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Cinc detinguts per
la brutal agressió a
un Mosso d’Esquadra

Bàrbara Lligadas (ERC): “L’alcalde
Ruiz sempre està al costat dels
projectes que amenacen el Delta”
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Incertesa amb la protecció del
Delta per la falta de consens
El PSC rebutja de nou l’ampliació de terreny protegit que vol el Govern i pagesos i ecologistes tampoc s’entenen pàg 3

“Hi ha processisme
aeroportuari;
l’ampliació no
és possible”
GAVÀ pàg 11

El Pla de Ponent arriba
a la justícia: “La batalla
legal ha començat”
Foto: Joanna Chichelnitzky

SANT BOI pàg 20

Entrevista a
Lluís Mijoler,
alcalde del Prat
pàgs 16 i 17

Un projecte combat i dona
visibilitat a la covid persistent
BÀSQUET pàg 22

Moreno: “Vaig plorar molt per
no pujar amb el Viladecans”
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L’atzucac del Parc Agrari
» Viladecans, Sant Boi i Gavà giren l’esquena al projecte del Govern d’ampliar la protecció del Delta
» Els ecologistes, per contra, exigeixen més ambició a la Generalitat i els pagesos s’ho miren amb neguit
F. J. Rodríguez
BAIX LLOBREGAT
El Delta és escenari de diversos
fronts oberts pel que fa al seu futur. No ens hauria de sorprendre,
atès que és una de les zones de
Catalunya, si no la que més, amb
una concentració més gran d’activitats diferents i divergents. I és
que en uns quants quilòmetres
quadrats conviuen un aeroport
internacional amb aspiracions
de créixer, un espai agrícola determinant per garantir la sobirania alimentària de la metròpoli i
uns espais naturals indispensables i fràgils. I a tot això hem de
sumar les autopistes, les vies del
tren i les ciutats de certa rellevància que hi ha al seu voltant.
Fer conviure tot això en un espai tan reduït genera conflictes,
com el que hi ha plantejat amb la
proposta de la Generalitat d’ampliar la superfície protegida, a
través de la figura de les zones especials de protecció de les aus
(ZEPA) que el Govern vol multiplicar per dos al Delta. Així ho va
dir la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, durant una visita als espais naturals del Prat. Un
projecte que desperta el rebuig de
la pagesia, que al·lega que posa en
perill la seva activitat.
Aquell anunci tampoc va ser
del gust de Viladecans, Gavà i
Sant Boi, l’alcalde i alcaldesses
dels quals es van reunir el juliol
amb la consellera per transmetre-li el seu malestar i demanar
que es comptés amb tots els actors de la zona per abordar la protecció del Delta. D’aquella reunió,
que va servir per llimar les asprors, va sorgir un compromís de
les parts per treballar plegades
pel que fa al futur de l’espai.
Ara bé, quatre mesos més
tard, Viladecans, Gavà i Sant Boi

asseguren que aquella trobada no
va tenir continuïtat. Així ho van
explicar els seus alcaldes, Carles
Ruiz, Gemma Badia i Lluïsa Moret, el dia 11 de novembre en un
acte al Parc Agrari en el qual van
mostrar el seu rebuig frontal a la
proposta d’ampliació de les zones
protegides al Delta, tal com planteja el Govern. Els tres alcaldes
van demanar a la Generalitat
que faci marxa enrere i que escolti
el territori. “Aquí no es tracta de
triar entre medi ambient o pagesia, tothom hi ha de poder
participar”, va expressar Badia.
SENSE AVAL CIENTÍFIC
De fet, un dels col·lectius que més
ha criticat la proposta del Govern
han estat els pagesos, que avisen
que l’ampliació de les zones ZEPA
podria suposar la desaparició de
moltes hectàrees de conreu. A
principis de mes, Unió de Pagesos va anunciar que havia presentat al·legacions al projecte,
ja que considera que no ve acompanyat d’una justificació cientí-

La pagesia està neguitosa amb l’ampliació de la protecció al Delta a través de la zona ZEPA. Foto: Àlex Recolons/ACN

fica. En aquest sentit, alerten
que s’aboca la pagesia a una situació “d’inseguretat jurídica”,
perquè, segons sostenen, no es
preveu cap termini d’aplicació de
la mesura. I tot i estar en el mateix carro que els ajuntaments de
Viladecans, Gavà i Sant Boi en
aquesta qüestió, el sindicat els critica i els fa “corresponsables” de
la deixadesa i els incompliments

El Prat demana que la
zona ZEPA contempli
un corredor biològic
al nord de la ciutat
de les administracions al Delta.
En aquesta línia es mou l’Institut
Agrícola de Sant Isidre, tradicionalment més conservador, que
lamenta la “multitud de prohibicions i limitacions per als empresaris agrícoles”. Sense anar
més lluny, el setembre van anunciar que també presentarien al·le-

gacions al projecte de Jordà,
conjuntament amb les cooperatives de Gavà i de Viladecans.
Qui també s’ha mostrat contrari a l’ampliació de les zones
ZEPA ha estat el Consell Comarcal. Així ho va indicar la seva presidenta, Eva Martínez, que en una
entrevista a Vilapress va avisar
que, si es fes realitat, l’activitat
agrària es limitaria molt.

MÉS PROTECCIÓ
Ara bé, no tots els ajuntaments
propers hi estan en contra. És el
cas del Prat, municipi que va acollir la presentació del projecte de
la mà de la consellera Jordà el
juny. En declaracions a Línia
Mar, l’alcalde, Lluís Mijoler, diu
que han presentat al·legacions
per demanar que, lluny de reduir les zones ZEPA, s’ampliïn. En
concret, en un espai del nord de la
ciutat que és un “corredor biològic” que no contempla el Govern.
Sigui com sigui, Mijoler critica els partidaris de reduir les zones ZEPA. “Ho fan per protegir la

pagesia? Mentida, volen reduir-les
perquè en aquells espais veuen
una oportunitat per créixer immobiliàriament”, denuncia.
Qui també està a favor d’ampliar la protecció que planteja la
Generalitat són els ecologistes.
Depana ja ha expressat en més
d’una ocasió que les zones ZEPA
s’han d’ajustar a les àrees importants per a la conservació de
les aus (IBA), mentre que SOS
Baix Llobregat i l’Hospitalet ha
proposat al Govern que protegeixi
encara més superfície del Delta.
En aquest sentit, demanen que
s’ampliï a zones afectades per
plans urbanístics com l’ARE Eixample Sud, al Prat, o l’ARE Ribera-Salines, a Cornellà.
Pel que fa a l’Olla del Rei, un
altre espai natural rellevant a
Castelldefels que es pot convertir
en zona ZEPA, els ecologistes
critiquen que l’Ajuntament hagi
presentat al·legacions per ampliar les voreres al seu voltant, ja
que, segons sostenen, això destruiria flora i fauna sensible.
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La lupa

L’àrea metropolitana no és de Ferraz
Foto: Laura Busquets/ACN

per Oriol López, secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans d’Esquerra Republicana

A

hores d’ara tothom té clar que un dels objectius estratègics d’Esquerra Republicana
de cara a les pròximes eleccions municipals
és continuar fent forat a les zones metropolitanes del país, allà on més població es concentra i on tradicionalment l’independentisme ha tingut més dificultats per fer arribar el seu missatge. Una
tendència que ha anat variant els darrers anys, en els
quals ERC s’ha anat consolidant com a segona força, assolint fins i tot l’alcaldia en grans ciutats, com
Sant Vicenç dels Horts, Sabadell, Tarragona, Sant Cugat i Sant Feliu de Llobregat, i també formant part
del govern en d’altres, com Badalona, Castelldefels
i Montcada i Reixac, per posar alguns exemples. Però
ha arribat l’hora de fer un pas més, i aquesta voluntat
es pot comprovar en l’elecció dels caps de llista republicans per a les eleccions del pròxim mes de maig.
El cas més paradigmàtic és el de Gabriel Rufián, que
recentment ha estat presentat com a candidat a l’alcaldia de Santa Coloma i que serà un dels referents
més importants en aquesta aposta per continuar creixent en l’àmbit metropolità.
Els darrers 40 anys, els municipis amb més població de les grans àrees metropolitanes del país han
estat governats de forma molt majoritària i ininterrompuda pel PSC, que a hores d’ara representa

un model de gestió municipal caduc, basat en el
clientelisme i esquitxat, de vegades, per diversos casos de corrupció (cas Mercuri a Sabadell, cas Consell Esportiu a l’Hospitalet, cas Inipro a Tarragona…). En contraposició, des d’Esquerra Republicana
proposem el nostre model basat en els valors republicans que ens defineixen des de fa més de 90
anys, amb la transparència, l’honestedat i el com-

Per fer realitat un canvi de model
cal que el republicanisme continuï
creixent a la metròpoli
promís amb el bé comú com a banderes que ens han
de permetre transformar els municipis per millorar
la vida de la ciutadania.
Això és el que veritablement ens mou: ser al costat de la gent per millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Amb aquest objectiu treballem
des de cadascun dels municipis del país on tenim representació i des de totes les institucions que liderem,
començant per la Generalitat de Catalunya. En canvi, la manca de preocupació dels socialistes pel ben-

estar del conjunt de la ciutadania, especialment de les
persones que viuen a l’àrea metropolitana, s’evidencia en la pèssima realitat de l’únic servei de Catalunya que gestiona al 100% el govern de l’Estat: Rodalies. ¿De què serveix regalar títols de transport si a l’hora de la veritat les persones que agafen un tren cada
matí han de patir les deficiències d’un servei que els
provoca l’angoixa de no saber si podran arribar al seu
lloc de feina o a recollir els seus fills a l’escola? Ja n’hi
ha prou de governar d’esquena a la ciutadania.
Per fer realitat aquest canvi de model cal que el republicanisme continuï creixent a les zones metropolitanes. És imprescindible per poder avançar en els dos
grans objectius: d’una banda, ajudar la ciutadania en
uns moments de grans dificultats, a causa de la inflació
i l’augment dels preus dels serveis, i, d’altra banda, fer
créixer el suport a la República catalana, ja que disposar de les eines d’un estat per posar-les al servei de
la ciutadania és fonamental per poder millorar, de forma plenament efectiva, la vida de la ciutadania del nostre país. Com bé diu Gabriel Rufián, l’àrea metropolitana no és del PSOE, no és de Ferraz, és de la seva
gent. Per això volem comptar amb totes i cadascuna
de les persones que viuen a les zones metropolitanes
del país per escriure conjuntament el futur. Un futur
que volem republicà, pròsper i socialment just.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@VicAve

Ara fa un any es disparava la incidència de
la covid. Les primeres
suspensions de sopars d’empresa, els
primers debats sobre les festes de Nadal. Que ningú sàpiga com està la incidència avui és una gran notícia i un
èxit de la ciència. Però hem après a valorar el que perdérem?

@albertbotran
[Sobre el primer condemnat pel Tsunami Democràtic] No entra a presó
perquè cap de les penes per separat
(desordres i atemptat a l’autoritat) és de
2 anys o més. Amb el nou delicte de desordres agreujats, comptant que el jutge
hi veuria “violència o intimidació”, la pena
mínima seria de 3 anys i hi entraria.
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@ManelAlias
[15 de novembre a la
tarda] L’alcalde de Kíiv,
Vitali Klitxkó, ha hagut
d’escurçar la seva visita a Barcelona.
Quan estava atenent TV3, El matí de Catalunya Ràdio, La Vanguardia i El País,
li han comunicat que la capital d’Ucraïna ha estat atacada i que hi ha víctimes mortals.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@FerranMorenoG
Esteu dins del llindar
de consum de risc d’alcohol? La quantitat setmanal mínima [per arribar a aquest llindar] són 17 unitats de beguda en dones i 28 en homes (compta com a 1 unitat una copa de vi o cervesa; com a 2,
un cubata). Els experts alerten, però,
que cap consum és segur...
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Els semàfors

La clau

UPC

pàgina 10

INS Torre-roja

Aj. de Sant Boi

L’Institut Torre-roja ha rebut
el Premi CaixaBank Dualiza a
la millor iniciativa catalana d’un
centre de formació professional.
El guardó va ser recollit per
l’exdirector de l’institut, Manel
Merino, en la gala organitzada
pel Cercle d’Economia.
pàgina 14

L’Ajuntament de Sant Boi, de la
mà dels CAP, l’Hospital de Sant
Joan de Déu i Duet Sports,
ha posat en marxa un programa
per tractar pacients amb covid
persistent. L’objectiu és millorar
la qualitat de vida dels afectats
i donar-los visibilitat.

