
Les grans captures d’orada registrades aquesta temporada a les costes del Garraf són excepcionals, especialment per als pescadors de canya. Sembla que les orades, 
que habitualment viuen en petits grups, naveguen ara en grans moles, ja que la seva població es podria haver disparat per la manca  de depredadors. A més, enguany 
ha estat un bon any de musclo, un dels mol·luscs dels quals s’alimenta aquesta espècie. Per tant, està descartat que s’escapoleixin de les piscifactories!

No són de piscifactoria
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Miquel Àngel Gargallo
El regidor d’Hisenda ha realitzat 
una bona tasca en l’informe sobre 
l’estat financer, però hi ha hagut 
poca informació als treballadors 
sobre el futur de la PIVSAM. Els 
treballadors tenen dret a saber 
què es pretén fer i com.
                                                PÀGINES 2 A 5

Amèlia Maestre
Tot Centre, que té com a portaveu 
Amèlia Maestre, organitza per cin-
quena  vegada la fira Fora Estocs. 
És una bona iniciativa, però cal-
dria ampliar el ventall d’activitats 
de l’associació de comerciants per 
dinamitzar més el sector.
                                                      PÀGINA  49

Isidre López
Un dels problemes de les associa-
cions de veïns és la manca de gent 
jove. Per això, la notícia que a la 
plaça de la Sardana, entitat presi-
dida per López, s’hi han adherit 
més joves obre noves perspectives 
per a l’entitat.                          
                                                    PÀGINA 18

Rosa Jornet
Des de Desperta! fa cinc anys que 
s’organitza la Mostra de Cançó 
d’Autor Ateveu. Amb més modès-
tia que altres trobades musicals, 
Ateveu s’ha consolidat plenament 
com una trobada amable amb la 
cançó  catalana.                                       

 PÀGINA 49

Santi Rodríguez
El regidor del PP i diputat al Par-
lament de Catalunya és el cap de 
llista vilanoví més ben connectat a 
les xarxes socials. L’ús del Twitter 
s’ha convertit avui en una eina gai-
rebé imprescindible i Rodríguez la 
fa servir amb criteri. 

PÀGINA 20


