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Cant a la diversitat de 
la biblioteca Josep Soler
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LaimplantaciódelesZonesde
BaixesEmissionsesfaesperar

Les ciutats del Delta havien de començar el 2023 amb la regulació, però diuen que l’aplicaran durant l’any pàg 3
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L’Audiència rebutja 
deixar en llibertat els
membres de la ‘manada’

SANT BOI pàg 18
L’empresa EVARM, dirigida per
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La Llei de canvi climàtic i transi-
ció energètica del govern estatal,
aprovada el 2021, obliga als mu-
nicipis de més de 50.000 habi-
tants a crear una Zona de Baixes
Emissions (ZBE) per disminuir la
contaminació i afavorir una mo-
bilitat sostenible. La normativa
estableix que els municipis que
compleixen aquest requisit ha-
vien de tenir una ZBE creada
abans del 2023, però som gaire-
bé a finals del gener i Sant Boi, el
Prat, Castelldefels i Viladecans no
n’han posat en marxa cap. 
Ara bé, no va ser fins al 27 de

desembre passat que el govern
estatal no va aprovar un reial de-
cret on s’estipulen els requisits
que han de complir aquestes
àrees, un document que dona se-
guretat jurídica als ajuntaments,
que es miren amb malfiança la
suspensió de la ZBE de Barcelo-
na per part del Tribunal Superior
de Justícia el març. Tot i que la
zona continua vigent, els tribu-
nals consideren que s’excedeix
en l’àmbit geogràfic.
A més, uns mesos després de

l’aprovació de la Llei del canvi cli-
màtic, el govern de l’Estat va
enviar una guia als ajuntaments
afectats amb directrius per posar
en marxa aquestes àrees. Però tot
i això, el Delta del Llobregat
continua a l’espera de regular el
trànsit més contaminant. I tenint
en compte que les eleccions mu-
nicipals són al maig, sembla que
aquestes àrees no seran una re-
alitat fins al següent mandat, a
partir de l’estiu. De fet, des dels
consistoris afectats indiquen que
ja hi estan treballant i coincidei-
xen a dir que les seves ZBE en-
traran en funcionament al llarg
d’aquest any o bé el 2024. 

I és que la implantació d’una
ZBE implica, tard o d’hora, san-
cions i multes per als que se la sal-
tin circulant amb vehicles conta-
minants a dins els seus límits. I
qui serà, amb la campanya elec-
toral a tocar, el primer alcalde que
aixequi el braç per dir als seus ve-
ïns que no podran entrar a la seva
ciutat amb el seu vehicle antic?   

FEINA CONJUNTA
Des dels ajuntaments assegu-
ren que treballen en l’elaboració
de l’ordenança corresponent per
fer efectives les zones de baixes
emissions, i detallen que s’està
fent una feina conjunta amb l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per implantar-les a l’u-
níson i amb les mateixes carac-
terístiques, gràcies a la injecció de
diners que suposen els fons Next
Generation. En aquesta línia es
mouen des de l’Ajuntament de
Viladecans, des d’on indiquen a
aquesta publicació que, malgrat
que treballen pensant a implan-

tar la ZBE durant la segona mei-
tat d’aquest any, tot dependrà del
consens metropolità. Això és el
mateix que afirmen des de l’A-
juntament de Castelldefels, que
està treballant amb l’AMB i la
resta de municipis del Baix per
crear la ZBE a la vegada. Amb tot,
calculen que entre finals d’en-
guany i principis de l’any vinent
podria estar en funcionament. 
Una de les qüestions que po-

sen sobre la taula els ajunta-
ments del Delta és la necessitat
d’obtenir una dotació tecnològi-
ca capaç de controlar amb sen-
sors les entrades i sortides de ve-
hicles dels municipis. Des de
Sant Boi al·leguen que aquest
aparellatge està en procés de li-
citació i que tenen previst apro-
var l’ordenança que reguli la
seva ZBE a l’últim trimestre de
l’any, per tal que pugui ser una
realitat a finals d’enguany o bé a
inicis del 2024. 
Per la seva banda, des del Prat

informen que també estan pre-

parant la tecnologia necessària
per desplegar aquestes zones i
que estan estudiant l’àmbit d’a-
plicació de l’ordenança i les mo-
ratòries i exempcions per a de-
terminats vehicles. Amb tot, el
consistori pratenc preveu tenir

aprovada la norma “els pròxims
mesos” perquè la ZBE entri en vi-
gor “els pròxims anys”. Respec-
te de l’impacte de la normativa,

des del Prat sostenen que el
nombre de vehicles afectats serà
de menys del 10%. 
Per la seva banda, la Genera-

litat va pactar fa uns mesos amb
les ciutats catalanes de més de
20.000 habitants perquè im-
plantin les ZBE abans que s’aca-
bi el 2025. En aquest grup, de fet,
hi ha Gavà. Sense anar més llu-
ny, l’alcaldessa Gemma Badia
va expressar fa uns mesos que
Gavà implementarà la ZBE abans
que finalitzi el 2025. A més, Ba-
dia va assegurar que el primer tri-
mestre del 2024 es concretarà
l’àmbit d’aplicació i que hi hau-
rà períodes de transició per adap-
tar-se a la norma. 
De moment, però, caldrà es-

perar per veure en funciona-
ment al Delta unes zones creades
per limitar la contaminació del
trànsit rodat, que segons el Con-
sell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) és el res-
ponsable del 70% de les emis-
sions de diòxid de nitrogen.

En el temps de descompte
» Les ciutats del Delta havien de començar l’any amb una Zona de Baixes Emissions i no ho han fet
» Al·leguen que estan treballant amb la resta de municipis metropolitans per implantar-la alhora

Imatge d’arxiu d’un senyal a l’entrada de la Ronda Litoral de Barcelona. Foto: Aina Martí/ACN

FER LA COMARCA
MÉS HABITABLE

4El departament d’Acció
Climàtica ha aprovat el Pla
d’Acció de l’Aglomeració
de soroll del Baix Llobregat,
que afecta Viladecans,
Gavà i Sant Boi, un continu
urbà de més de 100.000 ha-
bitants que ara es vol pro-
tegir per limitar-hi el soroll
i també fer-hi les Zones de
Baixes Emissions (ZBE).

F. J. Rodríguez
BAIX LLOBREGAT
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Les escoles alternati-
ves amb projectes xu-

los no deixen de ser es-
coles privades i, per tant, elitistes. La
privada és privada: bombolles on tota
la mainada comparteix estatus i ideo-
logia. Sigui l’Opus o l’alternativa guai
de torn. Amb la pública sempre, amb
ungles i dents.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Només perquè quedi
constància de com s’a-
caba de complicar la vida

de molts comerços i la majoria de gent
gran al barri més envellit de Barcelona:
des d’avui [10-1-23], Montbau no té ofi-
cina ni caixers CaixaBank, ni cap quiosc.
La meva (ofesíssima) iaia haurà de ca-
minar km i mig per treure diners.

@pauuclemente

L’han buscat durant 30
anys arreu del món, i al
final el capo de tots els

capos de Cosa Nostra ha estat detingut
avui [16-1-23] al costat de casa, a Pa-
lerm. Per anunciar l’arrest de Matteo
Messina Denaro en una clínica sicilia-
na els carabinieri han penjat una foto
de Falcone i Borsellino.

[Sobre un article publi-
cat pel mateix Tugas a

Nació Digital] Saps que
Catalunya és el territori de l’Estat amb
una menor ràtio d’empleats públics?
La segueixen les Illes Balears i el País Va-
lencià, mentre que comunitats com Ex-
tremadura en tenen el doble. Trenquem
alguns altres tòpics de l’empleat públic?

@rogertugas@peredelescabres @albasidera

La lupa

L’any que hem tancat commemorava tres dè-cades des que Barcelona va saludar el món
en la inauguració de les Olimpíades. Encara
guardem a les nostres retines l’enorme

HOLA, coreografiat pels ballarins, que es va dibuixar
al centre de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, l’estiu del 1992.
Des de llavors, moltes coses han canviat, però afortu-
nadament ens continuem saludant igual.
Diem “hola” a les persones conegudes, a la nostra

família. Diem “hola” als nostres amics i als desconeguts
amb qui volem fer amistat o començar una simple con-
versa. També als nostres animals domèstics, encara que
sembli que no ens entenen. Diem “hola” al sol en sor-
tir per l’horitzó i a una làpida en un nínxol on vam en-
terrar un ésser estimat. En resum, diem “hola” a tot el
que reconeixem com a propi, del nostre entorn.
A la pel·lícula Mart (Ridley Scott, 2015), l’actor Matt

Damon diu “hola” a una planta nascuda en terra mar-
ciana. Un petit brot verd amb dues fulletes, de poc més
de cinc centímetres d’alçada, sorgit d’un tros de pata-
ta enterrada a terra. Un fet quotidià, el naixement d’u-
na planta al nostre planeta, es converteix en un esde-
veniment extraordinari fora del nostre hàbitat natural.
Per a nosaltres, les plantes i els arbres són una cosa

completament normal. Veiem arbres a l’alta muntanya,
al costat del mar, en un penya-segat, resseguint rius i
torrents. Veiem néixer plantes per tot arreu a la natu-
ra, als nostres horts, als hivernacles. Veiem créixer l’her-
ba de manera desmesurada als nostres jardins, als prats
i fins i tot als marges d’una carretera. A una planta que
s’ha fet un forat per sobreviure a l’esquerda d’una vo-
rera, envoltada d’asfalt, l’anomenem “mala herba”.
No som del tot conscients de l’enorme fortuna de

comptar amb un sòl ric en components orgànics a ga-
irebé qualsevol racó del nostre món i del fet que una

planta sigui capaç de generar vida en aquest substrat,
utilitzant l’energia del sol a través de la fotosíntesi.
Aquesta situació tan normal, pel que sabem fins ara,

és una cosa inèdita al nostre sistema solar. El protago-
nista de la pel·lícula Martha d’usar els seus propis ex-
crements per enriquir l’estèril terra marciana i convertir-
la en un suport capaç de contenir vida.
Això de la terra com a suport és una cosa que co-

neixem bé els enginyers i els arquitectes. En paraules
de la paisatgista i arquitecta Teresa Galí-Izard, histò-
ricament el terra ha estat considerat un simple suport
estructural, amb característiques mecàniques. Les car-
reres d’Enginyeria i d’Arquitectura estudien Mecànica
del sòl. Els geòlegs són capaços de determinar-ne la den-
sitat, la resistència a la compressió, la flexibilitat i fins
i tot l’antiguitat, classificant els sòls amb diferents noms.
Però és veritat que la construcció i l’enginyeria han pa-
rat poca atenció a la vida que acull el sòl i a la seva ca-
pacitat per fer brollar nova vida.
I no obstant això, la terra ens dona menjar. Josep

