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La Generalitat augmentarà les zo-
nes protegides del delta més del
doble. El projecte d’ampliació de
les Zones d’Especial Protecció
per a les Aus (ZEPA) del delta del
Llobregat preveu passar de les
935 hectàrees actuals a una su-
perfície de 2.372. Es tracta d’una
proposta que dona resposta a
les peticions de la Comissió Eu-
ropea per protegir el delta.

L’encarregada de presentar la
proposta va ser la consellera
d’Acció Climàtica, Teresa Jordà,
que en una visita al Prat de mit-
jans de juny va especificar les zo-
nes que passaran a tenir un règim
especial de protecció. Algunes
d’aquestes són velles conegudes
en l’àmbit de les reivindicacions
ecologistes, com ara l’Olla del
Rei, a Castelldefels, Cal Trabal, a
l’Hospitalet i la resta de terrenys
naturals que envolten l’aeroport
i que encara no tenien aquesta
distinció. De fet, aquesta notícia
no ha deixat indiferent ningú. 

Per la seva banda, la patronal
AEBALL rebutja l’ampliació de
les zones ZEPA que proposa la
Generalitat perquè, segons sosté,
“hipoteca” el futur del Baix Llo-
bregat. En aquest sentit, els em-
presaris asseguren que aquesta
protecció posa en perill inversions
com ara l’ampliació de l’aero-
port, de la qual diu que és “in-
compatible” amb aquest pla de
protecció. Tanmateix, cal desta-
car que la zona per on es volia
allargar la tercera pista de l’ae-
roport, a la Ricarda, ja era una
zona protegida abans de la pro-
posta de la consellera Jordà.  

Sigui com sigui, AEBALL con-
sidera que aquest increment de la
protecció comportaria que no es
pogués fer la connexió per alta ve-

locitat amb els aeroports de Gi-
rona i Reus, i recorda que aques-
ta era una de les alternatives que
els contraris a l’ampliació de l’ae-
roport del Prat van plantejar. 

En aquesta línia es mou l’Ins-
titut Agrícola de Sant Isidre, pre-
sidit per Baldiri Ros, membre de
la junta d’AEBALL, que creu que
el pla del Govern “congela l’acti-
vitat productiva amb multitud de
prohibicions i limitacions per als
empresaris agrícoles”. 

ELS PAGESOS, EN CONTRA
Qui també s’ha mostrat en con-
tra d’aquesta proposta ha estat la
pagesia. En aquest sentit, Unió
de Pagesos ha anunciat que pre-
sentarà al·legacions al projecte
per tal d’evitar que afecti l’acti-
vitat agrària a la zona. Sense anar
més lluny, el sindicat no vol que
se situïn les zones de protecció
sobre camps de conreu, fet que
creuen provocat per una “dei-
xadesa i mala gestió històrica” al
delta per part de les diferents ad-

ministracions. També critica que
la Comissió Europea utilitzi l’in-
ventari elaborat per una entitat
privada, SEO Birdlife, com a re-
ferència per a la delimitació de
les zones ZEPA.

No obstant això, la conselle-
ra Jordà va anunciar un pla de
gestió de l’espai agrari del delta
que ha de posar en valor el seu
potencial agrícola com a pro-
ductor d’aliments per a més de 5
milions d’habitants del seu en-
torn. De fet, Jordà va destacar la
pagesia com un “element neces-
sari” per a la conservació de la
biodiversitat i va anunciar un
pla de tecnificació agrària per
valor de 35 milions d’euros fins al
2026, que té la finalitat de millo-
rar les condicions dels agricultors,
descarbonitzar l’activitat i fo-
mentar la pagesia professional i
l’estalvi hídric. En aquest cas,
Unió de Pagesos celebra que fi-
nalment es posi sobre la taula un
pressupost per executar unes in-
versions que, tal com diuen, ja

haurien d’estar fetes. A més, la
proposta del Govern ha topat
amb el rebuig de les cooperatives
agràries de Gavà i Viladecans, que
també hi veuen un augment de
restriccions i limitacions per als
pagesos, la qual cosa, alerten,

pot acabar convertint-se en un
“greu problema” per al futur ali-
mentari de la metròpoli.

No tot, però, han estat críti-

ques. L’alcalde del Prat, Lluís
Mijoler, va celebrar el compromís
de preservació d’un patrimoni
natural “únic” a Europa i “estra-
tègic” en un context d’emergèn-
cia climàtica. Per la seva banda,
des de l’Ajuntament de Castell-
defels també han rebut amb mol-
ta satisfacció la inclusió de l’Olla
del Rei en el catàleg de zones
ZEPA i ja han demanat una re-
unió amb Jordà per concretar
quan es posaran en marxa les ac-
cions previstes al pla de protecció,
com ara la millora del sanejament
de les aigües que ajudi a posar fi
als problemes de vessaments. 

Des de la plataforma Sal-
vem l’Olla del Rei, en canvi, re-
corden que aquest espai no es-
tava inclòs en la primera pro-
posta de zones ZEPA del no-
vembre passat, i destaquen que
l’Ajuntament de Castelldefels
sempre ha mostrat la seva ne-
gativa a demanar formalment i
pública la inclusió d’aquest espai
natural a l’àmbit de protecció. 

Sense consens al delta
» La Generalitat presenta un pla per ampliar més del doble la superfície protegida a l’espai natural
» Empresaris i pagesos mostren el seu rebuig, mentre que els ecologistes celebren la iniciativa

La Generalitat aposta per doblar la superfície de zones protegides al delta. Foto: Marc Durà

PEATGE PER ACCEDIR
AL PARC AGRARI?

4El pagès pratenc Josep
Miquel Piñol va proposar a
finals del maig en una ter-
túlia a El Prat Ràdio que es
cobrés un peatge per ac-
cedir al Parc Agrari. Piñol re-
corda que la gran afluència
de gent que hi passeja di-
ficulta la feina dels pagesos,
que denuncien el robatori
dels seus productes. 

Francisco J. Rodríguez
BAIX LLOBREGAT
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Treballava de cambrer
a Magaluf. Va venir al

centre a acabar l’ESO.
Després va fer una FP de cures. L’any
passat, el vaig tenir en la preparació per
a les proves d’accés a la universitat. Ahir
el vaig trobar treballant a un quiròfan...
I tant que els centres d’adults canvien
vides.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Extracte d’un grup de
WhatsApp d’una acti-

vitat esportiva d’un nen
i també un fet demostratiu de per què
la misantropia és l’únic camí possible
cap a l’alliberació:
Entrenadora: Us informo que demà és
l'últim entrenament.
Mare: Llavors, demà últim entrenament?

@cesarlopama

El Gobierno se equi-
vocará si no se siente

interpelado por el 19-J
[eleccions andaluses]. Y se equivocará
también si todo lo despacha con que
no comunica bien lo que hace y en que
la derecha controla los medios. La si-
tuación económica es fea y las medidas
para paliarlo se notan poco en la calle.

Posem que jo soc d’es-
querres. I que vull que

es facen polítiques pú-
bliques d’esquerres que milloren la
vida de tothom. Ara posem que, per mil
motius, a mi em decep l’esquerra. De
veritat penseu que, SENT JO D’ES-
QUERRES, la decepció em portaria a
VOTAR EL PP O VOX?

@EmmaZafon@apuente@jesusgferre

La lupa

Estem vivint uns moments greus d’incertesa
als diferents municipis que formen l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, que es tradueixen
en una important crisi social, econòmica i de

valors. A tot això cal sumar-hi una evident crisi de con-
fiança en la política, que afecta l’arrel del nostre sis-
tema democràtic, amb uns governants que amb el pas
del temps s’han convertit en una elit allunyada de la
ciutadania, que atén els seus propis interessos per da-
munt de la defensa de l’interès general de tots els ciu-
tadans. La situació política d’aquests municipis, su-
mada al desprestigi general de la política, amb múl-
tiples casos de corrupció i la seva impunitat, ens con-
dueix a una percepció de la política sense esperances,
sense il·lusió i sense propostes creïbles.

Analitzant la situació política de molts municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona, i agafant com
a punt de referència la instauració de la democràcia
municipal amb la celebració de les primeres eleccions
municipals democràtiques l’any 1979, podem obser-
var que molts d’ells, després de més de quaranta anys,
no han tingut una veritable alternança en la forma-
ció dels seus governs municipals. Aquest és un fet im-
portant. Tot i valorar que són el resultat d’unes elec-
cions i, per tant, tenen tota la legitimitat, és també evi-
dent que la falta d’alternança perjudica el propi sis-
tema democràtic. La reiteració de governs municipals
amb el mateix color polític fa que aquests pateixin un
desgast evident dels seus projectes i models de ciu-
tat. Les necessitats existents a finals dels anys setan-
ta i durant la dècada dels vuitanta no són les matei-

xes que les que tenen actualment els ciutadans i, per
tant, aquests projectes tenen greus problemes d’ac-
tualització. Un altre dels problemes de la manca d’al-
ternança política als ajuntaments és l’allunyament pro-
gressiu i la distància cada cop més gran entre els go-
vernants i la pròpia ciutadania, fet que provoca una
actitud passiva entre els ciutadans i que unes eleccions
com les municipals, que són l’administració més pro-
pera que tenim, cada cop passin més desapercebudes
entre els mateixos votants, amb un augment pro-
gressiu del col·lectiu dels abstencionistes.