El + llegit

pàgina 20
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1

Sonia Pascual és fidelitat

2

Un incendi en un centre assistencial
de Sant Boi deixa 16 afectats

3

Lluïsa Moret: “Em presentaré a les eleccions
per governar Sant Boi el mandat sencer”

4

Mor un jove de 22 anys en un
accident amb moto a Gavà

5

Castelldefels és el municipi
metropolità que més s’inunda

Influencers sota sospita
per Susana Pérez

S

embla que si un no arriba a
final de mes no és pels augments dels preus dels aliments i pels baixos salaris, sinó
perquè vol. Un és pobre perquè ho
desitja. Així estan les coses si ens
endinsem en l’ecosistema informatiu dels més joves, on hi ha dues
tendències en alça relacionades
amb el mercat laboral. La primera és la creença que qualsevol es
pot fer ric comprant quatre criptomonedes. La segona, que cal
treballar d’allò que ens fa feliços. En
suma, un còctel Molotov que
atempta contra la salut financera
i emocional de milers d’ànimes vulnerables que pul·lulen per l’entorn
virtual buscant solucions fàcils a
problemes complexos i ancestrals.
A principis d’octubre, la influencer Kim Kardashian, amb
més de 330 milions de seguidors a Instagram, acceptava pagar una multa d’1,26 milions de
dòlars per haver promocionat
productes financers sense advertir-ho. I és que als Estats Units,
bressol del capitalisme i, en conseqüència, de la publicitat, es poden anunciar moltes coses lliurement, tan lliurement que de vegades els anuncis estan sota la sospita de ser mentida, però amb la
salut i la butxaca no s’hi juga. En
aquests sectors, la regulació és
més estricta. I si no, que ho preguntin a la Kardashian…
A casa nostra, la setmana passada la Comissió Nacional del

Foto: Pexels

El Campus de la Universitat
Politècnica (UPC) ha obert a
Castelldefels un laboratori
de drons amb un recinte de vol
propi que servirà per innovar en
aquest àmbit i col·locar la ciutat
en l’epicentre de la investigació
de drons al país.

Mercat de Valors (CNMV), que
vetlla pel bon funcionament del
sistema espanyol, anunciava que
hi havia 50 influencers sota sospita per no complir la normativa. Les recomanacions demanen
informar de manera clara, exacta
i objectiva sobre els productes financers, i sense cap mena de
conflicte d’interès. De moment,
la CNMV només els exigirà que
compleixin el reglament, però en
un futur podria sancionar-los.
Pot semblar poca cosa, però és
un primer pas per aturar aquesta mena d’estafes digitals que fan
forat entre els més joves.
Per detectar si un es troba
davant d’un estafador, els experts amb una sòlida formació
financera i allunyats dels focus
de YouTube recomanen evitar
els cants de sirena que venen duros a quatre pessetes i fugir dels
influencers que asseguren no
donar consells financers, però
que després no fan altra cosa que
parlar meravelles d’invertir els
diners aquí o allà. A més, alerten de l’efecte crida que tenen alguns d’aquests vídeos o canals
centrats en una única moneda,
ja que acaben convertint-se en
una cambra de ressonància on

un només escolta allò que vol escoltar i acaba prenent decisions
molt arriscades. Si algú obre
un canal per parlar d’una criptomoneda i reuneix una comunitat de 200.000 persones, és
molt difícil que sigui crític amb
aquella cripto. Si la moneda
cau, el canal també i, conseqüentment, el negoci i l’influencer ho perden tot. És un peix
que es mossega la cua.
Menys preocupant en el fet
material, però igualment perjudicial en qüestions de l’ànima,
són els influencers que han popularitzat la dita “treballa d’allò
que t’agrada i no treballaràs
mai”. Avui dia ser feliç no és una
aspiració, sinó una obligació, i
si no duus un somriure les 24
hores del dia, has fracassat. La
majoria dels mortals no poden
assolir aquesta màxima de la felicitat a la feina i han de conformar-se a fer alguna cosa que
els reporti un salari. Ni més ni
menys. A més, fins i tot quan
s’assoleix la màxima es cau en
una paradoxa: i és que si treballes d’allò que t’agrada, acabes
treballant sempre. I si no, que
ho diguin als influencers que ara
la CNMV vol advertir.

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

#DelicteDeSedició

@OscarAndreu: Sospito que si derogar la
sedició ens acostés un mil·límetre a la sobirania, a l’autodeterminació o a la independència de Catalunya, no es faria ni de conya.

#RepetirElJudici

@CatalunyaRadio: El Suprem ordena al
TSJC repetir el judici contra la Mesa del
Parlament del 2017 per falta d’imparcialitat de dos magistrats.

#ElMundialDelsMorts

@OriolMalet: Expliqueu-me les milongues que us doni la gana, però el món
del futbol fent un mundial a Qatar ho diu
tot i ho és tot del que representa.
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Mirada pròpia

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

l carrer ha mort, afirmava dogmàticament Le
Corbusier en la dècada del 1930. Amb
aquesta provocadora sentència, l’arquitecte
franc-suís proposava una ciutat radiant, la
Ville Radieuse, on els edificis s’aixecaven sobre pilars
per deixar passar per sota un parc infinit, sense carrers delimitats, i els passadissos dels blocs residencials
prenien el paper de “carrers interiors” d’accés als habitatges. Era temps d’entreguerres, en el qual el moviment modern pretenia reinventar la manera d’habitar i construir ciutats, en un intent de reescriure una
història que es mostrava tràgica.
El projecte que, malauradament, s’ha començat
a construir a l’Aràbia Saudita, The Line, pretén
completar, en 50 anys, una ciutat per a 9 milions de
persones amb un sol carrer recte de 170 quilòmetres
de longitud i una amplada de 200 metres. 170 quilòmetres, perquè se’n facin una
idea, és la distància entre Barcelona i Vielha o entre Lleida i
Girona en una línia estrictament recta, sense concessions a
la geografia, a l’existència de
zones poblades o a la natura. Per
si no n’hi hagués prou, aquest
longitudinal despropòsit tindrà
façanes de mirall a l’exterior, majoritàriament desert, que a més
de dividir l’hàbitat natural de
moltes espècies confondrà les
aus o altres animals, creient que
volen cap a un horitzó llunyà.
Una cosa semblant al que li passava a Jim Carrey al final de la
pel·lícula El xou de Truman
quan la proa del seu vaixell travessava la lona del decorat en forma de cel.
Veient les imatges virtuals de la vida interior d’aquesta “ciutat”, crida l’atenció l’atmosfera que recrea,
semblant a la d’un “mall” comercial a la qual ja comencem a estar acostumats i que, a l’Orient Pròxim,
és tan habitual en les últimes ciutats ex novo aixecades al no-res: un passadís central amb botigues a banda i banda. Aquest únic espai central, en paraules dels
seus creadors, es fa precisament “per evitar que hi hagi
carrers”. Segons sembla, aquesta vegada l’emergència climàtica i la contaminació a les ciutats han tornat a sentenciar els carrers com a culpables, eliminant-

los sense miraments en la construcció de la ciutat, en
nom de l’ecoeficiència i la sostenibilitat.
Una trama de carrers era l’acte fundacional de les
ciutats romanes. Tot començava amb una intersecció,
la del Cardus Màximus, un carrer sensiblement
orientat nord-sud, amb el Decumanus Màximus, en
sentit est-oest, encara que també eren freqüents altres orientacions atenent el context on s’implantaven.
La intersecció del Card amb el Decumà donava origen a una de les portes de la ciutat. D’una banda, el
Fòrum (fora), on es comerciava amb l’exterior i, de l’altra, l’interior de la ciutat, que creixia en forma de malla afegint-hi carrers paral·lels i perpendiculars segons
la mida de les insulaes o parcel·les. El creixement de
les ciutats acabava desbordant la pròpia porta, així que
el fòrum es va convertir en l’espai públic central de la
ciutat; el lloc de trobada i de debat.

A Barcino, el Card de la ciutat romana és el carrer Call
i Llibreteria i el Decumà és la línia del carrer del Bisbe
i el carrer de la Ciutat. Formen un angle d’uns 45º amb
els eixos cardinals, molt semblant al de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, aixecat gairebé dos mil anys després. És
curiós observar com el límit de l’Eixample que va projectar Cerdà, girat novament 45º respecte de la trama
de l’Eixample, és la reinterpretació fidel del Card i del
Decumà romà, en aquest cas l’avinguda Meridiana (nordsud) i l’avinguda del Paral·lel (est-oest), a la intersecció
de les quals hi ha els afores; el port on comerciem amb
l’exterior. Diran vostès, doncs, que el Fòrum de les Cultures del 2004 es va fer en un lloc equivocat…

Les millors

perles

n jove es dispara accidentalment un tret al penis i acaba
detingut per dur una arma sense llicència. Va passar a
Novelda (Alacant), on li van haver de reconstruir el membre en
una operació de 4 hores. Hi ha dies que és millor no llevar-se.

U

ts el president de la principal potència mundial, has
d’intervenir en una conferència a Cambodja i, quan
arriba el teu torn, t’equivoques i parles de Colòmbia.
Efectivament, Joe Biden ho ha tornat a fer. Quina sorpresa.

E

es converses dels grups familiars a WhatsApp són or. Un
usuari n’ha compartit una en què la mare anuncia que
comença les classes d’anglès i tots li desitgen sort. En acabar, li
pregunten “How was the first day?” i ella respon amb un “Yes”.

L

es rates es mouen al ritme de la música igual que ho fem
els humans. Ho demostra un estudi de la Universitat de
Tòquio fet amb deu rates i vint persones. Ja que sembla
que hi hem de conviure, està bé que siguin divertides.

L

La intersecció, la cruïlla, és el que provoca la trobada;
l’espai urbà per excel·lència. Com encertadament va assenyalar el desaparegut arquitecte i catedràtic d’Urbanisme Manuel de Solà-Morales, la veritable cèl·lula
de l’Eixample barceloní no és l’illa, sinó la cruïlla de carrers aixamfranats. No debades, el primer assaig que es
va fer per comprovar com es veuria aquesta nova arquitectura de l’Eixample va ser reproduir a escala real
una cruïlla de carrers a l’interior de les muralles de la
ciutat. Concretament, als carrers Doctor Dou i Pintor
Fortuny, i que es pot visitar actualment.
Barcelona, comparada amb altres ciutats, és una
ciutat petita i compacta. Propicia la vida urbana a través dels seus carrers, que juntament amb els seus parcs
i les seves places generen llocs per a la trobada i l’intercanvi. Però també la fan molt còmoda i eficaç. La
malla ha estat adoptada per infinitat de ciutats de tot
el món, amb diferents mides i ritmes. Facilita la mobilitat i, amb
això, optimitza l’energia que utilitzem per desplaçar-nos-hi. La
proposta de la ciutat àrab, de 170
quilòmetres de llargada per 200
metres d’amplada, podria resoldre’s fàcilment amb una malla de
5,83 quilòmetres de costat. Una
cosa així com un quadrat des de
la platja de Llevant fins al final
del Paral·lel, vorejant la ronda de
Dalt. Una superfície de 34 km²,
que cabria perfectament en els
100 km² que ocupa Barcelona.
No és estrany que els promotors anunciïn trens bala que permetran viatjar en només 20 minuts de punta a punta de la ciutat a més de 500 km/h
–això si no hi ha parades intermèdies. Tot molt sostenible. No m’imagino oblidant-me les claus a casa i
havent d’agafar el tren bala de nou, cosa que a Barcelona, per exemple, solucionaríem caminant, en bicicleta o agafant el V15. Una ciutat que es dissenya ineficient de sortida no pot pretendre ser més ecoeficient
que les altres.
Tampoc no hi voldria viure i necessitar una ambulància, apagar un foc o ser rescatat en cas d’un
atemptat o de qualsevol emergència. Res de bo sembla que pugui sortir d’una ciutat fundada a partir d’un
únic carrer. Ben mirat, un Card. Un Card molt gran.
Fotografia aportada per l’autor

E

La ciutat sense carrers

Sagrada Família
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Espai Línia, la Casa dels Barris
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Andreu Asensio
BARCELONA
Espai Línia, el primer centre de comunicació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha consolidat com un lloc de referència
en el món local.
En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha acollit esdeveniments com les presentacions del llibre El fantasma
de Lerroux, de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revista Serra d’Or, així com un debat sobre les fake news amb la participació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.
Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de conferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Catalunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplinari i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Barcelona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mostrat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equipada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.
De fet, l’escenari ha acollit entrevistes a personatges molt coneguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia, que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea metropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.
Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Línia per on passaran una quinzena d’alcaldes i alcaldesses metropolitanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, també passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.
UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fomenta el debat metropolità i des

Foto: Espai Línia

Espai Línia supera
totes les expectatives

del qual es reivindiquen valors estretament lligats amb la proximitat, com la defensa del petit comerç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.
Espai Línia compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Coberta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciutat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolitanes, un think tank de pensament i
de reflexió sobre els reptes de la conurbació metropolitana.
A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un recorregut per autèntiques joies arquitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris també compta amb un espai per a videoart, on ara es pot visualitzar l’obra SonsColorsRostres, de Joanna Chichelnitzky, dedicada al batec dels mercats municipals.
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Les Lucindes de Barcelona
Foto: Clàudia Campos/ACN

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona i regidor de Nou Barris

@martacava: Penso en la quantitat de
criatures a l’espera de ser adoptades que
hi ha al món mentre es normalitza comprar criatures com si fossin mercaderia.

