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Dues nits d'aldarulls
provoquen tensions al carrer
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Es defensa al jutjat
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depersones ateses enun any
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Les lluites en defensa 
del medi ambient no paren
de créixer a la metròpoli

MÚSICA DE NIVELL pàg 10
Miki Núñez i Miguel Poveda
actuaran a les Festes de
Primavera el 23 i el 24 d’abril
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El cas que investiga presumptes
irregularitats en la gestió econò-
mica del Consell Esportiu de
l’Hospitalet s’està convertint en
una pedra a la sabata en la soli-
desa del poder de Núria Marín.
Després d’aconseguir la majoria
absoluta a les eleccions munici-
pals del 2019 i de convertir-se en
presidenta del PSC i de la Dipu-
tació de Barcelona, aquest cas po-
dria provocar una esquerda en
aquests fonaments. Com la seva
veu, que també sonava esquer-
dada, entretallada, quan va par-
lar als periodistes, sense adme-
tre cap pregunta, després de de-
clarar durant més d’una hora al
jutjat de l’Hospitalet el 9 d’abril.
Després d’enviar els perio-

distes a la seu dels mitjans locals
de la ciutat, Marín va parlar al
costat del seu advocat. L’alcal-
dessa va assegurar que sempre
ha actuat “amb la màxima lega-
litat” i comptant amb l’assesso-
rament jurídic de l’Ajuntament.
Per això va afegir que espera que
les declaracions de tots els im-
plicats en aquest cas serveixin
per aclarir “tots els fets” i pugui
demanar l’arxivament de la seva
part, és a dir, que deixi d’estar in-
vestigada per la policia i la jut-
gessa que porta el cas.

BATALLA PEL CALENDARI
Durant els tres dies en què tes-
timonis i investigats han decla-
rat davant la jutgessa, un dels
principals objectius de les parts
ha estat saber què va fer l’alcal-
dessa quan el regidor Jaume
Graells li va explicar el que su-
posadament passava al Consell
Esportiu. 
Segons l’exresponsable d’E-

ducació i Esports, que continua de

regidor al Ple però sense cap res-
ponsabilitat al govern, Marín va
mostrar aleshores una “passivitat
total” i va tardar gairebé un mes
i mig a posar en marxa l’audito-
ria per analitzar si s’havia fet al-
guna cosa malament en la gestió
econòmica del Consell Esportiu.
En canvi, Marín va assegurar

a la jutgessa que, l’endemà ma-
teix de la reunió que va mante-
nir amb Graells, es va posar en
contacte amb la secretària ge-
neral de l’Ajuntament i amb Cris
Plaza i Cristian Alcázar perquè
s’impulsés una auditoria dels
comptes de l’entitat. 
Graells també es va reunir

amb la secretària general, que li
va dir que s’havia de fer l’audi-
toria i que creia que s’havien
d’apartar els dos regidors. Però
l’alcaldessa assegura que, en una
reunió que va mantenir amb la
secretària posteriorment, ella

només li va comentar que s’ha-
via de fer una auditoria, però no
li va dir res d’apartar els dos càr-
recs del PSC implicats. 
Aquest debat sobre el calen-

dari serà clau per determinar si
Marín va cometre un delicte d’o-
missió del deure de perseguir el
delicte, un dels càrrecs que li im-
puta la Unitat de Delictes Eco-
nòmics i Fiscals (UDEF) de la Po-
licia Nacional.
Sobre l’auditoria també va

declarar, el mateix divendres 9
d’abril, la cap de gabinet de l’al-
caldessa, Montserrat Pérez. Ella
va explicar a la jutgessa que es va
limitar a supervisar-la, però que
en cap moment va fer res per
controlar-la o limitar-la.

SENSE NOTÍCIES DEL MÒBIL
Segons va explicar l’advocat de
Marín, encara no s’ha fet el bol-
cat del contingut del telèfon mò-

bil que els investigadors van de-
manar el desembre passat i que
la jutgessa va autoritzar. Tampoc
s’ha fet cap informe pericial so-
bre els documents recollits pels
agents durant els escorcolls. 
Fonts properes al cas expli-

quen que la jutgessa es vol espe-
rar a tenir tota la documentació
per encarregar als pèrits aques-
tes comprovacions. Això fa pre-
veure que la fase d’instrucció
encara s’allargui i no es tanqui
fins a finals d’any.

COMISSIÓ ENCALLADA
Fora dels tribunals, la portaveu
de l’Hospitalet en Comú Podem,
Ana González, ha reclamat al
PSC que depuri responsabilitats
polítiques entre els investigats pel
cas del Consell Esportiu. Els co-
muns consideren que cal esvair
qualsevol dubte sobre la gestió
del consistori i remarquen que

“l’Hospitalet no es mereix cap
ombra de corrupció”.
Per altra banda, i conjunta-

ment amb Esquerra Republica-
na, denuncien que el PSC i Ciu-
tadans estan “obstaculitzant” la
feina de la comissió d’investiga-
ció que es va aprovar al Ple del
desembre per unanimitat. Els
dos partits van forçar una sessió
extraordinària abans de Setma-
na Santa per aprovar les com-
pareixences dels diferents im-
plicats, però el grup de Marín i els
taronges ho van impedir.
Per això, republicans i liles la-

menten l’actitud “obstruccionis-
ta” que consideren que tenen
aquests dos partits, una situació
que s’afegeix a la “manca de vo-
luntat”, diuen, d’entregar tota la
documentació relacionada amb el
cas que han demanat i que con-
sideren que posa en qüestió la uti-
litat de la comissió.

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

Versions oposades
» Jaume Graells acusa Núria Marín de “passivitat total” davant les sospites sobre el Consell Esportiu 

» L’alcaldessa defensa al jutjat que va actuar amb urgència quan l’exresponsable d’Esports va alertar-la

L’alcaldessa Marín assegura que sempre ha actuat amb la “màxima legalitat” i assessorada pels serveis jurídics de l’Ajuntament. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN
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La víctima de la viola-
ció múltiple de Saba-

dell està passant un tràn-
gol gros en el judici a l’Audiència de
Barcelona, amb interrogatoris molt
durs, començant pel fiscal i ara per una
advocada de la defensa. La noia ha de
repetir diversos cops: “Això ja ho he ex-
plicat”. Destrossada!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un jugador del Cadis
insulta amb un insult

racista Diakhaby, el Va-
lència marxa del camp i torna minuts
després sense Diakhaby però amb
el jugador del Cadis al terreny de
joc. És difícil lluitar contra el racisme
quan l’agressor segueix al camp i l’a-
gredit ha de marxar.

@andreuginola

Sorprèn la substitució
de Cuevillas. Les seves

reflexions deien que ju-
gar-te la inhabilitació per qüestions
simbòliques sense fons no cal, que
s'ha de fer amb estratègia. I crec que és
una persona que de conseqüències ju-
rídiques en sap una estona. Pur des-
gavell intern de Junts.

Que comenci l’allau
de notícies i declara-

cions de polítics criti-
cant que la gent s’ha relaxat i dient
que per això s’han d’endurir les res-
triccions, encara que la gent s’hagi re-
laxat perquè les restriccions s’havien
relaxat. Perquè, passi el que passi, tot
és culpa de la gent.