Per això cal iniciar un nou cicle polític a nivell mu-
nicipal, especialment als municipis de l’àrea metro-
politana de Barcelona. Un nou cicle basat en la
transversalitat i en el municipalisme. Un nou cicle que
porti també nous lideratges polítics i que doni l’o-
portunitat als ciutadans de poder veure altres projectes
i altres models de ciutat diferents d’aquells que ja fa
massa anys que governen aquestes ciutats.

És indispensable la necessitat d’una regeneració
democràtica basada en una política de proximitat i de
cerca d’acords i consensos entre tots els actors polí-
tics, socials, econòmics i culturals dels nostres mu-
nicipis. Una política basada en la confiança i la voluntat
de voler avançar tots junts, i no uns contra els altres.

Hem de tenir en compte la voluntat de la ciutada-
nia de ser part activa en les decisions que prengui qual-
sevol govern municipal a través de nous mecanismes
de participació ciutadana efectiva i real. Els municipis
només poden avançar amb la suma de tots i totes, i no-
més d’aquesta manera podrem assolir uns ajuntaments

i uns governs municipals que gestionin de manera efi-
caç, eficient i dinàmica. I que siguin un veritable mo-
tor de transformació de la nostra realitat social i eco-
nòmica, així com que la ciutadania torni a confiar en
la política i en els seus ajuntaments si veritablement pot
formar-ne part i incidir-hi, amb una gestió totalment
transparent i l’obligació de rendir comptes.

Cal facilitar el sorgiment d’una ciutadania res-
ponsable, preparada i conscient, que fomenti el dià-
leg cara a cara, i passejar pels carrers, barris i districtes
de la ciutat. La política la fem les persones i per a les
persones. El futur dels municipis depèn bàsicament
de la seva ciutadania i de la seva capacitat col·lecti-
va d’avançar.

Tenim la certesa que només podrem iniciar un nou
cicle polític als municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona, tant a nivell econòmic, social com polític,
a través d’una millor manera d’exercir la política, que
surti de l’immobilisme actual i que aturi la decadèn-
cia i l’estancament dels models i de les polítiques que
pateixen molts ajuntaments, resultat de la manca d’u-
na alternança real en molts d’ells. Un nou cicle que ne-
cessita fer un pas endavant en una nova política que
han de liderar noves formacions i noves generacions.

Ciutadans volem ser l’exponent d’aquesta nova ge-
neració que representa aquesta nova manera de fer,
d’entendre i d’exercir la política, i que creiem que pot
portar a terme els canvis necessaris en la política mu-
nicipal de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb més
diàleg, més proximitat, més responsabilitat i una mi-
llor gestió. Un nou cicle i noves polítiques.

per Luz Guilarte (Ciutadans)

Nou cicle, noves polítiques
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Es desencallen les obres de la C-245, 
que es reprendran el juny1

2
Detenen un cap de la màfia 
italiana a Castelldefels

Premi europeu a la recuperació 
i conservació de les dunes metropolitanes

Gemma Badia: “El Pla de Ponent 
potser necessita algun retoc”

L’A-Porta arriba a 500 llars de Gavà

El + llegit líniamar.cat
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Els semàfors

Ecologistes en Acció insta  
la justícia a investigar els

incendis que es produeixen
quan els ocells s’electrocuten

amb les línies d’alta tensió, tenint
en compte el risc d’incendis
actual. Endesa ha mostrat

predisposició a millorar la xarxa. 
pàgina 10Endesa

La Confederació d’Associacions
Veïnals (CONFAVC) ha decidit
estendre el projecte A-Porta 
a dos barris més de Gavà, a les
Ferreres i als Pisos del Congrés.

Ho fa en col·laboració 
amb l’Ajuntament 

i Aigües de Barcelona. 
pàgina 14CONFAVC

El Tribunal Suprem ha confirmat
l’absolució de l’activista

viladecanenca Tamara Carrasco,
acusada d’incitar desordres

públics arran de la detenció de
Carles Puigdemont el 2018. 
Així es posa fi a un malson
judicial de quatre anys. 

pàgina 16Tamara Carrasco

A les xarxes

@jordittubella: El Girona de bàsquet i el
de futbol han ascendit a l'ACB i a 1a Divi-
sió. El mateix dia. És HISTÒRIC. T'estimo,
Marc Gasol. T'estimo, Míchel.

@janetsanz: Limitem les visites guiades a
grups de màxim 15 persones, sense me-
gàfon, amb rutes de sentit únic i sense
aturar-se en passos estrets. 

#CanvisEnElTurisme

@aleixsarri: El COE volia uns jocs olím-
pics espanyols i, com que no els podia te-
nir, es carrega la candidatura. És tan sen-
zill com això.

#AdeuJJOO #SomDePrimera

Safata d’entrada

ui genera beneficis és
vist com un fonament
de la societat; qui és
pobre està sota sospita

general. Rebre prestacions so-
cials vol dir estar molt a prop
del  frau. 

Tothom mereix respecte, una
mirada atenta. Com més ne-
cessitat, més especial ha de ser
l’observació, més precisa. Aquí
rau l’afany d’algunes persones.
Augmentar la càrrega de la gent
que ja pateix és una irrespon-
sabilitat que no té disculpa ni
perdó. La dignitat és un senti-
ment que obre pas a la confian-
ça, el seu veritable motor és la
vergonya. Deia Víctor Hugo que
“el primer pas per detectar la in-
justícia és una llàgrima als ulls
de la llei”. La vergonya és una re-
bel·lia competent que dona
ànims per denunciar les perse-
cucions i els incendis de fred. 

Vergonya
per Francesc Reina

Dormia al sofà d’una ami-
ga i, abans que les nenes s’ai-
xequessin per anar a l’escola,
havia de marxar. A vegades va
a casa del seu germà i també
s’aixeca d’hora perquè els ser-
veis socials l’atenen alguns
dies i, si la veiessin, ell hauria
de donar moltes explicacions.
Ha estat un cor oblidat, ordit
per les presses, l’atropella-
ment, la degradació de l’atur,
les retallades salarials, la “des-
honra” d’anar als bancs d’ali-
ments –on et coneixen–, el
desgast de mesos esperant
una resposta a la sol·licitud
d’ajuda, la pèrdua d’intimitat
en explicar a tants llocs la seva

situació. Ha parlat del suïci-
di, una guerra sorda contra el
cos que els experts atribuei-
xen a la salut mental, una
violència que no destrueix
des de dins sinó des de fora;
com si patir depressió da-
vant la humiliació fos una
cosa congènita. Ser exclosa
del circuit del consum i la
normalitat és patir una mena
de bufetada col·lectiva on
s’està obligada a retre comp-
tes. Les morts per amargor
són l’epidèmia de la commo-
ció, una col·lecció de fractu-
res. Ha marxat abans de co-
nèixer-la prou, uns graons
de ciment van ser el seu taüt.
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NLes millors
perles

Amb xoriç, amb botifarró... Cadascú fa les llenties a la seva
manera. Per exemple, una infermera de la presó de Huelva

va decidir fa uns anys fer-les amb metadona: tenia la intenció
d’enverinar els seus companys. Li demanen 23 anys de presó.

Multa de 1.500 euros a una veïna de Sarrià per tenir un
llimoner a la porta de casa. El barri respon amb un

recorregut que acaba a la seu del Districte, deixant-hi l’arbre
i les llimones, com explica la periodista Carme Rocamora.

Amb 79 anys el que toca és gaudir d’un merescut descans,
viatjar amb l’Imserso i, no ho sé, jugar al dòmino. Però als

Estats Units aquesta és l’edat del president, i passa el que passa.
Joe Biden va caure de la bici fa uns dies. “Estic bé”, deia. Vols dir?

Un menor es cola a la seu central de la Policia Nacional a
Madrid saltant un mur de tres metres, s’hi passeja i

roba dues pistoles i munició de les taquilles dels agents. El
jove, de 16 anys, va acabar detingut per la policia.

LA FOTOOriol Bosch/ACN

Mirada pròpia

uan encara portava pantalons curts per
anar al col·legi, al meu incansable company
d’aventures Xavo i a mi ens va parar “El Pe-
quenyet” –un guàrdia urbà del poble que
feia quasi dos metres– i, amb la triple au-

toritat que inspirava l’uniforme, l’alçada i un bigoti pro-
minent, ens va renyar perquè anàvem en bicicleta per
un carrer en direcció prohibida. Ens va esbroncar ben
fort, però almenys no va treure la porra. Malgrat que
no li vam veure mai agafar cap arma, teníem pànic a
aquell bastó.

