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La comissió que analitzarà la
presumpta malversació i preva-
ricació en la gestió econòmica del
Consell Esportiu de la ciutat ja
s’ha posat en marxa. Dimecres 3
de febrer es va celebrar la pri-
mera trobada, en què van parti-
cipar membres de tots els grups
polítics amb representació al Ple.
Una primera presa de contacte
cordial que va servir, bàsica-
ment, per establir el funciona-
ment de la comissió, així com per
començar a traçar les línies mes-
tres de les funcions que ha de te-
nir. Un dels acords és que se ce-
lebrarà mensualment, a principis
de mes.

Des d’Esquerra Republica-
na, impulsors d’aquesta comissió
després de fer la petició dues ve-
gades a través d’una moció al Ple,
es va demanar que el Consell en-
tregui tota la informació sobre la
gestió econòmica de l’entitat.
Els republicans expliquen que ho
han exigit en repetides ocasions
i que encara no l’han rebut i es-
peren que la comissió serveixi per
agilitzar els tràmits. El portaveu
d’ERC, Antoni Garcia, lamenta a
Línia L’H que “la comissió no
hagi començat a funcionar
abans” i recorda que ja van fer la
petició a finals de juny, quan va
esclatar el cas, però llavors el PSC
i Ciutadans s’hi van oposar. Al Ple
de desembre ho van tornar a pro-
posar i, aquesta vegada, tant el
grup de Núria Marín com els ta-
ronges ho van acceptar. 

Els comuns coincideixen amb
els republicans a lamentar la
lentitud del govern de Núria Ma-
rín a l’hora d’acceptar i posar en
marxa aquesta comissió. En
aquest sentit, la portaveu de
l’Hospitalet en Comú Podem,

Ana González, es manté a l’ex-
pectativa sobre l’evolució de la co-
missió. “La comissió demanarà
tota la documentació que es con-
sideri necessària, llavors sabrem
la disposició real del govern a
participar i entregar la informa-
ció”, remarca.

A més de la documentació,
tots els representants també van
aprovar que hi hagi un seguit de
compareixences dels implicats en
aquest cas. Tot i que encara no
s’han posat noms sobre la taula,
segons ha pogut saber aquesta
publicació les sol·licituds seran
molt similars a les que es van fer
a la comissió d’Afers Institucio-
nals del Parlament, on es va de-
manar la presència de l’alcal-
dessa Núria Marín, del primer se-
cretari del PSC de la ciutat i se-
gon tinent d’alcalde, Cristian Al-
cázar, de l’exregidor Cris Plaza i
del regidor Jaume Graells.

CITA ALS TRIBUNALS
“No he parlat mai amb Figueras
sobre aquesta qüestió”. És el que
va dir l’alcaldessa Núria Marín
durant una roda de premsa a la
Diputació, administració que
presideix. Els periodistes li van
preguntar sobre la relació entre
ella i Gerard Figueras, secretari
general de l’Esport, també im-
plicat en el cas del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet.

Sobre la decisió de la jutges-
sa d’autoritzar l’accés al mòbil de
Marín per poder veure’n el con-
tingut, l’ACN recull que l’alcal-
dessa va expressar que “confia”
que no es publiqui cap conversa
personal i només surtin a la llum
els missatges relacionats amb el
cas, a diferència del que ha pas-
sat en casos amb polítics inde-
pendentistes implicats.

Tant Marín com Figueras són
dues de les persones citades a de-

clarar al jutjat número 2 de la ciu-
tat el pròxim 9 d’abril. La jutges-
sa els investiga per malversació de
fons públics, omissió del deure de
perseguir delictes, prevaricació,
apropiació indeguda, adminis-
tració deslleial i falsedat docu-
mental. La magistrada creu que hi
ha indicis que, almenys els últims
quatre anys, membres de la di-
rectiva del Consell i de l’Ajunta-
ment, “en connivència amb el
director, anomenat secretari an-
teriorment, haurien disposat amb
afany de lucre i de forma indegu-
da i fraudulenta dels fons d’aquest
organisme, falsejant o alterant
documentació de l’entitat per
ocultar els fets i donar-li l’aparença
de legalitat”, segons l’ACN.

ERTO ALS TREBALLADORS
Paral·lelament, l’ens ha reduït
un 70% la jornada dels seus tre-
balladors a través d’un ERTO.

Aquesta és la situació des de
principis de mes dels sis em-
pleats que formen actualment la
plantilla del Consell Esportiu, tal
com va avançar L’HDigital. A
l’aturada de les competicions
per la pandèmia cal sumar-hi la
congelació d’una subvenció de
114.000 euros que havia d’a-
portar la Generalitat per orga-
nitzar activitats de dinamització
de l’esport escolar.

Els treballadors creuen que
aquesta transferència ha que-
dat frenada per la implicació de
Figueras en el cas i temen que
això, sumat a l’aturada de les
competicions escolars per culpa
del coronavirus, pugui posar en
perill la viabilitat del Consell Es-
portiu i que aquest expedient
temporal, que redueix la seva jor-
nada a 12 hores setmanals, s’a-
cabi convertint en un expedient
d’ocupació definitiu.

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

Arrenca la comissió del Consell
» Formada pels partits del Ple a petició d’Esquerra Republicana, es reunirà un cop cada mes

» Els treballadors, en un ERTO que els redueix la jornada un 70%, temen que l’entitat corri perill

Núria Marín i altres responsables polítics han estat citats a declarar el 9 d’abril pel cas sobre la gestió econòmica del Consell Esportiu. Foto: Pau Massip



| 4

Opiniólínial’H.cat Febrer 2021

Dipòsit Legal: B 12321-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

La lupa

No hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil sa-

ber exactament quin serà el ritme de vacunació dels prò-
xims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al con-
junt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per man-
ca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.

Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Sal-
vador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’a-
caba de sortir, tingui més capacitat de vacunació re-
presenta un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els eurò-
crates és el potencial efecte de contagi del Brexit en al-
tres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracas-
sos europeus, es llegiran en aquesta clau.

Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconse-
guit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes de-
sigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests me-
sos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’a-
llargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.

Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalu-
nya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’ante-
rior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.

Tot això està deixant darrere seu un panorama so-
cial desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mu-
llat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la co-
operativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000  persones  més  a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegei-
xen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandè-
mia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobre-
sa severa i moltes afronten problemes greus relacio-
nats amb l’habitatge.

Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobre-
tot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior cri-
si en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van pa-
tir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les ren-
des altes hi van passar més de puntetes i se’n van re-
cuperar aviat. 

Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid-
19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el ca-
talà i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que dei-
xarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir. 

Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, en-
tre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap al-
tre projecte de futur. 

Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tor-
nem a ser els campions europeus en atur i empobri-
ment? Aquest hauria de ser el paper dels fons euro-
peus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralis-
me polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes po-
ques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

per Jordi Muñoz

La vacuna social
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El director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya

qualifica de “corrupció”
les vacunacions irregulars dels que
s’han injectat la vacuna fora de llista.
“No poden quedar sense resposta pe-
nal o administrativa”, diu. Antifrau re-
clama un protocol sobre “què fer si so-
bren dosis o algú no es presenta”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Piqué ha fet 34 anys,
Messi els fa al juny i

Guardiola n’ha fet 50. El
pas del temps m’està colpejant a la cara
com si fos tramuntana. Hem perdut
molts anys de guanyar-ho tot tenint
gent amb un talent descomunal. Així és
el poble català, gent amb talent go-
vernada per mediocres.