després el marit. Ara té un tercer fill nascut a Barcelona i es diu Josep.
El pare volia posar-li Wilmar, però la Lucinda, no
sap ben bé per què, es va entossudir a dir-li Josep. En
realitat sí que ho sap. Li va posar Josep perquè ja li podia plantar cara al seu marit. Sembla poca cosa barallar-se per un nom, però ben mirat és una petita conquesta inimaginable només 5 anys enrere. La Lucinda
ha descobert que té dret a un contracte laboral, que hi
ha sindicats que treballen perquè el sou millori cada any
i que els seus caps no són ni deus ni monstres que poden despertar-la de nit com un malson. A l’escola hi té
un paper i les mestres li expliquen coses dels nens que
no havia ni tan sols imaginat. Té amigues sense papers
que li demanen consell i un dia va anar a una reunió
de l’Ajuntament on va parlar. Qui ho hagués dit! Va parlar sense por. Va dir el que pensa. Va reivindicar.
El marit de la Lucinda no ho acaba d’entendre. He
de dir-ho: mai va a recollir els nens. No és mala persona, ja no és com abans, però li costa trobar feina i
passa massa tardes al bar de la plaça de sota casa. De
vegades arriba a casa una mica tocat i aleshores se li
escapa algun crit, però la Lucinda no afluixa. Els nens
són el més important, però ella n’està al davant, i el Josep, amb tres anyets, només té edat per ser estimat. La
Lucinda l’ha fet fora de casa tres vegades. La primera van ressonar els crits per tot el veïnat. La darrera
va tornar amb el cap abaixat.
Jo no sé si la Lucinda ha tingut sort o no. Caldria
anar endavant i enrere moltes vegades per comprovar
on és la felicitat, però ara no té por de res i qui sap què
hauria fet si hagués de fer aquest trànsit repetit.
Com va escriure Hanif Kureishi, no s’hi val posar el cervell expert de l’home madur en el cos magnífic del jove
aprenent, perquè la quadratura del cercle és tan impossible com irreal. Per això, aquí i sense malabarismes temporals o espacials, les meravelloses Lucindes
de Barcelona ens recorden, dia sí dia també, que val
la pena dedicar el temps que calgui a canviar el futur.

@andreuginola: Em sembla molt bé que
aneu amb la selecció espanyola al Mundial, però no cal que utilitzeu Luis Enrique per excusar-vos.

“

Aquí i sense malabarismes
temporals o espacials,
les meravelloses Lucindes
de Barcelona
ens recorden, dia sí
dia també, que val la pena
dedicar el temps que
calgui a canviar el futur

“

L

a Lucinda va arribar a Barcelona l’any 2017 des
de la República Dominicana. Tenia 26 anys i
dos fills preciosos que es varen quedar a
Santo Domingo amb els avis. Dos anys més
tard van arribar i ara viuen plegats en un barri de Barcelona. La Lucinda treballa al món de l’hostaleria. Bé,
això és una apreciació genèrica que cal matisar per evitar confusions: neteja habitacions i fa llits, és a dir, una
Kelly. Està contenta perquè amb el seu sou, esforçat
i migrat, manté els seus fills i cada mes envia un bon
grapat d’euros al seu país per ajudar la família. Ella sap
que és el pal de paller de moltes persones i, encara que
li costi entendre moltes de les coses que passen a Barcelona, s’esforça a participar i a contribuir en la vida
comunitària. No està segura que hi hagi gaire més futur per a ella, però malgrat tot ha fet un curset de català, s’ha apuntat amb entusiasme a l’AMPA del
col·legi dels nens i ha tret el nas en un centre de formació digital que Barcelona Activa té al barri. Algú li
ha dit que val la pena i quelcom li dona voltes al cap.
Potser amb una bona formació podria deixar les habitacions i fer alguna feina menys cansada i amb una
mica més de perspectiva. La Lucinda farà el curs d’informàtica d’aquí a un mes, us ho puc assegurar, perquè a poc a poc s’ha adonat que el seu futur depèn d’ella mateixa.
La Lucinda sabia que ser dona no és una rèmora
ni un problema. Ho sabia des de petita, però a casa seva
li havien ensenyat una altra cosa i els companys de carrer no l’havien ajudat gaire. Amb 17 anys va tenir el primer fill, d’un home qui sap on para. Tampoc és una tragèdia, li varen dir els pares, ni ets la primera ni seràs
l’última i, a més, alguna cosa hi has fet. Amb 22 anys
es va casar, ara sí amb un xicot del barri que li va jurar amor etern. El matrimoni encara segueix, però l’amor etern es va esvair en poc temps entre paraules gruixudes, alguna clatellada i nits solitàries sense explicacions ni consols. Va marxar sola, amb la promesa de
tornar o recollir, és igual, i primer van arribar els fills,

Flaixos

@lluisgrifell: En Marc Giró té raó quan
diu que per diferenciar algú si és ric o pobre has de fixar-te en la velocitat que
parla. Ràpid = pobre. Lent = ric.
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Història | Troben quatre projectils de la guerra civil

Novembre 2022

A principis de mes es van trobar, en dos dies diferents, fins a quatre projectils de
morter en una zona boscosa del municipi, a prop del Turó del Fanxó. Els TEDAX
dels Mossos els van haver de retirar i s’especula que són munició de la guerra civil.

Cinc detinguts per la brutal
agressió a un mosso a la ciutat
» L’agent va ser apallissat quan intentava intervenir en una discussió
» Els arrestats han estat localitzats a Viladecans, Gavà i Barcelona

SUCCESSOS4La policia ha detingut cinc persones relacionades amb l’agressió a un Mosso
d’Esquadra a Castelldefels a
principis de mes, que va provocar-li greus ferides. Els arrestats
tenen entre 21 i 25 anys, són tres
homes i dues dones i han estat
detinguts com a presumptes
autors de la pallissa a l’agent,
que estava fora de servei quan va
intentar intervenir en una disputa entre una jove i un taxista
al carrer Doctor Trueta. Arran
de l’agressió, el mosso va necessitar fins a 27 punts de sutura per a tres ferides diferents.
El primer dels investigats
es va presentar voluntàriament
el dia 9 a una comissaria, i dos
més van ser detinguts poc després en un dispositiu de localització a Viladecans i Barcelona.
La quarta detinguda es va adreçar a la comissaria i el cinquè va
ser localitzat pels investigadors
a Gavà. Una sisena persona, a

Els arrestats van ser localitzats a ciutats veïnes. Foto: Mossos

més, va declarar en seu policial
com a investigada per la seva
presumpta relació amb els fets.
Als cinc detinguts se’ls atribueixen delictes de lesions, robatori amb violència i intimidació
i atemptat contra agent de l’autoritat. La investigació continua oberta, tanmateix.
FERIDES GREUS
L’agressió va tenir lloc el dia 5 de
novembre, quan l’agent fora de

servei va intervenir en una discussió entre un taxista i una
noia. En aquell moment un altre
vehicle va aparèixer al lloc i els
tres homes que hi viatjaven van
baixar del cotxe i van començar
a colpejar l’agent. Seguidament,
van fugir en el mateix cotxe,
que van abandonar a Gavà.
Per tot plegat, el mosso va
necessitar l’ingrés a l’Hospital
de Viladecans amb fractures al
nas i al parietal.

El campus de la UPC acull un
centre d’innovació de drons

Foto: Jordi Pujolar/ACN

INNOVACIÓ4Castelldefels s’erigeix en epicentre de la investigació en matèria de drons. Si
fa uns mesos la platja va servir
de camp de proves per a aquests
artefactes, ara la Universitat
Politècnica (UPC) ha obert al
campus de Castelldefels un laboratori de drons que compta
amb un recinte de vol segregat
de l'espai aeri general i lliure
dels requisits de la regulació aèria, destinat a la investigació i la

docència en aquest sector. La
UPC, a més, també valora obrir
l’espai a empreses i a l’ús lúdic
per a la ciutadania.
Aquesta iniciativa està impulsada per la UPC i l’Ajuntament de Castelldefels, amb el suport del Parc Mediterrani de la
Tecnologia (PMT) i l'Escola
d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), i el finançament
del Ministeri d’Economia.

María Miranda és reelegida
candidata del PSC a l’alcaldia

POLÍTICA4L’alcaldessa María
Miranda ha estat recentment
reelegida per tornar a liderar la
llista del PSC a les pròximes
eleccions municipals. D’aquesta manera, Miranda entoma el
repte de mantenir una alcaldia
històrica per a la seva formació
que, des de fa uns anys, és molt
disputada pel PP de Manuel
Reyes, qui va ser alcalde entre
el 2011 i el 2015 i va guanyar els
darrers comicis.
“Tenim el millor equip i les
propostes per garantir que Castelldefels continuarà creixent en

el camí del progrés”, va expressar Miranda el dia que va ser escollida pel 98% de la militància.
Va estar acompanyada pel líder
del PSC al Baix, Antoni Poveda,
que va destacar que els socialistes són el partit que han liderat
Castelldefels “fins a convertir-la
en la gran ciutat que és avui dia”.
Qui també es prepara de
cara al maig del 2023 és Ciutadans, que en la línia del PSC ha
tornat a escollir Guillermo Massana com a candidat a l’alcaldia.
“El govern ha arribat a un punt
de col·lapase”, ha assegurat.

L’hostaleria tanca l’any amb
les Trobades Gastronòmiques

El xef Xabier Gutiérrez durant el seu discurs. Foto: Twitter (@gerenciafihr)

GASTRONOMIA4Com cada
any, el Gremi d’Hostaleria va
tancar l’any amb la celebració de
les Trobades Gastronòmiques,
que per 13a edició consecutiva
serveixen per cloure la temporada i homenatjar els principals establiments, plats i cuiners
d’aquest 2022 que s’acaba.
L’esdeveniment, que va tenir
lloc el 13 de novembre al restaurant Embarcadero de l’Hotel
Playafels, va comptar amb la
presència del reconegut xef i divulgador Xabier Gutiérrez. Famós per haver estat cuiner al

prestigiós restaurant Arzak, va
impartir una conferència sobre
la innovació i l’experimentació
com a clau de l’èxit.
Per altra banda, la cita va servir per reconèixer la tasca de diferents bars i restaurants, com
ara Xalar, Tibu-Ron, Suso, el
Mar de la Tranquil·litat 1969,
Iguana, i també dels cuiners
Montserrat Escalona, de Celeste, o bé Sandra García, de la Toja.
A més, es van donar premis a
l’excel·lència per la seva trajectòria a Pedro Álvarez, Salvatore
Faraco i José Soler.
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Solidaritat | Ruta ciclista per les malalties minoritàries

Novembre 2022

El Club dels Reptes, iniciativa del gavanenc Luca Rossi, convoca una trobada ciclista per al 17 de
desembre per les malalties minoritàries. L’anterior repte va tenir lloc el dia 29 d’octubre, quan van
anar en bici fins a l’Hospital Clínic de València, on van repartir regals entre els infants ingressats.

El Pla de Ponent arriba al jutjat:
“La batalla legal ha començat”
» Admeten a tràmit una demanda contra el planejament urbanístic
» Els ecologistes asseguren que el projecte vulnera fins a 16 lleis

URBANISME4El jutjat Contenciós Administratiu número 13 de
Barcelona ha admès a tràmit
un recurs contra l’Ajuntament de
Gavà pel Pla de Ponent. La demanda l’ha interposat la Federació d’Ecologistes en Acció de
Catalunya en nom de la plataforma Salvem el Calamot, que el
14 de febrer ja va presentar una
instància al consistori per reclamar la nul·litat de ple dret d’un
projecte urbanístic que, segons
els ecologistes, vulnera 16 normatives vigents.
Així ho va argumentar aquell
dia l’advocat Eduard de Ribot,
conegut per la seva col·laboració
amb SOS Costa Brava. El lletrat
considera que “no té sentit” que
en plena emergència climàtica es
tiri endavant un projecte urbanístic que estaria incomplint diverses lleis que protegeixen el
medi ambient.
Per la seva banda, des de la
plataforma argumenten que han

Dia de la presentació de la instància de nul·litat al consistori. Foto: Línia Mar

esgotat la via administrativa els
dos últims anys per aturar el pla
urbanístic. “La batalla legal ha
començat”, expressen.
Des del consistori prefereixen
no fer cap declaració al respecte i es remeten al seu argumentari tradicional, en el qual defensen els beneficis del Pla de Ponent per a la ciutat. Sense anar
més lluny, la tinent d’alcaldia
d’Urbanisme, Rosa María Fernández, va declarar a aquesta pu-

blicació fa un any que el Pla
General Metropolità (PGM) preveia un creixement urbà molt superior en aquesta zona i que el
govern municipal havia maniobrat per protegir el Calamot i la
riera de Canyars.
Amb tot, l’alcaldessa va dir fa
uns mesos en una entrevista a Línia Mar que el pla “potser necessita algun retoc” i que estava
disposada a “escoltar i intentar
millorar tot el que es pugui”.