La recent notícia de l’adjudicació a l’empresa
concessionària que prestarà el servei de lloguer de bi-
cicletes públiques a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, AMBici –que, malauradament, tindrà una gestió
diferent i incompatible amb el consolidat Bicing de la
capital–, m’ha fet pensar en la
Derbi Panther del Xavo, en les
nostres emulacions d’Els Cinc
per terres ebrenques, en els con-
cursos de salts a l’estil Alain Pe-
tit intentant volar sobre els in-
cauts companys estirats a terra i
en les curses en les quals ens
apostàvem cromos de La Abeja
Mayao de Migueli i altres herois
de la Lliga.

El temps passa, però molts
conductors, fins i tot els que
s’han tret el carnet de conduir, se-
gueixen confonent-se i no acaben
d’assimilar que el senyal de stop
vol dir “atura’t” i que l’intermitent és útil i necessari
per avisar els altres conductors quan maniobres cap
a l’esquerra o cap a la dreta. I, si vas en bici i no ets
manc –ni pretens obligar a jugar al joc de les ende-
vinalles el que tens al darrere–, pots indicar les teves
intencions amb el braç, com s’ha fet sempre.

De la mateixa manera, hi ha alguns ciclistes que
interpreten el triangle pintat al terra del carril bici com
un senyal que els obliga a accelerar encara més quan
un vianant pretén creuar la via. Deuen pensar que, en
lloc d’un “cedeix el pas”, és una fletxa i que és així com
han d’actuar, corrent com si estiguessin a l’etapa con-
trarellotge del Tour.

Per la meva experiència diària torejant bicis, di-
ria que hi ha uns quants tipus diferents de ciclistes:
els assenyats, que van ben equipats i circulen amb pre-

caució pel carril bici, respectant els altres vehicles i els
vianants; els lliures, que es mouen per dins i per fora
del carril, segons el que més els convé –són els ma-
teixos que contribueixen als embolics a les autopis-
tes quan el trànsit és dens i van passant d’un carril a
l’altre buscant el més lleuger–; els esbojarrats, que es
mouen a una velocitat extrema i són objectors de cons-
ciència del fre, sobretot si es dediquen a repartir men-
jar; elsguiris, que viatgen en grup i van a l’ample, fent
esses i petits sprints; i els pares que porten com a pa-
quet els seus fills al darrere, que són cautes com els
assenyats, excepte a primera hora del matí, quan fan
tard a l’escola i es tornen una mica Tomás Roncero.

Després, més allunyats de la trama urbana hi ha
els ciclistes amb mallot i pit descobert. Solen viatjar
en bandada, però cal distingir entre dos subgèneres:

els corredors professionals, que entrenen a tota ve-
locitat per les carreteres més enrevessades i empi-
nades, i els patxangueros, per als quals el pedaleig no
és un fi sinó un mitjà per allunyar-se de la rutina do-
mèstica i gaudir d’esmorzars de forquilla que posa-
rien en un destret el mateix Sangonera.

També en l’àmbit rural et pots trobar ciclistes que
viatgen en família un darrere l’altre a la vora de carre-
teres i camins, com si fossin una colla d’ànecs, la ma-
joria endreçadets i ben avinguts, però alguns amb un
punt sàdic, deixant enrere l’aneguet més petit perquè se
senti motivat, perquè així és la vida, animalets meus. I,
a les muntanyes, apel·lant a la màxima llibertat, hi tran-
sita el ciclista BTT, sovint també conegut com el “jo bai-
xo per on em rota i, si pel mig hi ha un berenador, mala
sort per a l’ensalada russa i les costelles a la brasa”.

Arribats a aquest punt, no hauria de pagar just
per pecador per molts pecadors que hi hagi sobre
dues rodes. No hi ha disponible cap estudi recent del
CIS sobre el percentatge d’incívics al manillar, però
m’aventuraria a dir que els ciclistes prudents i res-
ponsables són majoria, malgrat que els inbícics es fan
notar molt.

Uns i altres, com a elements intrínsecs de la diversa
fauna actual, són depredadors de l’espai natural dels
vianants i, alhora, preses fràgils davant dels abusos
dels vehicles de motor que, a jutjar per les polítiques
de pacificació del trànsit empreses a Barcelona, s’es-
tan convertint en una espècie a extingir o, si més no,
que caldria traslladar a altres ecosistemes allunyats
de l’asfalt. Perquè el que no es veu no perjudica qui
no vol mirar i, lluny de les urbs, tot s’aguanta, espe-

cialment al sud.
Des de la perspectiva dels ci-

clistes, no podem lluir que si-
guem una ciutat respectuosa
amb els usuaris de les bicis.
Amb iniciatives com la pedala-
da infantil Kidical Mass es de-
mana la pacificació dels carrers
i la millora de les infraestruc-
tures per a la bici per poder ga-
rantir la seguretat de grans i pe-
tits. I els més exigents volen que
Barcelona esdevingui la nova
Boston, on estan apostant fort
per una mobilitat en què la bici
agafa cada cop més protago-

nisme en detriment del cotxe.
Crítics o defensors, tots som o hem sigut ciclistes

a temps parcial, ja sigui en alguna etapa de la vida, els
caps de setmana o a les vacances. El problema és que
tenim una memòria de curt termini i som bastant ja-
queteros: quan anem en bici, maleïm els cotxes i els
vianants, i quan ens movem a peu o en automòbil, les
bicis són un incordi.

L’espècimen que queda per situar en un bàndol o
l’altre és l’usuari de la bici elèctrica, que no és més que
una bicicleta amb motor i, per tant, sona a un enga-
nyós eufemisme per referir-nos a la versió moderna
i menys contaminable del clàssic ciclomotor. I no val
a dir que els usuaris de les bicis elèctriques també pe-
dalegen, perquè això ja ho feia el meu iaio quan se li
calava el motor de la seva vella Mobylette.

per Víctor Porres

El vici de la bici
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@marcianuebri: “Haha, per alguna cosa
treballem!”, abans de gastar de forma ab-
solutament innecessària una quantitat ab-
surda de diners.

@iriavt: No trobareu millor anticonceptiu
que anar d’excursió un dia de juny en
plena onada de calor amb vint-i-vuit
gremlins de set anys intolerants a la calma.

@RoserCalvet: Que Pere Aragonès enviï
escalf als afectats pels incendis és una iro-
nia fantàstica. Que algú li digui que pot
enviar ànims, i prou.

Flaixos

Tribuna

«Non li avete uccisi, le loro idee camminano 
sulle nostre gambe» 
Pancartes dels joves de Palerm

Ahir va fer trenta anys de l’assassinat del jutge
Giovanni Falcone, símbol universal i referèn-
cia global de la lluita contra la màfia i totes les
seves terminals en tots els angles cecs del po-

der. A les cinc i quaranta-vuit minuts de la tarda, l’Ins-
titut Nacional de Geofísica italià detectava una tremo-
lor sísmica similar a un terratrèmol. Eren els gairebé 500
quilos d’explosius col·locats a l’autopista per ordre de Sal-
vatore Riina. Qui va prémer el botó fou Giovanni Brus-
ca, sicari amb el sobrenom d’U’ Verru (El Porc). Algú –
des de dins– havia filtrat hora i trajecte. La màfia, sis-
tema de poder, és això i és així. La mort del jutge Falcone
–i de la seva dona Francesca Morvillo, també magistrada,
i dels tres escortes que els acompanyaven– precediren
la mort, només 57 dies després, del jutge i amic Borse-
llino –«he d’anar de pressa, ara em toca a mi», havia
anunciat. I va passar. Del segon funeral ha quedat una
imatge per a la retina de tota memòria: quan la classe po-
lítica va voler entrar a l’església, una multitud anònima
ho va impedir al crit de Fora la màfia!. Els vincles cru-
els entre màfia i Estat feia temps que eren evidents. Ca-
torze anys abans hi havia hagut un altre maig similar,
aquest cop enmig de les eleccions locals del 1978. A Ci-
sini era assassinat Peppino Impastato, impulsor de la rà-
dio lliure autogestionada Aut–«no poden empresonar
l’aire», havia deixat dit–, militant comunista, altaveu con-
tra la corrupció feta sistema i candidat a les municipals
–perquè la màfia es combat des de baix i porta a porta–
per Democrazia Proletaria. L’execució fou extremada-
ment cruel, però contra tota omertà la població va anar
a les urnes a votar-lo i l’elegí regidor igualment. El seu
comiat és considerat la primera gran manifestació con-
tra la màfia. Impastato va morir –engolit entre menti-
des oficials que l’acusaven de terrorista– el mateix dia
que Aldo Moro, sota l’era dels anys de plom italians.