@jmangues@punsix

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el tu-

risme, i això contribueix de manera decisiva que el nos-
tre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel cen-
tre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.
Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciu-

tat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del llo-
guer residencial. Per força hi ha hagut un cert retroba-
ment de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.
Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és

un sector econòmic molt important, genera també pro-
blemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’ac-
tivitat turística té uns costos que no assumeix el sec-
tor sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Al-
guns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’al-
tres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.
En tot cas, quan es planteja el debat sobre el tu-

risme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes be-
neficis econòmics que aporta el sector. Són innega-
bles: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aques-
ta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal sa-
ber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris. 
En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,

de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els econo-
mistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els mu-
nicipis més turístics, la renda de la població és signi-
ficativament més baixa. Com més especialització tu-
rística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

rístics no són més rics, sinó més pobres que els muni-
cipis semblants però que es dediquen a altres activitats. 
Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat

amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la pobla-
ció, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.
En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,

en tots els efectes de l’especialització turística. I cer-
car alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turís-
tica per produir menys externalitats negatives?
Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un

tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’atu-
rada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nos-
tres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra econo-
mia. No hi ha més remei.
De la mateixa manera que alguns dels espais físics

que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espon-
tània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alterna-
tives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de pre-
carietat i d’empobriment. Redimensionar els llits tu-
rístics del país a uns nivells sostenibles permetria, pot-
ser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emer-
gir mai a causa de la forta inèrcia turística.

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

@PatrickurbanoR
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A les xarxes

@albaverges: Les dosis de Pfizer han arribat
per continuar la vacunació de majors de 80 i
ben aviat de menors de 80. La vacunació
amb AstraZeneca segueix a 31 punts del país.

@tsj_cat: El jutjat de vigilància penitenciària
1 de Barcelona estima el recurs del ministeri
fiscal i revoca el tercer grau de les internes
Dolors Bassa i Carme Forcadell.

#TombenElTercerGrau

@maticatradio: Laura Borràs: “Jaume
Alonso-Cuevillas i jo ja havíem acordat
abans que sortiria de la mesa, però amb
l’entrevista a Vilaweb s’ha precipitat tot”.

#ApartenCuevillas #MésVacunes

Safata d’entrada

Un observador imparcial
constatarà que el català
arrossega una situació

de precarietat. En època fran-
quista, el català no era present a
les institucions, però era viu al car-
rer. Avui, és present a les princi-
pals institucions catalanes i és llen-
gua vehicular a l’ensenyament,
però al carrer és minoritari. 
Adonem-nos de la terrible

contradicció que representa te-
nir una llengua pròpia (com es-
tableix l’Estatut) i que aquesta
llengua tingui una presència mi-
grada en la major part d’àmbits
comunicatius de la societat,
mentre que és el castellà la llen-
gua hegemònica, la que coneix
tothom i la que es parla més. La
condició de llengua omnipre-
sent de la qual gaudeix el caste-
llà als Països Catalans hauria de
correspondre, per justícia i nor-
malitat, al català. 
L’experiència científica ens

demostra que les situacions d’a-
nomenat bilingüisme social no
han estat mai estables, sinó que
sempre una llengua acaba im-
posant-se a l’altra, desplaçant la
llengua subordinada. 

Un front comú pel català
per Salvi Pardàs

Cal insistir-hi més? Quina
és la llengua que adopten els
nouvinguts establerts als Pa-
ïsos Catalans? Amb quina
llengua majoritàriament ens
hi adrecem? Quina llengua és
la que triem davant descone-
guts? En quina llengua s’es-
criuen majoritàriament els
contractes de lloguer de pi-
sos? Quina llengua es parla
als patis de les escoles?  Si ex-
ceptuem el teatre subvencio-
nat, amb quina llengua s’ex-
pressa l’oci, el cinema o els
mitjans audiovisuals al nos-
tre país? Quantes vegades
renunciem a fer servir la nos-
tra llengua per por de no ser
entesos?
Una situació d’emergència

lingüística com la que pateix
la llengua catalana exigiria
una resposta contundent dels
nostres governants i de la
societat. No és el cas, però.

Preval el negacionisme. No-
més algunes veus expertes
clamen al cel i adverteixen del
destí que li espera a la nostra
llengua. Cal alçar la veu i
comprometre’s a revertir la
situació amb fermesa, fent
que el català esdevingui llen-
gua necessària, de prestigi i
normal al nostre país. Com?
Emparant totes les iniciatives
que en fomentin l’ús i apli-
cant una política de norma-
lització lingüística sense con-
cessions, que exigeixi el co-
neixement de la llengua per
treballar al país, assegurant el
català com a única llengua
que el ciutadà té el dret i el
deure de conèixer.
El processisme no vol

afrontar la realitat per covar-
dia i absència absoluta de
responsabilitat nacional. Des-
enganyeu-vos i fem front
comú per la llengua.
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Els semàfors

Creu Roja ha doblat el nombre
de persones ateses a l'Hospitalet
des de l'esclat de la pandèmia. 
Si el 2019 va proporcionar ajuda
a unes 4.300 persones, del març
al desembre de l'any passat 
va facilitar aliments i altres
productes bàsics a 9.309. 

pàgina 11Creu Roja

La recollida de signatures que
ha impulsat Som Santa Eulàlia

perquè es mantingui la
biblioteca al barri ja ha rebut
més de 3.000 adhesions.

Consideren que l'Ajuntament
hauria d'haver buscat una

alternativa abans de tancar-la. 
pàgina 16Ajuntament

La Fundació La Vinya va
impulsar el primer recompte de
persones sense llar a Bellvitge, el
qual va servir com a prova per al
que es vol fer a tota la ciutat
pròximament. Al barri es van
detectar mig centenar de

persones que dormen al carrer. 
pàgina 16Fundació La Vinya

Creix la demanda de més espai 
per als veïns a l’Hospitalet1

2
Reclamen polítiques socials 
“fermes i clares” al govern de l’Hospitalet

L’Hospitalet surt al carrer per evitar 
que es massifiquin “encara més els barris”

L’Hospitalet estrenarà 
la vintena parada de metro al juliol

Comencen les obres per enderrocar 
l’edifici de l’Òpera 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.
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Mirada pròpia

N

El turisme té al davant l’oportunitat de trans-
formar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Cata-

lunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint–en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’ha-
víem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a vi-
sitants, residents i organitzacions implicades.
Aquesta transformació, que personalment entenc

com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara de-
cididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicar-
s’hi. La formació i el coneixe-
ment esdevenen un element cab-
dal per al dia de demà d’un sec-
tor fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qua-
litat i el desenvolupament soste-
nible, al servei de la societat. 
Segons el meu parer, les uni-

versitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recu-
peració i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.
Per reinterpretar les competències professionals que

requerirà el sector i la societat en un futur i identificar-
ne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els can-
vis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només ate-
nem les necessitats actuals del sector, deixarem enre-
re els estudiants i, a més a més, perjudicarem la com-
petitivitat i el progrés social. 

Les habilitats que necessitaran els futurs profes-
sionals del turisme probablement no seran gaire di-
ferents de les actuals, però l’experiència de la pan-
dèmia farà avançar més ràpidament i amb més for-
ça cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de tre-
ball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències di-
gitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara preci-
sament estem vivint. 

L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món can-
viant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’es-
coles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objec-
tiu de formar les persones perquè siguin capaces de li-
derar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci reali-
tat aquesta visió.
El sistema d’educació superior ha de combinar ver-

satilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, ho-
teleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Bar-
celona, estem en contacte amb el sector, del qual tam-
bé formem part, i constatem aquesta necessitat d’a-
daptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

cions que té el turisme per a la societat, intuir les ne-
cessitats i les voluntats dels viatgers i generar una ofer-
ta turística sostenible d’acord amb la identitat i el pai-
satge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el dià-
leg social necessari perquè la reactivació i transforma-
ció del sector es desenvolupi de manera sostenible, res-
pectuosa i fonamentada.

L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals for-
mats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sec-
tor coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,

la base de la recerca ha de trobar-
se en els reptes que afronta el sec-
tor i aquells aspectes que la so-
cietat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat. 
A Catalunya comptem amb

centres universitaris i de re-
cerca de referència, on es gene-
ra un gran coneixement. D’a-
quest coneixement s’ha de no-
drir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord

de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educa-
ció superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actu-
al crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?
Estic convençuda que l’impuls de la formació i la re-

cerca és la millor via possible per a un sector turístic sos-
tenible i per a unes destinacions igualitàries i cohe-
sionades. Potser la millor garantia de futur. 