@andreuginola

Lo peor de esta situa-
ción es que las opcio-

nes de ocio y disfrute
son prácticamente nulas, pero sin em-
bargo las obligaciones y el rendimiento
tenemos que mantenerlo al mismo
nivel que antes de la pandemia. Tra-
bajar y estudiar, pero sin despejarnos
después. Normal tanta depresión.

He de mirar el debat al
canal 24h, perquè a les

Illes no s’emet a La 1. El
presentador diu que ho han de fer en
castellà “para que lo entiendan en el
resto de España”. Aquí estic, a Menor-
ca, “en el resto de España”, sense poder
veure’l en la llengua dels menorquins.
#DebateCATrtve.

@carmerocasegui@psisuki@andreajvilloria
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Denuncien l’abandonament 
i el mal estat del parc de la Torrassa1

2
Una família amb un nadó 
de quatre mesos malviu al carrer

Crítiques per la compra de dues naus 
per al Districte Cultural de l’Hospitalet

L’RC l’Hospitalet encara 
la recta final del primer tram del curs

Maite Revilla és la nova regidora 
del Districte VI de l’Hospitalet

El + llegit línial’H.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@Marta_Ramon: El Comitè d’Empresa
del Barça es planteja demanar una inves-
tigació interna per esbrinar com va arribar
el contracte de Messi al diari El Mundo.

@albertmercade: Acaba el tercer dia de
campanya [31-01-2021] i hi ha partits que
encara no han fet públic el seu programa
electoral.

#LaCampanyaEnMarxa

@324cat: L’atur a Catalunya s’acosta al 14%.
La Covid ha afegit 132.000 persones a una
xifra que ja supera el mig milió i que la lleu
recuperació de final d’any no ha compensat.

#L’AturDisparat #ElSouDeMessi

Safata d’entrada

La plataforma Canviem el
Batxillerat ha petat les
xarxes amb l’ajut d’un

mitjà públic que l’ha impulsat.
Les tres professores d’aquesta
plataforma proposen que els
alumnes de batxillerat s’alliberin
d’exàmens, de memorització i de
la selectivitat. La causa és l’estrès
al qual estan sotmesos els estu-
diants sota les tres raons ante-
riors. Proposen a canvi un en-
senyament per competències,
però aquí venen els malentesos. 

Les anomenades competèn-
cies, tal com estan definides en
origen, no impliquen una re-
baixa dels continguts a assolir ni
que tot s’hagi d’aprendre de ma-
nera distreta i lúdica, ans al con-
trari. A més, cal recordar que el
batxillerat és una formació vo-

Canviem el batxillerat?
per David Rabadà

luntària i, per tant, l’estrès és
escollit; que l’estrès, en la seva
justa mesura, resulta bo per a
la resiliència dels futurs ciuta-
dans; que la LOMLOE ja pre-
veu gran part de les reclama-
cions d’aquesta plataforma, i
que a finals del curs passat,
amb la Covid-19 obligant a fer
classes telemàtiques, ja es van
facilitar molts títols de batxi-
llerat sense tenir totes les com-
petències assolides. 

Com a professor, preferiria
millorar el batxillerat, no can-
viar-lo. Si cremem l’escola, la

canviarem, però dubto molt
que l’hàgim millorat. Els cen-
tres i països que obtenen més
bons resultats tant al curs com
a la selectivitat –i ho diuen les
dades dels informes PISA–
són aquells exigents en els
seus currículums i sense com-
petències. 

Una educació distreta i lú-
dica potser resulta molt útil a
infantil, però a batxillerat cal
més exigència. Potser s’està
infantilitzant el batxillerat com
ja ha passat amb la secundària
d’aquest país.
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Els semàfors

L’aprovació provisional del canvi
d’usos de l’edifici de la Vanguard
que va tirar endavant el govern
local no ha agradat a l’associació
de veïns de Santa Eulàlia, que
considera que el barri necessita
pisos socials o equipaments
abans que un nou hotel. 

pàgina 16Ajuntament

El nou edifici polivalent de
l’Hospital de Bellvitge fa dues
setmanes que està en marxa i ja
està a ple rendiment. Sense cap
problema en la infraestructura,

els treballadors noten el
cansament de mesos de 

feina sense parar.
pàgina 16Hospital de Bellvitge

El club va tancar el primer 
mes de l’any amb un gran botí
de medalles, 13 en total, en els

diferents campionats de
Catalunya que va disputar. Anna
Obradors, Mireia Urrutia i Xavi
Barrubés, entre altres, són els
atletes que han pujat a podis.

pàgina 20L’H Atletisme
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Mirada pròpia

Aquesta no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turis-
me, com tants altres àmbits, s’ha vist espe-
cialment afectat per una paràlisi sense pre-

cedents provocada per l’emergència sanitària de la Co-
vid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha com-
portat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacio-
nal calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.

Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben va-
lorats i amb un índex de deman-
da òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard). 

Ara, per motius de força ma-
jor, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’em-
preses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barce-
lona que volem? 

Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sec-
tor com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turísti-
ques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el verita-
ble perjudici és no tenir turisme. 

Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

de continuar treballant per una recuperació i consoli-
dació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del tu-
risme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un tu-
risme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.

EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i me-
nys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable. 

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la deman-
da. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç elec-
trònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de desti-
nacions. 

El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la cri-
si i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sec-
tor també exigeix impulsar la innovació i la digitalitza-
ció per fer recerca aplicada i per apostar per la forma-
ció i la preparació, no només dels professionals que s’in-
corporaran al sector en un futur, sinó també dels que

ja en formen part. Aquest moment és, també, una opor-
tunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert. 

LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però tam-
bé algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Hau-
rem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, po-
sicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents

activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, plat-
ges...) és clau per fer front a la re-
cuperació. Redimensionar l’ofer-
ta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que re-
quereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobre-
viure, sí, però sense posar en pe-
rill el nostre futur a mitjà i llarg ter-
mini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà. 

La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treba-

llem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sec-
tor, implementar mesures i ser, també, flexibles da-
vant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme res-
ponsable i sostenible. 

El turisme aporta valor en termes econòmics i so-
cials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Allò que hem après amb la pandèmia
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NLes millors
perles

Una dona fent aeròbic sense adonar-se que, darrere seu,
s’està produint un cop d’estat. Ha passat a Birmània, 

on una professora d’aeròbic ha captat aquest moment en 
una de les seves classes virtuals, que ja ha fet la volta al món.

L’Audiència de Barcelona jutja l’excapellà de Sant Vicençde Castellet per haver casat una dona amb el seu xicot
mort perquè pogués quedar-se amb l’herència. És el
mateix excapellà que és a la presó per estafar àvies.

Una infermera sueca que ha lluitat contra el coronavirus
passarà una setmana sola en una illa mirant pel·lícules. 

Ho podrà fer gràcies al Festival de Cinema de Göteborg, 
que l’ha escollit a ella d’entre 12.000 sol·licitants.

Un robot aspirador fuig d’una casa i deixa els carrers de
Barcelona com una patena. L’escriptor Oriol Canosa va

publicar un vídeo a Twitter on es veia aquesta imatge
sorprenent que, de seguida, va omplir titulars. 

LA FOTOÀlex Recolons / ACN
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El govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En al-
guns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Ca-

suística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llis-
ta sencera.