És sabut que a les xarxes socials hi ha de tot i que
el que més corre és deixalla tòxica, però encara s’hi pot
trobar un reportatge que commou i emmudeix sobre el
doble assassinat dels jutges –Cadàvers excel·lents, de
Documentos TV– o la pel·lícula I cento passi –en re-
ferència a la distància de cent passes que separaven la
casa de Pepinno de la casa del cap de la màfia que va
ordenar matar-lo. Diran que per què parlo d’això al Lí-
nia, que sempre ens demana abordar qüestions me-
tropolitanes. L’única resposta disponible és que l’ona-
da expansiva del 1992 va acabar arribant fins a tots els
racons dels litorals dels Països Catalans. Les nostres plat-
ges, de Salses a Guardamar, van esdevenir refugi de to-
tes les màfies. Fins a vint clans s’hi van instal·lar. Ho va
facilitar, aleshores, una justícia gens especialitzada, un
règim penitenciari més tou i l’extrema facilitat –del sec-
tor immobiliari a l’hostaleria, d’assessories fiscals a clubs
d’inversors– amb la qual es podien blanquejar milers
de milions. Hi són totes encara –la Cosa Nostra, la
‘Ndrangheta, la Camorra i la Sacra Corona Unita. Des-
prés, la globalització va anar implicant una globalitza-
ció criminal d’elevat impacte local. De seguida vingue-
ren noves màfies a colonitzar també els baixos de l’e-
conomia catalana –les russes, les ucraïneses i les geor-
gianes, o les tríades xineses. Qui més en sap de tot ple-
gat és el bo d’en Joan Queralt Domènech –autor de La
Gomorra catalana o Màfies, economia i política.

Hi ha alguns sumaris judicials –Avispa, Marmol
Rojo, Troika, Turandot, Clotilde– que fa temps que
contenen milers de detalls de com s’han instal·lat als
nostres municipis i amb quines operatives. Fins i tot
en aquells famosos cables de WikiLeaks pels quals se-
gueix oberta la persecució salvatge contra Julian As-
sange hi sortia un document del Departament d’Estat
dels EUA on suraven les queixes del fiscal espanyol José
Grinda contra un bufet català de togues d’or: «Per què
Cuatrecasas defensa constantment membres de la mà-
fia russa?». La pregunta encara no ha estat resposta.
De com s’han relacionat les màfies amb les esferes ca-
talanes de poder hi ha tres detalls dràstics: l’advocat
Piqué Vidal fou condemnat fa no gaire per blanque-
jar els diners del temible càrtel criminal de Sinaloa;
José Mestre, nomenat l’any 2010 empresari de l’any
i totpoderós empresari del port de Barcelona, va ser
condemnat pels seus vincles directes amb els càrtels
colombians, i de sobrenom li deien Don–i els seus iots
a Menorca es diuen encara Corsario i Cosaco–; i el ti-
nent coronel de la Guàrdia Civil Máximo Blanco Ló-
pez fou enxampat amb 4.000 quilos d’haixix quan pre-
tenia amarrar a Sant Carles de la Ràpita. Blanco Ló-
pez no era un qualsevol: era el número dos d’Int-
xaurrondo i havia estat el màxim responsable de la llui-
ta contra la droga en aquella funesta caserna. La mà-
fia és així i ja és això.

Roberto Scarpinato, hereu de la lluita permanent
de Falcone i Borsellino, ho avisava l’any 2009 quan va
publicar Il ritorno del principe: «Cada cop succeïa amb
més freqüència i m’adonava que el món dels assas-
sins comunicava a través de mil portes giratòries amb
insospitables salons i algunes alcoves encoixinades del
poder. He hagut d’assumir que no sempre tenien ros-
tres miserables i trets populars. Al contrari, els pit-
jors d’ells havien freqüentat les nostres millors esco-
les, podíem trobar-los en els millors ambients i de ve-
gades podies veure’ls a l’església colpejant-se el pit al
costat d’aquells que ja havien condemnat a mort». «Si
l’Estat» –segueix el jutge Scarpinato– «neix de la su-
peració dels poders i regles privades mitjançant la
constitució d’un ens superior que mitjança entre po-
ders privats en favor de l’interès general, l’Estat mor
o comença a morir quan aquests poders privats se n’a-
propien i el sotmeten a les seves pròpies lògiques. Ales-
hores l’únic principi regulador de les relacions socials
és la força, i aleshores sobre aquells que no formen
part de cap tribu social forta –joves precaris, aturats,
avis pobres, marginats i milions de ciutadans– es car-
rega tot el cos social de les transaccions fetes entre les
diferents tribus en el seu interès exclusiu».

Mentrestant, ahir, a primera hora, arrencant la set-
mana amb la ràdio, s’escolaven dues falques intrave-
noses. Una, que a la Catalunya on l’exclusió social ja
supera el 30%, 500.000 persones requereixen avui el
banc d’aliments per omplir la nevera. L’altra, que ar-
reu del món 263 milions de persones més s’han enfi-
lat al penya-segat de la pobresa extrema a conseqüència
de la gestió de la covid, mentre s’ha disparat la con-
centració de la riquesa i hi ha un nou multimilionari
cada 30 hores. Algú va teoritzar fa temps: «El capi-
talisme ha après de la màfia tot el que la màfia cre-
ia que havia après del capitalisme». Allà seguim i, mal-
auradament, no n’hem sortit. Però fins i tot així no po-
den empresonar l’aire i el vent que xiula: encara Pe-
pinno, encara Borsellino, encara Falcone.

Les nostres platges, 
de Salses a Guardamar,

van esdevenir refugi 
de totes les màfies

““
per David Fernàndez

De Falcone a Impastato
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Els veïns de Vista Alegre
estrenen un nou centre cívic

EQUIPAMENTS4El barri de Vis-
ta Alegre ja compta amb un nou
Centre Cívic. El passat 18 de
juny es va celebrar la inaugura-
ció oficial de l’equipament, amb
un programa d’activitats que va
oferir música, ball i tallers. 

El centre cívic acull serveis
com ara el SADI –Servei d’A-
tenció Diürna per a la infància i
l’adolescència–, activitats de di-
gitalització i formació a càrrec del
consistori, entitats teatrals i ar-
tístiques, dues pistes esportives,
la Casa dels Oficis i el futur cen-
tre de divulgació digital ONLAB. 

A la festa d’estrena van as-
sistir l’alcaldessa, María Mi-
randa, i la tinent d’alcaldia Eva
López. La celebració va estar
amenitzada per un concert de
Cristian Tukela i Raúl López,
jocs, una mostra i tallers de se-
villanes i country. 

A més, aquell dia es va poder
gaudir de l’exposició ‘Menja,
actua, impacta’, de Fundesplai,
mentre que els assistents van
poder estrenar el mur lliure de
grafiti que hi ha habilitat a la pa-
ret de l’equipament del carrer
Ramon y Cajal. 

Detenen un cap italià de la
màfia a l’avinguda dels Banys
SUCCESSOS4Un control ruti-
nari a l’avinguda dels Banys va
precipitar la detenció d’un pre-
sumpte cap de la màfia calabre-
sa, la temuda ‘Ndrangheta, se-
gons va avançar El País. Vittorio
Raso conduïa dimarts 21 de juny
per la ciutat quan agents de la
Policia Local el van aturar en un
control. En demanar-li la docu-
mentació van comprovar que
era falsa, i amb les empremtes
dactilars van determinar que es
tractava d’una persona sobre la
qual hi havia una ordre de de-
tenció europea, emesa per Itàlia.

De fet, Raso ja havia estat de-
tingut a Espanya el 2020, però
l’Audiència Nacional el va deixar
en llibertat perquè únicament li
constava un presumpte delicte
d’extorsió i no el principal fet pel
qual el buscaven a Itàlia, que era
ser suposadament un membre
de la màfia italiana. Sense anar
més lluny, a Raso l’investigaven
des de l’any 2018.

La màfia ‘Ndrangheta té una
capacitat de moviment de
43.000 milions d’euros a l’any i
és considerada com la més po-
derosa d’Itàlia.

Denuncien Endesa pels ocells
electrocutats que causen focs
MEDI AMBIENT4Ecologistes en
Acció ha instat la justícia perquè
investigui les electrocucions d’o-
cells en les línies d’alta tensió
d’Endesa. L’associació ha do-
cumentat fins a sis incendis cau-
sats per aquest fenomen entre el
juliol del 2020 i el setembre del
2021, un dels quals a la ciutat.

Es tracta de situacions en
les quals els Agents Rurals han
determinat que l’inici del foc
hauria estat causat per ocells

que, després d’electrocutar-se
a les línies d’alta tensió, han
caigut en flames sobre terreny de
valor forestal i agrícola. 