La Taula per la Sostenibilitat
afrontarà el repte climàtic

Foto: Ajuntament

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha constituït la Taula per la Sostenibilitat, un espai que neix
amb la voluntat d’afavorir la coordinació entre el consistori, els
partits polítics i el teixit associatiu i d’empreses de la ciutat.
La taula compta amb tres comissions. Una d’elles referent al
canvi climàtic, per abordar qüestions tan importants com la regressió de la platja; una altra d’economia circular, on es parlarà

sobre la gestió dels residus i la
participació dels comerços, i
una tercera d’urbanisme, on
participen entitats ecologistes.
Sigui com sigui, Salvem el
Calamot ha criticat aquesta iniciativa, a la qual titllat de “greenwashing”, o rentat de cara verd,
ja que han lamentat que l’endemà de la creació de la taula l’Ajuntament presentés al·legacions contra l’ampliació de les
zones protegides al Delta.

Badia és escollida candidata
del PSC per revalidar l’alcaldia

POLÍTICA4Gemma Badia ha
estat escollida com a candidata
del PSC a l’alcaldia de Gavà.
L’actual alcaldessa ha rebut el suport unànime de la militància socialista gavanenca i, per tant, es
presentarà per primera vegada
com a cap de llista del PSC per
revalidar l’alcaldia, un càrrec al
qual va accedir l’any passat, després de la renúncia de la seva
predecessora, Raquel Sánchez,
que va deixar l’Ajuntament per
anar a Madrid a fer de ministra.
“Gràcies per la vostra empenta, una força que he sentit

des d’aquell 12 de juliol en el qual
vaig ser escollida alcaldessa”,
va expressar Badia davant la
militància que li ha donat suport.
“Vull continuar dedicant totes les
meves energies i totes les meves
capacitats als veïns i veïnes de
Gavà. Són ells i elles la raó per la
qual estem aquí”, va afegir l’alcaldessa, que va destacar les dificultats actuals i la incertesa
pel futur. “Ara toca generar certeses per consolidar els fonaments del futur que estem construint”, va afirmar Badia, en
aquest sentit.

La nova Unió de Cooperadors
obre les portes als gavanencs

Una imatge de la inauguració del nou edifici. Foto: Ajuntament

INAUGURACIÓ4El nou edifici
de la Unió de Cooperadors, històric immoble situat a la Rambla,
va obrir les portes als veïns el
passat dissabte dia 12 de novembre. El nou equipament gavanenc acollirà tallers d’innovació, impressió 3D, robòtica i activitats de divulgació adreçades
a les escoles.
Aquest edifici ha estat reformat per l’arquitecta Meritxell
Inaraja, que li ha retorant el seu
aspecte original, alhora que l’ha
dotat de prestacions pròpies d’un
immoble innovador. En aquest

sentit, l’alcaldessa, Gemma Badia,
va lloar la “bona feina” que s’ha
fet per recuperar aquest espai, en
declaracions del dia de la inauguració recollides per El Bruguers. “Si fa 90 anys aquí es va saber innovar”, va afegir en relació
amb la història de l’edifici, “ara es
torna a fer amb noves idees”, va
declarar Badia.
De fet, des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
que ha ajudat en la rehabilitació,
van dir dies abans que es recuperava “l’ús original de l’edifici,
el de l’economia social”.

P
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assen setze minuts de les
cinc de la matinada del 4
de maig del 1897. Tomás
Ascheri, Antonio Nogués,
José Molas, Luis Mas i Juan Alsina, després de gairebé un any de
judici, esperen que els botxins
disparin. Mas mira l’escamot d’afusellament i els diu amb sorna:
“Apropeu-vos més, home!”. Seixanta segons després, els cinc homes són executats al fossar del
Castell de Montjuïc. Tot i que
mai s’ha pogut demostrar la seva
culpabilitat, se’ls acusa d’haver
perpetrat un dels atemptats més
mortífers que recorda Barcelona.
El 7 de juny de l’any anterior, mentre una comitiva religiosa avança
pel carrer Canvis Nous en direcció a l’Església de Santa Maria del
Mar, una bomba esclata a un
quart de deu de la nit. L’acte terrorista deixa 12 morts i uns setanta
ferits. L’atemptat del Corpus es
produeix en un carrer estret, sota
la mirada de centenars de persones, la majoria d’elles jornalers i
obrers. Ràpidament, s’assenyala
l’anarquisme com a responsable
de l’atemptat i comença la cacera
de bruixes. Es detenen més de 600
persones, que s’encarceren i es torturen. L’opinió pública, en un
inici favorable a l’escarni, de mica
en mica va virant. Com explica
l’historiador i polític difunt Antoni Dalmau al seu llibre El Procés
de Montjuïc. Barcelona al final del
segle XIX, ni la petició d'indult formulada pel bisbe de Barcelona ni
les moltes queixes als diaris de figures com el republicà Pi i Maragall seran suficients per evitar l’execució dels cinc homes. Són el cap
de turc d’un procés judicial que arriba a acumular 195 penes de
presó, cadena perpètua, deportació o treballs forçats a ultramar.
L’afusellament es produeix en
un moment icònic de Barcelona i
dels territoris que avui ocupa la
metròpoli. Mentre pobles com
Badalona estan a punt de convertir-se en ciutats per gràcia reial, Barcelona s’emmiralla en París o Londres. De fet, l’endemà de
l’atemptat La Vanguardia fa referència a aquesta idea: “S’ha trastocat en un funeral abatiment el
bon nom d’una ciutat que amb esforç aconseguia col·locar-se al nivell de les més cultes”.
‘A BAIX LES MURALLES’
Al tombant de segle, Barcelona culmina el seu procés d’expansió iniciat a mitjan segle XIX. “Fins aleshores, la ciutat se circumscriu al que
avui és el districte de Ciutat Vella i
està rodejada per l’antiga muralla”,
afirma l’historiador i periodista
Rafa Burgos. El cert és que les condicions de vida intramurs són impossibles. El 1854, per exemple, el
còlera ha matat 6.500 persones.
“La densitat de Barcelona és altíssima”, recalca el també periodista
i historiador Albert Torras. És per
aquest motiu que la demanda de la
ciutadania d’enderrocar les muralles ja es fa sentir els anys 40 i s’acaba concretant el 1854 amb el projecte del doctor Pere Felip Monlau
batejat com A baix les muralles.

Novembre 2022

El reportatge del mes

Obres de construcció de la Bòbila de la Societat de Rajolers de Barcelona a Collblanc el 1899. Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Quan la metròpoli
no era la metròpoli
Entre finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona i la seva rodalia viuen un
procés de canvi mai vist. Es comencen a posar les primeres pedres del que serà
la metròpoli que coneixem avui dia. Però com era la capital catalana al tombant
de segle? I el Baix Llobregat? Quan va convertir-se en ciutat Badalona?
La iniciativa arriba amb les reticències de l’Estat. “Segons el
ministeri de la guerra, a la zona
d’extramurs no es pot construir a
una distància que correspongui al
tret d’una bala de canó, és a dir,
uns 1.000 o 1.200 metres”, explica Burgos. Els successius conflictes que ha viscut Catalunya amb
l’Estat des del 1714 han fet que les
terres que rodegen les muralles siguin militars, i haurà de ser la pressió popular i municipal la que permeti el canvi. “El dia a dia costa de

respirar, i ja a mitjans de segle l’Ajuntament prohibeix posar cap fàbrica amb màquina de vapor dins
de les muralles”, relata Burgos.
Aquesta època coincideix amb
l’inici de la construcció de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, un enginyer militar i, per tant, ben vist des
de Madrid, que té per objectiu urbanitzar tot el que són els terrenys
agrícoles que hi ha entre Ciutat Vella i els municipis del pla de Barcelona. La seva visió entronca amb
les aspiracions de la burgesia del

moment, que, en paraules de Torras, “els anys 60 vol que la ciutat estigui a l’altura de París i acumula
dues dècades demanant ser seu de
l’exposició universal que acabarà
celebrant-se el 1888”. Amb tot,
els propietaris dels terrenys no
veuen amb bons ulls el pla de
grans avingudes –també per facilitar el desplegament militar– perquè no els permet construir tants
edificis com voldrien i, per això, l’Eixample s’allunya de la visió inicial
de Cerdà. Alhora, tots aquests ter-

renys ja fa temps que es fan servir
per situar-hi indústries. En són exemples el Poblenou i Sants.
Així mateix, el somni europeista de la burgesia encara es fa més
realitat el 20 d'abril del 1897,
quan la reina regent Maria Cristina autoritza la capital catalana a
annexionar-se els pobles de les
Corts de Sarrià, Sant Gervasi Cassoles, Sant Andreu de Palomar,
Sant Martí de Provençals, Sants i
Gràcia. És la culminació d'un procés que ha començat el 1869 i que
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Adeu al mar

n Temps era temps, l’Hospitalet de
Llobregat tenia platja. Va ser l’any
1920 quan el municipi va perdre la
seva costa i no la recuperaria mai
més. La va vendre a Barcelona.
L’actual Zona Franca era aleshores
la Marina de l’Hospitalet i representava un territori de més de 900 hectàrees, és a dir, la meitat del seu terme
municipal. “Era un terreny on hi havia
un conglomerat de pescadors i algunes masies disperses on els pagesos
vivien força bé”, explica l’historiador i
autor del llibre Quan l’Hospitalet va
perdre la platja, Jesús Vila. “La ciuta-

Europa. El 1920 feia dos anys que havia acabat la Primera Guerra Mundial.
Espanya, que es va mantenir neutral,
va aprofitar la contesa per millorar la
seva situació econòmica, i els industrials catalans van fer l’agost amb
aquella guerra. De fet, aquests darrers havien acumulat un poder notable comerciant amb els països enfrontats i van pressionar l’Ajuntament de
Barcelona i el govern de l’Estat per
dur a terme l’annexió de terrenys. “Es
volia ampliar el port per rivalitzar
amb Marsella, i a sota de Montjuïc era
el millor lloc per fer-ho perquè el mar

dania del centre anava en carro o a
peu fins a la platja a banyar-se, perquè aleshores es mirava més cap al
mar que no pas cap al riu”, afegeix.
Per què l’Hospitalet va decidir
vendre la meitat del seu territori? El
cert és que l’operació urbanística es
va fer a un preu molt baix i beneficiós
per a la capital catalana. “A l’Ajuntament de Barcelona li suposava uns
guanys impressionants, perquè volia
construir una zona logística i industrial on les mercaderies no paguessin
impostos perquè es quedaven en una
zona franca”, detalla l’historiador.
Més enllà d’això, per entendre la
venda cal mirar el context internacional que es vivia en aquells temps a

entra a la terra i s’hi podien arrecerar
els vaixells”, explica Vila.
Per la seva banda, a l’Hospitalet
no va ser fins al 1923 –en plena dictadura de Primo de Rivera– que l’operació urbanística va generar malestar entre la població. Fins aleshores, les expropiacions forçoses de
terres no havien aixecat polseguera. “Els pagesos no tenien poder polític i els comerciants i petits burgesos del poble no van tenir cap problema a vendre la Marina”, relata
Vila. Resulta curiós que, dos anys
després, el 1925, el rei Alfons XIII
atorgués a l’Hospitalet la categoria
de ciutat. Així doncs, el municipi va
perdre el mar per fer-se ciutat.

L’Hospitalet va vendre la meitat del seu territori
a Barcelona l’any 1920. Si no ho hagués fet, avui dia
el municipi tindria la seva pròpia platja

no ha estat exempt de reticències
per part dels municipis que passen a formar part de Barcelona.
“Fins aquell moment són pobles
que s'autoabasteixen i que tenen
la seva petita indústria que els permet subsistir”, afirma Torras. “A
la zona hi ha pagesos que baixen
a Barcelona per vendre-hi els
seus productes”, diu Burgos.
L’objectiu de l’annexió, entre
altres, és recaptatori, ja que aleshores el Regne d’Espanya està en
guerra amb els Estats Units pel
control de les colònies de Cuba i
de Filipines, i una capital catalana amb més població suposa una
millora de la fiscalitat. Així mateix,
des de Madrid preocupa que el
projecte pugui fer ombra a la capital espanyola.
En poc més de 50 anys, Barcelona s’ha convertit en una ciutat que passa de tenir 235.000 habitants a tenir-ne 544.000 a finals
de segle, i que es prepara per arribar al milió el 1930.
EL REBOST DE BARCELONA
Mentre Barcelona anhela ser una
ciutat europea, l’Hospitalet és un
poble de 5.000 habitants que no
rebrà l’estatus de ciutat fins al
1925. Amb tot, segons explica
l’historiador Manuel Domínguez,
“al tombant de segle les coses es-

tan canviant”. Fins aquell moment, el poble ha estat un enclavament agrícola tal com ho és tot
el Baix Llobregat. “Al delta, la zona
més fèrtil d’Espanya, la producció
d’arròs i de blat de moro, i després
d’hortalisses, és molt important”,
detalla Domínguez. Anteriorment,
la vinya havia estat un correu
notable a la zona, però a causa de
la fil·loxera del 1880 i del 1890
acaba desapareixent.
Per a l’historiador Jesús Vila,
les zones de Viladecans, Gavà,
Sant Boi, el Prat i Castelldefels són,
aleshores, les més rellevants des
d’un punt de vista agrícola. “S’arriben a fer tres collites l’any perquè són terres molt productives i
es beneficien de tenir Barcelona a
prop per vendre-hi el que es recull”, diu. “Alimenten la mà d’obra de la gran ciutat”, afegeix.
Malgrat això, ja en aquells anys
es pot començar a intuir el que
serà el futur industrial de la zona.
El fet que el territori estigui regat
pel Llobregat, un riu eminentment
industrial, permet els primers esbossos d’una indústria incipient.
“Hi haurà fàbriques tèxtils a Santa Eulàlia i de construcció al que
avui és el barri de Sant Josep”, assenyala Domínguez. Amb tot, no
serà fins al 1915 que es viurà un
boom demogràfic i industrial.