No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pan-
dèmia, certament. Però mereix ser destacat per no ob-
lidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 su-
posen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fona-
mentals de les persones. En aquest cas el dret a la inti-
mitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domi-
cili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.

No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne. 

Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de deci-
sions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable pro-
blema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–. 

Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha pas-
sat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és pro-
tegir la nostra salut col·lectiva.

Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tan-
quen i, al final del carrer, serà tan gros el problema eco-
nòmic que també impactarà sobre la salut de les persones. 

Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restricti-
ves i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim mo-
vent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències.  Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme. 

Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de deci-
dir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gre-
gàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comen-
cen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.

Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumen-
tar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mi-
rar pels retrovisors, perquè tots els mals que provoca-
ràs seran menors que el que procures evitar.

És un argument difícil de rebatre, certament. Però se-
gueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa ma-
nera malaltís gregarisme de les societats modernes. 

Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menysprea-
ble. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu re-
sistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, auto-
ritari i dictatorial, el que es declara formalment gua-
nyador en tant que més efectiu per a algunes coses.

No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverar-
se més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Jo-
sep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’ha-
gi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avi-
sats, almenys fem-nos les preguntes.

Sense l’individu 
resistint i mantenint 
el catàleg de drets 

que donen al seu jo més
íntim la capacitat 

d’actuar en llibertat, 
el nostre món passa 
a ser impossible. 
I és el model xinès,

autoritari i dictatorial, 
el que es declara

formalment guanyador 
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“
“

per Josep Martí Blanch

La Covid i la violació dels domicilis
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@CarlWinslou: Se están aprobando y des-
arrollando tantas vacunas del coronavirus
que, de aquí a que llegue el turno de vacu-
narme, seguro que me toca la de Deliplus.

@Modgi: Espanya és un país tan cutre que
els rapers no els foten a la presó per vendre
marihuana, per robar cotxes o per cosir a
trets altres rapers, sinó per cantar.

@AlbertLloreta: Et diuen maleducat i
provincià per parlar la teva llengua per-
què fa massa anys que no et poden pro-
hibir parlar-la.

Flaixos
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OCUPACIÓ4L’atur no para de
créixer a la ciutat. El gener es va
tancar amb 19.488 persones
apuntades a les llistes del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Això
significa que durant el primer
mes de l’any 645 veïns i veïnes es
van quedar sense feina. Una xi-
fra que no ha parat de créixer du-
rant tot el 2020, tal com revela
l’Informe sobre la conjuntura
econòmica elaborat pel Fòrum
Empresarial del Llobregat.

Aquesta entitat explica que el
desembre del 2019 hi havia
13.921 persones a l’atur, mentre
que el desembre de l’any passat
n’hi havia 18.843. Això significa
que, durant el 2020, l’any de l’es-
clat de la pandèmia del corona-
virus, a la ciutat s’han quedat
sense feina 4.922 persones. Des
del 2012, quan encara es patien
les conseqüències de l’esclat de
la bombolla immobiliària, no es
registraven unes xifres tan altes
d’aturats a la ciutat.

A més, en aquestes dades
no hi apareixen les persones
afectades per un expedient de re-
gulació temporal d’ocupació
(ERTO). L’Hospitalet és la quar-
ta ciutat de Catalunya que més
n’ha presentat, un total de 2.313
expedients. Segons les últimes
dades recollides, aquesta situa-
ció afectaria més de 15.600 per-
sones, sent els sectors del comerç
i l’hostaleria els més afectats.

PETITES AJUDES
L’Ajuntament ha anunciat que
a principis de mes va arrencar
la segona edició del programa
UBICAT, un projecte destinat a
la inserció laboral de persones
vulnerables que tenen dificultats
per accedir al mercat laboral.
Se’n beneficiaran 85 persones,
que rebran formació tècnica i
sociolaboral, així com acompa-
nyament emocional.

El sector de la restauració és un dels més afectats. Foto: Lluís Sibils/ACN

L’atur no para de créixer i ja
suma més de 19.480 persones
» El nombre d’aturats a la ciutat no era tan elevat des del 2012

» Hi ha més de 15.600 persones en expedients temporals d’ocupació

Demanen protegir Can Rigalt
als candidats del Barça

PATRIMONI4La plataforma SOS
Baix Llobregat i l’Hospitalet de-
mana als candidats a la presi-
dència del Barça que es compro-
metin a “prendre decisions res-
ponsables” si impulsen projectes
urbanístics o immobiliaris als
terrenys que el club té a la ciutat
i a la comarca.

També demanen que, si im-
pulsen algun projecte, aquest es
consensuï primer amb la ciuta-
dania dels municipis afectats a
través de processos participatius.
Finalment, la missiva dirigida a
Joan Laporta, Víctor Font i Toni
Freixa, els tres candidats que
competeixen per presidir el club

blaugrana a les eleccions convo-
cades per al 7 de març, també els
proposa que, si impulsen algun
projecte urbanístic, aquest prio-
ritzi “els interessos de les perso-
nes i la conservació dels espais
naturals i les zones agrícoles”.

A la ciutat, aquesta demanda
fa referència a la masia de Can
Rigalt i als terrenys que hi ha al
voltant, on l’Ajuntament vol im-
pulsar un projecte urbanístic lli-
gat a l’esport. Des de la platafor-
ma recorden que veïns i entitats
demanen que es conservi la ma-
sia pel seu valor històric i arqui-
tectònic i que es faci un nou
parc en aquest espai.

El Ple aprova dinamitzar
els mercats municipals

COMERÇ4Tots els partits del Ple
van votar a favor d’elaborar un
pla específic “per dinamitzar els
mercats”. És una proposta pre-
sentada pel PP perquè s’actua-
litzi el Reglament de Mercats
Municipals, modificat per última
vegada el 2007, amb l’objectiu de
facilitar les concessions admi-
nistratives per poder-hi reobrir
noves parades als espais buits
que hi ha.

Els populars creuen que ara
mateix és una bona oportunitat
per tornar a reivindicar els mer-
cats, ja que la pandèmia i el

confinament ha fet que molts
ciutadans tornin a apostar pel
comerç de proximitat i un con-
sum més conscient.

També es va aprovar per
unanimitat una altra moció, en
aquest cas d’Esquerra Republi-
cana, que demana que es faci
una guia local per millorar l’ac-
cessibilitat als comerços i locals
de restauració de la ciutat, comp-
tant amb la col·laboració d’enti-
tats relacionades amb la diver-
sitat funcional. El text també de-
mana ajudes i bonificacions per
fer les obres necessàries.

La segona onada de la Covid
redueix la mobilitat a la meitat
PANDÈMIA4Les restriccions per
frenar la pandèmia han funcio-
nat a la ciutat. Així ho diu un es-
tudi elaborat per l’Ajuntament,
que indica que els desplaça-
ments es van reduir un 45% en-
tre el setembre i el desembre del
2020. La xifra s’enfila fins al
48% si el que es miren són els
desplaçaments fora del munici-
pi, mentre que per dins de la ciu-
tat es van reduir un 31%.

Les dades s’han aconseguit

a través dels registres dels telè-
fons mòbils, recollits de mane-
ra anònima, i reflecteixen una
caiguda dels desplaçaments du-
rant els caps de setmana, així
com per Nadal.

Per altra banda, veïns i entitats
continuen reclamant al govern de
Núria Marín que tanqui més car-
rers al trànsit perquè els ciutadans
puguin sortir a l’aire lliure sense
aglomeracions mentre dura el
confinament municipal.