Des de l’empresa es defensen
i al·leguen que no els pertoca in-
vestigar-ho, però que si la justí-
cia els hi demana, col·laboraran
al màxim. Sense anar més lluny,
a mitjans de juny Endesa va fer
un curs als Agents Rurals sobre
les mesures que ha introduït per
mitigar l’electrificació d’ocells.

El centre té un mur lliure per a grafiti. Foto: Ajuntament

Foto: Agents Rurals

Seguretat | Una unitat policial per vigilar les zones d’oci
L’Ajuntament ha posat en marxa una unitat de la Policia Local per vigilar les zones d’oci 

i vetllar pel civisme i la seguretat. Treballa cada dia de la setmana i està formada per 
una desena d’agents. A més, hi ha ja en marxa un dispositiu per evitar el top manta.

POLÍTICA4Finalment, i amb
sis mesos de retard, el Ple ha
aprovat els pressupostos per a
enguany. El govern municipal de
PSC, ERC i Junts va presentar
els comptes el 2 de juny, i va
aconseguir aprovar-los gràcies a
l’abstenció de Ciutadans i al vot
favorable de la regidora no ads-
crita, i exmembre de Movem,
Ana Quesada. 

D’aquesta manera, l’alcal-
dessa María Miranda va superar
un matchball, ja que governa en
minoria. Per la seva banda, des
de Movem, que va sortir del go-
vern fa dos anys, lamenten que
el govern municipal hagi “optat
per continuar amb el seu acord
amb Cs i la regidora trànsfuga”,
en referència a Quesada, per
aprovar els comptes. De fet, la
formació lamenta la desunió del
bloc d’esquerres a l’Ajuntament
i proposar “refer ponts” per as-
sentar les bases de cara a les elec-
cions del 2023.

Al seu torn, Miranda va as-
segurar que havien intentat “pac-
tar al màxim” els comptes per tal
de “tenir el nombre més gran de
suports polítics”. Amb tot, els
pressupostos de la ciutat ascen-
deixen als 86 milions d’euros.
Des del govern municipal de-
fensen que aquests comptes vo-
len retornar el nivell de serveis
anterior a la pandèmia, potenciar

el comerç i el turisme i reforçar
la convivència ciutadana. 

Per la seva banda, el portaveu
del PP, Manuel Reyes, conside-
ra que el govern de Miranda no
dedica els diners al que és im-
portant, que ha augmentat la
partida per a multes fins als tres
milions d’euros  i que, per aques-
ta raó, el govern “posa més pres-
sió als veïns”. 

La votació dels comptes al Ple es va fer a principis del juny. Foto: Ajuntament

L’abstenció de Cs permet a
Miranda aprovar els comptes

» Movem hi vota en contra i lamenta la desunió del bloc d’esquerres
» El PP critica que el govern local no dedica els diners a l’important
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Al’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li

agradava fer ioga. De fet, va cur-
sar la formació per ser-ne profes-
sora. Les sèries li encantaven, so-
bretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tan-
tes. A l’Elsa li encantava anar al po-
ble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els mo-
ments feliços, sense preocupa-
cions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malaura-
dament, hi anava poc. Massa poc. 

Elsa Artadi, de Junts per Ca-
talunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agra-
daven per dedicar-se a la políti-
ca. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’ha-
via sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convo-
car una roda de premsa per anun-
ciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots po-
dem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per con-
tinuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Ver-
gés, aleshores consellera de Sa-
lut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es con-
finava Igualada, la localitat on vi-
via la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.

Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Ar-
tadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àm-
bit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i conti-
nuen treballant sense dir res.

Montserrat Benedí és una ex-
cepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la polí-
tica és “un privilegi perquè supo-
sa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera es-
très, tensió i dificulta la concilia-
ció familiar i personal”, afirma. 

Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tin-
gut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, prin-
cipis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de co-
nèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva met-
gessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies

rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoi-
xa”, recorda.

La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tèc-
nicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament profes-
sional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit labo-
ral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el con-
trol i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la man-
ca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipi-
ci”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fati-
ga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la con-
verteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme. 

SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no per-
met tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer tron-
tollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi de-
diquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actu-
al això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i di-
namiti la teva autoestima”, con-
sidera Alfageme. 

Tot i que es va arribar a es-
pecular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’a-
bandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em

En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se

poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.

Política i salutmental:
un binomid’alt risc
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n La política, queda clar, és una ac-
tivitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, so-
bretot després de la pandèmia, i cre-
uen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tin-
guéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

cialista considera que des de la polí-
tica cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més con-
tundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.

També ho pensa Mar García, di-
putada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que tre-
balla durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en cer-
ta manera va poder “gestionar-los”.   

Malgrat això, i com afirma la psi-
còloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològi-
ques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut men-
tal. Potser no es tracta de tenir privi-
legis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la de-
pressió sigui la primera causa de dis-
capacitat al món el 2030 i, al llarg de

la seva vida, una de cada quatre per-
sones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatuni-
denca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Fin-
làndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”. 

Privilegiats?

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accep-
to i m’agrada”, deia aleshores l’al-
caldessa de Barcelona. “Per des-
gràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que in-
toxiquen i inciten a l’odi”, afegia.

Més enllà d’això, i segons Al-
fageme, aquesta hiperconnecti-
vitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva ca-
pacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’e-
xalcaldessa de Badalona i diputa-
da de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició públi-
ca i la por de fer una pífia comu-
nicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.

Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, po-
dria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i insegu-
retat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpida-
ment i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciu-
tadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera. 

UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer ele-
ment que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reco-
nèixer el patiment penalitza molt. 

Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi en-
dur per les passions. Probable-
ment un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis uni-
versitaris.

Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés es-
panyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Be-
nedí, és una de les poques polí-
tiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les com-
plicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la matei-
xa entrada al circ polític per a

“La política és una 
feina molt exigent 
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió 
i dificulta la conciliació
de la vida familiar 
i personal”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.

El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de par-
tits i la institucional no estan pre-
parades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques per-
sones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fà-
brica que la que viuen els matei-
xos integrants de la formació”. 

El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Lí-
nia sobre la salut mental en pri-
mera persona són dones i coinci-
deixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et con-
sideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De ve-
gades sembla que la política pu-
gui funcionar al marge de la vida”,
sentencia. 

Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom feme-
ní. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assem-
bli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.

L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imagi-
nar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se. 

Potser els milers de persones
que treballen cremades i els po-
lítics que ja no poden més hau-
rien de fer el mateix: un pas en-
davant i reconèixer que, de ve-
gades, la feina no és vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Des dels partits 
de vegades és més 
fàcil denunciar la 
mala salut mental 
dels treballadors 
d’una fàbrica que 
la que viuen els
mateixos polítics”

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans

tindrà problemes de salut mental durant la seva vida
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Alerten que en una part del
Mercat hi pot haver amiant

EQUIPAMENTS4El grup mu-
nicipal d’ERC preguntarà al Ple
del dia 28 de juny si les plaques
del sostre de la part del Mercat
del Centre que està tancada
contenen amiant o no. I és que
els republicans han rebut quei-
xes dels veïns avisant de la pre-
sència de plaques d’uralita que
podrien contenir amiant, un
material molt tòxic. De fet, al-
gunes parts d’aquest sostre te-
nen desperfectes. 

Sigui com sigui, des del go-
vern municipal van informar fa

quatre anys que havien fet una
auditoria per buscar amiant als
edificis de titularitat pública i que
només n’havien trobat en un
baixant d’aigües de l’escola Joan
Salamero, que s’acabaria can-
viant poc després. 

Amb tot, els republicans van
proposar fa un temps que l’A-
juntament fes una campanya
entre la ciutadania per avisar del
perill de l’amiant i informar so-
bre les subvencions que hi havia
disponibles per retirar-lo de les
propietats privades. 

Tot a punt per a l’obertura de
la primera platja per a gossos
ANIMALS4Serà un espai de
prop d’un miler de metres qua-
drats que quedarà habilitat a
mitjans del juliol a la platja de les
Marines, entre els carrers de
Tamarit i de Salou. Es tracta de
la primera platja de gossos que
hi haurà al delta del Llobregat,
que estarà oberta de dilluns a di-
umenge, des de les 10 del matí
fins a les set de la tarda. 

La llargada de la platja serà
d’uns 50 metres, mentre que
d’ample en farà 22. Això per-
metrà un aforament de fins a 65
persones i entre 30 i 40 gossos.

Hi haurà un mòdul prefabricat
que servirà de punt d’informació
i de control d’accés a la platja,
que quedarà delimitada per una
tanca metàl·lica. A més, s’ins-
tal·larà una escomesa d’aigua
per al servei de dutxa i per a una
font d’ús exclusiu dels gossos. 

APORTACIONS DE SORRA
I seguint amb la platja, el govern
espanyol ha promès que traslla-
darà 20.000 metres cúbics de
sorra a Gavà per pal·liar la pèr-
dua de platja de fa uns mesos a
causa dels temporals. 