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Una noia de 18 anys ha rebut sis denúncies per estafes que
no ha comès. De fet, segons El Periódico, la van estafar a

ella quan va voler comprar un gos per internet i els suposats
venedors li van suplantar la identitat per delinquir.

“Ganes de queem torneu a veure”. Amb aquesta frase
ha promocionat Amazon la sèrie sobre Sergio

Ramos. Sí, amb l’error inclòs. La plataforma s’ha inspirat en
la lona gegant de Joan Laporta, però ha ficat la pota.

Esther Martín, María Pérez i Paula López són tres estudiantsde batxillerat d’Alcañices (Zamora), un poble de mil
habitants, i han obligat la Unió Europea a rectificar un text
sobre els refugiats en què se’ls vinculava amb el terrorisme.

Diuen que els gossos són el millor amic de l’home, però
sembla que no sempre és així. A Dallas (EUA) un gos

ha estat enxampat per una càmera de seguretat mentre
robava un paquet que havia rebut la seva veïna a casa.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Formació en turisme, garantia de futur
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@murcianobasado: Durante tres meses
creí en serio que Barcelona no tenía ape-
nas peluquerías pero que estaba llena de
peluquerías para perros («perruqueries»).

@iescolar: Sánchez espera alcanzar los
10 millones de vacunados en la primera
semana de junio y los 33 millones a fina-
les de agosto. 

@carlosaspe: Mi abuela murió el último
año pero hemos hecho monas con su receta
y toda la casa huele como si ella estuviera
aquí. Tradiciones para viajar en el tiempo.

Tribuna

Rebo un missatge de veu d’un amic seriós, di-
ligent, responsable i intel·ligent que es dedi-
ca a l’ensenyament per una sana i sincera vo-
cació d’acompanyar els més petits en el seu

procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més so-
vint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tran-
quil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.
És una broma, naturalment. El meu amic encara re-

geix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El mis-
satge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’es-
cola també hi juguen. Els he explicat que com a joc or-
ganitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el con-
verteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en con-
tra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treu-
re-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que po-
sen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gau-
deixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.
Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica si-

tuacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenen-
tatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis. 
Pares i mares convençuts que el futur del seu fill de-

pèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irre-
versible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo. 

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares vo-
lent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.
És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols

la majoria. Però són suficients per tocar sempre les vo-
retes. Són sempre els més actius i els que generen di-
nàmiques ambientals més estranyes. 
També comentem que el fenomen és creixent, que

cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova ca-
tegoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alli-
berat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràc-
tica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura. 
Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire re-

sultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà fer-
ho –per motius similars– de l’administració i dels pe-
dagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps re-
bent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Hau-
rem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i ma-
res implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, so-
bretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola. 
Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos

mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, diver-
tint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la gui-
tarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’esco-
la no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany. 
Per cert, quina mandra viure de nen en segons qui-

nes cases!

Flaixos

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que

entenguessin que no
podien desentendre's 
dels fills, però no els
demanàvem que es

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“
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per Josep Martí Blanch

La plaga dels pares i mares a les escoles
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Sensors mòbils analitzaran
la contaminació de l’aire

MEDI AMBIENT4Un projecte
europeu al qual s’ha sumat l’A-
juntament permetrà mesurar
la contaminació de l’aire a tra-
vés de sensors mòbils. Els por-
taran sis treballadors de l’àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Ur-
banisme i Sostenibilitat. Quatre
d’ells els col·locaran als mani-
llars de les seves bicicletes i dos
més, inspectors que fan la seva
feina a peu per la ciutat, els
portaran al cinturó.
El projecte pretén saber en

temps real la presència dels
principals contaminants de l’a-

ire a tota la ciutat, ja que les es-
tacions fixes només mostren la
situació en punts determinats.
La participació en aquest

projecte arriba després de la se-
gona edició de la ‘Revolta veïnal’,
els talls de carrers convocats
per Un Altre L’Hospitalet És
Possible per reclamar més espai
públic per als ciutadans. El 27 de
març es van convocar dues pro-
testes, a la carretera de Collblanc
i al carrer Enric Prat de la Riba,
en què desenes de veïns i veïnes
van reclamar que no es massifi-
quin “encara més els barris”.

Adif adjudica el projecte
per soterrar les vies del tren

MOBILITAT4El soterrament de
les vies del tren avança. L’Ajun-
tament va explicar que Adif ja ha
adjudicat el projecte per redactar
la construcció d’aquesta cober-
tura. Ho farà una unió temporal
d’empreses formada per GPO
Ingeniería y Arquitectura, Geo-
control i TRN Táryet per poc
més de quatre milions d’euros.
Aquest projecte ha de millo-

rar la connexió entre les línies de
Rodalies i el Metro i ha de faci-
litar la relació entre els barris del
nord i del sud de la ciutat, que ja
no tindran una barrera com les

vies del tren que els separi. Però
partits i entitats adverteixen al
govern de Núria Marín que la
cobertura ha de servir per in-
crementar l’espai públic i les zo-
nes verdes en una ciutat amb
grans dèficits.
Per altra banda, unes obres

que gairebé estan enllestides són
les de l’estació d’Ernest Lluch, a
l’L5. En una visita que van fer a
mitjans de març, l’alcaldessa Nú-
ria Marín i el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat, Damià Calvet,
van dir que la vintena parada de
metro de la ciutat obrirà el juliol.

Miki Núñez i Poveda actuaran
a les Festes de Primavera

FESTES4Les Festes de Prima-
vera tornen aquest any amb un
format especial, adaptat a les
mesures sanitàries que deter-
mina la pandèmia. Un dels plats
forts serà els concerts que es fa-
ran a l’espai La Farga els dies 23
i 24 d’abril.
El primer a pujar a l’escena-

ri serà el cantant Miki Núñez,
que portarà la seva música car-
regada d’energia divendres 23 a
partir de les vuit del vespre.

L’endemà serà el torn del Pot Pe-
tit, que farà un concert a dos
quarts d’una del migdia per als
més petits. A les vuit del vespre
serà el flamenc de Miguel Pove-
da que omplirà l’escenari.
Des de l’Ajuntament treballen

per presentar tot el programa
adaptat a les circumstàncies i, per
això, s’aposta per fer activitats en
espais oberts però on es pugui
controlar i limitar l’accés, com els
parcs i jardins de la ciutat.

Nous talls per reclamar més espai per als veïns. Foto: Pere Francesch/ACN

Miki Núñez. Foto: Mar Vila/ACN

Salut | La Farga és el nou punt de vacunació
La sala polivalent de La Farga és el nou punt de vacunació de referència a
la ciutat en lloc de l’Hotel Salut. Des de l’1 d’abril es punxen més de 2.000
dosis diàries i, si l’estoc ho permet, se’n poden arribar a posar 5.000 al dia.

POLICIA4El regidor de Segu-
retat de l’Hospitalet, Pepe Cas-
tro, aposta per recuperar la uni-
tat d’intervenció de la Guàrdia
Urbana. Es tracta de l’equip
d’antidisturbis de la policia lo-
cal, un grup que mai ha des-
aparegut del cos, però que ara
està sota mínims amb només sis
integrants.
En declaracions a Metrópo-

li Abierta, Castro espera tenir la
unitat a punt a principis d’estiu
per poder afrontar la fi de les res-
triccions imposades per frenar la
pandèmia, com l’aixecament de
l’estat d’alarma que va anunciar
el president espanyol, Pedro
Sánchez. El titular de Seguretat
considera que la desescalada
“no serà fàcil” i afegeix que “im-
plicarà més vigilància”.