La masia de Can Rigalt està en molt mal estat. Foto: Twitter (@PatrimoniLH)

Carrers buits a la ciutat. Foto: Aj.

Política | Junts escull la nova junta local del partit
Teresa Rubio és la nova coordinadora de Junts per Catalunya a la ciutat

després de rebre el suport del 70% dels militants. Ara es marquen l’objec-
tiu de “ser un partit actiu a tots els barris”, a banda de “créixer en afiliats”.
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Volen menys alumnes per aula
per evitar confinaments

EDUCACIÓ4Amb menys alum-
nes a cada aula als diferents
centres escolars de la ciutat
s’haurien evitat molts dels con-
finaments de grups i les classes
s’haurien pogut mantenir pre-
sencials en més casos. Aquesta
és la conclusió a què ha arribat
la Xarxa Groga, que va fer una
enquesta als diferents grups
que es van haver de confinar du-
rant algun moment dels mesos
d’octubre i novembre.

Segons les dades recollides
per l’entitat, el setembre hi va ha-
ver uns 1.500 alumnes confinats,
una xifra que es va més que doblar
a l’octubre, quan es van superar
els 3.700 estudiants confinats.

PROBLEMES AFEGITS
El confinament també ha com-
plicat el seguiment de les clas-

ses. La Xarxa denuncia que, en
els casos que només s’ha hagut
de confinar un infant però la
resta de la classe ha continuat
presencialment, els docents no
han pogut atendre tothom igu-
al, ja que es poden adaptar a les
circumstàncies però no es po-
den desdoblar. L’enquesta tam-
bé reflecteix els problemes que
han tingut les famílies amb
menors confinats per conci-
liar, cosa que ha provocat que
un 5% dels estudiants d’infan-
til i primària i un 15% de se-
cundària hagin estat sols durant
la quarantena.

Per això, des de l’entitat la-
menten que les administracions
s’hagin limitat a “publicar ins-
truccions i infografies”, carregant
tota la responsabilitat de la si-
tuació als centres educatius.

Els treballadors de Serveis
Socials se senten desbordats

La Xarxa Groga reclama una reducció de les ràtios a les aules. Foto: Ajuntament

Sense diners ni les eines ade-
quades per atendre correcta-
ment la ciutadania que ho ne-
cessita. Aquest és el pa de cada
dia que es troben els treballadors
i treballadores de les diferents
àrees de Serveis Socials de l’A-
juntament. Una situació que
s’ha desbordat amb la pandèmia,
portant el personal al límit. “Es-
tem desbordats”, clama una
plantilla que ha decidit impulsar
una assemblea per evidenciar
tots els problemes i deficiències
que té el departament i preparar
mobilitzacions que obliguin el
govern municipal a prendre al-
guna mesura per solucionar-ho.

Per començar, la seixantena
de treballadores i treballadors
que es van trobar en la primera
assemblea, celebrada dijous 4 a
l’Auditori Barradas, van plantar-
se a la plaça de l’Ajuntament, da-
vant del consistori, per fer sen-
tir el seu malestar al govern de
Núria Marín. Amb proclames
com “no volem famílies al carrer”
o “tancar els ulls no soluciona la
pobresa”, els professionals volen
fer evident que les seves protes-

tes volen servir per millorar l’a-
tenció que ofereixen als veïns i
veïnes que més ho necessiten. “Si
no ens miren a nosaltres, no
miren els usuaris”, asseguren
des d’un sector que acumula
anys de malestar i d’estrès i que
cada dia veu situacions més du-
res des de primera línia.

SENSE DIRECCIÓ
Per als treballadors i treballa-
dores de Serveis Socials, un dels
grans problemes del departa-
ment dirigit per Jesús Husillos és
que no hi ha cap Pla d’Acció que

marqui les directrius que han de
seguir els professionals a l’hora
d’atendre els ciutadans per res-
pondre a les seves necessitats.
Com retratava molt gràficament
un treballador sobre la manca de
recursos, “si a mi em donen un
martell, jo he d’anar donant
cops de martell”.

Les mancances s’acumulen i en
tenen a totes les àrees, des de la fal-
ta absoluta d’habitatges d’emer-
gència per a famílies desnonades
fins a l’extrem que, en plena pan-
dèmia, no hi ha punts de distribu-
ció d’aliments a tots els barris.

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

La protesta dels treballadors davant de l’Ajuntament. Foto: P. M.
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Gener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Di-
versos veïns es posen

en contacte amb la Guàrdia Ur-
bana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maqui-
nària. El carrer està impregnat d’u-
na forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels so-
rolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que cal-
culi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establi-
ment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.

Els agents estan marxant des-
prés de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervio-
ses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen intercep-
tar-les i un cop acorralades con-
fessen. Reconeixen que estan cui-
dant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un en-
tramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. 

El 14 de gener, els Mossos
d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de mari-
huana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.

EN AUGE
El 2020, intervencions contra plan-
tacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quo-
tidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no ac-
tuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites planta-
cions, com la que el passat 30 de se-
tembre es va trobar en el soterra-
ni d’una antiga botiga de l’Hospi-
talet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de de-
sembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes. 

Les grans plantacions de ma-
rihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 inves-
tigacions obertes relatives a aques-
ta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nom-
bre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per trà-
fic de marihuana el 2018 es va pas-

sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.  

“Fa tres anys la preocupació
més gran dins del cos eren el ter-
rorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeco-
nomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproxi-
madament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”. 

CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Cata-
lunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per ar-
ribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportu-
nitats de feina en l’economia con-
vencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enor-
mes”, relata Guzmán. 

Aquest canvi de paradigma
ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalu-
nya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva ma-
joria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al vol-
tant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espa-
nyola és ambigua i els delinqüents

Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats 
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona 

i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013

L’any del tràfic 
demarihuana
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n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Càn-
nabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són re-
gentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

En la primera onada de la pandè-
mia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consu-
midors habituals de marihuana i ales-
hores van haver d’empescar-se siste-
mes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.

A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Du-
rant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihua-
na pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control. 

A Catalunya es pot consumir càn-
nabis, però és il·legal vendre’n o com-
prar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot con-
sumir marihuana, però aquests no te-
nen manera d’aconseguir el producte
legítimament.

Al carrer, la marihuana és més ba-
rata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb produc-
tes sintètics per augmentar-ne la pro-
ducció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis para-
noiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura. 

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerar-
les essencials, el virus i la crisi econò-
mica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre. 

Des de la CatFac posen molt èmfa-
si a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta fede-
ració. Per a ell, si la marihuana es re-
gularitzés, les màfies deixarien de te-
nir el control de la situació.

Consum confinat

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’a-
ny als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Al-
bert Palacios, del sindicat inde-
pendent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no aca-
ba trepitjant la presó”, assevera.

Si en origen les terres tarrago-
nines i gironines eren on es culti-
vava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Bar-
ris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Bar-
ca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i de-
mostra la forta vinculació del ter-
ritori amb el narcotràfic. 

Fins i tot s’han detectat orga-
nitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran es-
cala, el mercat europeu. N’és ex-
emple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’eu-
ros anuals per la venda de mari-
huana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mer-
cat”, detalla Palacios. Aquest ex-
trem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmen-
tat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumpta-
ment va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts. 

EL PITJOR FUTUR POSSIBLE  
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narco-
tràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els fun-
cionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arre-
glar-li la plaça major o el polies-
portiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cul-
tiu de marihuana als afores del po-
ble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha nin-
gú incorruptible”. 