Repte superat: 300 km per fer
visible la síndrome de Cohen

SOLIDARITAT4El gavanenc
Luca Rossi ha tornat a comple-
tar un repte esportiu extraordi-
nari: el 4 de juny va recórrer qua-
tre vegades en bici el circuit co-
negut com ‘la poma’, que uneix
Gavà, Begues, Avinyó Nou i Sit-
ges i que fan servir els ciclistes
per entrenar-se. 

L’objectiu de Rossi era fer vi-
sible la síndrome de Cohen,
una malaltia minoritària que
pateix el seu fill petit Massimo

i 15 persones més al conjunt
d’Espanya. El repte va aplegar
al voltant de 160 ciclistes, dels
quals només quatre van com-
pletar els 300 quilòmetres pre-
vistos. Finalment, van trigar 11
hores a pedalar-los.

La voluntat d’aquest gava-
nenc és posar de manifest l’e-
xistència d’aquesta malaltia mi-
noritària. Això, defensa, dona vi-
sibilitat a l’afecció perquè s’hi de-
diquin recursos a la investigació.

Teulada del mercat amb plaques d’uralita. Foto: ERC

Rossi, al mig. Foto cedida

Sanitat | Anuncien la creació de la taula de salut comunitària 
L’alcaldessa, Gemma Badia, va anunciar a mitjans del mes de juny la creació d’una taula de

salut comunitària. Aquest òrgan estarà format per professionals mèdics i agents socials.
L’objectiu és analitzar les necessitats en l’àmbit de l’atenció mèdica de la ciutadania.

SOCIETAT4Després de la bona
acollida de la primera edició, el
projecte de suport veïnal A-Por-
ta s’estendrà als barris de les
Ferreres i els Pisos del Congrés.
Aquesta iniciativa de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC) vol im-
pulsar el suport entre els veïns a
través de voluntaris del mateix
barri que piquen a la porta de les
llars per oferir la seva ajuda i de-
tectar situacions de vulnerabili-
tat o de risc d’exclusió social.

En aquest sentit, els volun-
taris picaran a les portes de mig
miler de llars d’aquests dos bar-
ris –180 dels Pisos del Congrés i
320 a les Ferreres–, amb la mis-
sió de detectar ancians que vis-
quin sols i situacions de pobresa
energètica. Sense anar més lluny,
aquesta iniciativa va determi-
nar que al barri de la Montser-
ratina de Viladecans, dues de
cada tres llars pateixen sobre-
costos a les factures.

D’aquesta manera, l’A-Porta
engegarà una segona fase, des-
prés de l’experiència a Ausiàs
Marc i Ca n’Espinós. Aquesta
nova edició s’estendrà fins al
primer trimestre del 2023.

Aquest desplegament es fa
gràcies a la col·laboració de l’A-
juntament, el departament de
Drets Socials de la Generalitat i
Aigües de Barcelona (Agbar),
que financen la iniciativa. L’al-

caldessa, Gemma Badia, destaca
els “bons resultats de la primera
fase”, que va tenir lloc entre l’a-
bril i el novembre de l’any passat.
“Els veïns i veïnes ho agraeixen
molt”, assegura Badia, que con-
sidera que la fórmula “funciona”.

Per la seva banda, Alba Gó-
mez, directora de l’A-Porta,
anuncia que la segona fase con-
nectarà amb la gent gran, que ha
patit molt durant la pandèmia.

Acte de presentació de la segona fase del projecte. Foto: CONFAVC

El projecte veïnal A-Porta
s’estén a dos barris més

» La segona edició es farà a les Ferreres i els Pisos del Congrés
» Està previst que els voluntaris truquin a la porta de 500 llars
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Mor mossèn Celestino, 
el defensor dels treballadors

CONDOL4El sacerdot Celestino
Bravo ha mort a l’edat de 94
anys. Mossèn Celestino va estar
58 anys al capdavant de la par-
ròquia de Santa Maria de Sales
com a rector, on va destacar pel
seu suport a les famílies més ne-
cessitades i als treballadors de la
fàbrica Roca durant les vagues
que van protagonitzar als anys
70 per reclamar millors condi-
cions laborals. Per la seva tasca,
el 2009 va obtenir la medalla
d’honor de la ciutat.

El 1962, quatre anys des-
prés d’aterrar a Viladecans, va

ser nomenat rector de Santa
Maria de Sales, parròquia crea-
da per donar servei religiós a
l’augment de població a la ciutat
i, en especial, al Poblat Roca. 

De fet, mossèn Celestino va
destacar per donar suport ex-
plícit als treballadors en vaga de
la fàbrica. En la del 1976, Bravo
va fer un comunicat en el qual
comparava les assemblees dels
treballadors amb les reunions
clandestines dels primers cris-
tians. L’alcalde, Carles Ruiz, diu
que el capellà deixa “un gran re-
cord a Viladecans”. 

El Festival Al Carrer 
torna amb 35 companyies

CULTURA4Si fa unes setmanes
va ser la Fira de Sant Isidre l’es-
deveniment que va renéixer des-
prés de dos anys de pandèmia,
ara és el torn del cèlebre Festival
Al Carrer, que de l’1 al 3 de juliol
omplirà els carrers de la ciutat
amb espectacles de tota mena.

D’aquesta manera, el festival
recupera la presencialitat, des-
prés de dos anys celebrant-se en
formats reduïts o en línia. Així,
un total de 35 companyies po-
dran presentar els seus espec-
tacles en uns carrers que esde-
vindran grans escenaris. 

De les 35 companyies, quatre
són de Viladecans. Amb tot, els
participants posaran sobre la
taula una vuitantena d’actua-
cions diverses, tot i que engua-
ny el programa reserva el pro-
tagonisme per al món del circ.
En aquest sentit, destaca l’a-
posta pel circ contemporani que
fa Circo Los y Circo Pistolet. 

A més, el clown Pere Hosta
també participarà en el festival,
així com Moveo, que portarà
un espectacle de dansa, i la sor-
prenent proposta d’Eléctrico 28,
entre moltes altres.

Fi del malson: El Suprem
absol Tamara Carrasco

TRIBUNALS4Onze vots a sis.
Aquest ha estat el resultat de la
votació al Tribunal Suprem que
ha confirmat l’absolució de l’ac-
tivista viladecanenca Tamara
Carrasco, acusada d’incitar a
cometre desordres públics el
2018, durant la detenció de Car-
les Puigdemont a Alemanya.

D’aquesta forma, ha quedat
desestimat el recurs que havia
presentat la fiscalia contra la
sentència de l’Audiència de Bar-

celona que, en la línia del que ha-
via fet prèviament un altre jutjat,
l’havia absolt d’un delicte d’in-
citació a desordres públics. 

El ministeri públic creu que
les dues sentències prèvies no
apliquen la modificació del
Codi Penal feta el 2015, que
permetria condemnar Carras-
co per difondre missatges des-
tinats a alterar l’ordre pública
encara que els desordres no
s’acabessin cometent.

Bravo (esquerra), rebent la medalla d’honor de la ciutat. Foto: Ajuntament

Foto: ACN

Educació | Premi estatal per combatre l’absentisme escolar
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha premiat l’Ajuntament pel seu programa

contra l’absentisme escolar. Aquesta iniciativa es porta a terme per evitar que les absències 
a classe es cronifiquin, a través d’una feina individualitzada amb els joves i amb les seves famílies.

URBANISME4La plataforma Sal-
vem Can Sellarés ha posat en
marxa la maquinària judicial per
intentar aturar el projecte de
millora urbana de Can Sellarès,
aprovat pel Ple i la Generalitat i
que preveu, entre altres, la cons-
trucció de 238 pisos que, segons
l’Ajuntament, donaran resposta
a les necessitats d’habitatge. De
fet, més de la meitat dels pisos
projectats seran protegits. A més,
el govern local defensa que el pro-
jecte compleix la normativa.

Tanmateix, des de Salvem
Can Sellarès no entenen el per-
què d’aquest projecte urbanístic
i recorden el context d’emer-
gència climàtica actual. En
aquest sentit, l’associació vol
conservar el parc i les pistes de
joc, que van ser habilitades al
voltant de la masia de Can Se-
llarès per l’empresa Roca, amb la
voluntat que servissin per a l’es-
barjo dels seus treballadors. A
mitjans dels 80, la companyia les

va vendre als ajuntaments de Vi-
ladecans i Gavà, però amb la
condició de mantenir l’ús social
dels terrenys al marge de la seva
qualificació urbanística. Els con-
sistoris, però, creuen que la clàu-
sula està esgotada i defensen el
pla urbà per l’interès general de
tenir més habitatge protegit. 