Pla deia que “la cuina d’un país és el seu paisatge po-
sat a la cassola”. Ens mengem el paisatge en un equi-
libri que donem per suposat, alhora que depredem el
territori amb construccions artificials. La naturalitza-
ció creixent de les ciutats, revertint zones asfaltades i in-
crementant la presència d’espècies vegetals, és un
procés necessari i imparable per permetre la nostra prò-
pia subsistència. Amb una població mundial en contí-
nua expansió, és de sentit comú obrir pas als cultius que
ens alimentaran, alhora que milloraran la qualitat de
l’aire que respirem i de l’aigua que bevem. Potser ha ar-
ribat el moment de plantar carxofes i coliflors als nos-
tres carrers, en lloc d’arbustos i flors. Als barris de Grà-
cia i de Sant Andreu, a Barcelona, la plantació de ta-
rongers en alguns carrers ha fet que grups de volunta-

ris s’organitzin per a la collita de taronges amargues, amb
les quals elaboren la seva pròpia melmelada. Una ac-
ció que no només millora el paisatge de l’espai públic,
sinó que és una potent eina de cohesió social i de sen-
tit de pertinença comunitària.
Però és que, com deia, moltes coses han canviat des

d’aquell estiu olímpic del 92. Som una societat més
conscient, per força, del precari equilibri de la natu-
ra que ens permet existir al planeta. No fa gaire, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar les
jornades de Descarbonització de l’arquitectura, és a
dir, la necessària reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com el CO2, tant en la fabricació
de materials com en el propi procés de construcció. Ac-
tualment, els edificis suposen el 35% d’aquestes emis-
sions i el 40% del consum de l’energia mundial.
I la resposta ens la dona la terra. Els materials que

utilitzem surten d’ella i, alguns, com els arbres, els plan-
tem i els recol·lectem, en un cicle que, convenientment
explotat, pot durar molt temps. Els arbres, com sabem
des de petits, es mengen el CO2 per créixer i ens en tor-
nen oxigen, ajudant a reduir la contaminació. Hem cons-
truït en fusta des de sempre, però durant un temps sem-
bla que ho hàgim oblidat. Potser per la fabulosa capa-
citat del formigó de “concretar-se” en infinitat de for-
mes o potser per una manca d’aferrament per una cul-
tura i una tradició constructiva. Sortosament, avui as-
sistim a un renaixement de la construcció en fusta, que
pot suposar un canvi de paradigma cap a la necessària
transició ecològica i social. Això també comportarà l’a-
parició de nous cànons estètics, associats a noves escales
de valors. Una estètica de la sostenibilitat, podríem dir.
Sigui com sigui, no deixa de ser bonic el fet de plantar

els nostres edificis i veure com creixen. Esperar-los amb els
braços oberts i dedicar-los un càlid “hola” de benvinguda.

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

HOLA
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Alberto Chicote i el seu malson 
en un restaurant de Viladecans1

2
Condemnen a 17 anys de presó 
l’assassí de Janet Jumillas

Declara als jutjats una víctima 
de la manada de Castelldefels

Lluïsa Moret: “Som un referent 
internacional en salut mental”

Les torres de guaita de Castelldefels 
s’encenen pels drets humans

El + llegit líniamar.cat

3
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A les xarxes

@Catinformació: Mobilitzacions a Barce-
lona de taxis i VTC pels efectes de la nova
regulació del sector. Es fan dues marxes
lentes de vehicles i una vaga “a la japonesa”.  

@KRLS: Que ningú en tingui cap dubte:
no tornaré ni emmanillat ni rendit davant
d’un jutge espanyol per tal que sigui in-
dulgent.

#ReformaDelCodiPenal

@324cat: El govern espanyol fa un requeri-
ment a Sanitat de Castella i Lleó perquè aturi
el protocol antiavortista de Vox. Farà servir
tots els mecanismes jurídics per aturar-lo.

#OfensivaAntiavortista #ProtestaAlMónDelTaxi

Safata d’entrada

Comencem l’any 2023 d’u-
na manera semblant a l’a-
ny passat en matèria de

mobilitat. La crisi econòmica ha
quedat tapada per la guerra d’U-
craïna, la sequera i la pandèmia.
Estem en un moment d’impàs i
les solucions més sostenibles que-
den en un segon pla, per no dir
l’últim. La prova és que el butlle-
tí de Mobilitat que edita la Gene-
ralitat cada mes porta els temes de
la bicicleta al final de tot, si és que
n’hi ha. Per no parlar del mal cos-
tum de les administracions pú-
bliques d’anar fent pedaços en in-
fraestructures, o dels dissenys de
despatx que augmenten la com-
plexitat de la circulació. Encara
més, es fan una rentada de cara
amb el maquillatge de la sosteni-
bilitat, mentre els ajuntaments
s’encarreguen d’edificar i cimen-
tar els espais verds de les ciutats.
La realitat és que les eines i la

feina continuaran estant en
mans dels usuaris de la bicicle-
ta. Malgrat els entrebancs, no ens
queda més remei que pedalar
per avançar. Potser explorar
llocs nous, trobar camins i anar
fent xarxa. Un exemple serien les
connexions entre el Baix Llo-
bregat i el Vallès. Aquí el trans-
port motoritzat és el rei, les au-
topistes es connecten sense cap
problema. Pel que fa als trens, te-
nim obres en marxa que fan

sortir els trens de la Renfe des
de Castellbisbal, però la con-
nexió amb els FGC del Vallès
es vol solucionar a vuit anys
vista, connectant les línies per
Barcelona. Una volta que re-
duiria el temps de viatge en no-
més vint minuts. I això sem-
blarà la Línia L9 del Metro. 
Què me’n dieu, dels auto-

busos que connecten les dues
comarques? Són línies fantas-
ma que operen sota mínims
per justificar la concessió de la
Generalitat. Tant la que surt de
Molins de Rei com la de Sant
Vicenç dels Horts per anar a
Terrassa. Fins i tot dubtem
també del paper que fa una en-
titat com l’AMB. Una gestió
desastrosa, per la qual entitats
com Fem Vallès han demanat
millores, i potser algun inter-
canviador a l’Hospital General.
Però les inversions del Minis-
teri en la Renfe se centren en
Barcelona i deixen de banda les
estacions de l’extraradi. Els
accessos a peu o en bicicleta
presenten deficiències que po-
sen en risc els vianants. 
Per sort, encara trobem

companys que fan el paper
d’exploradors enmig de la jun-
gla d’asfalt. Fugint del trànsit
motoritzat, encara poden tro-
bar camins i pistes que ens
permetin arribar als diferents
pobles. I ens ensenyen als altres
ciclistes per on podem passar
i en quins llocs hem de vigilar,
sigui per l’estat del terreny o
pels encreuaments perillosos
amb les carreteres. Malgrat els
polígons que es troben al cos-
tat de les carreteres, i que re-
presenten un perill per la man-
ca d’indicacions i l’activitat
dels camions, som capaços
d’arribar al nostre destí. Sí,
hem pogut connectar el Baix
Llobregat amb el Vallès. Però
encara ens cal molt més perquè
la gent tingui el dret de circu-
lar com ho fan a Centreeuropa. 
Aquí es parla molt de mo-

bilitat, tanmateix, tot va en
funció dels interessos dels de
dalt, i no pas dels ciutadans. Ja
ho sabeu, ningú us regalarà res,
si no són els Reis d’Orient. A la
resta ens tocarà pedalar. Les re-
compenses les trobareu pel
camí, això ja us ho puc dir. 
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Connectem comarques, connectem gent
per Bici Baix Llobregat

Els semàfors

El conseller d’Educació de la
Generalitat, Josep González-
Cambray, va dir el 18 de gener
que es reduirà la ràtio d’alumnes
per classe a les aules d’Infantil
de Castelldefels a un màxim de
19 estudiants. Ho va anunciar
durant una visita a la ciutat.

pàgina 10Educació

La biblioteca Josep Soler Vidal
de Gavà ha redefinit el seu fons
de documents sobre diversitat
sexual i afectiva. La directora,
Maite Pinteño, assegura 
a Línia Marque la iniciativa 
està tenint una bona rebuda

entre els usuaris. 
pàgina 11Biblioteca Josep Soler

Una empresa familiar de Sant
Boi, EVARM, és la creadora del
primer vehicle d’hidrogen que
ha participat en el ral·li Dakar, 
de la mà de l’equip KH-7 Epsilon. 

La companyia està
especialitzada en solucions 
de transport sostenible. 

pàgina 18EVARM
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NLes millors
perles

La mare d’una víctima permet desarticular una xarxa d’abusossexuals fent-se passar per una menor. La intervenció de la
dona ha ajudat la Guàrdia Civil del País Valencià a detenir dos
homes, mentre que en busca un altre i n’investiga un quart.

El primer viatger repatriat d’Austràlia per l’entrada en
vigor de la nova llei de bioseguretat ha estat un jove

espanyol que volia entrar al país amb envasos de pernil,
xoriço i llom ibèric. Multa de 3.300 dòlars australians.

Una cadena de supermercats holandesa ha creat una “caixa
lenta” per als clients que volen xerrar una estona aprofitant

que van a fer la compra. És una mesura per pal·liar la soledat,
sobretot de la gent gran, i és un èxit: ja arriba a 200 botigues.

Tapas Sandilya, un home vidu de l’Índia, trobava molt a
faltar la seva dona i va decidir pagar 2.800 euros per

crear-ne una rèplica de silicona a mida real. En té cura, la
pentina i la deixa seure al seu lloc preferit del sofà. 

LA FOTOTwitter (@FCBarcelona_cat)

Tribuna

«Tu el que vols és que et digui 
que tenim una solució per continuar vivint 
tal com estem. I això és impossible»
Yayo Herrero

Retaule d’hivern llarg i perpetu, ahir les dades
més recents escopien que tot va igual perquè
tot continua anant a pitjor. Les xifres deta-
llaven, sense solució de continuïtat, que un

cop més i encara (i els que vindran) tornava a pujar el
preu dels lloguers a Barcelona fins a límits de rècord.
La mitjana ja s’enfila a 1.066 euros mensuals. Un 14%
més que fa un any. Aquí no hay quién viva. En paral·lel,
com a metàfora dràstica, aquests mateixos dies s’es-
tà debatent, amb l’habitual estira-i-arronsa patronal,
sobre si el salari mínim ha de pujar uns pocs euros –
1.034 o 1.084– per actualitzar-lo, a la baixa, al preu real,
inflat i inflacionat de la vida quotidiana. Facin sumes
i restes –sobretot restes– i combinin-ho amb les da-
des oficials municipals del passat febrer: «El 2020, més
d’un terç de les persones assalariades residents a Bar-
celona (34,8%) va rebre com a màxim uns ingressos
salarials de 1.000 euros nets al mes. El percentatge
va augmentar prop d’onze punts en relació amb el
2019 i seguia sent més elevat en el cas del col·lectiu
femení (36,8%). Entre els menors de 30 anys es va en-
filar al 57%». És a dir, que un terç dels barcelonins i
barcelonines cobren tant (poc), o menys encara, com
el que costa llogar, de mitjana, un sostre. Entre ells, sis
de cada 10 joves. Quatre de cada 10 dones. I la majo-
ria de persones migrades. Són la next generation.
Vides de saldo en el mercat immobiliari de Calaf,

la qüestió és tan neuràlgica com dramàtica. Mosques
de política pública contra els greixats canons de l’es-
peculació. La conseqüència salvatge, un any més i d’u-
na dècada sencera ençà, és que Catalunya torna a en-
capçalar el trist rànquing de la gota malaia diària de
desnonaments, a raó de 20 per dia. El tercer trimes-
tre de 2022 s’han produït 1.724 desnonaments, dels
quals 1.197 –el 70%– són per impossibilitat d’afron-
tar el lloguer. Atès que la setmana s’ha posat negra-
toga al més alt tribunal, caldrà recordar que els que
també haurien de garantir el dret fonamental cons-
titucional a l’habitatge garanteixen cada dia, amb esma
i esforç, que sigui inconstitucional per a milers de per-
sones. Sense oblidar que la llei que desnona no la re-
dacten ni jutges ni polis, sinó el poder polític i les se-
ves servituds. Tot plegat salpebrat, metàstasi urbana

