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Eren un grup de vuit ciclistes.
Circulaven per la carretera C-234
de Castellbisbal quan, de sobte, un
conductor, en envair el carril con-
trari, va atropellar-los. Les conse-
qüències, dos ciclistes morts, dos
de ferits i un cinquè en estat crític.
Els dos difunts se sumaven als
quatre ciclistes que ja havien per-
dut la vida a la carretera el 2022.
Els fets, que es van produir a finals
d’agost, van commocionar el món
del ciclisme català i van posar so-
bre la taula la necessitat de millo-
rar la seguretat dels que practi-
quen aquest esport. El cap de set-
mana següent, més de 300 ciclis-
tes recorrien les costes del Garraf
per mostrar la seva indignació i per
recordar els companys morts.

Malgrat tot, uns dies després
el relat va canviar per complet
quan el 5 de setembre els Mossos
d’Esquadra van mostrar a les se-
ves xarxes socials que havien de-
nunciat un ciclista de carretera
per conducció imprudent. Davant
les dues notícies sorgeix el dub-
te: els cotxes no respecten els ci-
clistes o els ciclistes no respecten
les normes de circulació?

UNA QÜESTIÓ DE GRISOS
Marc Esteban fa cinc anys que
practica aquest esport, tot i que re-
coneix que ara, amb el naixe-
ment de la seva filla, ha rebaixat el
pistó. “Vaig en bici als afores de
Barcelona”, explica per afegir que
abans pedalava 13 hores a la set-
mana i recorria uns 1.300 kilò-
metres al mes. Ell considera que
la responsabilitat a la carretera
afecta les dues bandes implicades:
ciclistes i cotxes. “L’educació vià-
ria correspon a les dues parts”,
puntualitza. “Hi ha cotxes que si
esperessin 15 segons podrien

avançar amb total seguretat, però
també hi ha ciclistes que per fer
bones marques a l’aplicació Stra-
va se salten semàfors”, afirma. En
el darrer cas es refereix a una apli-
cació que cronometra els temps
que fan els ciclistes i els posiciona
en un rànquing global a internet.

Per la seva banda, Ramón
Medina, fundador del Club Ciclista
Medina i des de fa anys ciclista de
carretera, es mostra més contun-
dent amb els cotxes. “El cas de
Castellbisbal no té un altre nom
que assassinat”, afirma. Per a ell,
molts conductors no tenen cons-
ciència i caldria endurir les lleis i
les penes per a qui atropella un ci-
clista. “N’hi ha que avancen amb
la cinquena marxa quan ho hau-
rien de fer amb la segona i, per ex-
emple, sortir amb la bici els di-
umenges al matí és molt perillós
perquè hi ha molts joves que tor-
nen de festa”, lamenta.

Malgrat això, també és cons-
cient que els ciclistes no sempre ac-
tuen de manera adequada. “He

vist tres ciclistes envaint tot un car-
ril mentre van xerrant”, diu.

MÉS RESPONSABILITATS
Enmig d’aquest context cal no
obviar una part important de l’e-
quació: les administracions. En
aquest sentit, el 26 d’agost, arran
de l’accident a Castellbisbal, la
Sindicatura de Greuges va iniciar
una investigació per determinar si
des de les institucions es garanteix
prou la seguretat dels ciclistes. Al-
hora, l’actuació d’ofici vol esclarir
quin és l’estat de les infraestruc-
tures i de les xarxes viàries. El de-
fensor del poble s’ha adreçat a la
Generalitat per saber quines man-
cances es detecten a les carreteres
i quines actuacions estan previs-
tes per millorar “la mobilitat crei-
xent en bicicleta”.

De fet, Esteban creu que al-
gunes de les carreteres no estan
preparades. “Estan plenes, i quan
s’acumulen ciclistes es dificulta la
convivència amb els cotxes”, ex-
plica. “Això, a l’àrea de Barcelo-

na o a Collserola, és inevitable, i
potser caldria fer carreteres adap-
tades a les bicis”, diu.

MÉS RESPONSABILITATS
Jose Téllez també és aficionat a
la bicicleta. Reconeix que no
practica el ciclisme de carretera
perquè és més aficionat al ciclo-
turisme. Amb tot, la seva afició té
a veure tant amb les seves fílies
com amb les seves fòbies. “Si no
faig bici de carretera no és perquè
no m’agradi, sinó perquè em fa
por”, reconeix.

Altres ciclistes com Esteban
donen la raó a Téllez. Per a ell, el
ciclisme de carretera no és 100%
segur. “De cada tres cops que
surto, en un tinc un petit ensurt”,
assenyala. No és estrany, ja que se-
gons explica, en una sortida a la
carretera del Maresme el poden
creuar més de 200 cotxes, i alguns
l’avancen massa a prop.

Són experiències semblants a
les de Medina, que el dia que
l’entrevistem relata que aquell

mateix matí quasi té un accident.
“Anava per Montornès i un cotxe
ha estat a punt d’atropellar-me”,
diu com si es tractés d’una expe-
riència habitual.

Certament es poden minimit-
zar els riscos. Seguir la normativa
viària o tenir kilòmetres de bici a
les cames són alguns dels ele-
ments que redueixen la possibili-
tat d’accident, però el risc zero no
existeix. “Quan sents un cotxe
venir, ja saps si t’hauràs d’apartar
o no només pel soroll del motor”,
explica Esteban per reconèixer
que això, amb els vehicles elèctrics,
cada vegada és més difícil.

Sigui com sigui, malgrat tots
els inconvenients i inseguretats,
hi ha quelcom inexplicable que fa
que cada cap de setmana milers
de persones, majoritàriament
homes, surtin a la carretera. “És
un plaer grandiós”, diu Medina.
“Tot i els ensurts, mai he tingut
por. És un esport molt social i a
mi em relaxa i em fa sentir lliu-
re”, conclou Esteban.

Un esport de risc
» El ciclisme de carretera pateix la inseguretat que suposa haver de conviure amb molts cotxes

» El respecte a la normativa viària dels conductors, però també dels ciclistes, ha de ser més estricte

La pedalada que es va fer per homenatjar els ciclistes atropellats a Castellbisbal. Foto: Carola López/ACN

Albert Alexandre
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

Habitualment aprofitem la possibilitat
d’escriure en un mitjà per parlar del que
succeeix a la ciutat. El mitjà esdevé un ins-
trument relacional entre l’autor i aquells

que tenen a bé llegir-lo sense que existeixi la ne-
cessitat de sentir-hi una especial afinitat personal
ni una gran complicitat ideològica. Els mitjans
són, tot i que en perill real d’extinció, realitats fixes
imprescindibles per poder opinar i debatre idees i
projectes.

Malgrat tot, de vegades, poques però algunes, qui
esdevé idea i projecte és el mateix mitjà, i val la pena
dedicar-li unes paraules per agrair-ho. Vet aquí que
això succeeix quan Línia, a saber amb quins esfor-
ços personals i probablement amb quins deutes igu-
al de personals, obre un local fantàstic al centre de
Barcelona per trencar les dinàmiques pròpies (en pa-
per o digitals) d’un mitjà de comunicació i esdeve-
nir un espai físic de diàleg, exposició i debat.

Efectivament, Línia ha obert Espai Línia, en una
operació pràcticament inèdita, on es pretén donar
veu als barris de la capital –i també de les ciutats de
la vora de Barcelona– i acollir tota mena de polítics,
savis i activistes socials i culturals per parlar de la
ciutat, dels seus somnis i dels seus problemes més
enllà de la còmoda reflexió escrita.

La proposta de Línia és tan riscosa com asse-
nyada perquè parteix de la necessitat de transfor-
mar la funció de la comunicació de proximitat, pa-
raula que en múltiples escenaris (premsa, comerç,
cultura…) esdevé tan atacada com desitjada, tan in-

certa com suggerent, tan antiga com plaent. La pro-
ximitat és, en aquest sentit, la descendència orfe de
les noves tecnologies i de la transició digital: heus
aquí les xarxes socials, tan a prop i tan lluny.

Espai Línia és un local, un espai físic, un equi-
pament, un lloc per trobar-se, per exposar, per de-
batre, per presentar, per dialogar. Però si això ja és
important perquè un mitjà dedicat a la comunica-
ció de proximitat (és una emblemàtica coincidèn-
cia que un mitjà de proximitat ens vulgui apropar
físicament) proposi dedicar-hi els seus esforços i re-

cursos, encara ho és més perquè se sustenta en un
projecte solvent: rellegir la ciutat des de la pers-
pectiva, sovint ignorada, dels seus barris. I és que
a Barcelona vivim excessivament pendents d’unes
percepcions massa centralitzades i mediatitzades per
les grans xarxes de comunicació.

Que la veu i les problemàtiques dels barris de Bar-
celona i també de l’àrea metropolitana tinguin un al-
taveu és, avui dia, un fet transgressor, no tant per-
què estiguin mancades de governança, que la tenen,
sinó perquè ho estan de lideratge i de presència pres-
tigiada al debat públic. Hi ha desenes de qüestions

–el turisme, la mobilitat, la contaminació, l’econo-
mia i el treball, per exemple– que els falta mirada po-
lièdrica o que s’acompanyen de reflexions sucursa-
listes. Què hi tenen a dir els veïns de Nou Barris en-
vers la mobilitat, els de Sant Andreu envers el turisme
o els de Sant Martí envers la cultura? En realitat no
ho sabem, més enllà, és clar, de les estructures po-
lítiques o del món associatiu en xarxa.

Si un mitjà s’adreça a cada ciutadà, sembla just
que li vulgui donar veu de totes les maneres pos-
sibles, i si fos possible, amb plena consciència que
la té. D’això va la proximitat: de saber exercir el
dret a participar defugint l’anonimat i la còmoda
tranquil·litat dels likes o de les reprovacions au-
tomàtiques.

Espai Línia és el paradigma de la proximitat en
el terreny dels mitjans de comunicació. Una apos-
ta tan valenta com incerta, perquè al risc del man-
teniment econòmic cal afegir-li la voluntat còmpli-
ce de tots els que els toca apropar-s’hi per anar-hi
a dir la seva. La proximitat, oi que sí, no és només
una botiga a prop de casa. Un mitjà que ens parla
del que succeeix al barri o una tele municipal pagada
entre tots també és la irreductible voluntat de
mantenir viva una determinada manera de rela-
cionar passat i present, de ser-hi cada dia, de debatre
i rebatre amb el veí i la veïna.

Línia ha demostrat tenir les idees ben posades.
Ara cal demostrar que tots plegats som d’una pas-
ta similar convertint aquest espai en un referent
de la premsa local.

Espai Línia és el paradigma 
de la proximitat en el terreny 
dels mitjans de comunicació

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Nou Barris

Espai Línia: un espai per a la proximitat
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Iran: ja no només són
dones, a Teheran i con-

tra la mort de Mahsa
Amini, detinguda per vestir el hijab mal
posat. Ara les protestes s’estenen arreu
del país, són contra el règim i s’hi su-
men homes. Les forces de seguretat ob-
ren foc contra unes manifestacions
que continuen.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El cantant baixllobre-
gatí que “se sent exclòs

per la cultura catalana” i
“ciutadà de segona” avui també surt al
Col·lapse de TV3, després d’haver anat
ahir a Catalunya Ràdio i de protago-
nitzar un dels anuncis de la Mercè a Bar-
celona. Que què passa, nen? Que no
tots som tontos, Alizzz.