Així mateix, Montolio explica
que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó, 
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa 
al voltant de 5 euros,
mentre que a França 
en val 10, a Irlanda 16 
i a Finlàndia 23”

prestacions socials perquè no te-
nen contracte, i a més l’Estat dei-
xa de percebre impostos”. Són di-
ners que perd la sanitat o l’edu-
cació. Segons expliquen els Mos-
sos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi pu-
guin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per por-
tar la droga a Europa”.   

Aquesta implantació del nar-
cotràfic al territori també es co-
mença a veure en el tipus de de-
linqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques pe-
nes de presó que alguns clans es-
tan deixant la venda d’altres dro-
gues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mos-
sos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant An-
dreu de la Barca en què es van de-
tenir 26 persones, els investiga-
dors van constatar que els inte-
grants de l’organització porta-
ven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven re-
llotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual re-
marca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en con-
dicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’ar-
mes en moltes plantacions.  

Palacios afegeix que l’elevat
nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns compa-
nys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mos-
sos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàti-
ca, Palacios es pregunta si no “cal-
dria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants 
hi puguin instal·lar 
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre 

i molts d’ells no han tornat a les associacions
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Detenen un entrenador
del Centre Catòlic per abusos
SUCCESSOS4Els Mossos inves-
tiguen un entrenador de bàs-
quet del Centre Catòlic que hau-
ria abusat sexualment de tres
jugadores menors d’edat. Segons
va avançar RAC1, la policia el va
detenir el 22 de gener i va quedar
en llibertat amb càrrecs després
de passar a disposició judicial.

El noi té 23 anys i la policia en
va tenir constància per la de-
núncia d’una jugadora de 14 anys

que va explicar que l’entrenador
li havia enviat missatges per que-
dar i mantenir relacions sexuals.
Després d’això, dues noies més
van explicar que els hi havia pas-
sat el mateix i que amb elles sí que
havia mantingut relacions.

Per això, ni els Mossos ni el
Centre Catòlic descarten que hi hagi
més víctimes. L’entitat demana
als seus socis que s’hi posin en con-
tacte si tenen més informació.

L’Escola Busquets i Punset
reclama una renovació urgent
EQUIPAMENTS4L’Escola Bus-
quets i Punset continua igual
com va quedar ara fa un any,
després del pas del temporal
Glòria. Llavors, el centre va ha-
ver de tancar durant uns dies
perquè el vent en va fer caure
part del sostre i no era segur per
als infants ni els treballadors.

Un any després, l’Associació
de Famílies d’Alumnes del cen-
tre ha publicat un nou manifest
per denunciar que, tot i l’estat

de l’edifici, encara no s’hi ha fet
cap obra ni reparació per posar-
lo al dia, tal com reclamen des
de fa anys. L’entitat denuncia
que ni l’Ajuntament ni el De-
partament d’Educació han fet
res per impulsar la “renovació
profunda i urgent” que consi-
deren que necessita el centre.
Per això tornen a reclamar “so-
lucions a les administracions”
perquè l’escola sigui segura per
als estudiants i els treballadors.

ELECCIONS4La Farga i el casal
de gent gran de Ca n’Arus són els
dos nous col·legis electorals que
l’Ajuntament ha afegit a la llista
d’espais on votar al barri per evi-
tar aglomeracions i poder man-
tenir les distàncies durant la jor-
nada electoral del 14-F. A més
d’incloure aquestes dues noves
seus electorals, la previsió és am-
pliar el nombre de meses per re-
partir millor la ciutadania.

Això pot provocar que hi hagi
veïns i veïnes que no vagin a vo-
tar al col·legi on ho fan habitual-
ment, ja que se n’han inclòs de
nous. Per això, el consistori en-
viarà una carta a tots aquells que
hagin de canviar de col·legi elec-
toral. A més, ja ha començat a
penjar cartells a les porteries de
tots els edificis de la ciutat, per in-
formar els ciutadans on han d’a-
nar a votar.

A la ciutat hi ha 173.629 per-
sones cridades a les urnes. 2.409
ho faran per primer cop i 65.176
hauran d’anar a un col·legi elec-
toral diferent de l’habitual, un
40% del cens. 

RÈCORD D’EXCUSES
Un altre dels maldecaps que ha
de gestionar el consistori és la
constitució de les meses. El 3 de
febrer, la junta electoral de zona
de l’Hospitalet ja havia rebut
1.300 excuses per no haver d’es-
tar a la mesa durant el 14 de fe-
brer. És la segona xifra més ele-
vada de tot el país, només per dar-

rere de les 8.000 peticions rebu-
des a la junta electoral de zona de
Barcelona. A la ciutat, un dels me-
canismes per evitar que cap mesa
es quedi sense constituir el dia de
les eleccions és que quan es fa el
sorteig es trien nou persones,
tot i que només es comunica les
tres primeres, quedant cinc per-
sones de coixí per si algú no pot.

Un dels cartells que l’Ajuntament ha penjat a les porteries. Foto: Julia Gaitan

Nous col·legis electorals 
i canvis per votar el 14 de febrer

Reformes | Comencen les obres al centre La Farga
El centre comercial La Farga gastarà 11 milions d’euros a reformar l’espai.
Els propietaris volen ampliar l’oferta d’oci i restauració, a més de permetre

l’entrada de més llum natural a través de les lluernes i l’obertura de la façana.
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Santa Eulàlia

ENTITATS4L’Associació de Ve-
ïns Som Santa Eulàlia ha anun-
ciat que ha renovat la junta.
Amb Cristóbal Ortega a la pre-
sidència, el nou equip es marca
l’objectiu de revifar l’entitat i
renovar-ne la massa social i la
imatge corporativa.

També continuaran bata-
llant pels projectes urbanístics
pendents al barri, com Can Trin-
xet, el nou poliesportiu del Ga-
sòmetre, així com la falta de zo-

nes verdes i espai públic o les ne-
cessitats de la infància.

L’entitat també ha anunciat
que reobre el seu local, després
de no haver-ho pogut fer per
culpa de la pandèmia i el tan-
cament de locals ordenat per
l’Ajuntament. De moment, per
recuperar l’activitat presencial
a la seu social, el local estarà
obert cada dimecres, des de les
cinc de la tarda i fins a dos
quarts de vuit del vespre.

URBANISME4El govern de Nú-
ria Marín ha fet el primer pas
per convertir l’edifici de la Van-
guard en un hotel. El PSC va ser
l’únic partit que va votar a favor
de la requalificació dels terrenys
que ocupa l’antiga fàbrica d’e-
lectrodomèstics per convertir-la
en un hotel de tres estrelles
que impulsa l’empresa alema-
nya A&O. A més, en els 12.000
metres quadrats que ocupa el
recinte també s’hi construiran
130 nous habitatges, un equi-
pament, un carrer i una zona
verda. La resta de partits del Ple
hi van votar en contra (Esquer-
ra, Ciutadans i els comuns) o es
van abstenir (el PP).

Des del consistori argumen-
ten que, amb l’hotel, es podrà
conservar l’emblemàtic edifici de
la marca d’electrodomèstics. A
més, expliquen que 60 dels pisos
que es faran seran de protecció
oficial, trenta de lloguer i els al-
tres trenta de venda, mentre

que els 70 restants seran de
venda lliure.

