua regenerada al
tram final del riu Llobregat de forma contínua per incrementar el seu
cabal i disposar de més aigua per
ser potabilitzada, més enllà del
que ja es fa en episodis de sequera. “Hem d’aprofitar al màxim els recursos propis per no dependre de
conques externes: buscar solucions pròpies”, conclou Badia.
REFERÈNCIA EUROPEA
Per fer-ho es necessitava tenir totalment operativa l’ERA del Llobregat, que principalment es va
construir per poder augmentar el
cabal que circula pel riu i recarregar els aqüífers. Aquestes instal·lacions són gestionades per l’AMB i
poden arribar a produir fins a tres
metres cúbics per segon, que és el
consum equivalent d’aigua per a
una població de més d’un milió
d’habitants o, en altres paraules, un
25% de la demanda de l'àrea metropolitana de Barcelona. Unes
prestacions que converteixen
aquesta estació de regeneració
d’aigua en referència europea.

4Un altre dels objectius de l’AMB
és garantir l’accés de tots els ciutadans de la metròpolis de Barcelona a l’aigua. I per aconseguir-ho,
el primer que cal fer possible és un
preu just de les tarifes.
Badia remarca que,“gràcies a les
polítiques tarifaries de l’AMB, en els
últims dos anys el rebut de l’aigua
s’ha reduït un 4%, cosa que suposa
un estalvi de 13 milions d’euros per
a la ciutadania”. “En aquest mandat
només hem tocat la tarifa de l’aigua
per abaixar-la”, diu, recordant que durant els 10 anys anteriors havia crescut de forma sostinguda.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

Més recentment, el ple del
Consell Metropolità de l’AMB ha
aprovat el decret de la vicepresidència de Medi Ambient que demanava frenar l’increment del
4,1% per a les tarifes d’aigua potable de l’entorn metropolità, proposat per Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana del Cicle
Integral de l'Aigua (ABEMCIA).
Amb tot, i a banda de la sostenibilitat, aquest és l’altre cavall de
batalla de l’AMB. En paraules de Badia, l’objectiu últim és “que la ciutadania pagui un preu just per
l’aigua” que consumeix.
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Bàsquet | El BBA jugarà les semis de la Lliga Catalana EBA

El BBA Castelldefels és, juntament amb el CB Igualada, el primer equip classificat per a
les semifinals de la Lliga Catalana EBA, que començaran a disputar-se durant el mes de
febrer de l’any que ve. El seu rival sortirà de l’eliminatòria entre el Mataró i el CB Quart.

El 19è Cros de Gavà reuneix
més de 1.000 participants
» Durant el matí del passat diumenge 16 es van disputar 16 curses
» Domènech i Corachan guanyen la Pujada al Castell de Castelldefels
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
La gran cita atlètica gavanenca de
cada any, el Cros Ciutat de Gavà,
va celebrar la seva dinovena edició el passat dia 16 amb una
molt bona assistència: segons
explica el Club Atletisme Gavà,
l’organitzador de la prova, més
d’un miler d’atletes de diferents
categories no van voler deixar escapar l’oportunitat de participar en la prova.
La més esperada, com gairebé sempre, va ser el Gran Premi,
disputat per promeses sèniors i
màsters, que va guanyar Abdelmounim El Jouk (atleta de la UA
Lleida i ex del CAG) amb una
marca de 20 minuts i 10 segons.
L’atleta del Gavà Miquel Domènech va penjar-se la medalla de
plata, mentre que el tercer va ser
Abderrahim Ougra, del GEiEG.

El podi d’una de les competicions del Cros. Foto: CAG

Pel que fa a la categoria femenina, Ester Guerrero, de l’Avinent Manresa, va ser la guanyadora, seguida d’Aitana Domènech, de l’ISS L’H, i de Sílvia Abella, del Barcelona Atletisme.
Durant el matí també es van
celebrar proves de categoria base
o la Cursa Popular. La prova, a
més, va servir per col·laborar
amb La Marató de TV3, ja que els
assistents podien col·laborar amb
un donatiu a l’entrada.

33A PUJADA AL CASTELL
Gavà, però, no ha estat l’única
ciutat de la comarca que ha aprofitat aquesta recta inicial de desembre per celebrar una de les seves proves emblemàtiques. Va
ser el dijous 6, quan es va celebrar la 33a edició de la Pujada al
Castell de Castelldefels.
Miquel Domènech i Judith
Corachan van ser els vencedors
de la cursa, que va reunir prop de
mig miler de competidors.

Un CCR invicte posa el punt
final a l’any visitant l’FS Salou

La primera volta (i
també l’any 2018) tenen data i lloc per al
primer equip del CCR
Castelldefels. Serà el pròxim diumenge 23 a les 12 del migdia a la
pista de l’FS Salou, l’escenari en
el qual l’equip d’Antonio Mesa
buscarà tancar, sense perdre cap
partit, la primera meitat de la
competició regular.
Els grocs voldran posar el
punt final a un 2018 excel·lent en

aquesta ciutat del Tarragonès; i és
que, fins ara, l’equip només ha
deixat de sumar de tres en tres en
dues ocasions: en la primera i en
la darrera visita del curs (a la pista del Barceloneta Futsal Esportiu i el passat dia 9 al camp de
l’Hospitalet Bellsport).
Després d’aquesta jornada,
la lliga s’aturarà durant unes setmanes, fins al segon cap de setmana de gener. En aquest primer
partit, l’equip visitarà el Pallejà.