@quadern_tactil

Ha vingut un operari a
fer-me unes repara-

cions a casa. Just abans
de marxar, m’ha agraït que li parlés en
català. És bolivià i en va aprenent. I
m’ha dit: “¿A quién le cabe en la cabe-
za que haya gente que marche para que
nuestros hijos no aprendan catalán en
la escuela?”

El nostre fill de 6 anys
haurà d'estar des de les

8.30 i fins a les 17.30 a
l’escola. Ahir ja va arribar amb la pri-
mera fitxa de deures. I se suposa que
jo l’he de motivar perquè els faci? Per-
què jo, quan arribo a casa de treballar,
el que vull és seure al sofà i xerrar amb
la família, m’enteneu?

@Joana_divisa@AJEnric@txellfeixas
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El viladecanenc Laureà Fanega, nou 
delegat de la Generalitat a l’Àfrica Meridional1

2
La Festa Major de Viladecans recupera 
la normalitat: “Sortim amb molta força”

VÍDEO | ‘Qué pasa nen’: així sona 
el tema d’Alizzz que reivindica el Baix

Avancen les obres a l’avinguda 
dels Banys de Castelldefels

Aitor Egurrola, un mite molt senzill

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

A les xarxes

@taniasarrias: O bé s’elimina la masca-
reta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la im-
mersió i no arriba a 3.000 persones.

#EscolaEnCatalà

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, pen-
seu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#CaosARodalies #MascaretaFinsQuan?

Safata d’entrada

L’estiu és el moment en
què tot madura. A la
seva amalgama de dies

ens porta el que cal. Ve de lluny,
sense presses, amb sàvia pau que
palpa la pell de l’aire i una so-
noritat que cobreix trobades i en-
certa les esperes. El seu temps
descansa a la falda dels somnis,
empremta que dilata compassos
lents xiuxiuejant aromes a la
corda fluixa que fan caure els
desacords.

L’arbre és l’ésser més viu
que existeix, un punt d’acord, un
eix comú, la presència constant
del qual ens envolta per adoptar-
nos amb la seva abraçada. Con-
templar-lo és un vici per a la ima-
ginació, ens fa créixer les mira-
des, ens eleva en el seu fluir
ocult de llum i ombres. És l’eix de
la humanitat: ens alimenta, ens
escalfa, ens il·lumina, ens regu-
la amb moltes funcions. No és
només poesia, és art i ciència; és
l’ànima dels fusters, barquers,
camperols, llibreters, estudiants,
motor del desenvolupament (tot
i la industrialització), encara
que no en som conscients. Hem
perdut la seva referència, ens fal-

L’ombra d’un arbre
per Francesc Reina

ta el seu llaç educatiu, la seva
arrel entre nosaltres: es va
prohibir a escoles perquè po-
díem enfilar-nos i caure.

Però la canalla continua
jugant al seu costat i els vells
xerren sota les seves copes; do-
nen testimoni de carícies, em-
paren vides solitàries, com-
parteixen regles. Al costat de la
seva pell es vessen els sentits:
s’escolten olors, es respira el
seu paisatge de silenci reposat.
Estar sota les seves branques
ens pot fer que s’escapi  un sos-
pir, un moment en què sentir-
nos relaxats, en calma, per
submergir-se en la lectura o en
el descans, a la xerrada íntima,
al joc, al passeig, a l’exercici…
Formem part de la seva om-
bra. Quan el sol estreny, la bus-
quem, és un regal, tot i els  ar-
tefactes que ens protegeixen de
la calor; ens parla des de la
seva saba profunda, ens anima

a recordar la nostra antiga re-
lació. A través de les fulles
tremolen els versos, bateguen
com a germans l’afecte i la
identitat, imprescindibles per
plantar els anys.

Llibres com L’arbre de
John Fowles, o el del Joaquín
Araújo, o els de Francis Hallé
o Helena Attlee, el de Patricia
de Souza o Núria Ruiz, o de
Susanna Isern, contenen bos-
cos on habiten les paraules. La
seva màgia, comenta Ignacio
Abella, ens ensenya que som la
millor parella de ball.

Vivim temps estranys pel
que es diu i el que es calla, des-
concerta la manca de transpa-
rència i tant de pes acumulat.
Malgrat tot, els bufadors de
vols diuen que sota les seves
ombres hi ha una llar a la qual
només arribarem a través de
l’aferrament respectuós que
aixoplugui tant d’aire trencat.
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Els semàfors

El ministeri de Ciència i
Innovació inverteix 3,7 milions
d’euros a l’Institut de Ciències

Fotòniques (ICFO) de
Castelldefels per a un projecte
d’investigació d’abast mundial,

en col·laboració amb el MIT 
i l’institut Max-Planck.

pàgina 10Ministeri de Ciència

Aena ha iniciat l’enderroc de
l’aparcament de Can Sabadell 
a Viladecans. El va construir fa
més d’una dècada, però ho va

fer a sobre d’un terreny d’elevat
interès natural. Ara, el gestor 

ha rectificat i ha dit que
renaturalitzarà l’espai.

pàgina 14Aena

L’Associació de Memòria
Històrica de Mallorca ha col·locat

una pedra de la memòria en
record de l’alcalde del Prat Lluís
Serra, afusellat pel franquisme.

Aquesta iniciativa s’inspira en les
Stolpersteine en record a les

víctimes del nazisme.
pàgina 16Memòria de Mallorca
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Mirada pròpia

El 2019, l’any de referència de la plenitud del
turisme, pel món es varen bellugar 1.500 mi-
lions de turistes, cosa que, comptant que som
uns 7.750 milions de persones residents al

planeta, representa una xifra espectacular. Tinguem
en compte que el 1950 els turistes eren uns 25 milions.

I és que els turistes no són només els que venen
de fora. Resulta que també ho som nosaltres. Un ex-
emple: segons dades de l’INE, durant el primer tri-
mestre de 2022 els residents de l’Estat varen fer 31,1
milions de viatges. D’aquests, un 41,1%, uns 13,2 mi-
lions de desplaçaments, foren justificats per l’oci i les
vacances. Durant el 2021, els catalans van dur a ter-
me uns 6,1 milions de viatges, pel cap baix. Els nú-
meros finals de 2022 segurament seran encara més
elevats. Així mateix, el turisme és un motor econò-
mic nacional: a la regió metropolitana de Barcelo-
na, el 2019 hi havia 27.164 empreses dedicades al
turisme, que ocupaven més de 305.000 persones.
El mateix any, l’activitat turística representava el
6,5% del PIB català.

Podríem dir que el turisme és el moviment de mas-
ses prototípic del segle XXI. Durant el segle XIX i ben
bé dos terços del XX, per moviments de masses en-
teníem les principals mobilitzacions polítiques. Ara,
en canvi, hem de pensar que els principals moviments
de població amb un propòsit definit fan referència al
consum d’oci.

Però, amb tot això, el que a mi m’interessa des-
tacar és que participem del turisme que patim. No
és honest creure que els turistes són els altres, quan
ens hi entrebanquem allà on vivim, mentre nosaltres
mateixos sovint som qui fa entrebancar els residents
d’altres contrades. Per tant, la massificació turísti-
ca és un fet estructural que perviurà. Perquè si en una
setantena d’anys hem passat de 25 milions de viat-
ges a uns 1.500, això és a causa de la democratitza-
ció de l’oci. És a dir, és conseqüència d’un guany po-
pular en la millora de les condicions de vida. Fixem-
nos en el fet que qui viatjava per plaer en la meitat
del segle XX era una minoria molt selecta. En can-
vi, ara molta més gent es mou entre una gran di-
versitat de capacitats de consum.

El sociòleg Pierre Bordieu teoritzà sobre com les
classes benestants delimitaven en les seves pràcti-
ques d’oci una barrera de distinció per damunt de les
classes populars, en una lluita aferrissada per man-
tenir la distància respecte de les masses. Aquesta dis-

tinció ara es troba àmpliament desdibuixada. Si bé
és cert que combinar unes vacances amb la pràcti-
ca del golf en un ressort no és precisament una ac-
tivitat popular, també és veritat que, no gaire anys
enrere, esquiar era de rics i, en canvi, actualment cal
fer cua per baixar una pista. El fet transcendental de
tots aquests anys en què el turisme pren volada és
que cada cop més gent al món ostenta temps i, com
a mínim, una certa capacitat de consum per desti-
nar a l’oci. La reglamentació de les condicions de tre-
ball i la configuració de l’estat del benestar contri-
bueixen decisivament a concebre el descans i el lleu-
re com un dret. Disposar de dies festius i de vacan-
ces pagades catapulta el consum durant el temps lliu-
re de treball. Llavors, si el temps d’oci és un dret, po-
dríem dir que tenim dret a ser turistes?

El mercat del lleure i, per tant, del turisme, es di-
versifica per amollar-se a les diferents capacitats eco-
nòmiques dels consumidors. No tothom podrà gau-
dir d’una quinzena de vacances culturals a Nova York,
però sí, poc o molt, de platja i sol, de pujades a cims,
de visites als gorgs de moda, d’excursions silvestres
i d’abraçades als arbres; de passejades i de compres
per boniques ciutats i viles de postal o de nits de fes-
ta ininterrompuda. Al damunt, mòbil en mà, nosal-
tres mateixos som capaços de descobrir per a altres
llocs fins ara força desconeguts i poc concorreguts. No-
més cal que ubiquem la foto que ens hem fet per a Ins-
tagram. En resumits comptes, tant qui no calcula què
gasta com qui compta el darrer cèntim per invertir es-
tan units pel moviment de masses turístic.

El que també és un fet és que aquesta massifica-
ció col·lideix amb la qualitat de vida dels residents de

les viles i ciutats marcades pel turisme, i amb la pre-
servació dels entorns rurals i naturals més emble-
màtics. Aquesta col·lisió desencadena conflicte social.
Perquè la massificació ha comportat segregació ter-
ritorial urbana a favor de l’especialització en usos tu-
rístics, tot provocant confrontació d’interessos amb
els veïnats a causa de l’encariment de l’habitatge, de
la magnitud i intensitat de moviments a l’espai públic,
del declivi del comerç tradicional i, massa sovint, de
la generació d’ocupació estacional i precaritzada.

Les mesures correctives contra els efectes perni-
ciosos del turisme són necessàries, però per gestionar
aquest moviment, no per evitar-lo, perquè ja hem dit
que perdurarà i la gent és lliure de fer el turista. El pro-
blema és que és complicat fer virar una política tu-
rística crematística cap a una de sostenible: hi ha mas-
sa llocs de feina en joc. En qualsevol cas, els ajunta-
ments ja són l’administració que fa aterrar el canvi
necessari, tant a un nivell estratègic com de gestió:
limitant la capacitat hotelera perquè no sigui ex-
pansiva, determinant preus per a les estades i les vi-
sites a determinats espais i llocs, intervenint en po-
lítica urbanística per preservar la mixtura d’usos i l’ha-
bitatge residencial, administrant els moviments ex-
cursionistes en entorns naturals, col·laborant amb les
noves iniciatives empresarials que conceben la seva
activitat en clau de sostenibilitat, respecte i contribució
a les dinàmiques naturals i socials del territori… Es-
tem d’acord que costa veure els canvis implicats en
aquestes polítiques, però en la mesura que són im-
portants i estructurals requereixen temps.