L’associació de veïns Som
Santa Eulàlia critica el projecte
i considera que el barri no ne-
cessita més hotels. L’entitat con-
sidera que el govern de Núria
Marín aposta per un “model de
ciutat que la posa al servei de la
gent que no hi viu”, a més d’aug-
mentar la densitat de població en
un barri amb falta d’espais verds.

Creuen que l’Ajuntament po-
dria haver comprat l’edifici de la
Vanguard per fer-hi habitatge
públic de lloguer social, una ne-
cessitat per als veïns i veïnes del
barri, que diuen que estan sent
expulsats per l’augment de pre-
us dels lloguers. També defensen
que al barri falten serveis com re-
sidències, llars d’infants, escoles
i instituts que s’haurien pogut
ubicar en aquest espai.

La seu de l’antiga fàbrica d’electrodomèstics Vanguard. Foto: Pau Massip

El govern local aprova
convertir la Vanguard en hotel

L’associació de veïns renova
la junta i reobre el seu local

SALUT4L’edifici annex de l’Hos-
pital de Bellvitge va entrar en
funcionament a finals de gener.
Es tracta d’un espai construït en
pocs mesos que ha de concentrar
tots els pacients amb Covid, per
tal d’evitar que entrin en con-
tacte amb la resta de malalts que
hi ha al centre, una missió que
s’està aconseguint amb èxit, tal
com explica el doctor Javier Ta-
pia, subdirector mèdic de Bell-
vitge. De moment, encara hi ha
persones contagiades de coro-
navirus a l’edifici vell, ja que la xi-
fra de pacients supera el nombre
de llits disponibles a l’annex,
però Tapia espera que aviat es
puguin concentrar tots a l’edifi-
ci nou, gràcies al descens de
persones ingressades que està
registrant l’hospital.

Els més crítics també conti-
nuen a l’edifici vell, ja que allà és
on hi ha les UCIs, que a 5 de fe-
brer comptaven amb 44 persones
ingressades per Covid. El subdi-
rector mèdic detalla que a l’annex
hi treballen 200 professionals,

entre persones que ja estaven a
l’hospital i noves contractacions.

Des dels sindicats reconei-
xen la contractació de personal
per atendre aquest nou espai,
però com expliquen des de CGT,
l’increment de la plantilla no ha
aconseguit cobrir totes les places

vacants que hi ha al centre. Una
manca de personal que advertei-
xen que no és nova, sinó que s’ar-
rossega de fa anys. A més, criti-
quen que el centre no hagi volgut
que els torns dels qui treballen a
l’edifici annex siguin rotatius, tal
com demanava la plantilla.

Un pacient ingressat i un professional a l’edifici annex de Bellvitge. Foto: ACN

L’edifici annex de Bellvitge 
ja funciona a ple rendiment

Bellvitge | El Gornal

L’Ajuntament treu una ajuda a
Nou Quitxalles per 160 euros
SOCIETAT4L’Associació Edu-
cativa Nou Quitxalles ha perdut
una subvenció de l’Ajuntament
de 12.000 euros per un deute de
160 amb el consistori. Es tracta
de l’impost de circulació d’una
furgoneta que havien donat de
baixa i que se’ls va oblidar de pa-
gar. Ara, l’entitat veu que la seva
activitat està en perill per la fal-
ta de recursos.

El tresorer de l’entitat, An-

tonio Olivera, va explicar a
L’HDigital que no poden aten-
dre com volen aquests nens,
uns nens que els envien “des de
Serveis Socials”.

Per això han decidit posar en
marxa una recollida de donati-
us entre els veïns i veïnes per po-
der mantenir en marxa alguns
dels seus projectes per atendre
famílies vulnerables i menors del
barri en situació de risc.

L’ICO arrenca la celebració
dels 25 anys d’història

ANIVERSARI4L’Institut Català
d’Oncologia celebra que va néi-
xer fa un quart de segle i que, du-
rant aquests 25 anys, ha esde-
vingut un centre de referència
mèdic en el camp de la investi-
gació i el tractament del càncer.

Per commemorar la posada
en marxa d’aquesta institució, l’I-
CO ha organitzat una sèrie d’ac-
tes protagonitzats pels profes-
sionals i els pacients del centre

que es podran seguir telemàti-
cament a través de les seves
xarxes.

El coronavirus també ha
provocat que s’hagi endarrerit la
detecció d’alguns casos de càn-
cer en pacients i que el tracta-
ment, sobretot durant la pri-
mera onada, quedés gairebé
paralitzat pel col·lapse mèdic,
una situació que gairebé s’ha
pogut normalitzar al 100%.

Entorn | L’Ajuntament trasllada el dipòsit de vehicles
El govern local ha comprat un solar al carrer de la Fortuna per traslladar-hi el di-
pòsit de vehicles. L’espai, que ha costat més d’1,3 milions d’euros, permetrà tancar

els actuals espais on s’acumulen els vehicles a la Vanguard i al Parc de la Serp.

Sorteig | El ‘Cuponazo’ deixa 100.000 euros al barri
El punt de venda ubicat a l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge número 38 
va ser l’encarregat de repartir 100.000 euros a través del sorteig del ‘Cuponazo’ de 
l’ONCE. Carmen Navarro és la venedora que va repartir la sort al barri el 29 de gener.

Som Santa Eulàlia ha reobert el seu local. Foto: Twitter (@AVVSomSEulalia)
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Collblanc | La Torrassa

Societat | Els Mossos desmantellen una festa en un pis
Els Mossos d’Esquadra van intervenir en una festa que hi havia en un pis

del carrer Collserola, on 19 persones estaven consumint alcohol i anaven sense
mascareta. A més, l’organitzador cobrava les consumicions als assistents.

CULTURA4Gisela Quirós fa anys
que canta. Ho feia en un restau-
rant de la ciutat, amenitzant els
sopars abans de la pandèmia, i ho
va fer des del balcó de casa seva
durant el confinament, quan els
veïns pujaven al terrat per poder-
la veure en directe. Com ha ex-
plicat a Línia L’H, la música és la
seva vida. Un sentiment que va
transmetre a la perfecció en l’ac-
tuació que va protagonitzar al
concurs televisiu Got Talent, de
Telecinco. Quirós va interpretar
el bolero La llorona, de Chavela
Vargas, una cançó que va emo-
cionar el públic, el jurat i ella ma-
teixa, que va recordar que la can-
ta amb la seva àvia, que pateix de-
mència, perquè cantar juntes l’a-
juda a no desorientar-se.

El pas per la televisió “ha si-
gut una brutalitat”, diu Quirós,
que no para de rebre missatges
a través de les xarxes socials. As-

segura que se sent molt afala-
gada per tot el suport que rep, en
gran part des d’Amèrica del
Sud, on la seva versió del famós
bolero de Chavela Vargas està
triomfant.

PROJECTES EN MARXA
La situació sanitària ha fet que el
seu èxit a la televisió no s’hagi tra-
duït en noves actuacions, però
Quirós espera que aquest estiu
pugui tocar amb públic en algu-
na festa major de la ciutat. Per
ara, un dels projectes que té en
marxa és la gravació d’un disc
amb un dels grans referents mu-
sicals de la Florida, Antonio
Orozco.

Com explica la cantant, ella
s’apunta a tots els concursos que
troba, i un d’aquests va ser per
versionar una cançó d’Orozco,
amb qui assegura que estava
destinada a trobar-se, tant per ser

del mateix barri com pels orígens
dels dos. Per a ella, el cantant del
barri sempre ha estat un “referent
musical i personal”.