Sigui com sigui, la plataforma
ha optat per la via del contenciós-
administratiu per intentar aturar
el projecte. De fet, han comptat
amb el suport econòmic, tal com

expliquen, de la ciutadania, que
ha aportat 1.800 euros per a
despeses legals. Qui també ha
col·laborat han estat les agrupa-
cions locals d’ERC de Viladecans
i de Gavà i també la de Podemos
de Gavà, que entre totes han
aportat més de 4.000 euros. 

Josep Maria Comas, mem-
bre de la plataforma, declara a
Línia Mar que són optimistes
amb el resultat del recurs, però
temen que el procés judicial
s’allargui en el temps. 

La plataforma, durant una manifestació. Foto: Salvem Can Sellarès

S’obre la via judicial per frenar
el projecte de Can Sellarès

» La plataforma veïnal contrària al pla interposa un recurs en contra
» El consistori reitera que el planejament compleix la normativa
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El Prat

El Prat tindrà el primer bloc
cooperatiu de pisos de lloguer

HABITATGE4La Cooperativa
Obrera de Viviendas (COV) ha
posat en marxa una promoció de
101 habitatges a la zona de l’Ei-
xample Sud, que està previst
que comenci a construir-se a
partir de la pròxima tardor. 

De fet, aquests pisos forma-
ran part d’un bloc d’habitatge co-
operatiu íntegrament de lloguer
assequible i estable. Represen-
tants de la COV van presentar el
projecte a finals del maig a la Fira
de l’Economia Social i Coopera-
tiva del Baix Llobregat, celebra-
da al Prat en el marc del cicle
Maig Cooperatiu. 

La COV ha optat per un mo-
del de cooperativisme de lloguer,
del qual no hi ha precedents a Ca-
talunya. D’aquesta manera hi ha
la possibilitat d’accedir a un pis
sense cap inversió inicial que di-
ficulti el procés a les persones que
tenen les rendes més baixes. Al-
hora, permet una certa flexibili-
tat als llogaters, que poden can-
viar d’habitatge si tenen la ne-
cessitat de fer-ho.

Sigui com sigui, la COV cons-
truirà la seva promoció en un so-
lar públic que cedirà l’Ajunta-
ment en la modalitat de dret de
superfície.

L’Ajuntament replanteja 
el projecte urbà del Prat Nord
URBANISME4L’Ajuntament
està en procés de modificar el
projecte urbanístic del Prat
Nord. En aquest sentit, fonts
municipals informen que “prò-
ximament” es procedirà a fer l’a-
provació inicial d’una nova pro-
posta, en la qual es modificaran
“aspectes rellevants” del primer
projecte, que va rebre la llum
verda de manera inicial el juliol
del 2020. 

Des de la plataforma Ni un
Pam de Terra han celebrat
aquesta decisió, que han atribuït
a la “pressió popular” i a les

al·legacions presentades con-
juntament amb l’entitat ecolo-
gista Depana. 

En aquest sentit, denuncien
que les obres previstes al nord de
la ciutat –i que contemplen la
construcció d’un barri amb
8.000 habitatges– provocaran
emissions de gasos contami-
nants i destruiran una zona hu-
mida catalogada i espai agrari. 

Des del consistori, per contra,
defensen la necessitat de con-
vertir un “descampat industrial
contaminat” en un barri referent
en matèria de sostenibilitat.

Els principals partits mouen
fitxa de cara a les municipals

POLÍTICA4A menys d’un any
per a les eleccions municipals, els
partits ja comencen a posar en
marxa els engranatges. En
aquest sentit, els dos socis de go-
vern, els comuns i els socialistes,
ja han confirmat els seus candi-
dats de cara als comicis locals. 

En el cas dels liles el cap de
llista tornarà a ser Lluís Mijoler,
que intentarà revalidar l’alcaldia.
I a priori comptarà amb més for-
ça, ja que Podemos, a diferència

de fa tres anys, es presentarà als
comicis de la mà dels comuns.

Pel que fa al PSC, Juan Pedro
Pérez, actual primer tinent d’al-
caldia, ha estat escollit com a cap
de llista de la formació, en un
procés de primàries on només hi
havia ell com a candidat. 

Per la seva banda, el princi-
pal partit de l’oposició, ERC, ha
tornat a confiar en Jordi Ibern,
mentre que Junts ha reelegit
Gerard Valverde com a candidat.

Disseny de la futura promoció. Foto: COV

Foto: Arxiu

Cultura | El Prat es converteix en l’escenari d’un videoclip
Dotze músics de la ciutat han participat en el projecte de creació #Almeuritme, impulsat per 
La Capsa i l’Escola d’Arts en Viu, que ha donat com a resultat la gravació d’un videoclip de la 

cançó Si Tuviera, d’Alondra Bentley. El film s’ha enregistrat a diversos punts de la ciutat. 

INFRAESTRUCTURES4Les pla-
taformes Zeroport i SOS Baix
Llobregat i l’Hospitalet recla-
men l’aturada dels projectes de
creixement que hi ha plantejats
a hores d’ara al Port de Barcelo-
na. En un comunicat conjunt, les
dues associacions alerten dels
efectes nocius que aquestes am-
pliacions tindran sobre el medi
ambient. “El Port continua amb
els seus plans d’expansió al del-
ta del Llobregat, sense tenir en
compte la crisi climàtica, de bio-
diversitat, energètica i de mate-
rials que globalment ja està im-
pactant a tots els àmbits i que
s’està intensificant”, avisen.

De fet, recorden que la dar-
rera ampliació del port, que es va
emmarcar en el Pla Delta, va su-
posar la pèrdua de més de 300
hectàrees d’espai agrícola i na-
tural, que van donar pas a una
zona logística. A més, les dues
plataformes denuncien que el
Port emet 2,8 milions de tones

de CO2 l’any, el que el conver-
teix en el cinquè que més gasos
d’efecte hivernacle emet de tot
el continent. A més, el port bar-
celoní seria el responsable d’en-
tre un 9 i un 15% de la conta-
minació per partícules de la ca-
pital catalana.

Amb tot, ara mateix hi ha so-
bre la taula tres projectes que
pretenen ampliar la superfície i
la capacitat del Port de Barcelo-
na. Es tracta de l’ampliació del

moll adossat per a dues noves
terminals de grans creuers, l’am-
pliació de la Terminal Prat de
BEST i el Pla Director Urbanís-
tic (PDU) per impulsar la Ter-
minal Intermodal.

En contraposició a aquests
projectes, els ecologistes recla-
men que s’impulsi un pla de
decreixement del trànsit marítim
per assolir la reducció de les se-
ves emissions de gasos amb
efecte hivernacle en una dècada.

Un vaixell amb contenidors al Port de Barcelona. Foto: Aina Martí/ACN

Els ecologistes exigeixen que
s’aturin les ampliacions del Port
» Fer créixer la infraestructura és nociu per al medi ambient, avisen
» Ara mateix hi ha fins a tres projectes per eixamplar les terminals
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Atletisme |Quart campionat d’Espanya de martell per a Laura Redondo
L'atleta gavanenca del Barça va guanyar el seu quart títol estatal de martell el passat 24 de juny, 
a Nerja i a l'aire lliure, amb 69,38 m. Laura Redondo no va arribar a la mínima per al Mundial
d'Eugene (72,50), però podria anar-hi per rànquing de punts. La seva millor marca és de 72 m.

“La ment sempre té un paper
clau i crec que aquest any he
crescut força en el treball psi-
cològic amb els jugadors, amb
qui he parlat molt i des de la
transparència i la claredat. I, és
clar, no sempre els deia coses
que volien escoltar", descriu
Víctor González (Gavà, 1992),
l'entrenador del Club Sala 5
Martorell, nou equip de Segona
Divisió després de vèncer el
passat diumenge 19 de juny per
7-3 la Unión Tres Cantos, a qui
ja havia superat a l'anada (3-5).

El gavanenc és conscient
que perquè un grup se senti cò-
mode cal que aquest accepti
moments i situacions incòmo-
des. "Qui pren més decisions és
el tècnic i els jugadors neces-
siten informació constant per
evitar malentesos", explica
l'entrenador gavanenc, que
sent orgull i admiració pel seu
equip: "El grup ha arribat molt
cohesionat amb el cos tècnic i
molt preparat a un play-off
que hem jugat amb molta fre-
dor i maduresa. Hem marcat
21 gols més dels que hem re-
but. Tot és millorable i si bé és
cert que l'últim mes ha estat
molt idíl·lic, i amb tothom
molt concentrat, hem passat
èpoques molt diferents. Ratxes
de lesions i resultats que no
eren tan bons. Les temporades
són molt llargues".