Per acabar, és interessant retenir que, si bé el mo-
viment turístic és massiu, vivim encerclats per una
època en què fem bandera de les experiències per-
sonals autèntiques. És una paradoxa: som molts fent
les mateixes coses pretenent ser únics. Com acabem
de concebre què és una experiència personal singular
és un misteri. Perquè, per exemple, se m’escapa com
de singular per a un mateix pot ser fer-se una sel-
fie a la Pica d’Estats després d’haver fet cua per ar-
ribar-hi, com tants altres. El cas, però, és que fora
bo aprofitar aquesta tendència a la introspecció
plaent individualista per vincular el plaer de l’ex-
periència turística al respecte per l’entorn que es tre-
pitja i les comunitats que es visiten. Convindria que
els operadors turístics consideressin aquest tret ca-
racterístic de la nostra present cultura i l’aprofitessin
com a factor de civilització.

per Xavier Godàs

Nosaltres, els turistes
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NLes millors
perles

Ho ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral

i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

Les marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,
però de tant en tant han de reinventar-se per

sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

Per evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el

van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”. 

La pel·lícula La platja va fer famosa la badia de Maya, a
les tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen

les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.

LA FOTOTwitter (@RoyalFamily)
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Tribuna

Hem patit un estiu amb temperatures molt su-
periors a la mitjana i extremadament sec,
amb onada de calor rere onada de calor,
grans incendis i fenòmens extraordinaris

com la pedregada de finals d’agost. Totes les dades de-
mostren que el canvi climàtic no és un escenari de fu-
tur, sinó que és una realitat present. Malgrat que en
aparença hi ha un ampli consens al voltant de la cri-
si climàtica, l’agenda per adaptar la ciutat al canvi cli-
màtic i, alhora, mitigar els seus efectes més contra-
produents ha conviscut amb propostes que anaven jus-
tament contra aquests objectius. L’exemple més alar-
mant és la voluntat d’alguns d’ampliar l’aeroport del
Prat, que demostra que hi ha sectors a la ciutat i al país
que es limiten a adjectivar de sostenible qualsevol pro-
jecte, a lluir el pin dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible i a desacreditar, i fins i tot judicialitzar, el
canvi de model de ciutat i el desplegament de mesu-
res imprescindibles en l’actual context.

Des que vam entrar al govern estem treballant en
mesures concretes en aquesta direcció. Tota la trans-
formació urbana de la ciutat, amb el model Superi-
lla, és un clar exemple de com les ciutats poden adap-
tar-se al canvi climàtic i transformar-se per mitigar
els seus efectes, a través d’un espai públic més verd,
més sostenible i que afavoreixi els desplaçaments a
peu, en bicicleta, en MVP o en transport públic. L’ex-
tensió del model a l’Eixample i als futurs eixos de Sant
Martí i del 22@ permetrà recuperar l’espai equiva-
lent a 140 camps de futbol per a la ciutadania. Tam-
bé es contemplen actuacions complementàries i més
quirúrgiques com el Protegim Escoles, que ja ha pa-
cificat més de cent entorns escolars fins ara i que
n’haurà pacificat més de dos-cents el 2023, benefi-
ciant 80.000 alumnes.

Un altre factor essencial per mitigar els efectes del
canvi climàtic és com ens desplacem per la ciutat. Sa-
bem que el 27% de les emissions de CO₂ de Barcelo-
na són provocades pel transport, i la contaminació que
genera és inadmissible. La mobilitat sostenible ha es-
tat una prioritat del govern municipal. Hem incre-
mentat un 100% l’aportació municipal al finançament
del sistema, fins als 270 milions d’euros el 2022. En
tots aquests anys hem congelat el preu del transport
públic, amb un únic increment del 2% el 2018, i vam
ser els primers a demanar la rebaixa del transport pú-

blic que va entrar en vigor ahir per compensar els efec-
tes de la inflació en les economies domèstiques. Una
ciutat adaptada al canvi climàtic és, necessàriament,
una ciutat amb menys cotxes. Per això, també estem
reformant grans autopistes urbanes com la Meridia-
na, la Via Laietana i la Diagonal, per on s’uniran les
dues xarxes de tramvia actuals. La connexió del tram-
via estalviarà l’entrada de més de 12.000 vehicles dia-
ris a la ciutat, que s’afegiran als centenars de milers de
desplaçaments en cotxe que s’han evitat des de l’en-
trada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions.
Per afavorir la mobilitat sostenible també hem dupli-
cat la xarxa ciclista a la ciutat, i entre el 2015 i el 2021
hem passat de 120 a 240 kilòmetres.

La mediterrània és una de les zones on l’esclafa-
ment global serà més pronunciat segons molts estu-
dis. Per fer més habitable aquest escenari, estem im-
plementant un nou model de verd, que ens ha per-
mès guanyar vuitanta hectàrees de verd en dos man-
dats. Amb el Pla Natura 2021-2030 assolirem el com-
promís amb la Conferència sobre el Clima de París de
generar 160 hectàrees noves de verd fins al 2030. De
moment ja hem ampliat i millorat la infraestructu-
ra verda amb parcs com el de Can Batlló, el de la Co-
lònia Castells o el de Canòpia-Glòries, entre altres. Es-
tem ampliant els espais que transformem en refugis
climàtics i que actuen com a indrets de protecció da-
vant les onades de calor.

L’impuls de la transició energètica, apostant per la
sobirania i alliberant la ciutat d’oligopolis i afavorint
les renovables davant els combustibles fòssils, era ne-
cessari ambientalment i ara s’ha demostrat que tam-
bé econòmicament, atès el seu preu i la situació d’i-
nestabilitat produïda per la invasió d’Ucraïna. L’elèc-
trica municipal d’energia 100% renovable ha aconse-
guit evitar 100.000 tones de CO₂ i ha permès un es-
talvi d’1,5 milions dels 6 milions d’euros que hem es-
talviat amb tota la política energètica desplegada.

Aquestes i altres mesures situen Barcelona com un
referent en la transició ecològica. Prova d’això és que
el pla Superilla Barcelona ha estat reconegut per l’O-
NU com un exemple a seguir, hem estat l’única ciutat
de l’Estat convidada a participar en la COP26, al cos-
tat de Londres o París, i l’alcaldessa Ada Colau ha es-
tat nomenada vicepresidenta de la xarxa de ciutats con-
tra el canvi climàtic C40.

Hi ha sectors a la ciutat 
i al país que es limiten 

a adjectivar de sostenible
qualsevol projecte, 

a lluir el pin dels Objectius
de Desenvolupament

Sostenible 
i a desacreditar, 

i fins i tot judicialitzar, 
el canvi de model 

de ciutat i el
desplegament de mesures

imprescindibles 
en l’actual context

“

“
per Jordi Martí Grau, sisè tinent d’alcaldia de Barcelona i vicepresident de l’Àrea de Planificació Estratègica a l’AMB

Adaptant Barcelona a la crisi climàtica
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@vejotty: Jo: *caic per les escales*
Ma mare: “Veus? Això et passa per vege-
tarià. Et falten vitamines. Hauries de men-
jar pollastre”.

@clararomenino: Para! Ja has agafat la
teva peça-de-roba/abric que hauràs de
carregar durant tot el dia només per fer-la
servir 5 minuts?

@SrPeraire: La noia amb qui vaig pactar
que, si estàvem solters als 40, ens casà-
vem, m’acaba de trucar per dir-me que es
casa. El vostre matí com va?

Flaixos
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Conèixer l’entorn més im-
mediat, més proper, i
aprofundir-hi reforça el

caràcter col·lectiu d’un projec-
te de barri i de ciutat. Ens apro-
pa a la història dels carrers i de
les places on vivim, i fent-ho
s’enforteix el sentiment de per-
tinença que transcendeix l’in-
dividu per situar-lo també en el
plànol del projecte col·lectiu
que són els barris i les ciutats.
Proximitat allunyada de l’ex-
periència que deixa fotografies
però no deixa marques. 

L’exposició La Barcelona
desconeguda, que ja es pot vi-
sitar gratuïtament al nou Espai
Línia del carrer Girona, 52
de Barcelona, vol ensenyar i
explicar una Barcelona de pro-
ximitat, la que és més propera al
ciutadà i al veí. Vol fer aflorar el
patrimoni històric, arquitectò-
nic, cultural... que hi ha repar-
tit per tota la ciutat. Perquè la
democratització cultural també
requereix focalitzar-se en el que
roman ocult i desconegut per
posar-ho a l’abast de tothom. 

Descobrir i ensenyar. Això és
el que fa aquesta exposició esco-
llida per estrenar Espai Línia, el

qual vol convertir-se en un centre
de trobada de tots els barris me-
tropolitans: la Casa dels Barris.

A La Barcelona desconeguda
s’hi pot descobrir la història de la
Casa de la Lactància, la Casa del
Dimoni, l’herència medieval del
nucli de Santa Eulàlia de Vilapi-
cina, un centre cívic instal·lat en
una antiga capella, el passat de les
bugaderes d’Horta al carrer d’Ai-
guafreda, una parròquia per co-
nèixer un altre Gaudí, la papa-
llona modernista de la Casa Fa-
jol o l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana, entre altres tresors que se-
gur que et sorprendran. 

Espai Línia, la Casa dels Barris

L’exposició, molt visual i en gran format, és al nou Espai Línia del carrer Girona, 52 de Barcelona. Fotos: Línia

Barcelona com mai l’has vist
» L’exposició ‘La Barcelona desconeguda’ ja es pot visitar gratuïtament al nou Espai Línia

» Recull patrimoni històric, arquitectònic i cultural que hi ha repartit per tota la ciutat

HOTELS QUE SÓN
AUTÈNTIQUES JOIES

4En el marc de l’exposició
La Barcelona desconeguda,
un gran mural està dedicat
als hotels amb l’Especialit-
zació Monument: establi-
ments que han nascut i
crescut amb la ciutat i que
tenen una història única i
especial. Divuit tresors que
el Gremi d’Hotels ha dis-
tingit i que has de conèixer.
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Nou pas endavant per fer
realitat el Metro del Delta

INFRAESTRUCTURES4El mi-
nisteri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana ha adjudicat
l’estudi d’alternatives per cons-
truir una nova línia de Rodalies
entre Castelldefels i Barcelona,
el conegut com a Metro del Del-
ta, una infraestructura llarga-
ment reivindicada a la comarca
i que suposarà una nova conne-
xió en tren que enllaci Castell-
defels, Gavà, Viladecans, Sant
Boi, Cornellà i Barcelona. 

A través d’aquest estudi, ad-
judicat per un valor d’1,35 mi-
lions a Prointec i Intecsa Inarda,

s’analitzaran les alternatives tèc-
niques que es puguin plantejar
per construir la nova línia, que
tindrà una longitud de 18 quilò-
metres. L’estudi s’elaborarà al
llarg dels pròxims 30 mesos. 