del capitalisme global que assalta les ciutats, amb el
fet que fa temps que vivim sota una combinació dis-
sortada de capitalisme d’exclusió i de capitalisme ren-
dista. Cada cop sobra més gent i, per al ‘mercat’ de tre-
ball i per al ‘mercat’ del lloguer, gairebé ja sobra una
generació sencera a qui els estem deixant un futur ne-
gre i un present fosc. La next generation.
Cop rere cop, urpada a urpada, la darrera dècada

funesta ha enviat una generació sencera a la precarietat
a perpetuïtat, al no futuremés punk i a un mercat la-
boral carronyaire. Les dades del darrer informe
d’Oxfam –La maledicció de l’eterna joventut, del no-
vembre passat– acrediten, al detall i a l’engròs, la fe-
rida i les cicatrius: un de cada tres joves en risc d’ex-
clusió, una renda mitjana estancada des de 2009 i una
davallada del 50% en l’accés a l’habitatge en menys
de 15 anys. Va per barris, com sempre. La paradoxa,
insostenible per molt de temps més i que cova en el
seu si la seva pròpia implosió i dissolució, és que els

més precaris, redistribució a la inversa i cap amunt,
són els que nodreixen els comptes dels que no ho són
fa molt. El capitalisme rendista ja és això, quan avui
la transferència de renda de dalt a baix no es fa, de-
minònicament, per l’explotació en el treball, sinó a tra-
vés del lloguer o de la compra d’habitatge. La lluita de
classes es disputa a la llar i el dilema central ja no se-
ria només la vella explotació –que també, i qui no ho
cregui que ho pregunti a riders, riggers i kellys–, sinó
com es foragita cada cop més gent de la possibilitat
d’una vida digna i com s’esprem, cada cop més, més
famílies en el rebut mensual de poder sobreviure. I els
seus fills i filles són, ja, la next generation.
Amb aquest rerefons, amb escenari d’incendi de

fractura generacional, recordo una de les pitjors de-
claracions de l’incontinent Josep Borrell –de la llar-
ga llista que acrediten la seva funesta i cínica trajec-
tòria. Aquella on en to milhomes s’encarava vergo-
nyosament als joves que demanaven una acció urgent
pel canvi climàtic. Ho va dir així: «Que els joves te-
nen una aposta decidida pel canvi climàtic, això que

es pot anomenar “síndrome Greta”, permeti’m que
en dubti, perquè està molt bé sortir a manifestar-se
pel canvi climàtic fins que no et demanin que con-
tribueixis a pagar-ho». I afegia: «M’agradaria saber
si els joves que surten a manifestar-se als carrers de
Berlín estan disposats a rebaixar el seu nivell de vida
per compensar els minaires polonesos, que si lluitem
contra el canvi climàtic de veritat es quedaran sen-
se feina i s’hauran de subvencionar». De la bestiesa
se’n va desdir l’endemà. De l’evidència que els joves,
la next generation, ja ho estan pagant amb escreix, no.
De que estan tan preocupats pel futur com, sobretot,
pel present, tampoc. Un galtes de l’old generation.
Quan algunes veus sistèmiques –ull viu, que ho fan

per justificar la despesa militar que ha batut màxims
històrics enguany– sostenen que el nostre model de
vida està avui en perill, potser parlen només per ells,
pel seu nivell de vida i per la seva generació. I per la
liquadora nord-sud de la desigualtat global. Viuen el
miratge que tot continuarà igual. Contra els llops es-
teparis, però, queden els mistos en el forat negre on
ens han capficat. Són possibles els lloguers mensuals
de 350 o 500 euros al mes a la ciutat que fa molt que
ja no és la dels prodigis? Sí, sí que són possibles. El
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, que aquest
novembre ha fet cimera i trobada, fa temps que, pi-
cant pedra i pis a pis, ho està aconseguint. Pis a pis i
porta a porta, com la cooperativa Llars Familiars, que,
en plena campanya de micromecenatge on encara po-
deu contribuir solidàriament, s’entestà a garantir llo-
guers sostenibles, cooperatius i justos a Reus d’entre
150 i 350 euros al mes. La democràcia sempre va néi-
xer per baix. A la next generation també li rebrotarà
des dels marges, l’acció comunitària, les vies coope-
ratives i les xarxes compartides. Prou que ho saben.

Salvem la ciutat per a la democràcia, deia el lema
de l’exposició que aquesta tardor es podia veure a Ca
l’Ardiaca amb motiu del 50è aniversari de la FAVB,
la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. El
passat no tan llunyà com a programa de futur prò-
xim. I d’estricte present. Salvem la ciutat per a la de-
mocràcia. És a dir, per a la joventut i per als que vin-
dran. Next generation, next revolution? Diria que
tant de bo. Sospito que és l’únic que estan covant.
Constato que és l’única opció que els deixen. Quan
el que és necessari és impossible, escrivia Jesús Ibá-
ñez, és quan cal canviar les regles del joc –abans que
no hi hagi ni regles, ni joc ni res.

per David Fernàndez

Next Generation, cop a cop

La darrera dècada funesta 
ha enviat una generació sencera 
a la precarietat a perpetuïtat
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@BelOlid: Crec que reconèixer que una
persona de 22 no té l’experiència vital d’una
de 35 i que és fàcil que a la relació estigui en
posició feble no és paternalista.

@marta_ferrerg: No estem apreciant
prou la Lewandowska portant les filles a
veure CATALUNYA EN MINIATURA. La mi-
llor primera dama que hem tingut mai.

@agus_left: En un 365 [una cadena de
cafeteries], una de les treballadores ha
dit “adiós, guapo” i ens hem girat 23 tios
dient “adeu”.

Flaixos

Mirada pròpia

Enviar Walter Matthau a la banqueta i que co-
menci a escalfar per la banda Matthew McCo-
naughey, però, compte, el d’abans de True de-
tective. S’ha acabat el mal humor i el pessi-

misme. Visca l’eufòria, però no la conduïda per TV3,
sinó aquella exultació outdoor que portava els hippies
amb DO Califòrnia a agafar-se de la mà i baixar mun-
tanya avall fent saltirons i saludant el sol. Aquest és el
meu propòsit per a l’any nou, que ja està a la canto-
nada murmurant amb to desafiant “a qui no vol
brou, tassa plena”.
Portem un 2022 molt tòxic, ple de desgràcies, mal

ambient i crispació. I, si no, pregunteu-ho a Matías Prats,
que fins i tot està perdent l’efecte Kame Hame Ha dels
seus acudits davant el pèrfid atac de les notícies esca-
broses. Per això, cal fer la volta al mitjó i omplir el mig
got buit encara que sigui amb la limitada efervescència
de l’esperança o amb un raig d’inconsciència.
Fora les males notícies sobre guerres, pandèmies, tor-

sos trobats al contenidor, divorcis de famosos o segrests
de lloros. A partir d’ara, només good news, que, malgrat
que costi de creure, n’hi ha si ets capaç d’abstraure’t del
bombardeig informatiu i passar el sedàs a la recerca d’un
bri lluent de bon rotllo entre tanta notícia fangosa.
D’acord, fa basarda veure que el Tricicle s’acomia-

da, que Serrat plega i que Rosa Díez torna, però hi ha llum
al final de túnel i no és el centelleig de Snoop Dogg fu-
mant-se un porro. Hi ha molts exemples que demostren
que –ara sí– tot anirà bé, però, per no provocar una so-
bredosi d’endorfines, només n’anomenaré tres de molt
recents: 1) un fàrmac contra el càncer de pàncrees creat
a casa nostra –el medicament, no la malaltia– aconse-
gueix frenar tumors avançats; 2) un grup de científics
nord-americans han aconseguit produir una fusió nu-
clear capaç de generar energia neta, barata i potencial-
ment inesgotable; i 3) l’Àrea Metropolitana de Barcelona
invertirà 50.000 euros per ensenyar adults a anar en bi-
cicleta. Ho veieu? No era tan difícil!
He buscat a AliExpress un aparell amplificador de bo-

nes notícies, però es veu que encara no l’han inventat,
així que haurem de seguir fent la recerca en mode ma-

nual. O potser la solució no és discriminar allò que et posa
de mala lluna, sinó intentar ser immune a base de re-
bre males vibracions fins que al teu cos li rellisqui. Si,
als països nòrdics, els pares deixen els seus bebès fent
la migdiada al carrer a -10 o a -15 graus perquè s’acos-
tumin a dormir en qualsevol entorn i evitar que es con-
tagiïn dels refredats d’altres nens, també podríem pas-
sar-nos el dia llegint OK Diario, veient Trece TV i es-
coltant la COPE per enfortir el nostre sistema immuni-
tari independentment de si la cosa està realment fatal
o no. ¡No hay dolor!
Sempre he admirat aquell senyor assegut sota un

para-sol enmig del caos que sortia a la portada del disc
Crisis? What Crisis?de Supertramp. Potser el món s’en-
fonsa, però ser feliç és una actitud. Per favor, permeteu-
me ser un Sim gaudint d’un còctel dins del jacuzzi en-
cara que a la cuina hi hagi una plaga de mosques so-
brevolant caixes de pizza mig plenes i l’autobús que por-
ta a la feina estigui a punt de marxar.
Qui practica a la perfecció l’art de l’abstracció és Elon

Musk: si uns periodistes parlen malament d’ell a Twit-
ter, bloqueja els seus comptes encara que treballin a The
New York Times, a The Washington Post o a la CNN i,
morta la cuca, mort el verí. Això és tan arriscat com si,
posats a imaginar ingerències, uns jutges pretengues-
sin derogar una llei abans que s’hagi aprovat. O que un
inspector de treball posi una multa per sexista a un for-
ner per penjar un anunci laboral demanant un mestre
pastisser i dependentes.
El meu desig és que aquest Nadal no siguem el

Grinch enfadat amb el món, ni comencem l’any com
Michael Douglas acaba a Un dia de fúria. És millor que
–malgrat el mal temps– rememorem aquella mítica es-
cena de la pel·lícula Avanti! en la qual els dos prota-
gonistes es relaxen banyant-se despullats a la matei-
xa platja que ho feien els seus respectius pare i mare,
sense que els afecti el cúmul de despropòsits que han
patit des que han arribat a l’hotel. En aquell precís mo-
ment és quan pregues que el pobre Jack Lemmon si-
gui afortunat almenys per un breu instant, sense que
cap Walter Matthau li faci la guitza.

Cal fer la volta al mitjó 
i omplir el mig got buit
encara que sigui amb la
limitada efervescència de
l’esperança o amb un raig
d’inconsciència. A partir
d’ara, només ‘good news’,
que, malgrat que costi de
creure, n’hi ha si ets capaç

d’abstraure’t del
bombardeig informatiu

“

“
per Víctor Porres

Only good news
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El “soroll” com a enemic de l’efi-
ciència de l’administració. Si al-
guna cosa va quedar clara de la
conferència que l’alcalde de Cor-
nellà i vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), Antonio Balmón, va fer
dimecres 18 de gener a l’Espai Lí-
nia és que la feina en silenci és alia-
da del bon govern. Així ho va re-
iterar en diverses ocasions al llarg
de la sisena edició del cicle de
conferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur, organitzat
pel diari Línia i que està portant al
centre de Barcelona polítics de
primer nivell metropolità.
En aquesta ocasió, la conversa

va començar amb una condemna
enèrgica per l’últim atac masclis-
ta, que va tenir lloc a Cornellà po-
ques hores abans de la conferèn-
cia i que va deixar ferida una
dona. “No només ho hem de de-
nunciar, sinó tornar a dir que ens
hem de preparar i consolidar com
a societat contra la violència mas-
clista”, va expressar el batlle.
L’entrevista, conduïda pel di-

rector editorial del Línia, Arnau
Nadeu, va comptar amb un públic
assistent nombrós i va abordar els
diferents reptes metropolitans,
com ara la coneixença o populari-
tat de l’AMB entre els ciutadans,
generalment desconeguda pel gran
públic. Tanmateix, Balmón va

afirmar que, malgrat tot, “la gent
valora la feina de l’AMB”, posant
com a exemple el transport públic,
un dels serveis millor valorats pels
ciutadans. I, de fet, és aquí on va re-
ivindicar la “feina en silenci” que
fa l’AMB, una administració que,
lluny de ser tècnica, segons va re-
marcar Balmón, “és també políti-
ca”. “L’AMB busca sempre el con-
sens: la política no ha d’estar lligada
per força amb la discrepància”, va
afegir el vicepresident executiu
metropolità.