CANVIS A LA CÚPULA
L’encarregat de posar en mar-
xa la unitat d’antidisturbis serà
Ramon Dosaigues, que ha estat

nomenat nou Intendent de la
Guàrdia Urbana després de la
jubilació de Francisco de la Tor-
re, que va ocupar el càrrec fins
al 28 de febrer. Dosaigues ha
treballat més de dues dècades a
la Policia Local del Prat, on era
l’intendent en cap des del no-
vembre de l’any 2018.

Des del Sindicat de Policia
Local (SPL-CME) esperen que
aquest canvi serveixi per prendre
decisions necessàries per al cos,
que els últims anys s’han anat
posposant i han acabat conver-
tint la Guàrdia Urbana de la
ciutat en “un gran transatlàntic
que va a la deriva”.

Una protesta dels agents de la Guàrdia Urbana. Foto: Pau Massip

Castro vol recuperar la unitat
antidisturbis de la Urbana

» L’objectiu és tenir el grup d’intervenció a punt a principis d’estiu
» L’encarregat de fer-ho serà el nou intendent, Ramon Dosaigues
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Volen canvis en la gestió dels
Serveis Socials de la ciutat

SOCIETAT4La plantilla de l’àrea
de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment denuncia que el model d’a-
tenció a la ciutadania ha quedat
obsolet. Els professionals consi-
deren que la direcció gestiona l’à-
rea “allunyada de la realitat”.
Per això reclamen obrir un diàleg
per fer arribar les seves necessi-
tats i que el govern de Núria
Marín els atengui.
Però des del col·lectiu expli-

quen a Línia L’H que “ningú
s’ha posat en contacte” amb ells.
Per això, un centenar de treba-
lladores i treballadors socials del
consistori es van manifestar da-
vant de l’Ajuntament el 25 de
març i ja han convocat una nova
protesta per al 22 d’abril. Els
treballadors expliquen que el go-
vern municipal no els veu com a
interlocutors vàlids perquè no

són cap entitat ni associació i des
de l’Ajuntament s’escuden dient
que el diàleg amb la direcció d’à-
rea, no amb els responsables po-
lítics, sempre hi ha sigut.

FALTEN DINERS
El consistori també apunta cap a
la Generalitat i diu que, si la llei
marca que el Govern ha de pagar
un 60% de les despeses de Serveis
Socials i la resta l’ha d’assumir el
consistori, ara mateix el Govern
només n’aporta un 40%.
Però la plantilla recorda que

són una de les àrees amb menys
recursos de tot l’Ajuntament. A
més, remarquen que la situació fa
anys que s’arrossega i que l’esclat
de la pandèmia només ha em-
pitjorat la situació, fent que la ciu-
tat no estigui a l’altura de la si-
tuació que pateix la ciutadania.

CRISI4Creu Roja ha doblat el
nombre de persones ateses a
l’Hospitalet des de l’esclat de la
pandèmia. Si el 2019 va pro-
porcionar ajuda a unes 4.300
persones, del març al desembre
de l’any passat va facilitar ali-
ments i altres productes bàsics a
9.309 persones. El director tèc-
nic local de Creu Roja, Alfons
Molons, explica a Línia L’H que
“han pujat moltíssim les inter-
vencions” durant la pandèmia,
sobretot entre els col·lectius més
vulnerables.
Una de les àrees en què van

abocar més esforços, i ho conti-
nuen fent, va ser en el reparti-
ment d’aliments. En l’últim any,
l’entitat ha repartit més de
667.000 quilos d’aliments, més
de mig miler de targetes mone-
der per poder comprar menjar,
i ha fet més de 10.000 lliura-
ments de productes de primera
necessitat. Durant el pic de la
pandèmia, Creu Roja es va ins-
tal·lar al Tecla Sala per poder fer
les entregues d’aliments mante-
nint totes les mesures de segu-
retat i sanitàries i evitar que hi
hagués aglomeracions. Ara, ho
torna a fer des dels locals que
l’entitat té repartits per dife-
rents barris de la ciutat i segueix
complint amb les mesures de se-

guretat per evitar aglomeracions
en aquests espais.

PREPARAR-SE PEL QUE VE
Alfons Molons, director tècnic
local de Creu Roja a l’Hospita-
let, afirma que la pandèmia sa-
nitària s’anirà acabant, però
alerta que “la necessitat social es
manté i la perspectiva és que
vagi a més”.
Davant d’aquesta situació,

l’entitat ja treballa en nous pro-
jectes per poder cobrir les ne-
cessitats que puguin tenir els ve-
ïns i veïnes de la ciutat. Però tam-

bé reclama a les administra-
cions que, “quan no hi hagi pres-
sió sanitària, s’han de posar re-
cursos a atenció social”. Perquè
la situació de molts col·lectius,
sobretot dels més vulnerables,
encara es pot agreujar.
En aquest sentit, el Ple del

mes de març va votar a favor de
destinar 4,4 milions d’euros del
romanent de tresoreria de l’A-
juntament a finançar les mesu-
res del Pacte de Ciutat. Una de
les partides més importants se-
ran els 2,5 milions d’euros d’a-
judes directes per a autònoms.

Creu Roja ha atès més de 9.300 persones el 2020. Foto: Pau Massip

Creu Roja dobla el nombre de
persones ateses durant el 2020

La plantilla de Serveis Socials reclama diàleg amb el govern. Foto: Pau Massip
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana. 
Podrien semblar moviments

circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contami-
nació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Cata-
lunya viu en el 2% del territori ca-
talà, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.  
Ara bé, aquestes lluites van

molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a arti-
cular-se geogràficament, i cal pre-
guntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és fo-
rassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordi-
nadora que agrupa una cinquan-
tena d’entitats d’aquesta comarca.

UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un ter-
ritori cada cop més atapeït i trin-
xat, i això ha fet augmentar els con-
flictes socials”, explica l’ambien-
tòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Ob-
servatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Bar-
celona i la presència de movi-
ments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació terri-
torial de Catalunya: una zona me-
tropolitana molt poblada i un ter-
ritori interior buidat. 
En aquest sentit, l’àrea me-

tropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una si-
tuació de vassallatge dels munici-
pis respecte a la capital”. 

CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néi-
xer pels volts del 2015, amb la re-
cuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraes-
tructures i més turistes.   

Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massi-
ficar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanís-
tic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Ge-
neralitat que té per objectiu cons-
truir 26 gratacels al barri de Bell-
vitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi. 
En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 es-
pigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòme-
tres de platja contínua d’una am-
plada de 60 metres”, diu Sergi Ga-
lanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme.  “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta. 
No és l’única obra de mides

colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que prete-
nen crear un parc temàtic del mo-
tor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de ter-
reny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana cor-
ren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”. 

CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajunta-
ment d’aquest municipi mont-
serratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitat-
ges quan a Olesa hi ha entre 700

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals 
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran 
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008

Revolta ambiental 
per terra,mar i aire
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n Si tota la població mundial vis-
qués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropo-
litana de Barcelona, caldrien els re-
cursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'ano-
menada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se si-
tua, segons un article de Joan Bua-
des a Crític, en el 2,6. 

“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

negre que absorbeix recursos i ri-
queses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes es-
timacions, la contaminació produ-
ïda per la zona metropolitana arri-
ba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.

De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abo-
cadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què fer-
ne, acabem cremant-la", lamenta.

Davant d'aquesta situació s'han

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais natu-
rals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites ve-
ïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evi-
dent a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la polí-
tica d'illes de conservació no té sen-
tit”, afirma l'ambientòleg. És neces-
sari, per exemple, comunicar la Ser-
ralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'en-
trellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.

La qüestió es veu en el cas con-
cret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la platafor-
ma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Di-
uen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més en-
llà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

10,73 planetes Terra

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del movi-
ment. “Tots els partits estan se-
guint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va con-
vertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental. 
Hi ha moviments  semblants,

com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cer-
danyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin si-
gui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau. 
En la mateixa línia pot ins-

criure’s el cas de la plataforma Tan-
quem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la plan-
ta de residus més gran de Catalu-
nya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sot-
metre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empre-
sa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de benefi-
cis representen el 40% del pres-
supost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produ-
eix males olors i una situació de de-
pendència econòmica”, lamenta.  

CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van su-
posar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cot-
xes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néi-
xer el 2018 per intentar imaginar-
se una Santa Coloma de Grame-
net diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, ex-
plica. La lluita connecta amb d’al-
tres com la de Massa Crítica a Ba-
dalona.  En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denun-
cia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxi-
ma de 30 kilòmetres”.
Barberà Respira, Eixample

Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de 
la rodalia se senten 
el pati del darrere 
d'una gran ciutat
europea, ja que 
tot el que no vol 
Barcelona es col·loca 
al seu territori”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests movi-
ments, que només són una peti-
ta mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un de-
nominador comú: la crisi climà-
tica. Fins fa una dècada els efec-
tes de l'escalfament global eren si-
lenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides huma-
nes i en el territori. En aquest sen-
tit, els casos de Sant Adrià de Be-
sòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.  
Airenet és una coordinadora

que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelo-
na, Sant Adrià i Badalona. Per en-
tendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestruc-
tures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la in-
cineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les adminis-
tracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que tam-
bé emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet. 
Dins d’aquesta plataforma tam-

bé hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badaloni-
nes des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llo-
bregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciu-
tat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat te-
nim l’aeroport –que volen am-
pliar–, el port, les vies del tren i di-
ferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada si-
tuació que viu el municipi. 
Els rius, els mars, l’aire i les mun-

tanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van he-
retar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: po-
dran viure-les?

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’àrea metropolitana
és un territori 
cada cop més atapeït 
i trinxat, i això 
ha fet augmentar 
els conflictes 
socials i veïnals
els darrers anys”

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba 

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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Construeixen un bloc de
pisos de fusta a Sant Josep

INNOVACIÓ4Les constructores
011h i Renda Corporación són
les impulsores d’un bloc de pisos
que s’està construint entre els
carrers Esquadres i Joan Mara-
gall, a Sant Josep. Però no es
tracta d’una més de les desenes
d’obres que estan en marxa a la
ciutat, ja que l’edifici de tres
plantes que volen aixecar estarà
fet completament de fusta.
És l’aposta de la constructo-

ria 011h, que expliquen que tre-
ballen seguint criteris de soste-
nibilitat i salut des de l’inici de la
construcció. Per això aposten
per fer habitatges de fusta, un
material resistent i molt més
sostenible que els que es fan
servir habitualment. El bloc tin-
drà vuit pisos d’uns 70 metres
quadrats i tindrà plaques so-
lars al terrat per reduir al màxim
l’emissió de diòxid de carboni.

Màxim risc en l’estructura d’un
dels edificis de Ciutat Comtal

HABITATGE4El primer infor-
me de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) determina
que només un dels vuit edificis
del conjunt dels Blocs Ciutat
Comtal, ubicat al carrer Sant
Eugeni, pateix el grau 4 de gra-
vetat pel que fa a la seva estruc-
tura. Es tracta del més elevat, ja
que els tècnics han determinat
quatre graus de risc.
L’informe, que es va presen-

tar a través d’una videoconfe-

rència a mitjans de març, també
detalla que els pisos pateixen
tres tipus de patologies diferents.
La portaveu de la plataforma

d’afectats, Mónica Domínguez, va
explicar a L’HDigitalque ara els
tècnics elaboraran un segon in-
forme. Analitzaran els terres i les
parets de tots els pisos “per de-
terminar el grau de risc de cada
edifici”. D’aquesta manera es vol
veure si els habitatges podrien su-
portar les obres de reparació.

URBANISME4Les obres per en-
derrocar l’edifici de l’Òpera han
començat. A finals de març, els
operaris de l’empresa encarre-
gada de fer aquesta feina van co-
mençar a col·locar tanques al
voltant de l’edifici. De fet, per
precaució, l’empresa ha tallat el
pas per les voreres més prope-
res a l’edifici que han de tirar a
terra, als carrers Francesc Mo-
ragas i Josep Prats.
Com ja va passar quan es va

enfonsar part del sostre l’estiu
del 2018, les obres que ara s’hi
faran obliguen a extremar les
precaucions als operaris, ja que
part del sostre està fet d’uralita.
Per això, l’empresa també va
penjar cartells als portals dels
blocs de pisos del voltant de
l’Òpera alertant que el dia 6 es fa-
rien tasques de desamiantat. En
aquests cartells, es recomanava
tancar portes i finestres i a no es-
tendre roba a prop de la zona des
de les vuit del matí i fins a les tres
de la tarda.
Segons ha pogut saber Línia

L’H, els propietaris dels terrenys

de moment només han demanat
el permís per enderrocar les an-
tigues naus, que feia anys que es-
taven buides i s’estaven dete-
riorant. 
Dècades enrere, Televisió

Espanyola havia fet servir l’espai
com a plató per a diferents pro-
grames que emetia pels seus ca-
nals. Després també va estar

ocupat durant un temps. Final-
ment, els propietaris han decidit
enderrocar-lo.
Des del consistori no els

consta que hagin demanat els
permisos per construir-hi, però
recorden que el Ple va aprovar
una modificació urbanística que
preveu que en aquest espai es
construeixi una residència.

Les tanques col·locades al voltant de l’edifici de l’Òpera. Foto: Pau Massip

Comencen les obres per
enderrocar l’edifici de l’Òpera

Comerç | Els botiguers s’uneixen a la patronal
El Grup de botiguers del Centre i Sant Josep, juntament amb quatre unions
comercials més de la ciutat, s’han unit a la patronal Comerç de Catalunya. 

A partir d’ara comptaran amb el suport de PIMEComerç per als seus projectes.



15 | 

línial’H.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 Abril 2021



línial’H.cat

| 16

Abril 2021

Santa Eulàlia

EQUIPAMENTS4La recollida de
signatures que ha impulsat l’as-
sociació de veïns Som Santa Eu-
làlia perquè es mantingui la bi-
blioteca al barri ja ha rebut més de
3.000 adhesions. Diversos co-
merços i establiments s’han sumat
a la iniciativa i són punts de re-
collida, en paral·lel a la campanya
posada en marxa a Change.org.
Cristóbal Ortega, president de
l’entitat, explica que la seva prio-
ritat és que es mantingui el servei,
sigui a l’edifici històric del carrer
Pareto o en un altre espai proper.
Des de l’entitat veïnal entenen

que l’edifici no complia amb les
condicions de seguretat que ex-
igeix la normativa actual, però re-
marquen que l’espai havia estat
en funcionament fins a l’esclat de
la pandèmia ara fa un any. Tam-
bé recorden que hi ha altres es-
pais que no compleixen amb tota
la normativa, però que continu-
en oberts perquè són un servei
imprescindible. Per això, des de

Som Santa Eulàlia consideren
que l’Ajuntament hauria d’haver
buscat una alternativa abans de
tancar la biblioteca del carrer
Pareto i deixar el barri sense ser-
vei unilateralment.
Davant d’aquesta situació, el

govern de Marín va aprofitar el
Consell de Districte que es va ce-
lebrar el dia 6 per llençar una
nova proposta. El regidor del
Districte, David Quirós, va posar

sobre la taula la idea de buscar un
espai on s’instal·laria una sala in-
fantil o un espai de lectura prop
del punt de recollida de llibres que
s’obrirà al mercat aquesta tarda.
Som Santa Eulàlia considera que
aquesta proposta és un nyap que
no solucionarà el problema.
Al Ple de finals del mes de

març, el PSC va rebutjar una mo-
ció d’ERC contra el tancament
de la biblioteca.

Reclamen conservar el servei, encara que sigui en un altre edifici. Foto: Aj.