En paral·lel, l’estudi haurà
d’analitzar l’entrada de la nova
línia de Rodalies a la capital ca-
talana, que s’afegirà als dos tú-
nels de la xarxa que ja existeixen. 

Amb tot, aquest projecte
s’emmarca en el Pla de Rodalies
2020-2030 i es treballa amb
l’objectiu de deixar l’obra en-
llestida en la pròxima dècada.

El ministeri de Ciència
inverteix 3,7 milions a l’ICFO

CIÈNCIA4La ministra de Cièn-
cia i Innovació, Diana Morant, va
anunciar, en una vista a la ciutat
el passat 21 de setembre, que el
seu ministeri invertirà 3,7 mi-
lions d’euros a l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques (ICFO), ubicat a
Castelldefels, per impulsar un
programa d’investigació inter-
nacional en col·laboració amb
l’institut Max Planck alemany i
el MIT dels Estats Units. 

“L’ICFO és un dels centres
referents de la investigació a
Espanya que volem replicar al
llarg del país”, va destacar la mi-

nistra durant la visita, que va fer
acompanyada de l’alcaldessa,
María Miranda, que va expres-
sar que l’ICFO dona “moltes
alegries” a Castelldefels. “Aquest
és un pas més en el projecte d’in-
novació que des de fa anys anem
treballant a Castelldefels”, va
afegir. Amb tot, la inversió es
destinarà a investigar les pro-
pietats fonamentals dels mate-
rials quàntics sintètics i les seves
aplicacions futures. 

A l’ICFO actualment treba-
llen 400 investigadors, el 70%
dels quals són estrangers. 

‘Que pasa nen’: l’oda al Baix
que revoluciona les xarxes

MÚSICA4El cantant i productor
de Castelldefels Cristian Qui-
rante, Alizzz, ha revolucionat les
xarxes amb la seva nova cançó
Que pasa nen, una oda al Baix
Llobregat i una crítica a l’esta-
blishment que menysté la iden-
titat i ritmes de la comarca.

En aquest sentit, el castell-
defelenc reivindica la perifèria
com a “elit cultural” i enumera
artistes de la comarca que han fet
fortuna als circuits internacio-

nals. “Portaré a Castefa tres
Grammys a l’any/Rosalía i Es-
topa són del Baix Llobregat”,
diu la tornada de la cançó.

A més, el títol de la cançó,
una barreja de ritmes trepi-
dant que ve acompanyada d’un
videoclip que no dona treva, fa
referència al mític personatge
interpretat per Edu Soto, el
Neng de Castefa, famós per
sortir al programa d’Andreu
Buenafuente ja fa uns anys.

El Metro del Delta és una obra llargament esperada. Foto: Rodalies

Foto: Alizzz

Història | Homenatge als comerços emblemàtics
L’Ajuntament ha desplegat una iniciativa per protegir els comerços de la ciutat amb més

història. A través del projecte Emblemàtics Castelldefels, el consistori vol reconèixer i
impulsar aquests establiments. De fet, el dia 26, al Castell, els faran un acte d’homenatge. 

ECONOMIA4”Les dades són es-
pectaculars. Són xifres prepan-
dèmia”. Així de contenta es mos-
tra la regidora de Turisme, Eva
López, a l’hora de valorar el
nombre de turistes que ha rebut
la ciutat enguany. En concret,
més de 5,2 milions des del gener,
dels quals 1,2 van visitar Cas-
telldefels només a l’agost. 

Qui també expressa la seva
alegria per les dades són els
hostalers. En aquest sentit, el
president del Gremi d’Hostale-
ria de Castelldefels i el Baix Llo-
bregat, Manuel Ángel Ortiz, les
valora “positivament”. Les sen-
sacions a l’inici de l’estiu, però,
no eren pas bones per al sector.
“L’inici de la temporada estival
va ser una mica estrany, amb les
conseqüències de la guerra d’U-
craïna”, afirma Ortiz, que mal-
grat les pors inicials considera
que el juliol i l’agost han estat
mesos “molt bons”. Tanmateix,
avisa dels efectes de la pujada

dels preus, la qual, de moment,
estan assumint els hostalers.
“Ho estem suportant nosaltres
mateixos, amb els nostres diners,
sense que aquestes pujades afec-
tin la butxaca del client”, avisa.
En aquesta línia, alerta que els
pròxims mesos seran “durs”. 

Sigui com sigui, la regidora
López considera que el turisme
a Castelldefels no és estacional,
i recorda que la ciutat acull con-

gressistes al llarg de l’any, a redós
de la influència de Barcelona. 

Per la seva banda, l’Obser-
vatori del Consell Comarcal ha
publicat recentment les dades tu-
rístiques del segon trimestre de
l’any, l’avantsala de l’estiu, que
indiquen que l’ocupació al Del-
ta ha crescut un 40% respecte de
l’any anterior, marcat encara
per les restriccions derivades
de la pandèmia de covid.

Les xifres de visitants han millorat respecte de l’any passat. Foto: Ajuntament

Castelldefels rep 1,2 milions 
de turistes només a l’agost
» La ciutat va fregar el cent per cent d’ocupació hotelera

» Els hostalers avisen que estan assumint la pujada de preus
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MEDI AMBIENT4El serial per la
protecció dels espais naturals
del Delta continua amb intensi-
tat. Si la Generalitat va anunciar
el juny que volia ampliar més del
doble les Zones d’Especial Pro-
tecció d’Aus (ZEPA), ara els pa-
gesos han anunciat que preparen
al·legacions per intentar tombar
una proposta que perceben com
a nociva per a l’activitat agrària.
“Opten per la fórmula més sen-
zilla i contraproduent, com és
ampliar milers d’hectàrees sen-
se control ni aval tècnic inde-
pendent”, critiquen des de l’Ins-
titut Agrícola de Sant Isidre,
una de les entitats més bel·lige-
rants amb els plans del depar-
tament d’Acció Climàtica de la
Generalitat. 

I és que la voluntat de la con-
sellera del ram, Teresa Jordà, és
ampliar les zones protegides de
les actuals 935 hectàrees a 2.372.
Això suposaria, avisen els page-
sos, una pèrdua de terreny agrí-
cola. En aquest sentit, fa algunes
setmanes el mateix Institut Agrí-
cola de Sant Isidre va avisar que
la proposta del Govern preveia
envair propietats privades sense
garanties científiques que de-
mostrin que així es frenarà el de-
teriorament de l’espai natural.
Un deteriorament que ve de llu-
ny i pel qual la Comissió Europea
ha amonestat Espanya. 

Tanmateix, la proposta del
Govern per adaptar-se a les re-
comanacions europees no ha
trobat gaire consens a la comar-
ca. Fins i tot va crear un cert des-
concert entre els alcaldes socia-
listes del Delta, que van protes-
tar davant Jordà el juliol per
haver-se assabentat de les seves

intencions a través de la premsa.
En aquella reunió, tal com van
explicar posteriorment als pe-
riodistes, els alcaldes de Vilade-
cans, Gavà i Sant Boi, van llimar
les asprors amb la consellera. Així
i tot, el projecte no els acaba de
convèncer. Sense anar més lluny,
en una entrevista que publica Lí-
nia Mar en aquest número, el
mateix batlle de Viladecans, Car-
les Ruiz, considera que la pro-
posta del Govern per protegir el
Delta s’ha fet a correcuita i pen-
sant més de manera quantitati-
va que no pas qualitativa. 

UNIR FORCES
Un argument molt similar als
dels pagesos, que han posat una
marxa més i presentaran al·le-
gacions als plans de la Generali-
tat. Ho van decidir en una reunió
de principis del setembre a Gavà,
a la qual van assistir pagesos de
la ciutat, del Prat, de Vilade-
cans, de Sant Boi i fins i tot de
l’Hospitalet, per unir forces con-
tra l’ampliació de les zones
ZEPA. Aquell dia van acusar la
Generalitat de “mentir” i de no
haver buscat el consens amb

tots els actors implicats. Van ser
una vuitantena d’agricultors i
empresaris, molts dels quals
pertanyents a les cooperatives
agràries de Gavà i Viladecans i a
l’Institut Agrícola.

Sigui com sigui, no tot són
crítiques al Govern. L’alcalde
del Prat, Lluís Mijoler, dels co-
muns, celebra el compromís de
la Generalitat de preservar un es-
pai natural “únic”. Mijoler, que
va ser l’únic alcalde present el dia
de la presentació de les noves zo-
nes ZEPA  amb Jordà, creu que
així es dona resposta als reptes de
l’emergència climàtica. 

Qui també va celebrar la pro-
posta del Govern va ser l’ajun-
tament socialista de Castelldefels.
I és que els plans de Jordà con-
templen incloure l’Olla del Rei
com a zona ZEPA, una reivindi-
cació històrica dels moviments
ecologistes de la ciutat. 

Amb tot, un trencaclosques al
qual s’ha d’afegir la proposta de
hub de Gavà, Viladecans i Sant
Boi al Parc Agrari per fer-lo més
competitiu, i una ampliació de
l’aeroport en espera que amena-
ça d’empantanegar-ho tot.

El Delta afronta uns anys decisius per al seu futur. Foto: Marc Durà

Els pagesos planten cara al
Govern per la protecció del Delta
» Els agricultors preparen al·legacions a l’ampliació de zones ZEPA
» Acusen la Generalitat de “mentir” i de no haver buscat el consens

ERC renya Sánchez per 
les deficiències a Rodalies

TRANSPORTS4ERC ha criticat
un cop més l’estat de la xarxa de
Rodalies després de les diverses
incidències que ha patit el servei
aquest mes. De fet, els republi-
cans recorden que durant la pri-
mera quinzena de setembre no-
més hi ha hagut cinc dies sense
avaries, quatre dels quals en
cap de setmana. 

Per tot plegat, ERC ha recla-
mat millores al govern de l’Estat
i ha aprofitat per enviar un dard
a la ministra de Transports i ex-
alcaldessa de Gavà, Raquel Sánc-
hez. “El PSC utilitza la tàctica ha-

bitual que fa a Gavà, desviar el
tema i buscar culpables o llençar
merda contra altres institu-
cions”, etziben els republicans,
que recorden que l’alternativa al
tren que tenen a Gavà, és a dir,
els busos operats per Avanza,
també pateixen deficiències que
afecten diàriament el servei. 

Sense anar més lluny, la ma-
teixa Sánchez va visitar Gavà el
5 de setembre per fer un viatge
en tren fins a l’estació de
Sants –sense incidències– per
presentar els abonaments gra-
tuïts a Rodalies i Mitja Distància. 

Or local a les olimpíades de la
gestió sostenible de l’aigua

PREMI4El projecte Gavà Circu-
lar, una aliança pública i priva-
da entre l’Ajuntament, Cetaqua
i Aigües de Barcelona molt vin-
culada amb l’economia circular,
ha rebut l’or en la categoria de
Governança, Institucions i Em-
presa Social dels World Water
Congress & Exhibition 2022, els
Jocs Olímpics de les iniciatives
relacionades amb la gestió res-
ponsable i sostenible de l’aigua i
que han tingut lloc a Dinamarca,
sota el lema Water for smart li-
veable cities–que traduït seria ai-
gua per a ciutats intel·ligents i ha-

bitables–. El congrés, celebrat de
l’11 al 15 de setembre a Copen-
haguen, va reunir més de 100 pa-
ïsos per analitzar el futur de la
gestió de l’aigua. 