L’ELECCIÓ DE L’AMB
De fet, el seu càrrec a l’AMB i el seu
protagonisme en tot allò relacionat
amb l’ens i les polítiques metro-
politanes ha portat més d’un a
penjar-li el títol d’alcalde metro-
polità. “Jo no soc l’alcalde metro-
polità, només soc un polític que
busca el con-
sens”, va ex-
pressar Balmón,
que va tornar a
mostrar-se con-
trari a l’elecció
directa del pre-
sident o presi-
denta de l’AMB.
“Crec que no
aportaria un va-
lor afegit”, va re-
flexionar Bal-
món, que va re-
ivindicar la trajectòria d’aquesta ad-
ministració.
En aquest sentit, el batlle va fer

una àgil repassada a la història de
l’AMB, des dels seus inicis fa més

d’una dècada fins ahir mateix. “És
una administració que no costa un
euro més al ciutadà i que ara està
consolidada, triplicada i amb més
personalitat”, va descriure Bal-
món. “Això és un exemple de com
es fan les coses”, va afegir.

LA FEINA DELS AJUNTAMENTS
La serenor en política i la feina en
silenci va amarar el discurs de l’al-
calde al llarg de l’acte. I ho va tor-
nar a posar de manifest quan va en-
trar a valorar l’anunci que l’AMB,
que ell mateix, havia fet unes hores
abans sobre un projecte d’inversions
de fins a 500 milions d’euros per
impulsar tot l’àmbit del Besòs. “No
volem estigmatitzar cap territori, vo-
lem identificar les necessitats i ac-
tuar-hi”, va destacar Balmón.
I si la serenor i la feina pas a pas

van ocupar la primera part de la

trobada, la reivindicació de la fei-
na dels ajuntaments va passar a
primera línia un cop va opinar so-
bre el pla d’impuls a l’àmbit del Be-
sòs. “L’AMB acompanya i lidera

una part de l’acció, però ja hi ac-
tuen els ajuntaments”, va asse-
nyalar Balmón, que va remarcar
que “als municipis es fan moltes co-
ses”. En aquest punt, i preguntat
sobre la relació de la capital, Bar-
celona, amb les localitats dels vol-
tants, Balmón va ser molt clar. “A
diferència de la ciutat central, nos-
altres –els municipis– no donem
lliçons ni ens empoderem en la su-
pèrbia, fem xino-xano”, va etzibar
el batlle, que va voler tancar aques-
ta idea amb una característica fi-
nezza: “Davant de l’aristocràcia, el
poble es rebel·la”.

EL DEBAT DE LA SEGURETAT
Un altre dels grans temes tractats
a la conferència va ser la seguretat.
En aquest sentit, Balmón va afir-
mar que la seguretat a l’àrea me-
tropolitana “té bona salut”, i va di-

ferenciar les da-
des delinqüen-
cials de la per-
cepció d’insegu-
retat que poden
tenir alguns ve-
ïns. “Això és evi-
dent”, va asse-
gurar en refe-
rència a aques-
ta percepció. És
per aquesta raó
que fa mesos va
anunciar l’im-

puls d’un sistema integral de se-
guretat a la metròpoli, basat en les
noves tecnologies i que, tal com va
tornar a deixar clar ahir, no implica
la creació d’una policia metropo-

litana ni l’augment dels agents a
peu de carrer.
De fet, Balmón va posar el fo-

cus en accions concretes, com
ara incrementar la il·luminació als
carrers, una mesura que les dones
“valoren molt positivament”. En
aquesta línia també es mou la
creació del cos de serenos, que va
posar fa un temps en marxa l’A-
juntament de Cornellà, entre al-
tres municipis metropolitans, i
que també és molt ben valorat
pels veïns, segons va afirmar l’al-
calde Balmón.

CORNELLÀ COM A EXEMPLE
Ja entrats en matèria cornella-
nenca, Balmón va reivindicar la fei-
na de renaturalització de la ciutat,
a través del projecte Cornellà Na-
tura i la seva aposta pels eixos
verds. En aquest sentit, el batlle va
recordar que en el darrer Ple es va
aprovar un pla especial per com-
batre els efectes de l’escalfament
global, i va destacar que hi ha ini-
ciatives sobre la taula per reduir el
trànsit rodat, com ara tancar certs
barris de la ciutat a la circulació a
partir de les vuit del vespre a tra-
vés d’un sistema tecnològic que ja
s’ha provat amb èxit. Amb tot, Bal-
món va reivindicar el paper de Cor-
nellà com una ciutat que pot ex-
portar la idea de “sumar”.
Finalment, l’alcalde va voler

agrair la tasca de l’oposició muni-
cipal a Cornellà, que tal com va dir
“ha col·laborat” en tots aquests pro-
jectes. “La política municipal és
proximitat”, va concloure.

Antonio Balmón va conversar amb el director editorial del Línia, Arnau Nadeu. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

Balmón: “Jo no soc l’alcalde metropolità, 
soc un polític que busca el consens”

Francisco J. Rodríguez
BARCELONA
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Les torres de guaita
s’encenen pels drets humans

REIVINDICACIÓ4Les històri-
ques torres de guaita de Cas-
telldefels, que en el passat ser-
vien per avisar de la presència de
pirates, es van encendre dis-
sabte dia 14 de gener a favor dels
drets humans a la Mediterrània. 
L’acte va tenir lloc a diversos

punts del litoral mediterrani i
s’emmarca en una jornada or-
ganitzada per l’Ajuntament, el
Grup de Recerques Històriques
de Castelldefels (GREHIC), el
Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat (CECBLLOB),
l’Agrupació de Cultura Popu-

lar, l’Institut Muntaner, la Ge-
neralitat, el Consell Insular de
Mallorca, la Universitat de Bar-
celona, el Fons Català de Co-
operació i el Museu Marítim.
A través d’aquesta simbòli-

ca encesa de les torres, moltes
d’elles datades del segle XVI, es
vol sensibilitzar sobre la de-
fensa dels drets humans al mar
Mediterrani, escenari els úl-
tims anys d’un drama incessant
com són els naufragis de mi-
grants que fugen de zones de
conflicte per buscar un futur mi-
llor a Europa. 

Polèmica per una tala d’arbres
a Bellamar i Ca n’Aimeric

URBANISME4Diversos col·lec-
tius denuncien la tala d’arbres a
diversos punts de la ciutat. Sen-
se anar més lluny, des de la pla-
taforma 6 Eixos de Ciment es
parla de “desforestació total”. I
és que l’Ajuntament va iniciar la
retirada d’alguns exemplars al
barri de Bellamar i al bosc de Ca
n’Aimeric el desembre, argu-
mentant que era una acció ne-
cessària per protegir els habi-
tatges de possibles incendis. 
Però els ecologistes no ho te-

nen clar, i assenyalen que les
franges antiincendis que el con-

sistori està creant coincideixen
amb els límits de la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) que ha de permetre un
nou urbanisme a Castelldefels
basat en el projecte 6 Eixos
Verds, que ha de connectar els
barris de muntanya amb el mar. 
Des del consistori recorden

que la creació de les franges va
ser aprovada al Ple i que la tala
es fa amb criteris de sostenibili-
tat, respectant les espècies pro-
tegides. A més, reivindica que ha
plantat més d’un miler d’arbres
nous els últims tres anys. 

Cambray promet que hi haurà
menys alumnes per classe

EDUCACIÓ4El conseller d’E-
ducació de la Generalitat, Josep
González-Cambray, ha anun-
ciat que hi haurà una nova bai-
xada de la ràtio d’alumnes per
classe a l’educació infantil. Per
tant, de cara al pròxim curs es
passarà a tenir un màxim de 19
escolars per aula. Cambray tam-
bé es va comprometre a no tan-
car cap grup a Castelldefels. 
Ho va dir durant una visita a

la ciutat el passat dimecres 18 de

gener, on va ser rebut per una
delegació de l’Ajuntament en-
capçalada per l’alcaldessa, Ma-
ría Miranda. 
En aquella trobada també

es va parlar de la incorporació de
23 nous professors a les escoles
i instituts de la ciutat, els quals
seran protagonistes d’un acte
de benvinguda que tindrà lloc el
dia 24 de gener, el qual també
servirà per acomiadar aquells
docents que es jubilen. 

Encesa de la torre de Can Roca de Baix. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Política | Movem comença a definir la seva llista electoral
Movem En Comú Podem va decidir el desembre els set primers llocs de la seva llista electoral
de cara als comicis del maig. A Candela López, la cap de llista, l’acompanyen, en aquest ordre,

Javier Martín, Ramon Morera, Sílvia López, Anna Bonilla, Pep Ribes i Andrés Sánchez.

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha rebutjat en quatre
resolucions deixar en llibertat els
membres de la coneguda com a
‘manada’ de Castelldefels, un
grup de joves acusats d’agredir
sexualment diverses dones. 
En les resolucions, l’Audièn-

cia avisa que encara hi poden ha-
ver més víctimes d’aquest grup,
que s’organitzava i parlava de les
seves ‘gestes’ sexuals en un grup
de WhatsApp. A més, avisa del
risc de fuga i destrucció de pro-
ves, a més d’una possible reite-
ració delictiva. La instrucció del
cas, que porta un jutjat de Gavà,
continua endavant, i l’Audiència
ha prioritzat la seguretat de les
víctimes, més tenint en compte
que un dels investigats s’encar-
regava de fer un seguiment pos-
terior a les dones per veure com
estaven i “temptejar-les” sobre
les possibles reaccions. És més,
un germà dels investigats va
contactar amb diversos testi-

monis de les agressions per con-
dicionar el que declararien da-
vant la policia. 
De moment hi ha tres de-

nunciants, que han declarat als
jutjats de Gavà. A principis de
mes, la primera dona que va po-
sar en coneixement de la policia
les agressions va negar ser l’au-
tora d’uns missatges de veu que
hauria enviat ella dies abans
dels fets, en els quals es mos-
trava disposada a mantenir re-
lacions sexuals amb els cinc jo-

ves que van ser detinguts. Sen-
se anar més lluny, a les resolu-
cions l’Audiència rebutja l’intent
dels acusats de desacreditar les
víctimes. En aquest sentit, re-
marca que els acusats no poden
pretendre que les víctimes facin
declaracions perfectes i sense
cap contradicció i afectació psi-
cològica derivada dels fets que
denuncien. 
Per la seva banda, l’Ajunta-

ment es personarà com a acu-
sació particular en el cas.