“Al delta del Llobregat
s’hi feien tres collites
l'any perquè eren
terres molt productives
i es beneficiaven de
tenir Barcelona a prop
per vendre-hi
el que es recollia”

“A fora dels murs
de Barcelona no
es podia construir
a una distància que
correspongués al tret
d'una bala de canó,
és a dir, uns 1.000
o 1.200 metres”

EL PRIMER FERROCARRIL
Al tombant de segle, Badalona i el
Baix Maresme són dos territoris
avançats a la seva època. Diu la llegenda que Miquel Biada, un mataroní que ha fet fortuna a Amèrica, quan presencia la inauguració del primer ferrocarril espanyol a Cuba, l’any 1837, exclama:
“Quan torni al meu país uniré Barcelona amb el meu poble amb ferrocarril”. Després de molts pelegrinatges, l’indià compleix el seu
somni el 1848. Aquell ferrocarril,
el primer de tota la Península,
canviarà la història del territori.
Segons la historiadora Montserrat Carreras, abans de l’arribada
del tren Badalona és un poble agrícola. “Hi ha petits tallers tèxtils,
però a partir de mitjans de segle es
produeix un procés d’industrialització molt fort”, assenyala. A la
ciutat s’hi instal·len fàbriques de
cristall, de galetes, de cordes per
a la Marina o fàbriques tèxtils.
“Aquestes indústries se situen a
banda i banda del ferrocarril i, en
molts casos, les mateixes fàbriques
tenen petites vies de tren que enllacen amb la línia general”, afirma Carreras.
El tren ràpidament atrau la
població de fora fins a la regió.
Així, Badalona passa de tenir
5.700 habitants el 1848 a tenir-

ne més de 19.000 el 1905. “En
aquell temps, la gent canvia
molt de residència perquè viu de
lloguer i, en gran part, a Badalona venen de la Catalunya rural.
Però més tard, cap al 1920, també arribarà molta població de la
resta de l’Estat”, afirma la historiadora.
La industrialització també es
veu afavorida per un altre fet. La
zona fabril per excel·lència del
nord barceloní, Sant Martí de
Provençals, està sobresaturada, i
a Badalona els terrenys són més
barats. Tot i que les seus seguiran
a Barcelona, la burgesia de la
capital catalana i alguns inversos
estrangers instal·len les seves fàbriques al poble que el 1897 aconseguirà la categoria de ciutat. Al
mateix temps, aquest procés d’industrialització va aparellat amb
una pèrdua gradual de la pesca al
municipi i, en sintonia amb el que
passa a tota la metròpoli, amb el
naixement d’un moviment obrer que aquell any s’intenta reprimir amb el Procés de Montjuïc. La metròpoli comença a ser
la metròpoli.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Condol | Mor Diego Pérez, expresident de Creu Roja
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L’expresident de Creu Roja de Viladecans i del Club Handbol Gavà, Diego Pérez, va morir
el passat 10 de novembre a 67 anys. Pérez va ser també fundador a la ciutat del Partit
Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, que es va acabar integrant al PSC i al PSOE.

Viladecans renova el projecte
per acollir estudiants refugiats
» La iniciativa neix de la col·laboració entre l’Ajuntament, Agbar i la UB
» “No és fàcil trobar-te en un nou lloc sense recursos”, diu un dels joves

SOLIDARITAT4“No és fàcil trobar-te en un nou lloc sense recursos, sempre necessites suport i esperança”. Són paraules
d’un estudiant refugiat de la
Universitat de Barcelona (UB)
que s’ha beneficiat del programa que, des de fa uns anys, impulsa l’Ajuntament, la Fundació
Agbar i la UB perquè la ciutat
esdevingui un centre d’acollida
i acompanyament de joves que
han hagut de marxar del seu
país. Ara, aquest programa s’ha
renovat, fet pel qual Viladecans continuarà sent la casa
d’aquests refugiats.
A principis de mes hi va haver una reunió a l’Ajuntament
entre representants municipals,
com ara l’alcalde, Carles Ruiz, i
la regidora de Serveis Socials i de
Solidaritat, María Ávila, la vicerectora d’Igualtat de la UB,
Montserrat Roig, i el conseller
delegat d’Aigües de Barcelona
(Agbar), Felipe Campos, que

Reunió al consistori entre les parts implicades en el projecte. Foto: Agbar

van fer una repassada a tot allò
que ha aconseguit aquest programa en els últims anys. En
concret, fruit d’aquesta triple
suma d’esforços s’han acollit un
total de 12 estudiants a la ciutat.
“Participar en un programa com
aquest és una oportunitat única
de captar i crear talent”, va dir
l’alcalde Ruiz. Per la seva banda,
Campos va assenyalar els beneficis que tenen les col·laboracions

publicoprivades “que ofereixen
oportunitats que milloren l’ocupabilitat de les persones”.
Amb tot, aquesta iniciativa ha
permès que una dotzena de joves se sentin com a casa a la ciutat. Així ho van expressar dos
dels estudiants beneficiaris durant la reunió. “Aquestes ajudes
que hem rebut ens han servit per
acabar els nostres estudis”, assenyala un dels joves.

L’Institut Torre-roja rep un
premi del Cercle d’Economia

Foto: Cercle d’Economia

GUARDÓ4L’Institut Torre-roja
ha rebut el Premi CaixaBank
Dualiza a la millor iniciativa catalana d’un centre de formació
professional en el marc dels Premis Ensenyament. La Fundació
Cercle d’Economia, entitat organitzadora dels guardons, ha
destacat la feina del centre educatiu a l’hora d’acompanyar i
orientar els seus alumnes. Per altra banda, en destaca la creació
d’una aula de professionalització

per a alumnes amb manca de
motivació i baix rendiment, així
com la integració al programa
Xcelence Escoles, per millorar
l’orientació dels estudiants.
L’encarregat de recollir el
guardó a la gala del 14 de novembre va ser l’exdirector del
centre, Manel Merino, que va
destacar que, arran de la pandèmia, van decidir posar especial
èmfasi en la part “emocional i
personal” de l’alumnat.

La ciència, protagonista en
una setmana plena d’actes

EDUCACIÓ4Viladecans ha celebrat entre el 12 i el 20 de novembre la 27a edició de la Setmana de la Ciència, un esdeveniment que ha omplert la ciutat
d’activitats relacionades amb el
món científic. En aquest sentit,
s’han celebrat tallers i demostracions, i s’han fet ponències per
a la ciutadania en general i les famílies en particular.
A més, en aquesta edició s’ha
recuperat l’observació del cel, al
parc de Can Xic, per contemplar
els planetes de Júpiter i Saturn,
una activitat que estava previs-

ta per al març, però que no es va
poder celebrar pel mal temps.
Per altra banda, el consistori
també va organitzar rutes científiques per la ciutat, dirigides
per dinamitzadors.
També es van fer tallers per
fabricar sabó natural i per fer el
famós moc verd, una gelatina
viscosa a través de la qual els infants van descobrir els polímers.
A banda, a l’Ateneu Pablo Picasso es va fer el dia 15 de novembre una xerrada sobre el
mètode científic i la importància
de ser-ne fidel quan s’investiga.

Viladecans esdevé l’epicentre
internacional de l’‘scrap’

La fira va aplegar milers de persones. Foto: Ajuntament

FIRA4El Cúbic va acollir el cap
de setmana del 5 i 6 de novembre la fira Scrap Crea&Decora,
un referent en l’àmbit mundial
de l’art de l’scrap, que cada cop
aplega més adeptes i que consisteix a fer treballs manuals
amb pedaços de qualsevol material. La cita va comptar amb
una seixantena d’expositors, un
80% més que l’any passat, quan
es va celebrar la primera edició.
De fet, hi va haver creadors provinents de Polònia, França, Hongria, Argentina i Colòmbia, entre altres països. Sense anar més

lluny, aquell cap de setmana es
van deixar veure molts influencers d’aquest art, com ara l’artista polonesa Aida Domisiewicz, més coneguda com a
13@arts, o l’argentina Viviana
Caamaño d’Artesania taller.
A banda del Cúbic, enguany
la mostra va oferir un altre escenari, com és la plaça de la Mediterrània, de 1.000 metres quadrats, on també es van fer algunes de les activitats programades. Amb tot, milers de veïns i
gent d’altres ciutats van passar
aquell cap de setmana per la fira.
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Perfil | La cara visible d’ERC a Viladecans
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Bàrbara Lligadas és llicenciada en Ciències Polítiques i en Antropologia Social i Cultural i
treballa com a tècnica de prospectiva i Agenda 2030 a ERC. Per quarta vegada serà la cap
de llista dels republicans a Viladecans de cara a les eleccions municipals del maig vinent.
Foto: F.J.R.

“El ‘hub’ del Parc Agrari
sona a excusa per
construir-hi a dins”
Bàrbara Lligadas / Candidata d’ERC a l’alcaldia de Viladecans
Parlem amb Bàrbara Lligadas al despatx que la formació té a l’Ajuntament per
repassar l’actualitat municipal i comarcal. La candidata republicana a l’alcaldia
creu que cal més ambició per part del govern local i proposa pensar l’àrea
metropolitana i el país en global. “No pot ser que cada municipi vagi a la seva”, diu.

Francisco J. Rodríguez
VILADECANS
ostès sempre diuen que el
govern de Carles Ruiz està
instal·lat en la “comoditat de gestionar”, però és una fórmula que funciona, tenint en
compte els resultats electorals
del PSC. Quina és la recepta que
planteja ERC per a la ciutat?
Sortir d’aquesta zona de confort.
Deixar de gestionar i passar a governar. Una part de la ciutadania té
assimilat que aquí no hi ha res a fer
i, per tant, no vota a les municipals.
Volem fer-los veure que som capaços de gestionar i d’aprofundir en
una manera diferent de veure la ciutat. Ells [el PSC] continuen amb dinàmiques del segle passat, quan
l’important era urbanitzar les ciutats
perquè sorgien del no-res. Hem de
deixar de créixer en algun moment i garantir els serveis de la ciutadania que ja hi viu.

V

Quines són les seves expectatives electorals de cara al 2023?
Creixerem força. Estem convençuts
que escurçarem molt les distàncies
amb els socialistes. Creiem que hi
ha una part de la ciutadania, i un
votant més jove, que veu que es
poden canviar les coses.
Es veuen amb força per trencar
la majoria absoluta del PSC?
Sí. Creiem que trencarem la majoria absoluta. La gent ens veu com
una eina útil. Posem debats sobre
la taula, pressionem i aconseguim
coses que, malgrat que no reconeguin que són nostres, s’acaben fent.
Ha parlat del creixement urbà. A
la ciutat hi ha els projectes de
Llevant o d’Oliveretes, que vostès no veuen bé. L’alcalde, però,
defensa que per diversificar l’economia calen hotels i oficines...
Sí, però, a quin preu? És cert que estan arribant empreses importants

a Viladecans, però majoritàriament
venen amb els seus treballadors.
Amb l’outlet també es van omplir la
boca, però caldria preguntar quants
dels seus treballadors són de Viladecans. La gent hi va a comprar i
marxa, no puja a la ciutat. No podem portar empreses a la babalà.
Què proposen, doncs?
Com a republicans, parlem de la Catalunya sencera. Cal pensar el país
en el seu conjunt, i l’àrea metropolitana ha de ser conscient de què representa per fer una aposta global.
No pot ser que cada municipi vagi
a la seva. És important treballar en
xarxa i mancomunar serveis.
Aquest fenomen es fa palès en les
polítiques d’habitatge o en l’urbanisme. De fet, hi ha un projecte urbanístic, el de Can Sellarès,
que afecta Gavà i Viladecans i que
ha acabat als tribunals. L’Ajuntament, però, al·lega que compta amb el beneplàcit veïnal...
Els veïns volien un espai de serveis
que s’ha anat degradant, que és el
que acostuma a fer sempre el consistori: deixa caure les coses i explica que surt més car arreglar-les
que començar de nou. Aquesta és
l’estratègia de l’equip de govern.
Estem perdent sòl públic que podria servir per fer-hi serveis.
Parlant d’habitatge, fa un temps
van posar sobre la taula la solució de la masoveria urbana. Com
es podria aplicar a Viladecans?
És una fórmula que permet que edificis que estan tancats puguin ser
utilitzats per veïns que no hagin de
pagar per viure-hi, a canvi de tenirne cura. També posem sobre la taula propostes de cooperatives d’habitatge. El que segur que no ajuda
és no tenir clar quins pisos buits hi
ha a Viladecans mentre continuem
construint-ne de nous.
I l’habitatge protegit?
Ens diuen que hi ha un percentatge molt gran del Pla de Llevant que

serà habitatge social. Però n’hi ha
de moltes tipologies, i no serà precisament la més barata la que tindrem. I la gent jove no es podrà
permetre els preus del Pla de Llevant, tal com està l’economia.
Una altra de les grans qüestions
és el transport públic. Recentment, l’AMB ha multat l’empresa concessionària del servei de
busos, Avanza, amb 300.000 euros pel mal servei. Creuen que
l’AMB fa tot el que pot per solucionar el problema?
No. Fa un any que la ciutadania pateix un mal servei d’autobusos,
perquè no es va cuidar el traspàs de
l’empresa que deixava el servei. No
s’està donant la cara.
I l’Ajuntament?
Tampoc. Falta lideratge i empatia.
S’hauria d’haver vigilat des del primer moment. La ciutadania i els
treballadors d’Avanza estan patint una situació deplorable.