Per la seva banda, el projec-
te Gavà Circular té l’objectiu de
generar una cultura basada en el
desenvolupament sostenible i
la implantació de mesures per
optimitzar l’ús de l’aigua. La
mesura més important de la
iniciativa és Recaigua, un punt
de recàrrega intel·ligent d’aigua
subterrània que es fa servir per
netejar els carrers. 

La ministra va visitar Gavà el dia 5. Foto: Twitter (@raquelsjimenez) 

Seguretat | Onze nous agents de la Policia Local
La Policia Local de Gavà compta amb 11 agents nous, nou homes i dues

dones. L’Ajuntament recorda que és la incorporació més gran dels últims
anys i que això permetrà reforçar la presència als barris de la ciutat. 
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Carles Ruiz
Alcalde de Viladecans

“El Govern ha fet a correcuita 
la proposta per protegir el Delta”

Fa mesos que diverses veus
avisen que s’aproxima un
hivern dur. I és que la gu-

erra a Ucraïna, la crisi energètica
i la inflació conformen un còctel
difícil de pair. Com s’està prepa-
rant Viladecans per rebre el cop?
La covid va ser un element reactiu
que va accelerar projectes que es-
taven latents. Des de fa dos anys
continuem amb una dinàmica en la
qual processos que trigarien anys a
posar-se en marxa s’estan accele-
rant. I ara ens ha agafat la crisi pre-
parant la ciutat per a aquest futur. 

L’alcalde Balmón ens va dir en
una entrevista recent al Línia que
aquest havia estat “el mandat de
les incerteses”. Covid, guerra, in-
flació... Com el definiria vostè?
La incertesa és l’únic element cert
que tindrem els pròxims anys a la
política i a escala social. Ens hem
d’acostumar a preparar la ciutat per
a la incertesa i per a la capacitat de
reacció davant de situacions noves.
Aquest ha estat un mandat truncat
en molts temes. La covid ens ha al-
terat l’agenda, però nosaltres ja par-

làvem de la renaturalització de la
ciutat, d’energia i d’alimentació en
el programa electoral de fa tres
anys. Ja ho teníem a l’agenda. 

Són temes que tenen a veure
amb els reptes climàtics. Recent-
ment, la Generalitat ha plantejat
ampliar la superfície protegida al
Delta. De fet, l’any passat vostè ja
va demanar un projecte “seriós”
a la Generalitat per protegir els
espais naturals. Creu que la pro-
posta del Govern és seriosa?
Arriba tard. Fa molts anys que de-
manem el compliment del Pla es-
pecial dels espais naturals, i Europa
ens ha dit que s’han gestionat ma-
lament els que hi havia. I si estem
gestionant malament els que
tenim ara, serem capaços de ges-
tionar tres o quatre vegades més
de territori? Perquè fins ara els re-
cursos els han posat els ajunta-
ments, quan és una competència
exclusiva de la Generalitat. És l’únic
cas d’espai natural de tota Catalu-
nya que financen els ajuntaments.
Crec que tenim un model de ges-
tió molt polititzat i poc tècnic. 

Per tant, no considera seriosa la
proposta?
Crec que és un enfocament molt
parcial i molt antic. Cal mirar tot

el conjunt, i l’agricultura també
és biodiversitat. El 30% de la su-
perfície hortofructícola de Cata-
lunya és al Parc Agrari. I el que
proposa la Generalitat suposa re-
duir-la un 20%. S’ha fet a corre-
cuita, més quantitativament que
qualitativament.

Pagesos i empresaris ja hi han
mostrat el seu desacord. 
És clar... El que diem és que el Parc
Agrari té una importància estratè-

gica, ja que tenim la possibilitat de
produir 10 vegades més. Fa 20 anys
ningú donava importància a tenir
aquesta superfície hortofructícola
aquí, però avui és clau per a la so-
cietat i la metròpoli. I sempre s’ha
menystingut. Es veia com un tema
paisatgístic, quasi folklòric. 

D’aquí que, juntament amb
Gavà i Sant Boi, hagin impulsat
la creació d’un hub agrícola per
fer més rendible el Parc Agrari.
Considera que el model de ges-
tió d’aquest espai està obsolet?
El Parc Agrari es va crear per pre-
servar l’espai. Ara el que toca és po-
tenciar-lo. Introduir-hi innovació,
competitivitat i tecnologia per
poder produir molt més. Tenim l’o-
bligació de generar el màxim de
producte d’horta que puguem
dins de l’àrea metropolitana, tenint
en compte el que està passant al
món. Tenim una oportunitat, i per
tirar-la endavant hem de canviar
normatives, infraestructures...

De fet, els pagesos han demanat
recentment a l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) solucions per
evitar inundacions. 
És que cada vegada que hi ha una
inundació, tots els conreus se’n van
en orris. Sigui com sigui, aquí tenim
una reserva de sòl que permet co-
brir una gran part de les necessitats
de l’àrea metropolitana. Tenim l’o-
bligació de potenciar-la. 

S’han reunit amb el Consorci del
Parc Agrari, que gestiona l’espai,
per presentar-los el projecte?
Sí, ja ho hem parlat amb el Con-

sorci, la Diputació i alguns ajunta-
ments. 

I com ho han rebut?
Bé, però com en qualsevol cosa
nova hi ha qui li costa el canvi. I aquí
estem parlant d’economia i de ne-
cessitats d’alimentació, no de tenir
un parc per contemplar-lo. Tenim
l’obligació de generar aliments dins
del Parc Agrari. 

Malgrat que Viladecans, Gavà i
Sant Boi ocupen el 60% del Parc
Agrari, el Prat també és un actor
important en tot plegat. No obs-
tant això, costa veure’ls units. Hi
influeix el color polític? 
No. El que passa és que el Prat té,
en comparació amb nosaltres, molt
poca explotació agrícola, i molta
d’aquesta és d’un producte. 

Ells reivindiquen ser els impul-
sors del Parc Agrari.
El que està clar és que la part més
gran de la producció és a Viladecans,
Gavà i Sant Boi. Fins i tot la plana
agrícola del Prat ha anat en regres-
sió, per les raons que siguin, mentre
que nosaltres l’estem ampliant.

Han parlat amb ells sobre el pro-
jecte de hub?
El Prat té els seus posicionaments.4

Francisco J. Rodríguez
Fotografia: Juan Cabré

“Tenim
l’obligació 
de generar
aliments dins
del Parc Agrari”
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– Considera que el model 
de gestió del Parc Agrari 
està obsolet?

– El Parc Agrari es va crear per
preservar-lo. Ara el que toca 
és potenciar-lo.

– S’han reunit amb el Consorci
per presentar-los el projecte 
de ‘hub’ agrícola?

– Sí.

– I com ho han rebut?

– Bé, però hi ha qui li costa 
el canvi.

3En tot cas, nosaltres proposem
un projecte per al sector agroali-
mentari dels nostres municipis. Si
altres pensen que no s’ha de posar
en marxa... Per això hi ha l’autono-
mia municipal. 

Llavors tornem a la tan criticada
desunió metropolitana.  
Jo diria que en el 95% de les coses
hi ha un cert consens metropolità.
Són pocs els punts en els quals re-
alment tenim dissonància, i nor-
malment són temes molt concrets. 

Continuem parlant de la natura.
Vostè sempre diu que la ciutat
ha de tenir continuïtat al bosc, i
que el bosc ha d’entrar a la ciu-
tat. Com ho vol fer Viladecans?
Ho treballem des de fa temps. Ara
hem presentat un projecte per fer
una via verda des de la zona de la
muntanya fins al centre de Can Pal-
mer. També estem plantejant noves
formes de dissenyar l’espai públic i
la jardineria. Precisament a l’octubre
Viladecans serà la seu d’un congrés
estatal d’aquests temes.

Aquesta voluntat renaturalitza-
dora no entra en conflicte amb
una ampliació de l’aeroport?
Són coses molt diferents. La cons-
trucció de pisos és una de les acti-
vitats que més contaminació
genera. Això vol dir que hem de
deixar de viure en cases? No, vol dir
que hem de fer els habitatges
d’una manera diferent. Amb l’avia-
ció passa el mateix. La qüestió no
és deixar de volar; la qüestió és
volar diferent i fer avions i aero-
ports de forma diferent. La inversió
de l’aeroport no és per a demà. Es-
taria operativa d’aquí a 10 anys, i les
circumstàncies hauran canviat ra-
dicalment, ja que es preveu que
entrin en marxa els primers avions
comercials amb hidrogen. Tot això
no s’ha inclòs en el debat de l’am-
pliació de l’aeroport, que ha estat
epidèrmic i poc substancial. I s’ha
buscat la confrontació: espais na-
turals contra aeroport; pagesos
contra espais naturals...

Però més enllà de la contamina-
ció, l’ampliació de la tercera pista
es faria sobre terrenys d’especial
importància, com la Ricarda.
Concretament, en el cas de la Ri-

carda estem parlant d’un llac que
està sustentat artificialment amb
aigua que, a més, genera l’aeroport.
Dimensionem els debats. No em
posaré a decidir si és més important
la Ricarda o el Remolar, però conec
experts que diuen que es podrien
refer perfectament, que les pistes es
poden fer de forma diferent... No
s’ha deixat fer aquest debat. Tot ple-
gat va ser molt ràpid, i ara tenim un
cert assossec per plantejar el debat.

De fet, la ministra Sánchez va dir
fa uns mesos que la suspensió
del projecte d’ampliació no és
“irreversible”, i Foment està tre-
ballant en aquesta línia. Pensa
que es pot reprendre?
Tancat no hi ha res. És un projecte
molt rellevant per a nosaltres, i es va
fer un tancament expeditiu. A mi
em va sobtar, perquè un projecte
de 1.700 milions per a Catalunya de
cop i volta es tanca i ningú diu res.
Tots els que van venir a fer-se la foto
van sortir corrent, però els proble-
mes continuen. Estem parlant de la
feina de la gent i de la competitivi-
tat de Catalunya. I una part del Go-
vern deia que sí, l’altra que no...

Un Govern que després es queixa
de falta d’inversió...
Sí. Això té a veure amb la situació
que estem patint ara, d’indefinició
absoluta en tots els temes. 

Parlant de construcció, col·lec-
tius ecologistes denuncien un in-
crement dels plans urbanístics
arreu del Baix Llobregat i de la
metròpoli en general. Asseguren
que construir més no és viable
en un context de crisi climàtica i
advoquen per una moratòria.
Què n’opina? 
La qüestió és construir bé, perquè
necessitem habitatge. Però s’han
de dimensionar les coses. A mi em
fa més por construir 5.000 pisos a
prop del riu, al Prat, que no els 1.500
habitatges protegits de Llevant.  

Es refereix al creixement urba-
nístic al nord del Prat?
Sí. Els ecologistes van fer un mapa
de tots els projectes urbanístics a la
zona, i el 50% de la previsió d’habi-
tatges i oficines del Delta és al Prat.
Al costat del riu.