Més de 3.000 firmes per
mantenir la biblioteca al barri

POBRESA4Gairebé quaranta
persones viuen al carrer al bar-
ri. Així ho van comprovar els vo-
luntaris que van participar en el
primer recompte de persones
sense llar que va impulsar la
Fundació La Vinya. Els dife-
rents equips van recórrer 5,5
quilòmetres quadrats de la ciu-
tat, entre els barris de Bellvitge
i el Gornal, els polígons del Cen-
tre i Pedrosa i la zona de la Fira
i la plaça Europa.
Durant dues hores i mitja, els

35 voluntaris que es van sumar
a la iniciativa van poder com-
provar que hi ha 37 persones vi-
vint i dormint al carrer, sigui al
ras o en cotxes i furgonetes
abandonats. Alguns han acon-
seguit construir-se una barraca
i d’altres s’estan en locals ocu-
pats. A més, durant el recomp-
te també es van trobar matalas-
sos, roba o menjar, elements
que fan pensar que allà s’hi pot
estar algú, encara que en el mo-
ment de passar-hi els voluntaris
no hi hagués cap persona.

Per això, tenint en compte
aquests 17 indicis, el nombre
de persones sense llar que dor-
men al carrer en aquesta zona
superaria el mig centenar (54).
Aquests casos se sumarien a la
trentena que atén Creu Roja, de
mitjana, cada setmana.

RECOMPTE COMPLET
De fet, el recompte organitzat
per la Fundació La Vinya ha es-
tat una prova per al que es vol fer
a tota la ciutat pròximament. La
fundació s’unirà a altres entitats
per saber quantes persones vi-
uen al carrer a la ciutat.

Alguns dels voluntaris que van fer el recompte. Foto: Twitter (@fundaciolavinya)

Mig centenar de persones
dormen al carrer a Bellvitge

Bellvitge | El Gornal

Condol |Mor Ramón López, president del Drac d’Or
El president de l’entitat cultural Drac d’Or, Ramón López, va morir a mitjans de

març. L’entitat el va recordar com una “figura irreemplaçable, l’ànima i el cor de la
colla”. Les xarxes socials es van omplir de missatges de condol i suport a la família.

Educació |Col·laboració entre l’IDIBELL i l’Institut Bellvitge
Professionals de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) fan de
tutors de Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de l’Institut Bellvitge.
Aquest projecte forma part del programa Fem Tàndem impulsat per l’Ajuntament. 

ENTORN4L’aparcament que es
va obrir a mitjans de setembre a
tocar de Cal Trabal es va tancar
de nou a mitjans de març. A fi-
nals d’estiu es va retirar la tan-
ca que impedia el pas als vehi-
cles, convertint-se en un apar-
cament improvisat per als tre-
balladors i treballadores de l’hos-
pital de Bellvitge.
Entitats com No Més Blocs o

l’Associació de Veïnes i Veïns In-
dependent de Bellvitge havien
demanat reiteradament a l’A-
juntament que ho tornessin a

tancar. Però des del consistori
van explicar que es tractava
d’uns terrenys del Ministeri de
Foment i, per tant, no tenien
competències.
L’espai es va obrir per facili-

tar l’aparcament mentre es cons-
truïa l’edifici annex a Bellvitge.
Salut ha instal·lat aquest espai
polivalent davant l’antiga Esco-
la d’Infermeria. Les entitats ce-
lebren que s’hagi tornat a tancar
l’espai, a tocar dels últims camps
que queden a la ciutat, al voltant
de la masia de Cal Trabal.

Tornen a tancar l’aparcament
obert a tocar de Cal Trabal

La nova tanca, al punt per on entraven els cotxes. Foto: Twitter (@avvibellvitge)

El calendari preveu acabar
l’Escola Paco Candel el 2024

EDUCACIÓ4L’Associació de Fa-
mílies de l’Escola Paco Candel ha
presentat el calendari d’obres
que han pactat amb la direcció
del centre i els representants de
l’Ajuntament. Si es compleixen
tots els terminis anunciats, el
nou edifici de l’escola estarà en-
llestit l’estiu del 2024.
Això vol dir que els alumnes

estrenaran l’edifici el setembre,
a l’inici de curs. Tretze anys des-

prés que arrenqués el procés
per construir una nova escola al
carrer de l’Aprestadora.
La construcció de l’edifici

definitiu permetrà millorar l’ac-
cés a l’educació pública en un
barri on, segons denuncien des
de l’associació veïnal Som San-
ta Eulàlia, falten places públi-
ques per atendre tota la de-
manda d’infants que s’han de
matricular a P3.

Rebutgen destinar la fàbrica
Godó i Trias a equipaments

PLE4El govern de Núria Marín
va rebutjar la proposta de Ciu-
tadans per fer equipaments so-
cials al recinte de la fàbrica Godó
i Trias. El grup taronja va pre-
sentar una moció al Ple per re-
clamar que aquest edifici s’a-
profiti per acollir equipaments
en una ciutat i un barri amb un
elevat dèficit. Tots els partits hi

van votar a favor excepte el PSC,
que s’hi va oposar.
Des de Ciutadans lamenten

aquesta postura de l’equip de Ma-
rín i remarquen que a la ciutat hi
ha molt poc espai disponible per
construir-hi equipaments socials.
També recorden que en aquesta
fàbrica s’havien de fer dos pro-
jectes “que han quedat en res”.
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SUCCESSOS4L’ambient es va
escalfar a la zona dels Blocs Flo-
rida les nits del 29 i 30 de març.
No està clar com va començar,
però el desplegament d’agents de
la Brigada Mòbil dels Mossos
d’Esquadra el 31 va evitar que la
cosa continués durant una ter-
cera nit. Segons relaten dife-
rents mitjans, sembla que el
conflicte va començar el dia 29
al vespre, quan tècnics d’Ende-
sa i els Bombers van ser rebuts
amb una pluja d’objectes, pedres
i escombraries.
La polèmica va arrencar quan

els operaris i el cos de salva-
ment van haver de desconnectar
un transformador, ja que al cos-
tat s’estava cremant un matalàs
i un contenidor i hi havia un alt
risc d’incendi. Això va deixar
sense llum uns quants veïns i es
van començar a escalfar els
ànims. L’endemà al vespre la
tensió va tornar al barri i, segons
diferents testimonis, hi va haver

enfrontaments i crits entre veïns
i els cossos de seguretat. Final-
ment, la presència de la BRIMO
va calmar la situació.

“SITUACIÓ SOCIAL CRÍTICA”
El president de l’Associació de Ve-
ïnes i Veïns de La Florida, Pedro
Luna, remarca que des de l’enti-
tat no justifiquen aquestes acti-
tuds i afirma que no rebutgen la
presència policial al barri.

Però també alerta que al bar-
ri hi ha una “situació social críti-
ca” que pateixen molts veïns i avi-
sa les administracions que aquest
rerefons social “està latent”. Per
això reclama un reforç de les
plantilles dels treballadors so-
cials i més presència de mediadors
i aprofita per recordar que l’origen
dels problemes del barri no es po-
den explicar només per una
“qüestió de delinqüència.”

Un dispositiu dels Mossos d’Esquadra als Blocs Florida. Foto: ACN

Dues nits d’aldarulls provoquen
tensions a la plaça dels Blocs

EDUCACIÓ4La resignació s’ha
apoderat de la majoria de famí-
lies dels infants que estudiaven
a l’Acadèmia Cultura. Ara ma-
teix, la principal preocupació
de gairebé tots els pares i mares
és saber a quina escola o institut
han entrat els seus fills per po-
der començar a organitzar la
logística a partir del curs que ve.
Les famílies senten que tot-

hom ha fallat. Escola, arquebis-
bat, Ajuntament i Generalitat.
Creuen que Ensenyament hau-
ria pogut fer alguna cosa més
per mantenir el centre obert, se-
guint l’exemple d’alguns casos
de Barcelona, on s’ha quedat
centres concertats i els ha con-
vertit en públics. També consi-
deren que el govern de Núria
Marín no els ha donat prou su-
port argumentant que es tracta
d’una qüestió que no és compe-
tència local.
Però com diu Quico Lario,

pare de dos alumnes del centre,
tant el bisbat com la direcció els
han “deixat penjats”. Els res-

ponsables del centre van deixar
de pagar el lloguer al juny, segons
expliquen els propietaris de l’e-
difici. Quan va arrencar el curs ja
sabien la situació que hi havia,
però, en canvi, no van avisar les
famílies fins una setmana abans
de les preinscripcions. I ho van
fer a través d’una carta enviada
un divendres a les nou de la nit.