Viladecans i Gavà es bolquen
amb la lluita contra el càncer
FUTBOL4Dos dels clubs de futbol de la comarca van voler col·laborar amb la lluita contra el càncer de La Marató de TV3 del passat diumenge 16. Les entrades del
derbi que van jugar el Viladecans
i el Gavà (2-2) a Primera Catalana es van destinar íntegrament a
l’activitat solidària, que enguany
va superar els 10 milions d’euros
recaptats, un nou rècord.
Després d’aquest empat, el Viladecans és quart a la classificació del grup 2 de la categoria amb
28 punts (un menys que el segon,
el Manresa), mentre que els ga-

vanencs són penúltims i només
han sumat 10 punts en 15 partits.
PRAT I UEC, CARA I CREU
Una categoria per sobre, a Tercera Divisió, l’AE Prat i la UE Castelldefels viuen moments de forma radicalment oposats.
Els potablava són tercers i ho
continuaran sent facin el que facin el dia 23 contra el Cerdanyola al Sagnier, mentre que el Castelldefels, avantpenúltim amb 15
punts, visitarà el difícil camp de
l’Europa el mateix dia 23, en la
lluita per fugir de la zona baixa.

Un CB Prat enfonsat a la taula
vol capgirar la seva situació

Contràriament a la
majoria de les competicions, la LEB Or
no s’atura per Nadal,
de manera que el CB Prat voldrà
aprofitar aquestes setmanes per
capgirar aquesta mala dinàmica.
Els de Dani Miret estan enfonsats
a l’última posició de la classificació amb una sola victòria (han
perdut els darrers nou partits), de
manera que, tot i que falta més de
mitja lliga, han de començar a obtenir bons resultats ràpidament.
El calendari, però, no acompanya gaire; els potablava visita-

ran el Covirán Granada el dissabte 22, rebran la visita del Canoe madrileny en l’últim partit de
l’any (el dia 29) i arrencaran el
2019 a Sant Joan Despí, visitant
el Barça B el 5 de gener.
SENSE OPOSICIÓ A CONDE
Per la seva banda, el passat dimarts 18 el club va anunciar que
Arseni Conde continua sent el
president del club després que no
es presentés cap candidatura més
al procés electoral. Enguany s’han
complert 32 anys que Conde és el
màxim dirigent potablava.
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Viu en línia

| Dragon Quest Builders 2
La segona part d’aquest videojoc de rol és una de les últimes
novetats de l’any. Els personatges tornen al planeta Alefgard.

Famosos

No t’ho perdis

Mario Casas està vivint un moment molt dolç en
l’àmbit professional. Després d’arrasar al cinema amb
El fotógrafo de Mauthausen i de confirmar la seva aparició a la sèrie Instinto, l’actor gallec està rodant actualment a Barcelona una nova pel·lícula per a Netflix. Es
tracta d’Hogar, un thriller que barreja temes com el
desig, l’ambició o la bogeria. La història explica com
un dels personatges fracassa a nivell laboral i, en un
intent per recuperar la seva vida passada, comença a
espiar la parella que viu al seu antic pis fins al punt
d’obsessionar-se amb ells. Tot i que l’actor assegura
estar satisfet amb el seu èxit laboral, el fet de posar-se
a la pell de personatges diferents li ha passat factura a
nivell físic. En concret, el gallec va haver de perdre
més de 20 quilos per interpretar el seu paper a El fotógrafo de Mauthausen però recentment va publicar
una fotografia a les xarxes socials per mostrar que ja
havia aconseguit recuperar el seu pes habitual.

Velázquez, al CaixaForum
Una exposició al CaixaForum de Barcelona, que es pot visitar fins al 3 de març, presenta diferents obres mestres del
pintor sevillà Velázquez (1599-1660) i d’altres pintors de la
seva època, com ara Tiziano, Rubens, Zurbarán o Murillo. La
mostra, batejada amb el nom de ‘Velázquez i el Segle d’Or’,
inclou set obres de l'artista sevillà. Algunes de les més destacades són ‘Mart’, ‘Adoració dels Reis Mags’ i ‘Bufó amb llibres’, cedides pel Museo del Prado. La tria de les obres s’ha
fet en funció d’un criteri expositiu temàtic que permet entendre millor l'originalitat de Velázquez com a narrador.

Llibres

La fitxa

?

M A R I O

QUI ÉS

Ser un dels actors del moment

...

ÉS FAMÓS PER

Va ser el protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’

Està rodant una pel·lícula a Barcelona

?

QUÈ HA FET

Es tracta del film ‘Hogar’, que s’estrenarà Netflix

El gallec mostra el seu canvi físic

...