Tornant a Viladecans, uns dels
plans urbanístics que més polse-
guera ha aixecat és el de Can Se-
llarès, que és als tribunals. Què
els diria als opositors?
Que parlin amb els veïns de Vilade-
cans. Perquè les persones que han
mogut aquest rebuig a Can Sellarès
majoritàriament no són de Vilade-
cans. Can Sellarès ha estat sempre
una paret per al municipi, i nosaltres
el que busquem és la seva integra-
ció. Crec que és l’únic pla urbanístic

de Catalunya que està signat per les
administracions i pels veïns. 

ERC també es mostra contrària a
aquest projecte, així com a les
obres de l’hotel de luxe al costat
de l’Outlet. Critiquen que l’edifici
trencarà el paisatge i que el go-
vern no té un model clar de tu-
risme. Tenen raó?
ERC té un problema, i és que
només parla del totxo; a nosaltres
ens preocupa la gent. Estem pro-
movent que vingui activitat eco-
nòmica i que hi hagi diversitat. I
això significa hotels i oficines. 

Una altra de les qüestions que
sol preocupar els ciutadans és la
inseguretat. Ara l’AMB vol im-
pulsar un sistema de seguretat
metropolità. Tenim un problema
de seguretat?
Tenim un problema d’adaptació a
noves formes de delinqüència. Per-
què les dades de delictes al Baix
han baixat els últims anys. 

La sensació d’inseguretat sol ali-
mentar les posicions polítiques
més extremes. Tem que a Vilade-
cans pugui créixer el suport a
formacions ultres com Vox?
No ho crec. El creixement de Vox té
més a veure amb un moment de
desorientació que va viure la dreta
i com a resposta al tema indepen-
dentista. És una resposta populista
als dubtes pel futur. És un vot de la
ràbia. I hem d’evitar les situacions
que la provoquen.

Té previst tornar-se a presentar
a l’alcaldia?
Sí. Viladecans ha millorat per l’esta-
bilitat i per tenir una idea de futur. I
la manera de garantir-ho és que el
PSC tingui una majoria suficient. 

Vostè havia estat el principal va-
ledor de Pedro Sánchez a Catalu-
nya. Com veu les expectatives
electorals del PSOE?
El govern està demostrant que sap
cap a on va i que té una agenda. La
gent ho valorarà a l’hora de votar. 

Li vindria de gust ser ministre?
M’ho van oferir, però m’agrada
molt el que faig. Tenim un projecte
apassionant i que pot generar un
canvi positiu per a Viladecans.<

“ERC només
parla del totxo;
a nosaltres 
ens preocupa 
la gent”

“El debat sobre l’ampliació 
de l’aeroport ha estat epidèrmic”

“El 50% 
de la previsió
d’habitatges 
i oficines del
Delta és al Prat”
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Triple aliança a Roca per una
construcció més sostenible

PROJECTE4L’Ajuntament de
Viladecans treballa amb el de
Gavà i la companyia Roca per
convertir l’antiga fàbrica en un
centre de la construcció soste-
nible. Així ho ha explicat a Línia
Mar l’alcalde, Carles Ruiz, que
destaca que aquesta triple alian-
ça busca atraure empreses del
sector per crear un hubque ha de
respondre als reptes climàtics
que presenta l’edificació, una
de les activitats que més emis-
sions contaminants produeix. 
“Serà una estructura molt po-
tent”, assegura Ruiz, que afegeix

que estan mantenint contactes
amb el ministeri d’Indústria per
tirar endavant el que considera
un projecte “global” i un element
“reactiu” per a la competitivitat
econòmica de Catalunya. 

Amb tot, la finalitat d’aquest
projecte és “construir diferent”.
I, en aquest sentit, l’alcalde co-
menta que estan treballant amb
Roca perquè els edificis que hi
hagi “siguin innovadors” i esti-
guin totalment adaptats a les
normatives ambientals. “Volem
fer un parc real d’innovació i co-
neixement”, rebla Ruiz. 

L’Outlet premiarà els millors
projectes d’innovació en salut
GUARDONS4The Style Outlets
ha creat uns premis que guar-
donaran les millors iniciatives in-
novadores en l’àmbit de la salut.
D’aquesta manera, els projectes
guanyadors podran implemen-
tar-se als centres mèdics de Vi-
ladecans l’any vinent. Aquesta
iniciativa es porta a terme en
col·laboració amb l’Hospital de
Viladecans i l’Ajuntament. 

“En els últims anys s’ha fet
més evident la importància de la
recerca per a la salut”, destaca la
gerent de l’outlet, María Jesús
Montesinos, que assegura que

precisament per aquesta raó el
centre comercial “contribuirà a
la comunitat” amb uns guar-
dons que s’emmarquen en l’es-
tratègia de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) de Neinver,
gestora de l’outlet. 

Per la seva banda, l’alcalde,
Carles Ruiz, celebra els premis i
destaca que la innovació ha d’es-
tar més present que mai a la so-
cietat. Amb tot, els professionals
que vulguin participar en aquests
premis dotats amb 8.000 euros
tenen fins al 25 de novembre per
presentar les seves propostes. 

El cherry, el tomàquet que es
troba molt a gust a Viladecans
GASTRONOMIA4La Festa Ma-
jor va servir per presentar de ma-
nera oficial el tomàquet cherry de
Viladecans, un producte amb
un gust molt característic i que
sembla que ha trobat als camps
de conreu locals un sòl ideal per
créixer. Per això, Viladecans vol
impulsar-ne la marca. De fet, ja
el venen una desena de fruiteries,
mentre que 10 restaurants l’ofe-
reixen a les seves cartes. Sense
anar més lluny, aquests establi-

ments participen en la Ruta Gas-
tronòmica del Cherry.

Cada any els pagesos recullen
88.000 quilograms d’aquest pro-
ducte que ara la Cooperativa
Agrària i el Gremi d’Hostaleria
volen potenciar, de la mà de l’A-
juntament. De fet, durant la Fes-
ta Major, que va tornar a omplir
els carrers de la ciutat d’alegria,
es van celebrar classe de cuina i
tastets d’un petit però preuat
fruit viladecanenc. 

La fàbrica Roca és un patrimoni històric de Gavà i Viladecans. Foto: Arxiu

Foto: Ajuntament

Diplomàcia | Laureà Fanega, nou delegat del Govern a l’Àfrica
El viladecanenc Laureà Fanega Macías és el nou delegat del Govern català a l’Àfrica

Meridional, una delegació de nova creació aprovada pel Govern el maig passat, amb seu a
Pretòria, Sud-àfrica. Nascut el 1972, Fanega té experiència en la gestió local i la docència.

MEDI AMBIENT4L’aparcament
d’Aena a la zona de Can Sabadell
serà història aviat. El mes passat
el gestor aeroportuari va adju-
dicar-ne l’enderroc a l’empresa
Asfaltos y Construcciones El-
san, que serà l’encarregada d’e-
liminar un pàrquing que s’havia
construït a sobre d’un espai d’es-
pecial interès natural. En con-
cret, en una zona humida que
uneix els Reguerons amb el Re-
molar-Filipines i que està inte-
grada a la Xarxa Natura 2000
com un espai protegit. 

Aquesta infraestructura va
ser habilitada fa més d’una dè-
cada i, segons Ecologistes en
Acció, no havia estat sotmesa a
cap declaració d’impacte am-
biental. “Va ser construïda im-
punement per Aena i va destru-
ir un entorn natural protegit”,
denuncien els ecologistes, que re-
corden que la Comissió Europea
ja va amenaçar l’Estat amb una
multa si no l’enderrocava. 

Des d’Aena, per la seva ban-
da, asseguren que les obres tenen
un pressupost de 575.000 euros
i que contemplen la renaturalit-
zació de l’espai, una de les prin-
cipals demandes d’Ecologistes
en Acció. Amb tot, el gestor ae-
roportuari contradiu els activis-
tes i assenyala que el pàrquing es
va construir d’acord amb el pla
director de l’aeroport en un mo-
ment previ a la seva consideració
com a espai natural protegit. Si-

gui com sigui, des d’Ecologistes
en Acció assenyalen que la seva
retirada és “una victòria dels
moviments socials ecologistes”,
que el maig van organitzar una
acció de protesta a l’aparcament.

Per la seva banda, des de l’A-
juntament també celebren l’en-
derroc. “Permetrà recuperar una
zona de maresma d’aigua dolça
de valor estratègic”, comenta
Encarni García, tinenta d’alcaldia
de Medi Ambient dels comuns.

El pàrquing és en una zona d’interès natural. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Adeu al pàrquing d’Aena a Can
Sabadell: “Victòria ecologista”
» El gestor aeroportuari l’havia construït a sobre d’un espai natural
» Ecologistes en Acció ho celebra i en demana la renaturalització
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L’alcalde Serra ja té la seva
llamborda que el recorda

MEMÒRIA4L’alcalde Lluís Ser-
ra i Giribert ja té una pedra de
memòria perquè no l’oblidem. Va
ser col·locada al davant de l’edi-
fici de l’Ajuntament el 15 de se-
tembre, inspirada en les Stol-
persteine alemanyes -literal-
ment, pedra amb què s’ensope-
ga-, que l’artista alemany Gunter
Demnig va començar a col·locar
arreu del món fa uns anys per re-
cordar les víctimes del nazisme. 

Inspirats en aquesta inicia-
tiva, l’Associació de Memòria
Històrica de Mallorca impulsa la
creació de pedres de memòria

per no oblidar els crims de la dic-
tadura. En aquest cas, la llam-
borda recorda un alcalde del
Prat que va ser afusellat al Camp
de la Bota el 18 de novembre del
1939, mesos després de la fi de
la guerra civil. De fet, Serra va
deixar l’alcaldia pratenca el 1937
per anar a combatre al front a fa-
vor de la República. Fins i tot va
arribar a lluitar a la batalla de l’E-
bre, la més dura de la contesa. 

Finalment, va ser detingut i
afusellat. A l’acte d’homenatge al
Prat hi va anar un dels seus
fills, Lluís Serra Sancho. 

La Festa Major retorna amb
força i un dia més d’activitats

TRADICIÓ4Ara que la pandè-
mia començar a ser un malson
passat, la Festa Major ha recu-
perat l’esperit de les d’abans de
la covid amb un programa d’ac-
tivitats per a tots els gustos.
Fins al punt que s’ha allargat un
dia més, fins a fer-ne cinc, del 22
al 26 de setembre inclòs. 

L’encarregat de donar el tret
de sortida a la celebració va ser
el periodista lleidatà Sique Ro-
dríguez, vinculat a la ciutat per
motius personals, que va llegir el
pregó. A partir d’aquí, la cultura
popular, els concerts, la dansa,

l’esport i les activitats infantils i
familiars han omplert la ciutat.
En especial alguns punts, com la
plaça de la Vila, escenari de la cul-
tura tradicional amb les colles de
gegants, diables, castellers i de
dansa tradicional. Per la seva
banda, el parc del Fondo d’en
Peixo ha estat l’escenari dels
concerts de grups com Ladilla
Rusa, Javiera Mena, Marcel i
Júlia o Los Hermanos Cubero. 