PROJECTE INACABAT
Per altra banda, Lario recorda
que l’impulsor del centre el va
donar en herència a l’església
quan es va morir perquè conti-

nuessin el projecte educatiu que
ell havia iniciat. I creu que, amb
el tancament, l’arquebisbat no ho
compleix i deixa aquest projec-
te a mitges, inacabat, deixant els
infants i les famílies “penjats”.
Però per a ell no val la pena

buscar culpables i considera que
“és una pèrdua de temps anar
amb uns o amb els altres”. Al cap
i a la fi, el més important és que
els seus fills “vagin a una escola”
el curs que ve. I ho resumeix a la
perfecció amb aquestes paraules:
“Tanquen i ho han fet de la pit-
jor manera possible”.

Les famílies senten que tothom ha fallat en el tancament. Foto: Ajuntament

“Tant el bisbat com la direcció
ens han deixat penjats”

Collblanc | La Torrassa

La Fiscalia vol que s’investigui
el desnonament de Rosario

SOCIETAT4La Fiscalia ha de-
manat que s’obri una investiga-
ció per saber on són i qui s’ha
quedat les pertinences de Rosa-
rio Bravo, la dona de 97 anys que
van desnonar per error fa més
d’un mes i mig. El desnona-
ment es va fer quan ella no hi era
i l’empresa encarregada va bui-
dar el pis de dalt a baix.
Això va passar el 19 de febrer,

però des de llavors, ningú s’ha fet

responsable dels fets ni la dona
ha recuperat els seus objectes
personals.
Per això, tal com va avançar

TV3, la Fiscalia de la ciutat ha
demanat que s’investigui el
cas, que es declari nul el des-
nonament i que es determini si
algú dels implicats ha comès un
delicte d’apropiació indeguda
quedant-se els objectes de Ro-
sario Bravo.

Desmantellen el tercer
narcopís en quatre mesos

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desmantellat el ter-
cer narcopís en quatre mesos al
barri, un pis ocupat on es venia
i es permetia el consum de co-
caïna. De fet, el producte que s’hi
venia era ‘basuco’, un producte
adulterat de baix cost i molt ad-
dictiu. El cas va arrencar el fe-
brer, quan van saber que hi ha-
via una afluència continuada de
toxicòmans a l’edifici.

Per captar els clients i fide-
litzar-los, el grup criminal oferia
una primera dosi de franc. A
més, al mateix pis també s’exer-
cia la prostitució. Els Mossos de-
tallen que els detinguts formen
part del mateix grup que porta-
va el narcopís que van desman-
tellar el desembre. Tot i detenir-
los per segon cop en quatre me-
sos, els dos homes i la dona van
quedar en llibertat amb càrrecs.

Salut | S’aprova el projecte pel nou CAP de la Florida
La Generalitat ha adjudicat el projecte de redacció del nou CAP de la Florida. El
Govern destinarà 100.000 euros a redactar i actualitzar el pla d’obres elaborat el
2007. D’aquesta manera, esperen poder començar les obres i obrir l’espai al barri. 

Covid-19 |Denuncien un local per incomplir les restriccions
Un operatiu especial dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana va denunciar
el propietari d’un restaurant ubicat a la plaça Espanyola i una desena de clients
que hi havia dins perquè no complien les restriccions per frenar la pandèmia.

Reclamen a la regidora locals
per a les entitats del barri

ENTITATS4L’Associació de Ve-
ïnes i Veïns de La Florida va
aprofitar la reunió que va man-
tenir a finals de març amb la re-
gidora del Districte per recordar
la manca de locals i espais que
pateixen les entitats del barri.
L’entitat va recordar a Lola Ra-
mos que hi ha molts col·lectius
que no poden fer les seves ac-
tivitats perquè no tenen un es-
pai on trobar-se.

A aquesta mancança cal afe-
gir-hi el tancament des de fa
més d’un any del centre Ana
Díaz Rico, l’espai municipal del
barri. Això ha provocat que les
activitats que s’hi feien no es
puguin continuar desenvolupant
presencialment amb normali-
tat, interrompent-se la tasca de
cohesió social que s’hi feia. A l’en-
titat els preocupa que el centre no
s’obri fins després de l’estiu.

La Covid marca el nou pla
dissenyat per a les Planes

SOCIETAT4L’esclat de la pan-
dèmia va aturar en sec el procés
participatiu que havia arrencat
el 2019 per decidir les accions
que havia de desenvolupar el Pla
Integral les Planes-Blocs Flori-
da per a aquesta dècada.
Però la pausa també ha ser-

vit per incloure-hi noves accions
que tinguin en compte les ne-

cessitats que ha creat la crisi so-
cial i econòmica. El coordinador
municipal del Pla, Lluís Esteve,
explicava a L’HDigital que ja
s’estan aplicant algunes d’a-
questes accions.
Un exemple és el de l’alfabe-

tització digital, per ajudar les fa-
mílies davant l’augment d’acti-
vitats telemàtiques.
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Jordi Alba continua demostrant
que no oblida els seus orígens. El
lateral esquerre del Barça, acom-
panyat del flamant president del
club, Joan Laporta, va inaugurar
el passat divendres 19 de març la
Cruyff Court que porta el nom del
futbolista al barri de la Florida.
L’Ajuntament de la ciutat també
s’ha implicat en aquest projecte.
Aquestes pistes són espais

per jugar a futbol a l’aire lliure…
però més enllà de l’aspecte com-
petitiu posen l’accent en valors as-
sociats a aquest esport, com la in-
tegració, el sentit col·lectiu per so-
bre de les individualitats, la res-
ponsabilitat i la superació perso-
nal, entre altres.
“Estic molt orgullós d’estar

aquí avui, l’escola on vaig estudiar
era aquí al costat i no teníem, per
desgràcia, un camp com aquest.
Aleshores jugàvem al carrer i fè-
iem les porteries amb pedres.

Espero que els nens i les nenes del
meu barri el gaudeixin, el res-
pectin i el cuidin”.
Durant la seva intervenció,

Laporta va destacar el model
d’Alba per als joves. “No podia co-
mençar millor el meu primer
acte com a president del Barça,
acompanyant un dels nostres ju-
gadors, estimat i carismàtic i que
ho dona tot quan juga, que s’ha
format al carrer, com li agradava

a Johan. Tinc una sensació d’or-
gull, perquè tenim jugadors d’un
gran talent, però que encara són
millors persones, i aquest també
és el cas d’en Jordi”, va assegurar.

OBERTA A LES ESCOLES
La instal·lació acollirà, en horari
lectiu, les classes d’educació físi-
ca de les escoles Balaguer i Pau Ca-
sals, que no tenen un espai ade-
quat per a la pràctica esportiva.

El futbolista segueix impulsant projectes a la seva ciutat. Foto: FC Barcelona

Jordi Alba dona el seu nom 
a la Cruyff Court de l’Hospitalet
Pau Arriaga
LA FLORIDA

Futbol | Omar El Hilali debuta amb l’Espanyol
El jove lateral de Santa Eulàlia Omar El Hilali (17 anys) va debutar amb 
el primer equip de l’Espanyol el passat 4 d’abril a Albacete. El defensa 
va entrar al camp al minut 54 en substitució del lesionat Óscar Gil.