“Diem de Madrid, però
tenim infraestructures
que són molt radials
amb Barcelona”
Això pot provocar una fuga de
viatgers cap al vehicle privat...
Aquests ajuntaments socialistes
s’omplen la boca de l’agenda urbana i la sostenibilitat i, mentrestant, estem fent que la gent confiï
cada cop menys en el transport públic. I també estem implementant
les Zones de Baixes Emissions, que
hi estem molt a favor, però han de
venir acompanyades de recursos.
La connectivitat en transport
públic entre les ciutats del Baix
Llobregat és millorable?
Sí. Ens queixem molt de Madrid,
però aquí hem dissenyat algunes
infraestructures que són molt radials amb Barcelona.

El Metro del Delta, projecte que
sembla que s’ha desencallat,
pot ser una solució a tot plegat?
En aquest tema sempre explico la
mateixa anècdota: jo havia d’anar a la universitat amb aquest Metro del Delta. Fins que no el vegi, no
m’ho creuré.
El que sí que sembla que està en
marxa és el projecte de hub que
Viladecans, Sant Boi i Gavà volen
implementar al Parc Agrari per
fer-lo rendible. Què en pensen,
d’aquesta iniciativa?
De moment és un titular, i ens
sona malament d’entrada. Uns
equips de govern que mai no s’han
cregut el Parc Agrari, ara de cop surten amb aquesta proposta que no
expliquen. Ens fa patir això de hub.
Ens sona a excusa per construir a
dins del Parc Agrari.
I com fem rendible la pagesia?
És necessari fer un banc de terres.
A Viladecans i a Gavà, les parcel·les
són més petites i la gent no pot viure d’això. En canvi, un banc de
terres pot permetre tenir més extensió per subsistir.
L’Ajuntament ha impulsat el tomàquet cherry com a marca local vinculada al Parc Agrari.
Hi estem d’acord, però s’hauria
de ser més ambiciós. La informació
no és gaire clara i els pagesos van

una mica perduts. Però el més
greu és que creiem que no s’explica
bé la informació a la ciutadania. No
se li explica i no se l’escolta.
Continuem amb medi ambient,
en concret amb el serial de la protecció del Delta. Consideren que
la proposta de la Generalitat és
bona? Ruiz creu que no.
El Delta s’ha de protegir tant com
sigui possible, però ha de ser compatible amb l’activitat agrícola. Fa
més de 10 anys que la UE demana
aquesta protecció, i hi ha una multa que ens caurà si no es fa. Hi ha
una Generalitat que ha d’entomar aquesta patata calenta i està
fent el que bonament pot. Ara
toca perfeccionar aquesta proposta perquè tots els agents de la
zona n’estiguin satisfets.
En aquest escenari, també apareix el debat sobre l’aeroport.
Creuen que s’ha d’ampliar la infraestructura?
En els termes que es va presentar
des de Madrid, no. El problema,
però, no és només la pista, sinó la
ciutat aeroportuària plantejada. El
nostre alcalde i el seu equip sempre han estat al costat dels projectes que han amenaçat el Delta. Necessitem un hub al Prat,
però ha d’estar pensat en xarxa,
perquè al país tenim altres aeroports que estan infrautilitzats.
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“No em veig governant d’una altra
manera que no sigui amb el PSC”
Lluís Mijoler
Alcalde del Prat

A. Nadeu / F. J. Rodríguez
Fotografia: J. Chichelnitzky
alcalde del Prat ens rep a la
Casa de l’Energia, un espai
d’assessorament en pro de la
transició energètica. De fet, el primer que transmet energia és el
mateix Lluís Mijoler, que parla convençut i defensa amb fermesa les
seves idees. Ja no és aquell candidat de les últimes eleccions que
s’expressava calculadament cautelós davant el repte de rellevar l’històric Lluís Tejedor. Els tres anys i mig
d’alcaldia es palpen en l’ambient.
Entre les parets verdes d’un jardí
vertical, el líder dels comuns al Prat
fa bandera de la defensa del medi
ambient i es mostra convençut que
l’aeroport no es pot ampliar.

L’

“El partit no ha acabat”. Això ho
va dir vostè la tarda que la ministra Sánchez anunciava la suspensió de l’ampliació de l’aeroport.
Des d’aleshores, diverses veus
empresarials i polítiques han demanat que es reprengui el projecte. El Parlament també ha
aprovat fa poc una moció que
insta el Govern a tirar-lo endavant. Tem que en qualsevol mo-

ment es torni a reactivar aquesta
ampliació?
Si passa, passarà quan s’hagi de tramitar el nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA), ja en la
pròxima legislatura estatal. Ara hi ha
moviments, el tema fa xup-xup,
però més enllà del soroll... Res. Hi ha
processisme aeroportuari. Els que
s’ho imaginen, tot i ser conscients
que no és possible, es pensen que

“Els pagesos
del Parc Agrari
saben que les
terres necessiten
protecció”
poden treure’n rèdit polític. El que
calen, ja ho hem dit molts cops, són
inversions per interconnectar els
aeroports catalans.
La protecció de la Ricarda és una
línia vermella per a vostès. Fa
pocs dies, el president de Pimec,
Antonio Cañete, va proposar un
ús independent de les pistes de

l’aeroport per no afectar aquest
espai natural. Què en pensa?
Són alternatives, com quan vam
presentar informes dient que, si realment calia aquest creixement,
havia de ser a través de la interconnectivitat. El Port està treballant bé
i està apostant per la intermodalitat del vaixell amb el ferrocarril per
descarbonitzar les carreteres de camions. És curiós veure com el mateix govern de l’Estat, a l’altra
banda del riu, pretén mantenir l’increment de vols sense límit.
Aquesta proposta de Pimec generaria més impacte als veïns de
la zona en termes de soroll. I l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia,
ens deia fa uns mesos en una entrevista que “el soroll és una línia
vermella”per a ells. Aquí cadascú
fa la seva guerra...
Mirin: Andreu Mas-Colell va arribar
a dir que potser una solució seria
treure els veïns de Gavà Mar, expropiar aquella zona i fer soroll.
Que hi passin els avions per sobre.
Això ens sembla una bestiesa, oi?
En canvi, no ens importa pensar
que ens podem carregar uns espais naturals. Ningú es plantejaria
fer això als Aiguamolls de l’Empordà o al Delta de l’Ebre, però
aquí, com que és l’àrea metropoli-

tana, endavant. Sembla que la natura només l’hem de protegir a la
Cerdanya o a la Vall d’Aran. No, senyors, a l’àrea metropolitana també
tenim l’obligació de protegir els espais naturals.
“No ens enganyem, no ens hi
oposem perquè siguem uns hippies que volen protegir uns
ocells i uns bassals, ens hi oposem perquè no és necessària”.
Això és el que va dir vostè el
maig en una conferència en referència a l’ampliació de l’aeroport. Quin és, llavors, l’argument
de més pes per oposar-se a l’ampliació, l’ambiental o el logístic?
Tots dos són igual d’importants.
Perquè l’aeroport tingui una connectivitat internacional més gran hi
ha altres infraestructures que es
poden interconnectar a través de
l’alta velocitat. No hi ha absolutament cap argument que es pugui
donar a favor d’ampliar l’aeroport
del Prat. No pots encabir una ampliació en un espai on no hi cap.
L’alcalde de Cornellà i vicepresident executiu de l’AMB, Antonio
Balmón, va dir l’altre dia que el
debat de l’aeroport s’havia plantejat d’una manera errònia, com
si fos la Ricarda contra l’aero-

port, David contra Goliat, i va demanar entomar-ho “sense passions”. I Carles Ruiz, alcalde de
Viladecans, ens va comentar recentment que aquest debat
havia estat “epidèrmic”. Què en
pensa d’aquestes afirmacions?
Balmón és un gran amic meu. Entenc el que diu. Evidentment que
no es va abordar bé el debat, això
ho vam dir des del principi. Molt
encertadament, ara ell està dient
que el debat ha de ser pausat, i s’ha
de fer seriosament i amb temps.
No podem decidir en tres mesos si
ampliem o no un aeroport. I pel
que fa a Viladecans, ells tenen un
model diferent d’entendre el Delta
del que tenim nosaltres.
Ara que citàvem Balmón, el març
va anunciar que l’AMB vol impulsar un sistema de seguretat
metropolità. Creu que tenim un
problema de seguretat?
Crec que l’esquerra tenim un problema de discurs pel que fa a la seguretat. La dreta se sent molt
còmoda amb aquest discurs; forma
part del seu ADN. L’esquerra l’hem
defugit. Que se’n parli em sembla
molt bé, perquè l’esquerra té un
model de seguretat. Crec que Balmón vol situar el debat de cara a
unes municipals en les quals ja4
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“Sembla que la natura només
l’hem de protegir a la Cerdanya”
3sabem que la dreta traurà aquest
tema. En primer lloc, hi ha d’haver
una millor coordinació de l’AMB. I
després necessitem la llei de policies locals, per uniformitzar-les i
equiparar-les als Mossos. No oblidem que els ajuntaments sempre
tenim la responsabilitat de la seguretat, però no en tenim la competència, que la tenen els Mossos.
Crec que abans de fer propostes
hem de fer una bona diagnosi, de
la mà de la Generalitat.
Ara que parlem de model de seguretat, vostè va anunciar la instal·lació de càmeres en diversos
punts de la ciutat. Aquest ha de
ser un dels elements del model
de seguretat de l’esquerra?
S’ha de veure qui té la legitimitat
per declarar-se prou honest per
controlar aquestes dades. La dreta
utilitza aquests mitjans per controlar més la població. Nosaltres som
persones prou honestes per dir
que no en farem un ús indegut, de
la mateixa manera que no fem un
ús indegut de les dades dels serveis
socials o del padró. És interessant
l’ús de càmeres? Potser massivament no, però hi ha punts on ens
poden ajudar a millorar sobretot la
percepció de seguretat. Doncs femho, no passa res.

“Les càmeres
ens poden
ajudar a millorar
la percepció
de seguretat”
Continuant amb qüestions metropolitanes, a Ada Colau sovint
se li retreu poca presència als
municipis metropolitans. Suposem que vostè no ho compartirà,
però creu que s’ha fet prou feina
des de l’AMB durant aquests
anys liderada per l’alcaldessa de
Barcelona?
S’ha fet prou feina en la mesura que
s’ha pogut fer. L’equilibri polític a
l’AMB és complex. Però en tot el que
és supramunicipal, on ens trobem
alcaldes i alcaldesses, les coses solen
funcionar. També hi hauria d’haver
més interès per part de la ciutadania envers l’AMB, però això no es resoldrà mentre el sistema d’elecció
dels presidents i vicepresidents no
sigui per sufragi directe. Un alcalde
o alcaldessa metropolitana ha de
ser escollit per la ciutadania.
Acotant més la mirada, de vegades costa veure’ls de la mà dels
seus municipis veïns, com és el