L’Audiència hi veu risc de fuga i de destrucció de proves. Foto: Arxiu

Rebutgen deixar en llibertat 
la ‘manada’ de Castelldefels

» L’Audiència al·lega risc de fuga i possibilitat de reiteració del delicte 
» La instrucció no ha acabat i encara poden sortir més víctimes
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L’avinguda Eramprunyà 
es reformarà l’any que ve

URBANISME4L’avinguda
Eramprunyà es reformarà per
convertir-la en un espai “més
amable per als vianants”, crear-
hi més zones verdes i reduir el
trànsit i el soroll. Aquests són al-
guns dels objectius del projecte,
que començarà a prendre forma
a partir de l’any vinent, segons va
explicar l’alcaldessa Gemma Ba-
dia als veïns el passat dia 19 de
gener, durant una trobada que
va tenir lloc al Parc Arqueològic. 
Badia va posar de manifest

que els canvis que experimen-
tarà l’avinguda donen resposta a

les propostes que els veïns han
fet arribar al consistori. “Les
hem estudiat una a una”, va as-
segurar l’alcaldessa. 
Entre les millores més im-

portants destaca l’augment de les
zones verdes d’aparcament per a
veïns, la creació de 4.000 metres
quadrats de zones verdes i la
instal·lació d’espais lliures per
al veïnat i jocs infantils. Aquestes
obres es faran en dues fases; la
primera afectarà el tram comprès
entre els carrers Joan I i Colo-
meres, i a la segona etapa es re-
habilitarà la plaça de Catalunya. 

La neteja i la seguretat són els
principals neguits dels veïns

ENQUESTA4La neteja dels car-
rers és el problema més destacat
pels veïns a Gavà, seguit de la se-
guretat ciutadana, amb un 11 i un
9% de ciutadans que ho comen-
ten. Aquestes són algunes de
les conclusions que es poden
extraure de les recents dades del
Dibaròmetre, una enquesta pro-
moguda per la Diputació i que
també destaca que un 90% dels
veïns estan satisfets de viure a la
ciutat. Aquesta xifra, de fet, està
per sobre de la mitjana dels mu-
nicipis de la província de Bar-
celona, que és del 78%, i també

és superior a la del Baix Llobre-
gat, que és del 82%.
El grau de satisfacció, a més,

és lleugerament superior en les
dones –un 91%– que en els ho-
mes –un 88%–. I per franges
d’edat, els joves de 18 a 24 anys
són els que estan més contents
de viure a Gavà, en concret el
97%. Per altra banda, el 41% dels
enquestats consideren que la
ciutat ha millorat, mentre que el
59% pensen que la situació al
municipi continuarà millorant.
Entre ells, els joves són els més
optimistes pel futur, amb el 82%.  

El restaurant Catalina 
queda segon a Joc de Cartes

GASTRONOMIA4El famós res-
taurant Catalina de Gavà Mar,
propietat del reconegut xef Òs-
car Manresa, va acabar en se-
gona posició a l’últim programa
del Joc de Cartes, de TV3. Per
a l’ocasió, Manresa va servir
musclos, tàrtar de tomàquet,
navalles i una amanida King
Crab. Seguidament, va presen-
tar un arròs negre de bacallà, ar-
ròs de ploma ibèrica i trompe-
tes de la mort, un arròs de sípia

i rap i un turbot cuit a la brasa
amb patates. 
Al programa també van par-

ticipar uns altres tres restau-
rants: La Gormanda –que va
acabar guanyant el concurs– i El
Tragaldabas, a l’Eixample de
Barcelona, i el Tramendu, al
districte de Sants-Montjuïc. En
aquest programa, a més, els res-
taurants van ser defensats per
crítics gastronòmics; en el cas del
Catalina, per Lourdes López.

L’alcaldessa va explicar el projecte al veïnat. Foto: Ajuntament

Foto: Joc de Cartes

Seguretat | Robaven mercaderies a camions aparcats
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup de sis homes especialitzats a robar mercaderies
de camions estacionats a àrees de servei i descans. Els atribueixen robatoris a Gavà, però també a

Cardedeu i Llinars del Vallès. Els presumptes lladres van ser detinguts el 10 de gener al Prat.

IGUALTAT4La biblioteca Josep
Soler Vidal ha redefinit tot el seu
fons documental específic sobre
temàtica LGTBIQ+ per “donar
una mirada més global del gè-
nere i la sexualitat”, explica a Lí-
nia Mar la directora de l’equi-
pament, Maite Pinteño. D’a-
questa manera, es fa un pas més
i es va més enllà del col·lectiu
LGTBIQ+ per arribar al “conjunt
de la ciutadania en la seva di-
versitat”. Per aquesta raó, la bi-
blioteca ha etiquetat els 200 do-
cuments del fons amb l’acrònim
DASG, que respon a ‘diversitat
sexual, afectiva i de gènere’, que
substitueix les sigles LGTBIQ+. 
Tot plegat és fruit de la feina

que des del 2018 s’està portant a
terme a la biblioteca per adaptar
els fons de l’equipament als nous
temps. El 2018, en paral·lel a l’au-
ge del feminisme com una qües-
tió primordial a l’agenda pública,
la biblioteca ja va crear un fons es-
pecial que, sota l’etiqueta de ‘Fe-

minismes’, volia agrupar tota
classe de documents sobre la
matèria. “Tanmateix, vam veure
que hi faltava una pota”, reconeix
Pinteño, que explica com arran de
la feina d’un grup de biblioteca-
ris de la província es va impulsar
la creació d’un fons especial
LGTBIQ+ el 2021. 
Ara, aprofitant que l’Ajunta-

ment també ha presentat un Pla

de diversitat afectiva, sexual i de
gènere, s’ha fet un esforç per
adaptar-se a les noves necessi-
tats. “És molt satisfactori”, cele-
bra Pinteño, que assegura que el
nou fons té una bona acollida per
part dels usuaris. En aquesta lí-
nia, la biblioteca també adapta la
seva especialitat en còmic i ci-
nema social al nou fons DASG
per facilitar-ne la consulta.

La biblioteca crea una etiqueta de diversitat sexual i de gènere. Foto: Arxiu

Pas endavant de la Josep Soler
Vidal en matèria de gènere

» La biblioteca redefineix el seu fons sobre diversitat sexual i afectiva
» La directora assegura que la iniciativa està tenint una bona rebuda 
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Des de Sant Adrià de
Besòs només són vint
minuts. Des de Corne-
llà, Santa Coloma o

l’Hospitalet de Llobregat, una
mica més de trenta. Des de Ba-
dalona no arriba a la mitja hora.
Des del centre de Sant Boi en són
una mica més de 35. El temps de
recorregut en transport públic
que hi ha entre aquestes ciutats
metropolitanes i el Palau de la Ge-
neralitat, situat a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, no és gaire
gran. És menys que el que cada
dia triguen moltes persones del
territori metropolità a arribar a la
seva feina. Malgrat això, la dis-
tància no només és física. Com en
el cas de la que hi ha entre els po-
bles i ciutats de la corona metro-
politana i el centre del poder a Ca-
talunya, pot ser mental –fins i tot
espiritual– i enorme. 
Se l’ha anomenat de moltes

maneres: la perifèria, el pati del
darrere, l’extraradi... Els muni-
cipis de la metròpoli sovint es
queixen perquè des de la Gene-
ralitat no se’ls té prou en comp-
te. “Els polítics juguen a l’hula-
hoopamb el cinturó roig”, afirma
l’escriptor de Sant Adrià de Besòs
Javier Pérez Andújar. Amb tot,
cal preguntar-se si els municipis
de la primera corona metropoli-
tana estan infrarepresentats al
poder del país. Al diari Línia
hem fet una exhaustiva investi-
gació de l’origen de tots els alts
càrrecs –en conselleries, secre-
taries i direccions generals–que
actualment hi ha a la Generalitat
i de tots els homes i dones que
han ocupat la presidència i les
conselleries d’ençà que es va res-
tablir la democràcia. Una vegada
analitzats més de 420 perfils po-
lítics, aquesta és la situació.

INFRAREPRESENTACIÓ?
Dels 270 actuals alts càrrecs de la
Generalitat, al voltant del 60%
han nascut o tenen vinculació
amb el territori que queda més en-
llà de la capital catalana i de la pri-
mera corona metropolitana, és a
dir, la resta del país que no forma
part administrativament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB). Així mateix, les persones
directament vinculades a alguns
dels municipis metropolitans que
així ho especifiquin en les biogra-
fies que la Generalitat fa públiques
quan es nomena un nou alt càrrec
són molt poques. Parlem de no
més d’una vintena de polítics, com
Myriam Moysset, la directora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya, que tot i
néixer al Baix Empordà fa més d’u-
na dècada que viu a Viladecans, on
ha estat regidora d’ERC. També en
són exemples el director de l’A-
gència Catalana de Notícies, Iu
Forn, que va néixer a Badalona, o
la cap del Gabinet del conseller d’E-
ducació, Gemma Español, que
milita a ERC i que en la seva bio-
grafia afirma que ha viscut “entre
els barris de Singuerlín, Cementi-
ri Vell i Centre” de Santa Coloma. 
La resta d’alts càrrecs estan

vinculats o diuen que han nas-

cut a Barcelona. Es produeix, per
tant, una situació anòmala en la
qual la capital catalana i tots els
territoris que no formen part de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona acumulen més del 90%
dels alts càrrecs. Tanmateix, a la
perifèria metropolitana hi viuen
dos de cada 10 habitants de Ca-
talunya, i estem parlant de càr-
recs que normalment es posen
a dit i que, segons dades públi-
ques, cobren uns 80.000 euros
anuals de mitjana. 

Aquesta tendència encara és
més clara si tenim en compte
l’origen històric dels consellers.
Dels 160 que han passat per la Ge-
neralitat des del 1977 amb el Go-
vern de Josep Tarradellas, 54
eren o són de Barcelona, 94 de la
resta de Catalunya i només 12 de
la primera corona metropolitana.
N’és exemple d’aquests darrers
Carme Figueras, que va ser con-
sellera de Benestar i Família du-
rant mig any el 2006 i que havia
estat regidora a Molins de Rei du-

rant 20 anys; Meritxell Borràs,
que va ocupar dues conselleries
entre el 2015 i el 2017 i que va ser
regidora a l’Hospitalet durant
quasi dues dècades; Francesc
Baltasar, que va ser conseller de
Medi Ambient entre el 2006 i el
2019 i que abans havia estat al-
calde de Sant Feliu de Llobregat;
o Oriol Junqueras, que previ pas
pel Govern de la Generalitat va ser
alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Alhora, la gran majoria de con-
sellers de la perifèria metropoli-

tana ho van ser durant els man-
dats de Pasqual Maragall i José
Montilla, ambdós del PSC.
Finalment, si a les dades ens

referim, cal remarcar que en l’àm-
bit de les conselleries, l’actual ex-
ecutiu d’ERC no té cap persona
nascuda al cinturó metropolità.

OBLIDATS?
Tenint en compte aquestes xifres,
seria molt fàcil inferir que la Ge-
neralitat té oblidats els municipis
de la corona metropolitana. Mal-

Pocs alts càrrecs metropolitans han pujat per aquestes escales del Palau de la Generalitat. Foto: Generalitat

Analitzem més de 270 alts càrrecs de l'actual Govern de la Generalitat i els 
160 consellers i conselleres que han passat per la institució des del restabliment

de la democràcia per determinar si la primera corona metropolitana 
ha estat històricament infrarepresentada en el centre del poder de Catalunya.