El Club Sala 5 Martorell és
un equip amb una gran capa-
citat de patiment i de resis-

tència, i molt fort mental-
ment. "Com a tècnic sempre
tractes d'anticipar-te a les si-
tuacions", adverteix. Per això
va fitxar Marc Mármol, que

"ens ha donat molta madure-
sa i lideratge", i Ferran Ruiz
Ferru, "un plus". González re-
coneix que van prendre riscos
pujant la càrrega física i que en
els últims partits de la Lliga re-
gular potser els jugadors es-

taven carregats físicament.
"La idea era volar al play-off
d'ascens, i el pla ens ha sortit
bé", reconeix. Reviu la cele-
bració del 4-2 d'Imad Ruiz:
"Ens vam abraçar a la ban-
queta. El temps corria, que-
daven 10 minuts i portàvem 4
gols més que ells en la final.
Semblava fet, però tampoc
ens podíem confiar...". També
se li posa la pell de gallina per-
què l'equip el mantegés: "És
un gest molt bonic i simbòlic
que sempre els agrairé".

Hores després d'aquesta
conversa, González va reunir-
se amb uns quants jugadors de
la plantilla per parlar del seu
futur. Ja ha de pensar en el
curs 2022-2023 en una Sego-

na Divisió que multiplicarà els
quilòmetres en els viatges. "Ens
agradaria que fos un projecte
continuista, però sempre hi ha
canvis. Sobretot, potser, en qui

menys ha participat", explica.
Cada cas, però, és un món.

La idea del club és sol·lici-
tar a l'Ajuntament tenir dis-
ponible el pavelló municipal
també els dimecres, a més
dels dies que ja el tenen (di-

lluns, dimarts i dijous). "D'a-
questa manera, podríem
anul·lar el dilluns, després de
la càrrega i els viatges llargs
del cap de setmana, o que
s'entrenin els juvenils i els ju-
gadors que menys hagin par-
ticipat. En tot cas, l'equip no es
professionalitzarà".

Un vestuari necessita molts
líders. "En tenim de diferents
tipus, de lideratges. Líders es-
portius com Fouad Amrani, de
companyonia i d'unió, com
Pau Albacete, d'exemple si-
lenciós, com Marc Mármol o
d'energia, com Pavel Pérez",
explica González, format al
Futbol Sala Gavà, equip amb
el qual va arribar a competir
amb el sènior: "Hi conservo
moltes amistats. És una enti-
tat que m'estimo de veritat
perquè va confiar molt en mi".

EL PÚBLIC 
"De petit el futbol sala em cri-
dava molt l'atenció perquè po-
dia tocar molts cops la pilota.
És un esport que em sembla
més espectacular que el con-
vencional perquè es juga en es-
pais reduïts", enraona l'entre-
vistat, orgullós de la resposta
del públic. "Cada cop ve més
gent a veure'ns. Hi ha persones
a qui ja coneixíem i algunes,
tan fidels que ho feien fins i tot
a Tercera Divisió. M'encanta
sentir els "oh!" de la grada i
que aquesta gaudeixi d'un bon
joc i es diverteixi. A poc a poc,
sumem més gent a la causa i a
Segona segur que vindrà més
gent enamorada del futbol sala
que potser no és de Marto-
rell", tanca González.

Toni Delgado
GAVÀ

DeGavà a triomfar aMartorell
» El tècnic gavanenc Víctor González firma l’ascens a Segona Divisió amb el Club Sala 5 Martorell 

» “L’últim mes ha estat molt idíl·lic”, diu un González que es va formar al Futbol Sala Gavà 

González, al mig de vermell, celebrant l’ascens. Foto: Club Sala 5 Martorell

“Els jugadors necessiten
informació constant per
evitar malentesos”,
matisa González

“Al Futbol Sala Gavà
conservo moltes
amistats. És una entitat
que m’estimo”, confessa
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Willy Loman és un viatjant de comerç
que ha entregat tot el seu esforç i la seva
carrera professional a l’empresa per a la
qual treballa. El seu objectiu és donar
una vida millor a la seva família, la dona
i els dos fills, que l’adoren i als quals vol
inculcar l’ambició per triomfar i pro-
gressar en l’escala social.

Al teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Muerte de un viajante
Arthur Miller

Vuit cançons formen el novè àlbum
d’Andreu Valor, Un nou món, autoeditat
i finançat gràcies a una campanya de mi-
cromecenatge a través de Verkami. El
cantautor de la localitat alacantina de Co-
centaina proposa en aquest nou treball
confiar en la possibilitat de fer real allò
que sembla impossible. De creure, pre-
cisament, en “un nou món”.

Música

Farta de la seva vida de jubilada, i de
comparar-se amb les seves amigues
que ja són àvies, la Marisa decideix viat-
jar a un camp de refugiats de Grècia, on
està convençuda que necessiten gent
com ella. En arribar, descobreix una re-
alitat que no s’hauria pogut imaginar i
que farà que explori els límits entre l’a-
mor i la necessitat de sentir-se útil.

Pelis i sèries

La voluntària
Nely Reguera

Un nou món
Andreu Valor

Jazz a la Pedrera
Una col·laboració entre la Pedrera, el Conservatori del Li-

ceu i el Taller de Músics de Barcelona fa possible el cicle Ta-
lents Jazz a la Pedrera, que va començar el 2 de juny i aca-
barà el 29 de juliol. En total, s’han programat divuit con-

certs de jazz i de música moderna al terrat de la Casa Milà,
un escenari idíl·lic, amb unes vistes privilegiades de Barce-
lona i música en directe de gran qualitat. A més, l’entrada
a aquest cicle inclou una visita lliure a les golfes i a l’àtic de
la balena, on hi ha l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí,

així com una copa de cava per gaudir dels concerts.

El programa revelació de la tempora-
da de TV3, Eufòria, ja té guanyadora:
Mariona Escoda (Valls, 2001). La jove
artista va triomfar a la gran final del

talent show, que es va celebrar el dia
17 amb rècord d’audiència, quedant
per davant de Triquell i de Núria. Al
llarg de tot el concurs, la vallenca ha
estat entre les favorites del públic, ja
que ha demostrat talent, versatilitat i
esforç, i a la final es va proclamar ven-
cedora en rebre el 61% dels vots dels
espectadors. El premi inclou un con-
tracte discogràfic, la gravació de la

cançó de l’estiu amb Miki Nuñez (pre-
sentador del programa juntament

amb Marta Torné) i la participació en
el disc de La Marató de TV3 de 2022.

M A R I O N A  E S C O D AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Haver concursat a ‘Eufòria’ de TV3
El ‘talent show’ és el programa revelació de la temporada

Famosos

Guanyar la primera edició del concurs
Els espectadors la van triar com a triomfadora de la gran final

La gran favorita
Ha rebut el suport del públic al llarg de tot el programa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El violinista Andreas Hymer arriba a
una ciutat assetjada per fer un concert
i recuperar l’Amela Jensen. Allà, a més,
gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant les
bombes, fa de guia al museu de músi-
ca buit, trobarà explicacions i respostes
que li serviran per acceptar el seu pas-
sat i entendre la misteriosa desaparició
de la seva mare.

Llibres

El silenci dels arbres
Eduard Márquez

| Fall Guys
Bona notícia: Fall Guys ja ha passat a ser gratuït. Gaudeix de franc

d’aquest videojoc de plataformes a PS5, Switch, Xbox One i Series X/S. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VENTILACIÓ

En les hores de més calor, abaixa persianes, corre cortines 
i obre tendals per protegir la casa dels rajos de sol

APARELLS

PROTECCIÓ

BOMBETES

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

i BENESTAR

Per què a la calor li diem “bon temps”? Està bé si podem pas-
sar-nos el dia a la platja o a la piscina, però seguir com si res
amb la rutina mentre els termòmetres superen els trenta

graus (fins i tot abans que comenci oficialment l’estiu, com ha
passat aquest any), mentre no podem dormir per la xafogor,
mentre tornem a suar un minut després d’haver sortit de la dut-
xa... no té res de “bo”. A més de queixar-nos, hi ha altres coses
que podem fer per sentir-nos millor durant les èpoques de més
calor. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona té un llistat de
consells per aconseguir que casa nostra estigui una mica més
fresca i no ens hi sentim com si fóssim a l’infern. 

Aprofita les hores més fresques del dia per ventilar la casa: obre
portes i finestres durant la nit i a primera hora del matí perquè es
creïn corrents d’aire refrescant. En canvi, a les hores de més calor,
abaixa persianes, corre cortines i obre tendals per protegir la casa
del sol. Apaga els aparells elèctrics que no estiguis fent servir per-
què, tal com recorda l’Ajuntament, “un ordinador o un televisor
engegats també generen calor”. D’altra banda, canvia les bombe-
tes incandescents per unes de baix consum o, millor, per leds.

Refrescar la casa a l’estiu

Aprofita els moments més frescos del dia (la nit i la primera
hora del matí) per obrir finestres i ventilar la casa

Les claus

Els aparells elèctrics, com un ordinador o una televisió, també
generen calor: apaga’ls quan no els estiguis fent servir

Les bombetes incandescents desprenen molta calor: 
canvia-les per unes de baix consum o, millor, per llums led
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