cas del projecte de hub per al
Parc Agrari que han impulsat Viladecans, Sant Boi i Gavà. Hi influeix el color polític?
Hi influeixen molt les persones,
també. Amb l’alcaldessa de Sant
Boi, Lluïsa Moret, ens entenem perfectament. Quan Viladecans presenta aquest hub ni ens convida. Ja
dona per suposat que nosaltres hi
estarem en contra.
I és així?
Primerament, no sabem de què
parlen. Hub és un concepte tan buit
que pot dir moltes coses com no dir
res. Temem que pugui haver-hi indústries de transformació agroalimentària en comptes del que hi ha
d’haver: carxofes, tomàquets i raves.
Parlem d’un hub alimentari? Si el
Parc Agrari ja ho és: és el rebost de
l’àrea metropolitana.
S’han reunit amb ells per parlar-ne?
No. En això del hub no he tingut cap
comunicació de ningú, més enllà del
que he pogut parlar personalment,
de forma informal, amb l’alcaldessa
de Gavà i la de Sant Boi. Sí que ens
hem reunit des del 2019 per parlar
de la millora de la gestió dels espais
naturals del Delta i del Parc Agrari. I,
mentrestant, els terratinents van
dient que necessiten millorar la gestió del Parc Agrari i que la zona ZEPA
és la mort de la pagesia.
La consellera Teresa Jordà va visitar el Prat precisament per presentar la proposta d’ampliació de
les zones protegides al Delta que
ara comentava, la qual alguns
ajuntaments veïns titllen de precipitada. S’ha fet a correcuita?
No. Si van trigar més d’un any!
Podem retreure moltes coses al Govern i a la consellera, però haver fet
això a correcuita, de cap manera.
En tot cas, els pagesos han alertat que l’ampliació de l’espai protegit al Delta pot perjudicar
l’activitat agrària i ja hi han presentat al·legacions. Creu que la
proposta de la Generalitat té poc
en compte la pagesia?
No es tracta de dibuixar línies. Necessitem un pla de gestió per veure
com protegim la pagesia. Els pagesos que hi treballen saben i entenen que les terres necessiten un
grau de protecció, perquè, si no,
acabarem no tenint pagesia a l’àrea metropolitana.
Continuem parlant de medi ambient. Els col·lectius ecologistes
com SOS Baix denuncien un increment dels plans urbanístics i
advoquen per una moratòria
constructiva. Què n’opina?
Depèn del territori. L’únic que critico
a SOS Baix és que ho posen tot al
mateix sac. No té res a veure l’Olla

del Rei de Castelldefels amb l’ARE
Eixample Sud del Prat o el PDU de
l’Hospitalet. Són espais i models totalment diferents. Els fa falta precisar una mica el que diuen per
carregar-se encara més de raons.
Vostès plantegen un projecte de
5.400 pisos a l’àmbit EstacióSeda-Paperera, al nord de la ciutat, que la plataforma Ni un pam
de terra, aliada en contra de
l’ampliació de l’aeroport, qualifica de “faraònic”. Tenen raó?
Aquest és un model d’urbanisme
ecologista. Els urbanistes ecologistes aposten per reconvertir antigues
zones industrials en comptes de
guanyar espai a àrees naturals o
agrícoles. Aquest serà un barri de
zero emissions i farà que tinguem
un parc de lloguer públic més ampli.

“Fa 40 anys
que governem
el Prat i els
portem
amb orgull”
Arribem al final de l’entrevista
repassant el panorama de cara a
les eleccions municipals de l’any
vinent. Quines són les expectatives dels comuns al Prat?
Revalidar la nostra majoria i l’alcaldia. Fa 40 anys que governem
aquesta ciutat i creiem que tenim
un model construït conjuntament
amb la ciutadania.
A l’Hospitalet, per posar un exemple, el seu espai polític, el dels
comuns, critica el PSC precisament perquè fa 40 anys que hi
governa...
Quan em diuen que fa 40 anys que
governem, els responc que els portem amb orgull. Som gent honesta
i propera que coneix els problemes
dels veïns i veïnes i els resol, i això
ho fem amb nota.
Els seus potencials rivals a les
urnes són el PSC, amb qui ha governat els últims anys, però
també ERC, que fa anys que creix
a l’àrea metropolitana. Quina de
les dues formacions preocupa
més Lluís Mijoler?
Cap d’elles. Són dos partits amb els
quals ens hem entès bé tradicionalment. Evidentment, el nostre
soci preferent és el PSC. Estic segur
que revalidarem aquest equip de
govern. No em veig governant
d’una altra manera que no sigui
amb el PSC, i estic segur que el PSC
també ho pensa.<

– De vegades costa veure’ls
de la mà dels municipis veïns.
Hi influeix el color polític?
– Hi influeixen les persones.
Amb l’alcaldessa Moret ens
entenem perfectament.
– S’han reunit amb Viladecans,
Gavà o Sant Boi per parlar del
projecte de ‘hub’ al Parc Agrari?
– No, més enllà del que hem
pogut parlar informalment.
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Projecte | Pas endavant per fer realitat la Comunitat d’Energia
Novembre 2022

El Ple del novembre va donar el tret de sortida a la recerca de socis que vulguin col·laborar
amb la Comunitat Energia del Prat, un òrgan que permetrà que veïns, empreses o entitats
s’organitzin per proveir-se d’energia i proporcionar-ne de més econòmica.

Descarten afectacions a l’aigua
arran del foc a la depuradora
» La instal·lació va deixar de funcionar temporalment per les flames
» Les anàlisis realitzades al Prat no detecten cap paràmetre alterat
Francisco J. Rodríguez
EL PRAT
L’aigua del Prat no va patir cap
afectació arran de l’incendi a la
depuradora de la nit del 10 de novembre. Així ho va certificar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
l’endemà, i han confirmat a Línia Mar fonts de la institució a
partir dels resultats de les anàlisis de les mostres que van prendre aquell dia al riu. “No s’ha detectat cap paràmetre alterat respecte de l’estat habitual d’aquest
tram del riu”, informen.
Arran de l’incendi, la mateixa ACA va informar d’una possible afectació de la qualitat de l’aigua al tram final del riu i a les
platges. Tanmateix, les inspeccions sobre el terreny que es van
fer l’endemà del foc no van detectar cap alteració visual de l’aigua ni es van trobar peixos morts.

L’ACA ha analitzat l’aigua de set punts diferents del Prat. Foto: ACA

Des de l’agència recorden
que la nit de l’incendi van tenir
lloc fortes pluges, de més de 60
litres, fet que va fer multiplicar
per cinc el cabal del riu. Això, al
seu torn, hauria incrementat la
capacitat de dilució de l’aigua
sense depurar que s’hi va abocar
temporalment. I és que la depuradora, a causa de l’incendi, va
deixar de funcionar unes hores.

Sigui com sigui, des de l’Ajuntament van informar que el
subministrament d’aigua de
boca per als veïns no estava
afectat per l’abocament. Així i tot,
es va activar el pla d’emergències
municipal i el Centre de Coordinació Operativa Local per fer
seguiment, conjuntament amb el
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Pérez (PSC):“Ja podem dir
que Mijoler no és Tejedor”

Pérez, al mig. Foto: PSC

POLÍTICA4El candidat del PSC
a l’alcaldia, Juan Pedro Pérez, va
ser presentat de manera oficial a
mitjans de mes en un acte al qual
van assistir alcaldes del Delta
com Carles Ruiz, de Viladecans,
o Gemma Badia, de Gavà, a més
del ministre de Cultura, Miquel
Iceta, entre altres.
Pérez va dir que surten “a guanyar”. “La ciutat necessita un
canvi de cicle”, va expressar en el
seu discurs. El candidat també va

criticar la gestió de l’actual alcalde, Lluís Mijoler, amb qui governa com a primer tinent d’alcaldia. “Després de quatre anys
governant amb els comuns, ja podem dir que Mijoler no és Tejedor; les coses ja no van tan bé”, va
etzibar el candidat socialista. Sigui com sigui, Mijoler declara en
una entrevista que Línia Mar publica en aquest número que no es
veu governant d’una altra manera
que no sigui amb el PSC.

Els empresaris, en contra
d’allargar la tercera pista

AEROPORT4Els empresaris
del Prat, a través de l’entitat El
Prat Empresarial, han mostrat
els seus dubtes sobre els beneficis d’ampliar la tercera pista
de l’aeroport, “vist que afectaria inevitablement els espais
naturals protegits de la Ricarda i el Remolar”. En aquest
sentit, l’empresariat pratenc
aposta per la interconnexió entre els aeroports catalans. Per a
l’entitat, allargar la tercera pista “seria un altre pedaç per
ajornar una vegada més el gran
debat sobre la logística a nivell

nacional, i que [l’aeroport] el
Prat sol no pot solucionar”.

L’ATERNATIVA DE PIMEC
Per la seva banda, el president de
PIMEC, Antonio Cañete, ha posat sobre la taula la possibilitat
d’una gestió independent de la
primera i tercera pista de l’aeroport si es vol evitar l’ampliació
de la tercera pista i l’afectació de
la reserva natural de la Ricarda.
Aquesta mesura, però, generaria més impacte i soroll sobre els veïns de la zona, especialment a Gavà i Castelldefels.

El pratenc Oriol Vidal posa
la imatge a la Fira Avícola

Imatge de la presentació dels cartells de la fira. Foto: Ajuntament

TRADICIÓ4Quan queden pocs
dies perquè comenci un dels esdeveniments més importants i
estimats del Prat, la Fira Avícola, ja es coneixen els cartells de
l’edició d’enguany, obra de
l’il·lustrador pratenc Oriol Vidal.
Les obres van ser presentades el 9 de novembre al Centre
d’Art Torre Muntadas, amb la
presència de representants municipals. Les il·lustracions fan un
homenatge a l’essència i l’esperit pratenc, amb productes típics
de la ciutat com la carxofa i el
Pota Blava, així com referències

a edificis singulars com l’Ajuntament, la Torre de l’Aigua o l’església, entre altres. “L’element
distintiu de cada cartell és l’skyline-cresta, amb elements adaptats al caràcter de casa mostra”,
va explicar Vidal.
La Fira Avícola se celebrarà
enguany del 2 al 4 de desembre
a la Granja de la Ricarda, un espai d’uns 19.000 metres quadrats que acollirà expositors de
tota classe. A més, s’hi podrà descobrir com és la cria del pollastre Pota Blava i comprar productes tradicionals.
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Equipaments | Renoven la pista de bàsquet de la Muntanyeta

Novembre 2022

La Gasol Foundation i l’Ajuntament han sumat esforços per renovar la pista de bàsquet
del parc de la Muntanyeta. El disseny de l’equipament ha anat a càrrec de l’artista urbà Digo
Diego i està previst que aculli activitats familiars per promoure els hàbits d’una vida saludable.

Sant Boi combat i dona
visibilitat a la covid persistent
» Posen en marxa una prova pilot de suport als pacients afectats
» El programa contempla ajut psicològic: “Els ajudem a perdre la por”
Francisco J. Rodríguez
SANT BOI
Més de 13 milions de persones
s’han contagiat de covid a Espanya. D’aquests, es calcula que
1 de cada 10, és a dir, més d’un
milió, està afectat per l’anomenada covid persistent, una malaltia que afecta diverses parts
del cos. De fet, la pateixen persones que, malgrat haver superat la covid, continuen manifestant símptomes més de sis mesos després d’infectar-se. “Sol ser
gent que no havia estat mai malalta i ara es troba amb aquesta
situació i necessiten suport”,
afirma a Línia Mar Rosé Soler,
cap del departament de Salut
Comunitària de l’Ajuntament.
Davant d’aquest problema de
salut, Duet Sports, adjudicatària
de la gestió del pavelló Pau Gasol,
va posar en marxa una iniciativa
que, des del punt de vista de
l’esport i l’activitat física, volia ajudar aquestes persones. En concret, combatia els efectes de la covid persistent a través del treball
de la musculatura. Però aquesta
afectació va més enllà dels músculs i, en segons quines persones,
pot arribar a deixar seqüeles respiratòries, cardíaques i fins i tot
psicològiques.
És per aquesta raó que l’Ajuntament va decidir recollir el
guant de Duet Sports i col·laborar plegats per dissenyar un
programa que abordés la covid
persistent des de diferents àmbits. És per aquest motiu que a
la feina física amb els pacients
s’hi ha afegit un espai de suport

Algunes pacients del programa RAF. Foto: Ajuntament

psicològic, facilitat per l’Ajuntament. D’aquesta manera naixia
el Programa de Recuperació
mitjançant l’Activitat Física i
Salut Post Covid-19 (RAF), que
des de fa algunes setmanes ajuda 40 santboians afectats amb
covid persistent.

DE TOTES LES EDATS
Segons explica la regidora d’Esports, Antonia Barragán, en una
conversa amb aquesta publicació, l’espectre d’edat dels pacients oscil·la entre els 25 i els 65
anys. L’edil destaca que el programa és una prova pilot amb
voluntat d’esdevenir un servei fix
per a la comunitat, preferiblement gratuït, tot i que encara
s’ha d’estudiar.
Barragán informa que aquesta prova pilot s’acabarà el primer
trimestre del 2023. Llavors serà
el moment d’analitzar-ne els resultats i veure com ha funcionat
entre els pacients. “A falta de l’informe científic, tenim molt bones
sensacions”, reconeix la regidora. Soler, per la seva banda, cor-

robora aquesta percepció. “Els
professionals ens informen que
els pacients milloren”, afirma.
Amb tot, aquest és un projecte multidisciplinari en el qual
col·laboren els CAP i la unitat de
rehabilitació de l’Hospital Sant
Joan de Déu, que han derivat pacients cap al projecte, als quals
s’atén segons les seves necessitats. També cal destacar l’ajut de
Francisco Mena, metge especialitzat en aquesta afecció.
A més, Barragán i Soler remarquen la feina que fan els
psicòlegs, que proporcionen un
suport emocional sovint oblidat. “El fet de sortir de casa i veure que hi ha gent que pateix
com ells és molt beneficiós. Els
ajudem a perdre la por”, assenyala Soler, que lamenta que no
se’n parli gaire dels efectes de la
covid persistent, ara que la pandèmia ha afluixat.
Sigui com sigui, Soler planteja la possibilitat de crear, en un
futur, grups de suport on els
afectats puguin expressar les
seves emocions i neguits.