Perifèrics
a la Generalitat?
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n Tot just despuntaven els primers
rajos de sol quan José Montilla va
veure per primera vegada Barcelona.
Havia viatjat amb el seu pare des de
la regió de Córdoba amb autocar. Tot
i que els anys 70 la majoria de perso-
nes andaluses que decidien establir-
se a Catalunya viatjaven en tren, els
dos Montilla van preferir venir per
carretera. “No hi havia les autopistes
que hi ha avui i va ser un viatge llarg”,
explicava l’expresident en una entre-
vista al Línia. José Montilla tenia ales-
hores 16 anys i no es podia arribar a
imaginar que algun dia ocuparia la

cúspide del poder de Catalunya. Amb
el seu pare es van instal·lar a les Pla-
nes de Sant Joan Despí, molt a prop
del barri del Padró, on vivia una ger-
mana de l’àvia del jove. Diu que esta-
va il·lusionat amb el canvi de vida
perquè pensava que li podria donar
oportunitats laborals. Treballava al
matí i estudiava a les nits, i encara te-
nia temps de participar en grups
clandestins d’extrema esquerra que
va abandonar abans de la mort de
Franco per afiliar-se al PSUC.

Va casar-se i, com que ella era de
Cornellà, se’n va anar a viure en
aquesta ciutat metropolitana. Era l’a-
ny 79 i Montilla era regidor del poble
del costat, Sant Just. El 85 es va con-

vertir en alcalde de Cornellà, però se-
ria l’any 2006 quan ocuparia el càrrec
de més responsabilitat de la seva car-
rera. “No hi ha res més important que
presidir el teu país, però si parlem de
satisfacció, em quedo amb l’alcaldia”,
confessa ara Montilla.

Que aquell noi andalús que amb
16 anys va marxar del seu poble cap a
Catalunya arribés anys després a la
Generalitat no va agradar a tothom.
Aquest és un comentari que es pot
trobar en un diari generalista d’ales-
hores i que deia el següent: “Ja hem
vist, a còpia d’anys, les polítiques d’a-

questa xusmaals pobles del Baix Llo-
bregat i del Barcelonès; una veritable
croada per arraconar els vestigis de
cultura pròpia”. Malgrat els atacs,
quan recorda el seu pas per la Gene-
ralitat, Montilla hi treu ferró. “Eren crí-
tiques d’un sector de la població ca-
talana que existia i que continua exis-
tint, però en termes generals em vaig
sentir molt estimat”.

Més d’una dècada després de ser
president, Montilla reconeix que li
agrada caminar. Sobretot per Collsero-
la a primera hora del matí. Potser bus-
ca tornar al record de l’albada que va
veure en arribar a Barcelona. Ell és l’e-
xemple que demostra que la Generali-
tat també la pot coronar la metròpoli.

President metropolità

grat això, el sociòleg i ara alt càr-
rec del Govern Xavier Godàs es
resisteix a assumir aquesta tesi.
“En el meu cas, veig com des de
Drets Socials el territori metro-
polità és una prioritat”, afirma. A
més, Godàs considera que algú
que no té vinculació amb aquest
territori pot entendre les seves ne-
cessitats i l’anomenat “fet me-
tropolita”. Es tracta d’aquells ele-
ments que històricament han
definit la rodalia de Barcelona,
com per exemple la concentració
de barris empobrits o els alts ni-
vells de migració. “Actualment, el
que definia l’àrea metropolitana
de Barcelona com un fet singular
també ho trobem en altres terri-
toris que tenen problemàtiques
semblants, com alguns barris de
Girona, de Manresa o del Ma-
resme”, diu per afegir que potser
caldria més aviat parlar de “regió
metropolitana”. Amb aquest con-
cepte, Godàs fa referència al gran
territori que agrupa cinc milions
d’habitants i que supera els límits
de l’AMB per englobar 160 dels
947 municipis que té Catalunya. 
Per la seva banda, el que va

ser regidor de Badalona amb
Convergència i Unió i secretari
general de Territori i Sostenibi-
litat entre el 2016 i el 2021, Fer-
ran Falcó, tampoc considera que

la Generalitat tingui oblidada la
metròpoli. “El pressupost de sa-
lut o d’educació depèn del tot de
la Generalitat, i jo no veig que hi
hagi una infrarepresentació”,
diu. “A més, el 51% del pressupost
de transport del territori depèn de
la Generalitat”, afegeix. Dit això,
Falcó considera que la metròpo-
li s’ha sentit menystinguda per
dos motius. “És probable que la
Generalitat no hagi sabut expli-
car a la població de l’àmbit me-
tropolità la seva tasca al territo-
ri perquè moltes de les coses
que fa són a través de consorcis”,
argumenta. A més, l’exregidor ba-
daloní creu que des de fa temps
hi ha hagut una “intencionalitat
partidista” de confrontar el Go-
vern de la Generalitat i els go-
verns de l’àrea metropolitana.
“La lògica partidista que té sen-
tit per als mateixos partits no està
confirmada pels números, que
ens diuen que la metròpoli no
està oblidada”, sentencia.

LA DICOTOMIA CIU-PSC
Més enllà de si la Generalitat té o
no en compte la corona metro-
politana, queda per resoldre per
què el nombre d’alts càrrecs d’a-
quest territori és baix. Això té a
veure amb la manera com es va
conformar la democràcia al nos-

Més del 60% dels alts
càrrecs que hi ha avui
dia a la Generalitat
han nascut o tenen
vinculació amb el
territori que queda fora
de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)

tre país després de la dictadura.
CiU era un partit instal·lat a la Ca-
talunya no metropolitana i que es
movia en l’eix nacional, mentre
que el PSC, eminentment urbà, es
va erigir en una formació que ba-
sava la seva estratègia en l’eix de
progrés. 
És normal que el gran gruix de

consellers de la Generalitat me-
tropolitans els trobem en els Go-
verns de Maragall i Montilla,
mentre que durant el pujolisme o
els executius d’Artur Mas aques-
ta mena de perfils brillin per la
seva absència. Falcó explica que
els partits que arriben a la Gene-
ralitat nodreixen les altes esferes
de poder amb els seus quadres
municipals. “Una vegada tens re-
gidors en un municipi i has cons-
truït equip allà, pots desenvolupar
carreres professionals a la políti-
ca general”, afirma. “En realitat,
ser o néixer a l’àrea metropolita de
Barcelona no és un obstacle en si,
però has de tenir gent al territo-
ri per assumir els alts càrrecs”, diu.
D’aquesta manera, si el PSC era
fort a la metròpoli, un cop a la Ge-
neralitat feia escalar els seus qua-
dres locals al Govern català. En
canvi, si CiU no tenia tant pes en
aquest territori, per molt que vol-
gués no podia tenir alts càrrecs
d’aquí. “S’ha de construir des de

sota, i com més presència i, per
tant, regidors té un partit, més
gent s’hi apunta i més gent podrà
acabar desenvolupant tasques en
alts càrrecs”, considera Falcó. 

EL MODEL ERC
És possible que ERC superi aques-
ta dicotomia? Tres noms esceni-
fiquen millor que ningú l’estratè-
gia que vol fer trontollar el siste-
ma CiU-PSC. Tardà, Junqueras i
Rufián són l’exemple d’aquest
model de partit atrapa-ho tot
que vol situar-se tant en l’eix na-
cional com de progrés. “Fa 10
anys que ERC ha mirat d’implan-
tar-se de forma uniforme al país”,
diu Godàs per afegir que avui dia
la seva presència en certs espais de
la metròpoli “està assegurada”. En
termes similars s’expressa Falcó
quan considera que ara que aques-
ta formació té presència munici-
pal metropolitana podrà fer que
els seus quadres tinguin “carreres
professionals a l’alta política”.
Caldrà veure si aleshores realment
s’acabarà amb la infrarepresen-
tació de càrrecs metropolitans a la
Generalitat.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Hi ha hagut una
intencionalitat
partidista de
confrontar el Govern 
de la Generalitat i els
governs de l’àrea
metropolitana de
Barcelona”

Montilla reconeix que presidir el país va ser el més
important de la seva carrera, però pel que fa a la

satisfacció prefereix l’etapa com a alcalde de Cornellà
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ERC denuncia retards en les
llicències d’obres menors

URBANISME4El grup municipal
d’ERC denuncia que l’Ajunta-
ment triga més del compte a
concedir llicències d’obres me-
nors. Els republicans apunten
que els retards són de fins a sis
mesos i que és una situació que
s’arrossega des de fa uns anys.
“Amb el retard en la concessió de
llicències el govern de Viladecans
demostra una vegada més qui-
na és la seva autèntica prioritat”,
afirma la portaveu d’ERC, Bàr-
bara Lligadas, que acusa el go-
vern municipal de només pensar
a construir nous barris “en lloc
de pensar en els ja existents”. 

Tot i això, el Col·legi d’Ar-
quitectes no situa Viladecans
entre les ciutats que més trigu-
en a donar resposta a les sol·li-
cituds: la mitjana catalana està
en els 7,4 mesos, i el consistori
més lent és Sant Cugat, amb ga-
irebé 13 mesos. 
Fonts municipals consulta-

des per Línia Mar, a banda, as-
senyalen que Viladecans està
resolent els expedients que pre-
cisen llicència en uns tres mesos
“en la gran majoria de casos”, i
apunten que el 2022 van resol-
dre el 88% dels expedients que
van rebre, 1.250 en total.

Condemnen a 17 anys
l’assassí de Janet Jumillas

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a 17
anys de presó l’assassí de la vi-
ladecanenca Janet Jumillas. D’a-
questa manera, el tribunal con-
sidera que Aitor G. va matar la
dona el març del 2019. També
se’l condemna a pagar una in-
demnització de 488.000 euros a
la família de la víctima i a cinc
anys més de llibertat vigilada. A
més, no podrà acostar-se a me-
nys d’un quilòmetre dels fills i
pares de la Janet.
El passat mes desembre, el

jurat va considerar provat que

Aitor G. va apunyalar la dona al
seu domicili del barri de Riera de
Cornellà, provocant-li diverses
ferides a les cervicals i altres
parts del cos, del qual es va des-
fer i enterrar en un descampat
del Prat, on va ser trobat dos me-
sos després per uns operaris.
Tant la Fiscalia com l’acu-

sació particular demanaven 19
anys de presó per a l’acusat. Al
seu torn, la defensa va demanar
l’absolució del seu client i, en cas
que fos declarat culpable, una
pena de 15 anys, la mínima
contemplada per assassinat.

Els dies de vaga dels busos
d’Avanza s’estenen al febrer

TRANSPORT4Els treballadors
dels busos d’Avanza al delta han
anunciat que faran 10 dies més
de vaga fins al mes de febrer, se-
gons avança Vilapress. Les pro-
testes van començar el mes pas-
sat, i durant els primers dies del
gener els empleats han prota-
gonitzat diverses jornades d’a-
turades en el servei. 
De fet, el 15 de gener les

protestes van obligar a tallar
l’avinguda Catalunya i el passeig

de la Marina de Viladecans,
mentre que el dia 9 es van re-
portar alguns incidents a la ciu-
tat, que des dels sindicats han
desvinculat de la protesta. 
Per altra banda, els treballa-

dors dels busos de Monbus/Ju-
lià van anunciar que també farien
vaga diversos dies fins al febrer,
però finalment van desconvocar
les aturades. Els empleats de-
manen millores laborals i la fi de
les jornades interminables.