De fet, Quirós creu que el su-
port i les ajudes que s’ofereixen
des de llocs com el centre Ana
Díaz Rico per poder dedicar-se a
la música són un dels factors

clau perquè el barri sigui un
planter extraordinari pel talent
musical.

Per a ella, ser de la Florida
també l’ha marcat, tant musical-
ment com personal. Per això
pensa que “mai s’ha de renegar de
res ni d’on vens”, perquè gràcies
a venir d’aquí és qui és, assegura.

TOCAR DE PEUS A TERRA
Tot i els bons resultats que està
aconseguint al món musi-
cal –també va guanyar el con-
curs L’H té talent–, Gisela Qui-
rós continua estudiant la doble
titulació d’educació infantil i
primària, amb l’objectiu de fer
la menció de música.

Gisela Quirós triomfa a Got Talent
» La cantant va emocionar el públic i el jurat amb ‘La llorona’, la seva actuació al programa televisiu

» Orgullosa dels seus orígens, Quirós assegura que “mai s’ha de renegar de res ni d’on vens”

La cantant de la Florida, Gisela Quirós, explica que el pas per la televisió “ha sigut una brutalitat”. Foto cedida

Societat | Els Mossos troben un segon narcopís al barri
Una operació dels Mossos d’Esquadra va permetre desmantellar un altre narcopís
on es venia cocaïna a la Torrassa. Els agents hi van trobar droga preparada per
vendre, 6.000 euros i una plantació de marihuana. Van detenir dues persones.

ENTITATS4La Coordinadora
d’AMPA Endavant de Collblanc
i la Torrassa celebra l’èxit de par-
ticipació de l’edició d’enguany
del tradicional concurs de còmic
sobre el patrimoni arquitectònic
del barri. L’entitat ha rebut 1.377
dibuixos, un rècord de partici-
pació que volen reivindicar en un
any extremadament complicat
per la pandèmia.

Des de la coordinadora ex-
pliquen que els edificis i monu-
ments més dibuixats han estat
la joia de l’època medieval de la

ciutat, el Castell de Bellvís, el
pont de la Torrassa i la font de
la plaça Espanyola. De fet, un di-
buix d’aquest element és el que
s’ha emportat el primer premi,
firmat per Max Malaret Gar-
ciolo, d’11 anys, que ha rebut un
diploma, un lot de llibres i ma-
terial de dibuix.

A més, els centres Santiago
Ramón y Cajal, Sant Jaume de la
FEP i Màrius Torres rebran una
col·lecció de llibres, ja que són els
tres centres que han aportat
més participants en el concurs.

Rècord de participació en 
el concurs de còmic del barri

L’organització ha rebut 1.377 dibuixos. Foto: Twitter (@Torrassa12CA)

CULTURA4El Festival Barna-
sants està arrelant amb força al
Teatre Joventut, que aquest
mes podrà gaudir de concerts de
primera amb artistes com Albert
Pla o Maria Arnal i Marcel Ba-
gés. El primer a enfilar-se a
l’escenari de la ciutat serà el can-
tant de Sabadell, que presenta-
rà el seu espectacle ¿Os acor-
dáis?. L’artista va crear una
nova cançó amb el mateix títol
durant el confinament, que li va
permetre batejar un nou espec-
tacle que combina peces noves
i d’altres més emblemàtiques
amb monòlegs.

Utilitzant la característica
ironia que el defineix, Pla apro-
fita l’espectacle per reflexionar
sobre l’impacte que ha tingut, i
encara té, la crisi del coronavirus
a escala mundial. Traslladant
el públic a Berlín, a París o a la
Xina, el cantant analitza la si-
tuació des del caos de la vanitat
humana i ho repassa tot, fins a
arribar a retratar totes aquelles
coses que passen a la societat per

la manca de consciència que te-
nim com a espècie. El concert es
podrà veure divendres 12 de fe-
brer a les vuit del vespre.

Una setmana després, dis-
sabte 20 de febrer, també a les
vuit del vespre, serà el torn del
duet format per Maria Arnal i

Marcel Bagés, que presentaran
la seva proposta de folk sobre
una base electrònica per parlar
sobre els desafiaments que pre-
senta un futur incert.

Arnal i Bagés són un dels
músics amb més projecció del
panorama català.

Marcel Bagés i Maria Arnal tocaran al Teatre Joventut. Foto: Pau Cortina/ACN 

Maria Arnal, Marcel Bagés 
i Albert Pla, al Teatre Joventut
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De tots els equips de futbol sala
de la ciutat, només el sènior mas-
culí de l’AECS ha començat el se-
gon mes de l’any amb bon peu. El
sènior femení del conjunt de
Sanfeliu, per la seva banda, con-
tinua a la zona baixa de la seva lli-
ga, mentre que el primer equip de
l’AE Bellsport ha perdut més
partits (dos) des del passat 16 de
gener que en tota la primera vol-
ta del curs 2020-21. 

Aquesta sèrie de mals resul-
tats ha provocat que el conjunt
d’Antonio Mesa vegi com els
seus principals perseguidors,
l’ETB Calvià, el Sala 5 Martorell
i l’Escola Pia Sabadell, se li acos-
ten en el subgrup 3A de la Sego-
na Divisió B.

Els de Bellvitge jugaran pre-
cisament contra els martore-
llencs en un dels partits més
atractius del mes, el pròxim dis-
sabte 13 al Baix Llobregat, men-

tre que els darrers dos partits del
mes seran al Sergio Manzano. El
Bellsport rebrà, de forma conse-
cutiva, el Cerdanyola FC i l’Atlé-
tico FS Ibiza.

A la Segona Divisió Nacio-
nal femenina, per la seva banda,
l’AECS apura les opcions que té
per acabar la primera fase entre
les quatre primeres i no haver de
jugar-se la permanència a la ca-
tegoria en el segon tram del curs.
Les de Sanfeliu jugaran a casa
contra el CFS Eixample, visitaran
Ripollet i rebran la Penya Esplu-

gues B entre finals d’aquest mes
i principis de març.

Per últim, el sènior masculí de
l’AECS també es jugarà l’objectiu
de la segona fase d’aquesta tem-
porada en tres partits, entre els
dies 13 i 27 d’aquest mes. Si els de
Sergio Lamaña acaben entre els
tres primers es convertirien en un
dels candidats a pujar a Segona B,
mentre que si finalitzen el primer
tram entre el quart i el novè,
l’objectiu serà la salvació. Estel
Vallseca, UBAE i Xarxa Horta se-
ran els últims rivals.

Una sessió d’entrenament de l’AE Bellsport. Foto: AE Bellsport

Inici de mes discret per als
equips de futbol sala de la ciutat
Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Futbol | El CE l’Hospitalet vol superar la mala ratxa
El CE l’Hospitalet de Jonathan Risueño encara els darrers dos mesos del
curs amb l’objectiu de deixar enrere la mala ratxa de resultats d’enguany.

Els riberencs tancaran el mes contra el Cornellà, el Barça B i el Nàstic.

El botí total de l’Hospita-
let Atletisme en els dife-
rents campionats de Ca-

talunya que es van disputar en la
recta final del mes passat va ser
de 13 medalles. 