A LES XARXES

Teatre

C A S A S

Casas ha recuperat més de 20 quilos en poc temps

Música

Pelis i sèries

Cementerio General
Tulio Mora

Nit de reis (o el que vulgueu)
William Shakespeare

Escandaliciós
Macedònia

Gotham
Bruno Heller

L’editorial barcelonesa Ediciones Sin
Fin publica una nova versió, revisada i
augmentada, del llibre amb el qual el
poeta peruà Tulio Mora va guanyar el
Premi Llatinoamericà de Poesia de
1989. Un poemari d’un dels personatges més importants del moviment artístic Hora Zero, del Perú, però pràcticament desconegut a Catalunya.

Al capdavant de la companyia Els Pirates, Adrià Aubert s’encarrega de dirigir
aquesta comèdia del cèlebre autor anglès, la primera que va més enllà d’una
simple història d’embolics. Una història
amb regust agredolç que parla d’amor
i de bogeria i on l’engany forma part
de la vida quotidiana dels personatges.
Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

El nou àlbum del grup familiar Macedònia, Escandaliciós (Promo Arts Music,
2018), ja és al carrer. Després de quinze
anys del primer CD i de quatre generacions de joves cantants, la formació segueix produint temes nous per als
nens i nenes. Escandaliciós és el segon
disc de les cantants actuals i demostra
l’evolució de les seves integrants.

La cinquena (i última) temporada d’aquesta sèrie que explica els orígens de
Batman s’estrenarà el dia 3 de gener. El
jove Bruce Wayne continua fent passes cap a la seva conversió en la figura
del cavaller fosc. Tot i que ha fet desaparèixer l’amenaça de Ra's al Ghul,
veurà com apareixen nous villans que
tornaran a amenaçar la seva ciutat.
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PROPOSTES
Castelldefels
DIMECRES 2 DE GENER
Matí-Tarda Nova crida a la solidaritat dels
veïns. El Banc de Sang i Teixits instal·larà una
de les seves unitats mòbils durant tot el dia.
/ Plaça de la Cultura.

‘Una titella de Rudolph’ a
la Ramón Fernández Jurado
Dijous 27 de desembre a les 18:00

Gavà
Nova jornada solidària del
100x100 Cap nen sense joguina
Dissabte 22 de desembre a les 08:30

Durant el matí del pròxim dissabte 22
se celebrarà una nova sessió del projecte solidari 100x100 Cap nen sense
joguina. / Nova Piscina Municipal de
Gavà.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
12:00 El dia 22 es farà l’acte d’inauguració de
l’exposició Tresors ocults. 40 aniversari del Museu de Gavà, una repassada a les quatre dècades de vida d’aquest equipament cultural.
/ Museu de Gavà.
Una titella de Rudolph, a càrrec d'Olga Berbetoros, serà el nom d’una de
les darreres propostes lúdiques d’aquest
any. / Sala taller infantil de la biblioteca RFJ.

DIUMENGE 13 DE GENER
10:00 El segon diumenge de l’any que ve es farà
una visita guiada al castell d’Eramprunyà, les
restes d’aquesta antiga fortificació, que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Viladecans
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
19:00 La globalització centra la trobada filosòfica
d'aquest mes de la Tertúlia filosòfica. Què és?
Com influeix en nosaltres? A qui beneficia?
seran algunes de les qüestions que es posaran sobre la taula. / Biblioteca Municipal.

DIMECRES 2 DE GENER
17:00 No podia fallar. El pròxim 2 de gener es
farà una nova edició de la Cercavila del Sereno Isidro, aquest popular personatge de la
tradició nadalenca de la ciutat. / Carrers del
Barri Antic i Eixample.

El Prat
‘Call me by your name’, la
primera proposta del Cineclub
Dimecres 16 de gener a les 20:00

Call me by your name, una de les millors pel·lícules de l’any 2017, serà el
títol escollit per a la primera sessió del
Cineclub 2019. / Cine Capri.

Esports
DISSABTE 29 DE DESEMBRE
EL PRAT Partit de bàsquet corresponent a la quinzena jornada de lliga LEB Or entre el CB
Prat i el Real Canoe de Madrid (18:15). / Pavelló Joan Busquets.

El CCR juga el primer partit del
2019 a casa contra el Barceloneta
Dissabte 19 de gener a les 18:00

DIJOUS 27 DE DESEMBRE
18:00 Nou taller monogràfic del Zona Jove, anomenat Cuina de supervivència, pensat per ensenyar a preparar pintxos i tapes amb allò que
trobem a la nevera de casa. / Centre Cívic Sant
Jordi - Ribera Baixa.

DIMARTS 15 DE GENER
19:00 Un mono en el espejo, la darrera obra de
Juan Sánchez-Enciso (exprofessor al Baldiri
Guilera) es presentarà el 15 de gener. / Cèntric Espai Cultural.

CASTELLDEFELS Partit de futbol sala
de la dissetena jornada de Segona B
entre el CCR i el Barceloneta Futsal. /
Pavelló de Can Roca.
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