Les obres menors tenen a veure amb rehabilitacions i adequacions. Foto: ERC

Foto: CGT

Eleccions | Encarni García tornarà a liderar els comuns
L’actual portaveu de Viladecans En Comú Podem i tinent d’alcaldia 

de Medi Ambient, Encarni García, tornarà a ser la cap de llista per liderar 
la formació lila a les pròximes eleccions municipals del maig. 

TRADICIÓ4La ciutadania va res-
pondre de manera molt positiva
a les activitats programades per
la Festa Major d’Hivern, que va
celebrar-se entre els dies 19 i 22
de gener i que va oferir activitats
per a tots els públics. D’entre
elles van destacar la reobertura de
Ca n’Amat com a nou espai del
Museu de Viladecans i la posada
en escena de la segona edició del
Festival Llamp, un espectacle de
la llum com a element de creati-
vitat i experimentació. 
“L’objectiu és donar contin-

gut artístic i comunitari a la
Festa Major d’Hivern”, destaca
la tinent d’alcaldia Gisela Na-
varro. El festival constava de sis
instal·lacions en diferents punts
de la ciutat que van jugar amb la
llum. Dues d’elles, de fet, eren
obra de veïns de Viladecans,
fruit d’una col·laboració entre el
jovent i la gent gran de la ciutat. 
Els sis espectacles disponi-

bles van ser: Allibera’t, a Can

Modolell; Batecs, a la plaça d’Eu-
ropa; Bulb & Me, a la mateixa
plaça; Extracción, al pati de la
Torre del Baró; Grafitti Fluo,
també a la plaça d’Europa, i
Multiplayer, als jardins de Mag-
dalena Modolell.
Un dels artistes, el Jordi, au-

tor de Batecs, diu que la seva
peça és una representació de
l’esfera pública i que per això
“demana la veu de la gent”. 

Per altra banda, l’altre plat
fort de la Festa Major d’Hivern
va ser la reobertura de l’històric
edifici de Ca n’Amat, que servi-
rà per explicar la història local.
De fet, aquest immoble és es-
sencial per entendre la història,
no només de Viladecans, sinó del
Delta, ja que conserva estris re-
llevants de l’activitat agrícola i les
habitacions mantenen la seva
distribució i mobiliari original.

El Festival Llamp va tornar a aplegar milers de visitants. Foto: Ajuntament

El nou Ca n’Amat i el Festival
Llamp animen la Festa Major
» La ciutat viu cinc dies de celebració amb activitats per a tothom 
» L’edifici històric reobre per formar part del Museu de Viladecans
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El temporal s’emporta la sorra
de la platja afegida a l’estiu 

MEDI AMBIENT4Les fortes rat-
xes de vent i les onades que ha
portat el temporal els últims
dies han provocat que gairebé
tota la sorra de la platja que es va
afegir a l’estiu s’hagi perdut.
Així ho avança elprat.digital,
que assegura que la pèrdua a
l’octubre ja era del 40%. 
Per tot plegat, des de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona
(AMB) han insistit en la neces-
sitat de buscar solucions es-
tructurals per combatre la re-
gressió de la platja, com ara re-
connectar el riu amb el delta per-

què arribin sediments a la plat-
ja. Sense anar més lluny, l’alcal-
de, Lluís Mijoler, va demanar a
la delegada del govern de l’Estat,
Maria Eugènia Gay, que es pren-
guin mesures més ambicioses i
estructurals per frenar la pèrdua
de platja. De fet, hi ha previst que
aviat es publiqui un nou estudi
sobre aquesta problemàtica. 
Des de l’AMB, a més, recor-

den que tant el Port com el mi-
nisteri de Transició Ecològica ja
treballen per buscar sorra més
gruixuda i, per tant, més resis-
tent als temporals. 

Desbloquejat un augment de
sou per a l’atenció a domicili

LABORAL4Les treballadores
del Servei d’Ajuda a Domicili
(SAD) dels municipis on es pres-
ta aquest servei de manera pú-
blica han aconseguit desblo-
quejar un augment de sou llar-
gament reivindicat. 
A partir d’enguany, i de ma-

nera retroactiva des del gener
del 2022, s’aplicarà una millo-
ra salarial del 8%, fruit d’un
acord al qual havien arribat
CCOO i UGT a l’estiu amb la
Fundació S21, que forma part
del Consorci de Salut i Atenció
Social de Catalunya. 

Fins ara no s’havia pogut
aplicar aquest augment del sa-
lari per la naturalesa pública de
la Fundació S21, a diferència del
sector privat. 
Davant d’aquesta situació,

l’Ajuntament va fer una con-
sulta a la Generalitat per agilit-
zar el desbloqueig. “La millora
de les condicions laborals de les
treballadores del Servei d’Aju-
da a Domicili és una millora
també de l’assistència a les per-
sones més vulnerables del Prat”,
expressa en aquest sentit l’al-
calde, Lluís Mijoler. 

Els temporals afecten greument la platja. Foto: Ajuntament

Política | Demanen que l’aeroport no sigui moneda de canvi  
La plataforma Zeroport ha demanat que l’ampliació de l’aeroport no sigui una moneda de canvi 
en la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Els ecologistes temen que el Govern acabi 

cedint a les pretensions del PSC, que és partidari de l’ampliació, a canvi de votar a favor dels comptes. 

Quan són petites fan molta grà-
cia i són un regal perfecte per a
aquells infants que volen tenir
cura d’un animal que no ocupi
gaire espai. Ara bé, després crei-
xen i es converteixen en un pro-
blema. Amb bona voluntat, la fa-
mília de torn deixa la tortugue-
ta al riu, sense pensar que aquest
animaló pot suposar un risc per
a l’ecosistema. Aquesta és una de
les maneres a través de les quals
s’introdueixen espècies exòti-
ques a Catalunya –les quals po-
den esdevenir en invasores si
desplacen altres d’autòctones–,
tot i que no és l’única via. 
Sense anar més lluny, un es-

tudi recent avisa que la tortuga
de rierol, l’autòctona al Delta i al
país, està sent desplaçada per
una altra d’invasora, la tortuga
d’orelles vermelles. De fet, la
tortuga de rierol és una de les es-
pècies que el Consorci dels Es-
pais Naturals del Delta conside-
ra vulnerable. Així ho explica En-
ric de Roa, tècnic del consorci, en
una conversa amb Línia Mar,
que detalla que l’any passat el
80% de les tortugues capturades
eren invasores. Un dels autors de
l’estudi abans citat, Marc Franch,
ho corrobora, i avisa que podem
arribar al que denomina “extin-
ció local” de la tortuga de rierol
al Delta. 

MÉS ESPÈCIES EXÒTIQUES
Aquest és un exemple pràctic
d’allò que alerta el departament
d’Acció Climàtica de la Generali-

tat, que el 19 de gener va fer pú-
blic l’informe EXOCAT, que as-
senyala que els últims 12 anys
s’han introduït a Catalunya 631
noves espècies exòtiques. Algunes
d’elles són considerades invaso-
res, cosa que les fa especialment
temudes pel seu potencial d’ex-
pansió i els efectes sobre espècies
autòctones i l’activitat humana. 
Per tot plegat, al Delta fa

anys que es treballa en el control
d’aquests animals. I parlem de
control perquè, com asseguren
tant De Roa com Franch, elimi-
nar-les és molt difícil, per no
dir impossible en alguns casos. A
més de les tortugues exòtiques,
la desembocadura del Llobregat
pateix la presència de porcs viet-
namites –que també es van po-
sar de moda com a mascota fa un
temps i que ja s’han creuat amb
els senglars autòctons–, el cranc
americà o la gambusia, un peix
que abunda a la costa. En aquests
dos últims casos, tal com expli-
ca De Roa, la introducció va ser
voluntària. Van ser els pescadors
els qui van introduir el cranc
americà ja fa anys, després que
l’autòcton fos delmat per un
fong. Per altra banda, la gambu-

sia va ser introduïda per les ad-
ministracions per combatre una
altra plaga, la de mosquits, tot i
que, de retruc, aquest peix va des-
plaçar d’altres propis de la zona. 

CONTROL DE LES POBLACIONS
Ara bé, esmenar aquells errors és
ara gairebé impossible. Franch
destaca la feina que s’està fent des
de fa temps per capturar tortu-
gues exòtiques i així controlar la
seva proliferació al Delta. De Roa
parla d’una “batalla perduda”,
tot i que valora l’esforç del con-
sorci per controlar les poblacions
invasores o bé fer reintroduc-
cions d’espècies autòctones. 
Però a banda d’aquesta feina,

el que és evident és que l’impac-
te de l’home sobre el medi no aju-
da. “Cap de les basses que tenim
compleix amb els estàndards,
no tenen condicions de qualitat”,
alerta De Roa pel que fa a les tor-
tugues, fet que juga a favor de les
invasores. Per a Franch la solu-
ció implica “conservar” el medi
natural. “És un joc d’equilibris”,
afirma, conscient de la comple-
xitat del Delta, un espai on sem-
bla que no queda espai per als
seus habitants més antics. 

La tortuga de rierol està amenaçada al Delta. Foto: Arxiu

Francisco J. Rodríguez
EL PRAT

Les espècies invasores posen
en guàrdia els experts al Delta
» Catalunya registra 613 noves espècies foranes els últims 12 anys
» La tortuga de rierol autòctona és desplaçada per una d’exòtica
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Una família continua fora de
casa per l’incendi de Nadal

SUCCESSOS4Només una famí-
lia de les que van ser evacuades
el 24 de desembre a causa d’un
incendi en un pàrquing a la ron-
da de Sant Ramon continua
allotjada en un hotel, on haurà de
quedar-se fins al març, a causa
de l’afectació que va patir el seu
habitatge, tal com expliquen
fonts municipals Línia Mar.
L’aparatós incendi, que va

cremar vuit cotxes i dues motos,
va obligar a evacuar un centenar
de pisos dels edificis de sobre du-
rant la matinada del 24 de de-
sembre. Per sort, les flames no

van deixar cap ferit, però el perill
per a l’estructura dels immobles
va obligar a l’evacuació. Alguns
veïns van poder tornar ràpida-
ment a les seves cases, però altres
van haver de ser reallotjats en ho-
tels a càrrec de l’Ajuntament. 
En declaracions a TV3, el

president d’una de les comunitats
de veïns afectades, Sebastián
Zamora, va expressar el cop
emocional que van rebre les fa-
mílies i va criticar que no es res-
tablís la normalitat al més aviat
possible, ja que alguns pisos van
estar temps sense gas ni aigua. 

Augmenten les denúncies
per violència masclista

IGUALTAT4Segons dades de
l’Observatori del Consell Co-
marcal corresponents al tercer
trimestre del 2022, les denúncies
per violència masclista han aug-
mentat a la comarca. Més en
concret en el partit judicial de
Sant Boi, que comprèn les po-
blacions de Sant Boi, Torrelles,
Santa Coloma i Sant Climent, on
han crescut un 42% en compa-
ració amb el trimestre anterior. 
Li segueix de prop el partit judi-
cial de Gavà, que abasta la ma-
teixa Gavà, Castelldefels, Vilade-
cans i Begues, on les denúncies

han augmentat un 19%, si com-
parem en el mateix període. 
En general, les xifres de de-

núncies i víctimes de violència
masclista han augmentat a la
comarca, en passar de les 569
denúncies del segon trimestre
de l’any passat, a les 623 del se-
güent. D’aquestes, el 79% van
ser rebudes per un atestat poli-
cial amb la denúncia de la ma-
teixa víctima, mentre que el
16% responen a la intervenció
directa de la policia. La majoria
d’homes denunciats són de na-
cionalitat espanyola.