Les vuit primeres van arribar
al Palau Sant Jordi de Barcelona,
en el Campionat Absolut i Sub-23
de Catalunya. Anna Obradors va
ser la millor sènior, amb un or (als
200 metres lliures) i un bronze
(als 60 metres lliures), però tam-
bé van aconseguir podis Anna
Ruiz i Andrey Lavilla. Pel que fa
als sub 23, les actuacions més des-
tacades van ser les de Xavi Bar-
rubés i Carla Español (un or per
a cadascun) i els bronzes de Ma-
ria Toledo i Laura Sabaté.

La resta de metalls guanyats
pel club van ser al Vendrell, en els
campionats de marxa; Marc Gu-
errero i Mireia Urrutia van ser
tercers en la prova dels 20 qui-
lòmetres. Urrutia també va gua-
nyar un or en sub23, com Rubén
Liste en els 10 quilòmetres sub 18
i Alberto Cemborain en els 5
quilòmetres màster.

13 medalles per 
a l’Hospitalet
Atletisme

L’RCL’H serà al 
top 6 de la lliga si
guanya a Alacant

El primer equip mas-
culí del Rugby Club
l’Hospitalet afronta-

rà, el pròxim diumenge 21, la dar-
rera jornada de la primera fase
del grup B de la Divisió d’Honor
B jugant-se estar entre els sis pri-
mers i obtenint així el bitllet per
a la segona fase amb els millors
de la categoria.

Els números són ben sen-
zills: si el conjunt de Leo Pereira
guanya al camp de l’Akra Bárba-
ra d’Alacant, té assegurada la
presència entre els sis millors
del seu grup. Si els hospirtanos
no aconsegueixen la victòria,
hauran d’estar pendents dels re-
sultats de l’únic equip que els po-
drien deixar fora del top 6: el XV
Babarians Calvià.

Esports

Foto: Ignasi González / RCL’H
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Viu en línia

Allò que els ulls no veuen es fa visible dins
el nostre cap. Aquest és el principi que re-
geix la línia argumental d’aquesta obra.
El protagonista, J.R., es val d’aquest pre-
cepte per dur a terme un exercici in-
trospectiu a la recerca del perdó per un
acte comès en el passat. El que els seus
ulls no poden veure, ho veu el seu cap.

A l’Escenari Joan Brossa de Barcelona.

Teatre

Els ulls de Dalton
Iñaki Garz

Damià Rodríguez, el nom real del cantant
Lildami, ha publicat el seu segon disc,
Viatge en espiral (Halley Records). En una
entrevista amb l’ACN, el terrassenc ha ex-
plicat que el nou àlbum té lletres “més
madures” i que és “molt més variat” que
el primer; de fet, fins i tot hi ha inclòs una
havanera. També hi ha col·laboracions
amb artistes com Albert Pla i La Casa Azul.

Música

Un veterà de la guerra civil estatunidenca,
el capità Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks),
viatja de ciutat en ciutat narrant notícies.
Un dia, a Texas, coneix una nena de 10
anys que va ser segrestada per una tribu,
amb qui s’ha criat. El capità Kidd decideix
tornar-la a la seva família biològica. Un
film estrenat el 29 de gener als cinemes
i que arribarà a Netflix el 10 de febrer.

Pelis i sèries

Noticias del gran mundo
Paul Greengrass

Viatge en espiral
Lildami

Vespres d’hivern 
Malgrat la pandèmia que tot ho complica, la Universitat
de Barcelona ha decidit apostar un any més per la cultu-
ra i ha organitzat la sisena edició del cicle de concerts Els

Vespres d’Hivern. Així, el magnífic Paranimf (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585) acollirà dos concerts –el de Lu

Rois i el d’Anna Andreu–, que hauran de tenir menys pú-
blic que mai per raons òbvies. Alhora, les dues actua-

cions es retransmetran en streaming per tal que 
tothom en pugui gaudir des de casa. Això sí, per al 
format virtual també caldrà una inscripció prèvia. 

La seva cara ens va començar a sonar
per les seves aparicions a sèries de

TV3, però el seu nom es va fer gran en
la indústria del cinema català i espa-
nyol quan va protagonitzar Pa negre
l’any 2010. Amb aquesta pel·lícula,

Nora Navas (Barcelona, 1975) va gua-
nyar el premi Goya i la Concha de Pla-
ta del Festival de Sant Sebastià com a
millor actriu protagonista. En aquests
anys, Navas no ha parat i l’hem vist,

per exemple, a l’aclamadíssima Dolor
y gloria i a la sèrie d’èxit Les de l’hoquei.
Ara, està nominada al premi Gaudí a
millor actriu pel seu paper d’Enrique-

ta Martí a La vampira de Barcelona,
una de les poques pel·lícules en cata-

là i la favorita d’aquesta edició. 

N O R A  N A V A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera com a actriu
Va guanyar el Goya pel seu paper a ‘Pa negre’ el 2010

Famosos

Rebre una nominació als premis Gaudí
Com a millor actriu per ‘La vampira de Barcelona’, la favorita

Opinen que es mereix el guardó
La seva interpretació a la pel·lícula ha agradat molt

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una jove algeriana establerta a París ha de
tornar al seu país d’origen per assistir al ca-
sament de la seva germana petita. Dies
abans del viatge comença a sentir in-
quietud: és autosuficient i està ben posi-
cionada, però continua soltera. L’opinió de
la seva mare sobre això la submergirà en
un mar de dubtes. Pedres a la butxaca (Pe-
riscopi), en català gràcies a Anna Casassas.

Llibres

Pedres a la butxaca
Kaouther Adimi

|Werewolf
A Werewolf: The Apocalypse et convertiràs en un guerrer licantrop que
s’oposa a la civilització urbana. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series X.

Fo
to

: U
ni

ve
rs

ita
t d

e 
B

ar
ce

lo
na



23 | 

Viu en línia

EL CONSELL DEL MES

DESCANSOS

És recomanable regular la brillantor de les pantalles 
perquè no sigui ni massa intensa ni massa tènue

PARPELLEIG

BRILLANTOR

GOTES

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Treballar davant l’ordinador, socialitzar a través del mòbil i
desconnectar mirant una sèrie a la tele. Així és, si fa no fa,
la realitat de cada cop més gent. En definitiva, una vida

entre pantalles. Segons la Societat Espanyola d’Oftalmologia
(SEO), no està demostrat científicament que la llum blava de
les pantalles afecti negativament la vista ni que arribi a provo-
car ceguesa, però alerta que aquesta sobreexposició ha desen-
cadenat “noves patologies”. El problema, diuen des de la SEO,
és que forcem la vista per “mantenir l’enfocament en un objec-
te que es troba a una distància curta” i que, “inconscientment,
la mitjana de parpellejos per minut baixa considerablement”.
Això fa que els ulls s’assequin i s’irritin i provoca fatiga ocular. El
Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes, així com molts altres
experts, engloben aquests símptomes dins de l’anomenada
síndrome visual informàtica, i ofereixen alguns consells per
pal·liar-ne l’impacte. Recomanen apartar la mirada de la panta-
lla durant vint segons cada vint minuts, regular la brillantor de
la pantalla, recordar parpellejar amb freqüència i fer servir go-
tes humectants (llàgrimes artificials) quan sigui necessari.

Protegir els ulls de les pantalles

Els experts aconsellen apartar la mirada de la pantalla 
durant aproximadament vint segons cada vint minuts

Les claus

Recorda parpellejar amb freqüència per evitar la sequedat 
ocular: deixem de fer-ho inconscientment davant la pantalla

Si tot i això et notes els ulls molt secs, pots fer servir gotes 
humectants, també conegudes com a llàgrimes artificials
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