Els ferrocarrils, camp de proves
d’una eina pionera al món

INNOVACIÓ4En el marc del
congrés Tomorrow Mobility,
Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) i l’empresa Siemens han
presentat una eina que serveix
per digitalitzar el control de les
línies des del núvol. De fet,
aquest programari s’està provant
a l’estació de Sant Boi.
Segons informa FGC, aquesta eina és la primera amb tecnologia WESTRACE@DS3 que
es prova en una infraestructura
ferroviària en tot el món. Tal
com ha detallat l’empresa ferroviària, aquesta tecnologia per-

met allotjar al núvol els sistemes
de control de la senyalització, les
agulles i els sistemes de frenada
automàtica dels combois, que actualment se situen sobre el terreny de forma distribuïda al
llarg de les línies.
Per tot plegat, FGC ha assegurat que la nova eina permet
“augmentar la resiliència de la
infraestructura i millorar-ne la
capacitat operativa”. A més,
l’empresa destaca que el núvol
on es guarda aquesta informació “compta amb el màxim nivell de seguretat”.

Sant Boi inaugura un centre
d’acollida per a 40 refugiats

Inauguració del centre de refugiats. Foto: Ajuntament de Sant Boi

SOLIDARITAT4Sant Boi ha inaugurat un centre d’acollida per
a refugiats. Ubicat a les instal·lacions del Benito Meni, aquest
complex ha estat el resultat de l’acord del centre assistencial, l’Ajuntament i el suport del Club Rotary de Sant Boi. Aquest centre
donarà servei de forma preferent
a infants i dones, inicialment
procedents d’Ucraïna.
L’acte va tenir lloc el 10 de
novembre, amb la presència de
l’alcaldessa, Lluïsa Moret; la
mare superiora del Benito Meni,

Teresa Íñiguez; el gerent de
l’hospital, Joan Orrit; la presidenta provincial de Creu Roja,
Lídia Lanuza, i la governadora
del Districte 2022 de la Fundació Rotaria, Ingrid Steinhoffi.
Aquest centre entrarà en funcionament aquest mes i servirà
per “acompanyar persones que
han hagut d’abandonar forçosament el seu país, perquè puguin tenir un lloc per cobrir les
necessitats bàsiques i recuperarse emocionalment”, ha expressat Moret durant la inauguració.

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?

21 |

Pàgines especials

Novembre 2022

líniamar.cat

Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de
tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.
La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.
A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.
Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”.
I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

El Parc del Castell de Montesquiu
L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada de Marina
El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc del Garraf
El Parc d’Olèrdola
El Parc del Foix
I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural
dels Cingles de Bertí

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Futbol | L’AE Prat rep l’SCR Peña Deportiva

El conjunt de Pedro Dólera visitarà el pròxim diumenge 27 de novembre l'SCR
Peña Deportiva, en partit corresponent a l'onzena jornada del grup 3 de
Segona RFEF. L’AE Prat està fent una temporada força irregular.

Ana María Moreno és talismà
» L’exjugadora i exdelegada del Vilabàsquet Viladecans va assolir cinc ascensos durant la seva carrera
» “Amb 26 anys l’oferta de l’Hondarribia era la meva última oportunitat de jugar a Lliga Femenina”, diu
Toni Delgado
VILADECANS
Amb 26 anys, quan ja no s'esperava que el tren tornés a passar,
Ana María Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1979) va rebre
la trucada que li va canviar la
vida. "Era la meva última oportunitat de viure un somni així i
vaig fer les maletes cap a l'Hondarribia [Txingudi SBE], una
entitat important de Lliga Femenina que debutaria a Europa,
a l'Eurocup. Va ser la recompensa
a tants anys d'esforç", recorda.
Un equipàs que va acabar tercer
a la Lliga, la prioritat del club:
"Les jugadores amb menys minuts a la competició domèstica
participàvem força a Europa".
Abans, Moreno havia deixat
passar dos trens per jugar a l'elit. El primer, amb 18 anys, quan
Jordi Fernández la va voler per al
seu AD Cortegada, de Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra): "Em
necessitaven d'un dia per l'altre,
i jo, per por o pel que fos, no em
veia preparada ni m'imaginava
tan lluny de casa". Amb 19, Xavi
Tubau li va proposar fitxar per
l'AECS Hospitalet: "També hi
vaig renunciar, i mira que és a
prop de Santa Coloma...". Amb el
temps, pensava en les oportunitats perdudes. "Per sort, hi va haver una tercera...", celebra.
Tenaç i inesgotable, Moreno
havia començat al bàsquet amb
10 anys, al mini del Draft Gramenet. "Al principi, al meu entrenador, en Félix, el sorprenia
que fes entrades i no sabés llençar, que és el primer que es fa

quan es comença", recorda. Després de l'etapa d'infantil, va marxar dos cursos amb altres companyes al Femení Santa Coloma,
on va "créixer i evolucionar moltíssim" sota les ordres de Quique
Tricas. La majoria van tornar al
Draft i, ja al júnior, Moreno va fer
"un pas de gegant" i va començar a doblar amb el sènior.
SORTIR DE CASA
Amb 21 anys la colomenca va
sentir que necessitava sortir de la
seva zona de confort, i va acceptar l'oferta del Vilabàsquet Viladecans, que venia de Segona
Nacional i s'estrenava en una
nova competició, la Lliga Femenina 2. "El grup, l'experiència
viatjant per arreu d'Espanya i el
tracte del club van ser impressionants, però, en general, les
derrotes eren molt dures i només
vam guanyar tres partits. Notaves que anaves perdent la confiança en el teu joc", relata.
Malgrat que el club volia que
continués, Moreno va decidir
marxar al CB Olesa, de Copa
Catalunya, per retrobar-se com a
jugadora i recuperar la confiança. Ho va aconseguir, amb un primer any amb l'ascens a Lliga Femenina 2 i dos més "molt bons".
Té molt clar que si va rebre la
trucada de l'Hondarribia va ser,
en gran part, perquè l'últim any
del CB Olesa la va dirigir Joan
Carles Díez, "l'entrenador que
sempre ha tret el millor de mi", i
amb qui després va ascendir a Lliga Femenina amb el Sedis Bàsquet (Cadí La Seu): "Mai oblidaré el Palau ple a la fase d'ascens".
De nou, l'entrevistada va fer les
maletes i va aterrar a l'Uni Giro-

Ana María Moreno amb les samarretes de la seva vida. Foto: J.C. Díez

na. Del seu segon i últim curs, ja
amb Anna Caula a la banqueta, té
"sentiments contraposats", records extrems: "A finals de novembre em vaig trencar el lligament creuat del genoll esquerre i,
mesos després, a Badajoz, vam
pujar a Lliga Femenina". Somiava a estar disponible a finals de
curs, però el marge de temps era
massa curt per a una lesió així.
Com que sentia que l'elit no
era el joc ideal per recuperar
sensacions, Moreno va marxar al
BF Badajoz, "un projecte il·lusionant que es va acabar torcent
per la crisi econòmica". Els impagaments la van fer tornar al desembre, i els últims tres mesos del
curs va jugar amb el CBF Sarrià,

amb qui va assolir l'ascens a Lliga Femenina 2. "L'equip era molt
sòlid i no li calia una jugadora de
les meves característiques. Jo
necessitava jugar, perquè només ho havia fet dos mesos després de la lesió, i vaig prendre la
decisió equivocada", exposa.
En la seva segona etapa al CB
Olesa, amb Xavi Tubau, tampoc
es va trobar a la pista: "Tenia molèsties i això t'afecta la ment.
També hi va haver impagaments
i vaig acabar a Copa Catalunya al
Reus Deportiu". De nou, un altre
ascens (l'únic per a Moreno que
no va aconseguir a la pista, sinó
als despatxos) a Lliga Femenina
2, on va tornar a trobar-se molt
bé i comptar "amb molts minuts

que li van anar genial al genoll".
Dos dies a la setmana anava i tornava, i els divendres es quedava
per al partit del cap de setmana.
Moreno assumia que el seu
adeu era cada cop més a prop i ja
no podia permetre's acumular
tants quilòmetres. Així que va decidir fitxar pel CB Cornellà de
Tito Sobrín: "La cosa pintava
molt bé, però no va anar gens bé
amb la seva sortida. Al desembre
vaig començar a ajudar en els entrenaments al SESE, que dirigia
Joan Carles Díez". El club on jugaria els seus últims dos cursos
(2013-2014 i 2014-2015). El
primer el va acabar amb una
sensació "molt bona" i amb "l'espineta" de no arribar a la Final a
Quatre de Copa. Una motivació
per continuar un any més, en què
el cos la va avisar amb molèsties
al tendó d'Aquil·les i sobrecàrrega
del bessó: "Hi va haver moltes lesions, i el minutatge i l'edat em
van passar factura. Em vaig anar
tractant amb la fisioterapeuta,
però vaig arribar justeta a final de
temporada. Amb 36 anys era el
moment de retirar-me".
No va deixar, però, el bàsquet,
perquè hi va continuar vinculada com a delegada, sempre amb
Díez com a entrenador, primer al
SESE, després al Draft (Díez era
l'ajudant) i, finalment, a un Vilabàsquet Viladecans que el segon
i últim curs es va quedar a un
triomf de pujar a casa a la Lliga
Femenina 2: "Aquella fase d'ascens no es va jugar bé i no vam
guanyar el dia decisiu contra el
GEiEG, que va ser millor. Vaig
plorar moltíssim". Hauria estat el
seu sisè ascens, el primer com a
delegada. Moreno és talismà.

Viu en línia
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| Tactics Ogre
Ja és aquí Tactics Ogre: Reborn, la remasterització d’un dels millors
videojocs tàctics que s’han fet mai. Per a PS 4 i 5, Nintendo Switch i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pau Cortina/ACN

De fer una versió viral del Work de Rihanna al seu poble a guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA)
a millor artista espanyola. La carrera
d’Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997),
més coneguda amb el nom artístic
de Bad Gyal, va començar el 2016 i
des d’aleshores ha estat constantment in crescendo. El passat 13 de
novembre va fer un pas més: es va
coronar com a millor artista de tot
l’Estat espanyol per davant de quatre
rivals molt durs: ni més ni menys que
Rosalía, Quevedo (no l’enemic de
Góngora, sinó l’intèrpret de la cançó
de l’estiu, Quédate), Fito & Fitipaldis i
Dani Fernández. Per algun motiu ella
s’autodefineix com el pussy k mana.

20 anys del Prestige
El Museu Marítim de Barcelona recorda la catàstrofe del
Prestige vint anys després dels fets amb una exposició inaugurada el passat dia 10 i que es podrà visitar de forma
gratuïta fins al juny del 2023. La mostra repassa el pitjor
desastre ecològic que ha tingut lloc a l’Estat i tot el que
l’envolta: les causes, les conseqüències ambientals (l’accident va provocar el vessament de 63.000 tones de fuel),
el paper del govern del Partit Popular i la indignació ciutadana, de la qual van sorgir la plataforma Nunca mais
i el moviment Marea Blanca per netejar el chapapote.
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Ser una artista urbana de moda

Traspassa fronteres, omple concerts i sona en discoteques

Guanyar un premi a millor artista espanyola

QUÈ HA FET

Ha rebut el reconeixement dels MTV europeus 2022
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A LES XARXES

Teatre
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La fitxa

Fans orgullosos

La legió de seguidors de la cantant ha celebrat el guardó

Música

Pelis i sèries

Liquideu Einstein
Andreu González

Tocar mare
Marta Barceló

Desembre
La Ludwig Band

Vasil
Avelina Prat

El 1923, Albert Einstein, aleshores ja el
científic més destacat del planeta, va visitar Catalunya per impartir diverses
conferències. Però no era estimat ni reconegut per tothom. A Alemanya, alguns
sectors no volien que un jueu (a més, pacifista) fos la figura capdavantera de la
seva comunitat científica. Per això van
planejar liquidar-lo. A Barcelona.

Esperança, una dona prejubilada alegre
i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen
una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat. Les dues dones
hauran de fer un viatge pels records compartits més divertits i per les vivències
personals més dures.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Ells mateixos ho diuen: Desembre (The
Indian Runners) és el nou “disc” de la Ludwig Band. Entre cometes, sí, “perquè és
ben curt”, ha explicat el grup a través de
les xarxes socials. Només compta amb
quatre cançons, però és que el grup no
volia “acabar aquest any mogut en
blanc”. A més, es tracta d’un disc exclusivament digital del qual no hi haurà gira.

En Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número 1 jugant al bridge i als escacs,
però dorm al carrer des que va arribar de
Bulgària. L’Alfredo, un arquitecte jubilat,
l’acull a casa seva durant un temps davant la mirada atònita de la seva filla Luisa. Malgrat les seves diferències, en Vasil aconseguirà trencar les barreres construïdes per l’Alfredo.
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