A banda, l’aparcament de
l’estació de Rodalies ha acollit els
concerts destinats al públic jove
de l’escena underground.

Laura Ferrés filma la seva
primera pel·lícula al Prat

CINEMA4La premiada direc-
tora pratenca Laura Ferrés va co-
mençar a mitjans de mes el ro-
datge de la seva primera pel·lí-
cula, La imatge permanent, que
es farà principalment al Prat. 

Protagonitzada per les ac-
trius debutants María Luengo i
Rosario Ortega, el llargmetratge
narra la història de la Carmen,
una directora de càsting que
busca una persona normal per
participar en una campanya po-

lítica. Durant la seva recerca, co-
neix l’Antònia, una venedora
ambulant amb qui comparteix
molt més del que sembla. 

“És una història sobre vides
corrents on irromp l’absurditat
i la melancolia”, descriu el seu
film la mateixa Farrés. Amb
tot, està previst que el rodatge
s’allargui més d’un mes a una
ciutat amb “localitzacions idò-
nies per a la pel·lícula”, tal com
diu la cineasta. 

La llamborda està ubicada al davant del consistori. Foto: Ajuntament

Foto: ACN

Proposta | Un bus nocturn que vagi a la platja?
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) proposa la creació d’un servei
de bus nocturn que connecti el nucli urbà amb la platja. Ja han fet la petició

a l’Ajuntament, argumentant que el servei incrementaria la seguretat.

URBANISME4El pla urbanís-
tic de l’àmbit Estació-Seda-Pa-
perera, l’eixample previst al
nord del Prat, tira endavant
gràcies a l’aprovació inicial del
Ple, que en la seva sessió del 7 de
setembre va donar el vistiplau a
un projecte que inclou 452.000
metres quadrats de terreny i
que preveu la construcció de
5.400 pisos a l’antiga zona que
ocupaven les fàbriques de la
Seda i la Paperera. El planeja-
ment va ser aprovat al Ple grà-
cies als vots dels comuns, PSC i
Podemos, mentre que ERC i
Ciutadans es van abstenir. 

Aquest pla urbanístic dona-
rà com a resultat un nou barri,
el qual, segons destaquen des
del govern municipal, serà “un
referent a l’àrea metropolitana,
Catalunya i Espanya en matèria
de transició ecològica”. A més,
l’Ajuntament argumenta la
construcció d’aquesta nova zona
per la “necessitat d’habitatge

digne i assequible a la ciutat”.
Sense anar més lluny, 2.414
dels 5.410 habitatges que s’hi fa-
ran seran de protecció oficial i
lloguer assequible. 

Aquest planejament, per al-
tra banda, va ser modificat abans
de l’estiu per tal d’introduir-hi
canvis. Una d’aquestes varia-
cions té a veure amb el soterra-
ment de la C-31, ja que amb an-
terioritat el projecte preveia que
el barri s’elevés per sobre d’a-

questa via. També s’ha descartat
fer un viaducte per connectar el
barri amb la C-32, per perill
que podria haver implicat sobre
la bassa del Prat. 

Sigui com sigui, des de la
plataforma Ni un pam de Ter-
ra han mostrat sempre el seu re-
buig a un projecte que titllen de
“faraònic”. Per tot plegat, van
presentar al·legacions al pla-
nejament a finals del 2020, així
com Depana.

Una part dels terrenys afectats. Foto: Google Maps

Llum verda al pla que preveu
5.400 pisos al nord de la ciutat

» El projecte tira endavant amb els vots de PSC, comuns i Podemos
» El govern destaca que serà un barri “referent” en matèria ecològica
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Un fantasma recorre Eu-
ropa. No és una exa-
geració. Ho diu l’Eu-
ropol. I aquest fantas-

ma, a diferència d’aquell d’Engels
i Marx, és racista, masclista i
homòfob. És el fantasma de l’ex-
trema dreta. 

L’agència de policia europea
considera aquesta ideologia un
dels principals riscos als quals
s’enfronta el continent i alerta que
el seu potencial de captació entre
els joves creix dia rere dia. “La
combinació de l’aïllament social
i del temps dedicat a internet du-
rant la pandèmia ha agreujat els
riscos de topar amb ideologies ex-
tremistes violentes, propaganda
i contingut terrorista, especial-
ment publicada o difosa per a me-
nors”, assenyala l’Europol en el
seu Informe sobre la situació i
tendències del terrorisme de la
Unió Europea 2022. 

Es tracta de nois molt joves
que, sovint, “encara viuen amb els
seus pares, van a l’escola” i, a ulls
de l’agència, amb freqüència te-
nen problemes psicològics i difi-
cultats per relacionar-se amb els
companys de classe. Els seus es-
pais de trobada són “les plata-
formes i els serveis de jocs en lí-
nia”, indrets que, d’altra banda,
són “utilitzats pels terroristes de
dreta per difondre propaganda
adreçada a una generació cada
cop més jove d’usuaris”. 

De fet, l’Europol ha arribat a
detectar nens de 12 anys for-
mant part de moviments d’ex-
trema dreta. “Són xarxes aïllades,
sense un lideratge clar ni estruc-
tures jeràrquiques”, diu l’agència.
Un moviment global online a
través del qual es difonen un
gran nombre d’ideologies i nar-
racions que s’alimenten mútua-
ment, com ara la teoria del “gran
reemplaçament”, l’ocultisme, la
fascinació per les armes, l’entre-
nament militar, l’autodefensa o
les tècniques de supervivència. 

Podríem pensar que aquest
perill se circumscriu a altres lati-
tuds europees. Malgrat això, per
darrere de França –amb 41 de-
tinguts–, Itàlia –amb 26– i Ale-
manya –amb 17–, Espanya, amb
9, és l’estat on més “terroristes
d’extrema dreta” s’han arrestat en
els darrers tres anys.

Així mateix, no es pot negar
que la presència de l’extrema
dreta entre els joves sigui una cosa
estranya a casa nostra. A Catalu-
nya, l’ascens d’aquesta ideologia
entre el jovent s’aprecia en els re-
sultats electorals obtinguts per
Vox en les darreres eleccions ca-
talanes. Dels gairebé 218.000
votants d’aquest partit, el 20% te-
nien entre 18 i 29 anys i la majo-
ria eren homes.  

EN ALERTA
Ara bé, quin és el perill real entre
el jovent de la metròpoli? Diver-
ses fonts consultades coincideixen
a dir que no es tracta d’un pro-
blema apressant. Tanmateix, com
veurem, es mostren preocupades
per l’efecte dels missatges d’odi
llançats a les xarxes socials i avi-

sen del descontentament creixent
entre el jovent. Per tot plegat, ja
hi ha qui s’està preparant per si la
serp treu el cap. És el cas de l’A-
juntament de l’Hospitalet, que fa
sis anys va posar en marxa una
estratègia municipal contra els ex-
tremismes violents, entre ells el
d’extrema dreta. 

El coordinador del Servei de
Mediació Comunitària de l’Hos-
pitalet, Óscar Negredo, explica
que l’estratègia té la voluntat de
protegir persones vulnerables

perquè no siguin radicalitzades.
“Hi ha joves amb un gran ma-
lestar que es poden sentir atrets
pels posicionaments d’extrema
dreta”, assenyala Negredo, que tot
i això reitera que, almenys de mo-
ment, no s’han trobat amb cap cas
que hagi requerit una intervenció
urgent. “Detectem malestar, però
per ara no és un problema im-
portant”, apunta. 

Aquesta estratègia comporta
una coordinació entre diferents
àrees de l’ajuntament, des de la

Guàrdia Urbana fins a Joventut
o Esports. A més, els protocols
d’actuació, que barregen una in-
vestigació policial i, si s’escau,
una intervenció sociocomunità-
ria, consideren en tot moment la
persona radicalitzada una “víc-
tima”, a la qual es fa un acom-
panyament per redreçar el seu
camí. Per detectar-ho, el Servei
de Mediació compta amb una
xarxa d’entitats i d’agents socials
que hi col·laboren i que fan “d’o-
relles” a peu de carrer. 

Però els que poden aportar
un testimoni determinant sobre
l’impacte de l’extrema dreta són
els professors, que treballen dia
a dia amb els joves. Parlem amb
Manuel Domínguez, docent a
l’Institut Margarida Xirgu de
l’Hospitalet, que assegura que
avui dia no detecta més presèn-
cia d’idees d’ultradreta entre els
joves en comparació amb anys
enrere. No obstant això, es mos-
tra preocupat pels continguts
als quals tenen accés a través de

La plaça d’Artós, a la ciutat de Barcelona, és un dels punts neuràlgics i de trobada del jovent d’extrema dreta violenta. Foto: Pau Cortina/ACN

Algunes veus creuen que no es tracta d’una amenaça, però altres situen la
infiltració de l’extrema dreta entre el jovent com un dels principals problemes

als quals s’enfronten les societats europees. Preguntem a educadors, 
docents i investigadors què en pensen. És un perill? El debat està obert.

Joves i extrema dreta:
la serp treu el cap?
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n Parlar d’extrema dreta i joves és
parlar d’internet. Com s’ho ha fet
aquesta ideologia per aconseguir
contaminar la xarxa? El cert és que ha
sabut aprofitar-se d’un ciberespai
que premia els insults i les notícies fal-
ses. “Fins al 15M, les xarxes estaven
dominades per un discurs més pro-
gressista”, afirmen des del col·lectiu
d’investigació especialitzat en xarxes
Proyecto Una. A partir d’aquell mo-
ment, internet va viure un procés de
privatització i van aparèixer les grans
plataformes socials que avui dia vehi-
culen la nostra vida online.  

Xarxes com Facebook, Twitter o
YouTube es basen en l’economia de
l’atenció. Els continguts que hi triom-
fen són els compartits, i no els de més
qualitat. “En aquest context, l’extre-
ma dreta, sovint ajudada per grans
inversions, ha vampiritzat moltes de
les estratègies que feia 10 anys que ja
s’utilitzaven, com coordinar-se per fer
hashtags o omplir Twitter de comen-
taris”, diuen des de Proyecto Una. Per
a aquest col·lectiu, la manera en què
les xarxes socials han organitzat el ci-
berespai beneficia l’extrema dreta.
“La lògica de l’insult, de la confronta-
ció i el troleig va com anell al dit a la
ultradreta, perquè ha demostrat que
no té cap mena d’ètica i les grans cor-

poracions l’han tractat amb laxitud
perquè en treuen rèdit”, afirmen.

Tot això ha fet que en els darrers
anys internet s’hagi omplert de crea-
dors de contingut netament feixistes
i amb un discurs adreçat als homes
joves. És el que en anglès s’anomena
manosphere i que en català es podria
traduir com a masclesfera. Un seguit
de fòrums, blogs i videoblogs misò-
gins i racistes. Amb tot, en el cas espa-
nyol, i a diferència dels Estats Units,
aquest discurs fuig del feixisme pur i
dur. “Són misògins o neoliberals i no
tan racistes... El que volen és guanyar

diners, i han trobat un nínxol de mer-
cat insultant el feminisme”, diuen des
de Proyecto Una. En són exemple
personatges com Un Tio Blanco Hete-
ro, Roma Gallardo o Dalas Review. Els
seus vídeos atacant el feminisme o
fent apologia del mateix pensament
que Vox tenen milions de seguidors.
De fet, Dalas Review acumula 2.600
milions de visites a YouTube i Roma
Gallardo, 200 milions.