BÀSQUET4“Feliç! Després de
35 anys entrenant no m’havia
passat res així. Hem guanyat la fi-
nal sense tenir cap jugadora en el
quintet ideal de la lliga. Gran tre-
ball de tots. Construint un pro-
jecte guanyador i guanyant. Po-
ques paraules, fets i molt equip.
Gràcies pel vostre afecte”. Així de
satisfet es mostrava, el 23 de
març, Lucas Mondelo després de
proclamar-se campió de la lliga
japonesa de bàsquet amb les
Toyota Antelopes, un equip que
ha aconseguit trencar l’hegemo-
nia de les JX-Eneos Sunflowers,
dominadores del campionat del
seu país des de fa més de 10 anys.
Així, Mondelo suma un èxit

més a un palmarès extensíssim,
amb títols domèstics a Espanya,
la Xina i Rússia, a banda d’honors
continentals, com l’Eurolliga i la
Supercopa d’Europa. Per al prò-
xim repte, a més, no s’haurà de
moure del Japó, ja que seran els
Jocs Olímpics. En la seva anterior
participació olímpica, el 2016 al
Brasil, la selecció espanyola es va
penjar la medalla de plata.

Lucas Mondelo, 
campió de la lliga
femenina al Japó

Sara Andrés 
brilla al Meeting
Internacional

ATLETISME4La madrilenya Sara
Andrés va ser l’atleta més desta-
cada en la 16a edició Meeting de
l’Hospitalet, que es va disputar el
passat dissabte 10 a les instal·la-
cions de l’Hospitalet Nord. La ve-
locista va establir un nou rècord
del món en la prova dels 200 me-
tres lliures (categoria T62), re-
baixant el millor temps a 28 se-
gons i 3 dècimes.
Pel que fa a la participació dels

amfitrions, l’Hospitalet Atletisme,
els noms més destacats van ser els
de Yassine Ouhdadi (subcampió
mundial), Mari Carmen Paredes
(en la final dels 1.500 metres
lliures), Paula Heras (va fer una
marca de 8,27 metres en pes) i
Iván Rodríguez (11 segons i 64
centèsimes en els 100 metres). 

Foto: L’Hospitalet Atletisme
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La Sarah i el Brian es reuneixen amb el
professor del seu fill de 9 anys, que els diu
que al nen li costa aprendre i ha d’anar
al psicòleg. Aquesta trobada ocasiona-
rà una divertida confrontació a tres ban-
des, en què es reflectiran les diferències
de classe, els reptes de l’educació i les di-
ficultats a l’hora de relacionar-se.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Classe
Iseult Golden i David Horan

Zoo, el grup valencià de moda, ha pu-
blicat recentment el seu tercer àlbum, Lle-
polies, que és el primer autoproduït
sota el segell ZOO Rècords. Segons ha ex-
plicat el cantant i líder de la banda,
Panxo, en una entrevista a l’ACN, aquest
“és un disc més alegre, més fresc i més
hedonista”. El treball consta de dotze can-
çons que barregen rap i electrònica.

Música

Los Estados Unidos contra Billie Holidayex-
plica la història d’una de les millors can-
tants de jazz de tots els temps. Andra Day
es posa a la pell de la gran Billie Holiday,
que va ser l’objectiu d’una operació en-
coberta del Departament Federal de Nar-
còtics dels Estats Units liderada per un
agent federal amb qui l’artista havia
tingut un complicat afer amorós.

Pelis i sèries

EEUU contra Billie Holiday
Lee Daniels

Llepolies
Zoo

Monumental Club
El festival Monumental Club torna a arrencar aquest mes
d’abril i s’allargarà fins al 31 de juliol. L’antiga plaça de to-
ros barcelonina acollirà concerts de Manel, La Bien Queri-
da, Mishima, El Petit de Cal Eril i Delafé, entre molts altres.
A més, hi haurà també una programació especial per a

nens, el Monumental Kids, amb actuacions de Xiula, Reg-
gae per Xics i Dàmaris Gelabert. En principi, seran quatre
mesos de música en directe garantida, però, si tot va bé,
els organitzadors han assegurat que tenen “la intenció 
de prolongar-lo al llarg d’aquest esperançador 2021”.

R I G O B E R T A  B A N D I N IQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una cantant emergent
Va començar en solitari el 2020 i ja acumula molts èxits

Famosos

Triomfar amb només sis temes publicats
Fins al punt que va actuar en la passada edició dels Gaudí 

Tot un fenomen
Agrada a moltíssima gent, però també hi ha qui la critica

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Desenes de persones, sobretot dones, es-
tafades per un únic home: Francisco Gó-
mez Manzanares... o David, com es feia
dir. Guillem Sánchez, periodista de suc-
cessos d’El Periódico i premi Ortega y Gas-
set de periodisme, explica a El estafador
el cas d’un home que va acumular més
de cinquanta denúncies i va arribar a ro-
bar uns tres milions d’euros.

Llibres

El estafador
Guillem Sánchez

|Outriders
El planeta Enoch, on els humans acaben de crear el primer assentament,

és l’escenari d’Outriders, un videojoc de trets en tercera persona. 
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Abans de convertir-se en Rigoberta Bandini,
Paula Ribó (Barcelona, 1990) ja havia deixat
la seva petjada en diferents branques de la
cultura. Va començar a cantar als sis anys, va
doblar la seva primera pel·lícula als set i amb

nou ja componia cançons. L’any 2011 va
crear el trio musical The Mamzelles, el 2013
va debutar com a dramaturga i el 2016 com
a directora de teatre, mentre que el 2019 
va publicar un llibre. Després va començar 
la seva carrera com a cantant en solitari. 

Amb només sis cançons publicades, 
Rigoberta Bandini i el seu estil 

alternatiu ja són tot un fenomen 
de moda. De fet, l’artista 
va actuar en la passada 

edició dels Premis Gaudí. 

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BUIDA

Analitza bé quines peces de roba fas servir realment i quines no: 
regala, dona o ven les que estiguin en bon estat però ja no et posis

GUARDA

TRIA

ORDENA

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

i ORDRE

La primavera ja és aquí i això vol dir que aviat les temperatu-
res ens demanaran que fem el canvi d’armari. Fa mandra i
el més normal és intentar posposar-ho, però siguem realis-

tes: com abans ho fem, millor. 
Segons l’assessora d’imatge Silvia Foz, només fem servir un

20% de la roba que guardem a l’armari. Per això, aprofitant el
canvi de temporada, Foz recomana buidar-lo i analitzar quines
peces de roba fem servir realment (un consell, per cert, que
també comparteix Marie Kondo, la reina de l’ordre). “Els ‘per si
de cas’ dins de l’armari no serveixen de res”, recorda Foz, que
anima a regalar o donar les peces que estan en bon estat però
que ja no ens posem. Un cop feta la selecció, cal guardar ben
neta la roba d’hivern fins a l’any que ve.
A l’hora de posar la roba de primavera-estiu a l’armari, Foz

diu que “s’han d’agrupar les peces per famílies”, per tenir-ho tot
ben ordenat. També aconsella que tots els penjadors siguin igu-
als i estiguin col·locats en el mateix sentit, per crear “harmonia”.
Per últim, proposa perfumar l’armari amb “bossetes de perfum
o de plantes aromàtiques”, així la roba et farà olor de primavera.

Moment de fer el canvi d’armari

Aprofita el canvi de temporada per buidar l’armari: només fem 
servir el 20% del que hi guardem, segons l’experta Silvia Foz

Les claus

Un cop tinguis feta la selecció, guarda ben neta la roba 
d’hivern que encara t’agrada i et va bé fins a l’any que ve 

Quan col·loquis la roba de primavera-estiu a l’armari, agrupa 
les peces per famílies: samarretes, pantalons, jaquetes...
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