Malgrat tot això, l’investigador del
CIDOB Moussa Bourekba assenyala
que “hi ha un clixé pel que fa a la radi-
calització online dels joves”, ja que,
com passa amb el gihadisme, en re-
alitat la radicalització necessita “un
component offline” per completar-se.

La ‘masclesfera’

YouTube i de les xarxes socials,
on hi ha “professionals de la
mentida” que intoxiquen amb
material que no té filtre. So-
vint, amb missatges que vincu-
len la immigració amb la delin-
qüència i la brutícia.

“COM SECTES”
Aquests missatges racistes són la
porta d’entrada que permet a
l’extrema dreta connectar amb el
jovent. “Els processos de radi-
calització comencen quan les
organitzacions exploten els greu-
ges reals o percebuts que viuen
els joves”, explica l’investigador
del CIDOB Moussa Bourekba.
L’extrema dreta els ofereix ex-
plicacions simples a problemes
complexos i així aconsegueix
apropar-se als joves. Si un noi,
per exemple, veu que no té feina
i se sent frustrat per aquest mo-
tiu, pot arribar a creure que la
culpa és de les persones que ve-
nen d’altres països o de les dones.

En aquest sentit, les notícies
falses són una arma imprescin-
dible per captar els joves. “L’ex-
trema dreta violenta s’ha des-
centralitzat per convertir-se en un
fenomen global: ho veiem clara-
ment en la desinformació”, ex-
plica Bourekba. És el cas, per ex-
emple, de la teoria del “gran re-

emplaçament”, que va néixer a
França als anys setanta, va viat-
jar als Estats Units i ha acabat
desembarcant a Catalunya.
Aquesta teoria considera que la
població blanca cristiana està sent
substituïda per pobles no euro-
peus a través de la migració.

Però la captació no només es
basa a exaltar els greuges perce-
buts pel jovent. Els menors es tro-
ben en un moment convuls tant
biològic com social i l’extrema
dreta intenta apropar-s’hi amb
discursos persuasius. “Els diuen
que satisfaran les seves necessi-
tats de pertànyer a un grup si se
senten sols o que els donaran fei-
na”, diu Bourekba. “Són estratè-
gies semblants a les de les sectes”,
puntualitza. És per això que, se-
gons afirma l’Europol, les xarxes
socials d’extrema dreta hi jugu-
en un paper fonamental, ja que
construeixen una idea de comu-
nitat i de pertinença i són espais
on els reclutadors poden trobar
noves víctimes.

Finalment, l’extrema dreta
també s’aprofita d’un altre factor:
l’esperit de rebel·lia dels joves.
“Constantment es vanten de ser
políticament incorrectes, quan
en realitat es refereixen a ser ra-
cistes i misògins”, avisen des del
col·lectiu d’investigació especia-

“Hi ha joves amb 
un gran malestar 
que es poden 
sentir atrets pels
posicionaments
d'extrema dreta, però
per ara no és un
problema important”

litzat en xarxes i extrema dreta
Proyecto Una. 

Domínguez corrobora aques-
ta idea quan recorda que el jo-
vent “sempre vol anar en contra
de la ideologia hegemònica o del
professor”. També ho pensa el
politòleg i sociòleg Fidel Oli-
ván, coordinador del llibre El
toro por los cuernos, on s’ana-
litza l’ascens de Vox i la relació
entre l’extrema dreta i el vot
obrer. “Els joves han de trobar el
seu lloc”, afirma Oliván, el qual
creu que la radicalització d’ex-
trema dreta arriba només a un
grup molt concret de joves. 

“SOCIETAT RACISTA”
Sigui com sigui, des de l’oficina de
l’estratègia BCN Antirumors po-
sen èmfasi en el racisme que im-
pregna la societat, molt sovint la
porta d’entrada per abraçar idees
d’ultradreta. De fet, avisen que hi
ha una “fantasia” per la qual ens
pensem que vivim en una socie-
tat no racista. Des d’aquesta ini-
ciativa, que es dedica a fer for-
mació a joves sobre racisme i dis-
criminació, assenyalen “man-
cances” en el sistema educatiu pel
que fa al racisme i proposen una
“mirada estructural” sobre aquest
fenomen. L’ascens de Vox, afe-
geixen, no seria més que la visi-

bilització d’un discurs que ara es
legitima. En aquest sentit, Do-
mínguez recorda que les opi-
nions racistes o masclistes –o po-
líticament incorrectes, com li
agrada dir a més d’un– abans no
es manifestaven tan obertament
com ara.

Tanmateix, Oliván hi posa un
bri d’esperança i apunta que els jo-
ves d’avui han nascut en la “mul-
ticulturalitat”, fet que juga a favor
a l’hora d’evitar l’expansió de l’ex-
trema dreta. En aquesta línia,
des del col·lectiu Versembrant,
que treballa per combatre els dis-
cursos ultres a través de la músi-
ca rap, no consideren que els jo-
ves siguin més racistes o masclis-
tes “ara que fa cinc anys”, tot i que
alerten d’un cert decaïment entre
el jovent. La pandèmia, la guerra,
l’escalfament global i la crisi em-
penyen la por, un sentiment que,
citant un savi cinematogràfic,
porta a la ira, a l’odi, al patiment
i, finalment, al costat tenebrós. 

Un reportatge d’Albert Alexandre
i Francisco J. Rodríguez

“L'aïllament social
durant la pandèmia 
ha agreujat els riscos
de topar amb
ideologies extremistes
violentes i amb
propaganda publicada
o difosa per a menors”

Xarxes socials com Facebook, Twitter o YouTube
tracten amb laxitud els missatges d’odi que difon
l’extrema dreta perquè en treuen rèdit econòmic
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"De petita, tant la meva germa-
na gran com jo, vèiem molt de
futbol sala a casa. El pare ens po-
sava vídeos de quan ell compe-
tia i ens va contagiar la seva pas-
sió", confessa Alicia Benete
(1997), ala de l'FSF Móstoles, de
la Primera Divisió, a Josep An-
toni Moreno per a Gavà Televi-
sió. Les dues van començar a ju-
gar a aquest esport molt de
pressa i el pare sempre es va sa-
crificar per portar-les als entre-
naments i als partits, i aconse-
llar-les el millor possible. La
mare també ha estat un gran su-
port per a les germanes.

Alicia Benete està enamora-
da del ritme i del dinamisme
que exigeix el futbol sala, i con-
sidera que va ser en la seva eta-
pa al Rubí FS, el curs 2015-
2016 i a Primera Divisió, quan

va veure que podria dedicar-s'hi
professionalment. La gavanen-
ca hi havia arribat després d'u-
na intensa trajectòria a l'AE Pe-
nya Esplugues, on havia crescut
des de la base al sènior de Se-
gona Divisió. Abans havia com-
petit a l’FS Castelldefels.

"De Segona a Primera hi ha
un pas molt gran i, com que te-
nia prou experiència a la cate-

goria de plata, vaig aprofitar
l'oportunitat de jugar a l'elit i
vaig debutar a Primera", recor-
da. Ho va fer compartint ves-
tuari, entrenaments i competi-
ció amb la seva germana. 

La temporada següent va
fer les maletes. El destí, el CD

Leganés FSF: "Va ser molt di-
fícil perquè sabia que tindria
més lluny als meus, la família i
les amistats, però sé que fora de
Catalunya hi havia i encara hi
ha més oportunitats, sobretot
econòmiques".

Després d'un curs a Kansas
(Estats Units), a la Universitat
Northeast Wisconsin Technical

College i jugant a futbol 11, va fit-
xar per l’FSF Móstoles, on afron-
ta la seva cinquena temporada.
La gavanenca, que el 3 de se-
tembre del 2021 va debutar amb
la selecció espanyola absoluta
contra la República Txeca, a
Praga i amb un gol, es defineix
com una jugadora "molt vertical
que ofereix un joc diferent".

Poc més de tres mesos des-
prés, va rebre el premi a la Mi-
llor Jugadora del Futbol Sala
Català, a la 9a edició de la Gala
de les Estrelles, amb un ampli
suport: el 44% dels vots del ju-
rat. "És un orgull representar
Catalunya i per a mi guanyar
aquest premi és un orgull enor-
me. Em motiva a continuar tre-
ballant i lluitant pels meus som-
nis. Crec que a Catalunya hi ha
una bona base de noies joves
que competeixen a un alt nivell
i que poden arribar molt lluny
si continuen esforçant-se i tre-
ballant amb disciplina i cons-
tància", va valorar en declara-
cions per a la Federació Catala-
na de Futbol (FCF).

"Sincerament, soc molt afor-
tunada i em sento superfeliç de
poder viure del futbol sala, per-
què molt poques persones ho
poden dir. Sempre li estaré
molt agraïda al meu pare pel
seu suport. Moltíssim!", tanca,
orgullosa, Benete. 

Alicia Benete a la 9a Gala de les Estrelles. Foto: Federació Catalana de Futbol 

Alicia Benete, sang de futbol sala
» La gavanenca, ala de l’FSF Móstoles, es va enamorar d’aquest esport pel seu pare, també jugador  

» Formada a l’FS Castelldefels i a l’AE Penya Esplugues, Benete és la millor jugadora catalana 

Bàsquet | El Bàsquet Femení Viladecans debuta a Castelló
El conjunt de Xavi Paredes començarà la temporada 2022-2023 a la Lliga Femenina 2

visitant el Nou Bàsquet Femení Castelló el pròxim 1 d’octubre. El Bàsquet Femení
Viladecans jugarà el primer partit a casa la següent jornada contra el Basket Almeda. 

Toni Delgado
GAVÀ

“Fora de Catalunya hi
havia i encara hi ha més
oportunitats, sobretot
econòmiques”, exposa
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David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solte-
res de mitjana edat, dues de les quals vi-
uen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Mas-
ha amenaça de vendre la casa. 

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges es-
tiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Música

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Bar-
celona, on la realitat no és com espera-
va. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viat-
ge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.

Pelis i sèries

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

L’última nit d’estiu
Massaviu

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fo-

togràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena
edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas

del temps. La proposta es desplega principalment a la Fà-
brica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de

Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat

dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capí-
tols especials que el programa Crims hi va dedicar

l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Bar-
celona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’ac-
triu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)

interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblida-

bles als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barce-

loní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els

dos noms, el comentari més repetit a les xarxes 
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit global
És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Famosos

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral 
Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Impaciència
Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Durant la Segona Guerra Mundial, el fí-
sic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, de-
cideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que cap-
girarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir du-
rant la guerra, sinó que encara és viva.

Llibres

L’artefacte
Josep Ortiz

| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de

plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVI DE XIP

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir 
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS

COMPRENSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:

sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’a-
nomenada síndrome postvacacional.

Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden
marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativa-
ment del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina. 

D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà
rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la matei-
xa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Sobreviure al retorn a la rutina

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

Les claus

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans: 
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries

Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances, 
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant
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