Els bombers van rebre l’avís a les cinc de la matinada. Foto: Bombers

Condol | Mor Isozaki, creador del parc de la Muntanyeta
L’arquitecte japonès Arata Isozaki va morir a mitjans de gener a l’edat de 91 anys. Nascut a
Osaka, Isozaki és autor d’edificis emblemàtics arreu del món i també a Catalunya, com el
Palau Sant Jordi. També va ser el creador del parc de la Muntanyeta a mitjans dels 90.

Sant Boi ha escrit una pàgina im-
portant en la història del Dakar.
En concret, ho ha fet una em-
presa familiar ubicada a la ciu-
tat, EVARM, que ha desenvolu-
pat un sistema per alimentar
un vehicle pesant amb hidrogen.
D’aquesta manera, el camió de
l’equip KH-7 Epsilon, pilotat
per l’experimentat pilot santfe-
liuenc Jordi Juvanteny –30 anys
participant en la cursa ho testi-
monien–, acompanyat per José
Luis Criado i Jordi Ballbé, ha es-
tat el primer de la història del
ral·li a funcionar amb hidrogen. 
“No ho hem fet com un ob-

jecte de màrqueting, és un con-
cepte a desenvolupar per provar
les nostres solucions en un entorn
hostil com és el desert”, explica a
Línia MarXavier Ribas, director
d’EVARM, que acaba d’aterrar de
l’Aràbia, on s’acaba de celebrar la
cursa. Una fita tecnològica que
dona esperança de cara a trobar
combustibles alternatius que no
contaminin i siguin renovables.
La particularitat de l’hidrogen, i
el seu principal avantatge en au-
tomoció, és que permet moure
vehicles de gran mida, és a dir, els
més contaminants, els quals cos-
ten, almenys de moment, elec-
trificar. L’hidrogen, en canvi,
atorga gran autonomia als ca-
mions, que només emeten vapor
d’aigua pel tub d’escapament. 
De fet, aquesta és l’especiali-

tat d’EVARM, que treballa per la
conversió de vehicles a combus-
tibles alternatius com l’hidro-

gen, el gas natural o el gas liquat.
I quin millor camp de proves que
el ral·li més dur del món, el Da-
kar? “Només en 15 dies de com-
petició proves molt més que no
pas en un any en condicions
normals”, compara Ribas, que as-
segura que l’experiència del Da-
kar “ha estat brutal”. “Hem ob-
tingut moltes dades que ens aju-
daran a desenvolupar i millorar
els nostres sistemes”, celebra el
director de l’empresa. 

TRAVESSIA PEL DESERT
Ara bé, com en tota fita pionera,
assolir-la no ha estat pas un camí
de roses. De fet, una setmana
abans de començar, amb el ve-
hicle embarcat, la direcció del Da-
kar i la Federació Internacional
d’Automobilisme van informar
l’equip que no podien córrer amb
hidrogen. Així i tot, van decidir ti-
rar endavant i, finalment, els van
permetre córrer en una categoria
especial, tot i que amb la condi-
ció que havien de sortir els últims
i que no podien auxiliar cap altre
corredor. “Això implicava que

arribàvem a la meta tardíssim,
amb jornades de fins a 14 hores
de conducció”, destaca Ribas.
Fins i tot van arribar a bolcar,
però en tornar a posar bé el ca-
mió, aquest encara funcionava a
la perfecció. “Des del minut zero
tot ha vingut en contra nostra”,
diu Ribas, que celebra que, mal-
grat això, l’equip “es va créixer i
no es va rendir mai”. 

ESPERANÇA PER AL FUTUR
La prova que l’experiència ha
estat tot un èxit és que el camió
va poder acabar el ral·li. A part,
s’ha pogut donar a conèixer
aquesta solució pionera, en un
context on les notícies negatives
relacionades amb la pol·lució i
l’escalfament global tapen les
que són positives. “Ara s’està
treballant en molts sectors per
buscar solucions realistes per al
combustible d’avions, vaixells o
camions, i és una cursa que va
molt de pressa”, destaca Ribas. 
Una cursa en la qual EVARM

i Sant Boi s’han posicionat de
manera molt eficient. 

Espectacular fotografia del camió alimentat amb hidrogen. Foto: EVARM

Francisco J. Rodríguez
SANT BOI

El primer vehicle  d’hidrogen 
del Dakar és de Sant Boi

» L’empresa creadora, EVARM, és especialista en transport sostenible
» Xavier Ribas n’és el director: “Ha estat una experiència brutal” 
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Trencar tots els estigmes que re-
cauen sobre Sant Boi de Llo-
bregat. Aquest és un dels objec-
tius que té l’alcaldessa d’aquest
municipi metropolità, Lluïsa
Moret, i és el tema sobre el qual
va pivotar, dimarts 10 de gener,
la quarta edició del cicle de con-
ferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur. El cicle,
organitzat pel diari Línia a Es-
pai Línia, està portant al centre
de Barcelona polítics de primer
nivell metropolità. La següent
setmana, sense anar més lluny,
va ser el torn de l’alcalde de Cor-
nellà i vicepresident executiu
de l’AMB, Antonio Balmón.
En l’entrevista conduïda pel

periodista Francisco Javier Ro-
dríguez, Moret va parlar d’un
dels reptes principals de Sant
Boi: aconseguir que el munici-
pi lideri el canvi de paradigma
que està vivint la salut mental.
Sens dubte, no és una tasca
menor, ja que tots els temes re-
lacionats amb la psicologia han
estat envoltats, des de sempre,
de mites i d’estigmes.
“Nosaltres acumulem una

llarga trajectòria re-
lacionada amb la
psiquiatria des del
segle XIX”, va afir-
mar Moret, que a
més de política tam-
bé és llicenciada en
psicologia. “Durant
una època va ser un
estigma per a la ciu-
tat, però ara som un
referent internacio-
nal en aquest camp
i en la desinstitu-
cionalització de la
salut mental”, va afegir l’alcal-
dessa socialista.
Es referia als esforços que

Sant Boi està fent per convertir-
se en un centre neuràlgic d’a-
quest sector de la salut, sigui
amb el Benito Menni o amb el
Parc Sanitari, en un moment en
què la psicologia ha passat a ocu-
par la primera plana de l’actua-
litat catalana. “Si hi ha un àmbit
en què cal invertir després de la
pandèmia és el de la salut emo-
cional, ja que, com estem veient,
genera problemes socials, com
uns alts nivells d’absentisme la-
boral”, va dir Moret.
En aquesta línia, l’alcaldes-

sa també va fer referència als
projectes que s’han impulsat
des de l’Ajuntament en el marc
de la psicologia i el jovent d’en-
tre 12 i 18 anys de la ciutat.
“Hem elaborat un pla de xoc per
a l’adolescència”, va explicar
Moret. Aquesta iniciativa in-
tenta canviar la manera com els
nois i noies de Sant Boi utilitzen
l’espai públic, la qual ha pro-
vocat queixes entre el veïnat pel
soroll o la brossa.
En lloc d’assumir el problema

des d’una perspectiva policial, la
ciutat ha intentat connectar amb
el jovent a través d’integradors
socials. “Els joves han vist que la
seva veu interessa i molts que
creien que l’Ajuntament era no-
més la policia s’han sentit pro-

tagonistes del seu municipi”, va
detallar la socialista per afegir

que hi ha altres ciutats catalanes
que s’han acostat a Sant Boi
perquè “volen importar el seu
model de seguretat”.

L’ALTRE ESTIGMA
Un altre dels camps en els quals

Sant Boi vol ser
capdavanter és el
de la logística. Se-
gons va assegurar
Moret, en aquest
àmbit també hi ha
molts mites. “Sem-
pre s’ha vist la lo-
gística com una ac-
tivitat que ocupava
molt sòl”, va dir.
Ara, Sant Boi de
Llobregat intenta
fer que aquest sec-
tor productiu sigui

més eficient mitjançant les no-
ves tecnologies.
Moret va afegir que, aquí, el

problema amb el qual s’està
trobant la ciutat és la manca de
professionals. És per això que
des de l’Ajuntament s’ha im-
pulsat una aliança amb la Uni-
versitat de Barcelona i el sector
privat per tal de formar les car-
reres professionals dels joves en
el sector de la logística.

EL FET METROPOLITÀ
L’entrevista també va servir
per posar sobre la taula el rol
que ha de tenir Sant Boi en la
conformació de l’àrea metro-
politana de Barcelona. Moret,
que va refermar la seva creen-
ça en el projecte metropolità, va
afirmar que “cal visualitzar la
gran Barcelona” perquè aporta
projecció a la ciutat de la qual
és alcaldessa.
Així mateix, va assegurar

que la pertinença de Sant Boi a
la metròpoli no suposa una di-

fuminació del seu caràcter. “La
metròpoli s’enriqueix de les sin-
gularitats dels municipis que la
conformen i que hi aporten va-
lor afegit”, va considerar. Alho-
ra, Moret va reconèixer que és
Sant Boi qui ha d’explicar a la
seva ciutadania la “importància
de l’AMB”, però també va posar
deures a l’entitat metropolitana,
de qui diu que ha de ser “inte-
gral, integrada i integradora”.
Finalment, Moret va parlar

sobre el pes que té la capital ca-
talana en el projecte metropo-
lità. “Sempre hem reclamat
trencar la mirada endogàmica
que hi ha des de Barcelona, i en
els darrers temps s’ha produït
una evolució en aquest aspecte”,
va celebrar Moret. “Actualment,
hi ha exemples de gestió con-
junta en àmbits com el del
transport o el dels residus”, va
concloure l’alcaldessa.

L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va conversar amb el periodista Francisco J. Rodríguez. Foto: Línia

Lluïsa Moret: “Som un referent 
internacional en salut mental”

Espai Línia, la Casa dels Barris

Albert Alexandre
BARCELONA



Esports

"Sense el futbol no seria feliç.
Molts cops entreno sol perquè ho
necessito, en gaudeixo i no vull
deixar de créixer i millorar.  Con-
tinuo sent aquell nen que només
volia jugar amb la pilota i s'in-
ventava porteries i terrenys de joc
a tot arreu", confessa Christian
Alarcón (Sabadell, 1995), lateral
esquerre del CE Mataró.  
Autèntic i enèrgic, Alarcón és

pura força de voluntat. Mai es
dona per vençut. "La meva vida
és una lluita constant a dins i fora
del camp, i ningú m'ha regalat
res. Les meves victòries són fru-
it de la passió i l'esforç", es retrata. 
Ara té altres prioritats, com

les oposicions a bomber, però
l'entrevistat va ser model durant
un temps. "No és un ofici gens

fàcil perquè a darrere hi ha mol-
ta preparació i viatges. Has d'en-
caixar en el perfil de la produc-
tora. No es tracta de ser més
guapo o més lleig", enraona el
sabadellenc, que ha aparegut a
diversos anuncis i en una pel·lí-
cula anglesa.  
Algunes de les seves millors

escenes futbolístiques les va viu-
re a Primera Catalana amb el CF
Montañesa, "un club històric i

molt familiar en què tothom
em va acollir molt bé, i vaig
aprendre molt de cada compa-
ny". Amb Toni Pérez com a en-
trenador va tenir força minuts i
es va sentir important. "M'en-
canta anar a la Bombonera per-
què hi tinc amics jugant i m'hi
sento un més. A la Monta vaig
gaudir d'una de les meves etapes
més especials per com em sen-
tia a la gespa i pel tracte humà.
És la meva segona casa", asse-
gura Alarcón.  

EL SALT AL PRIMER EQUIP 
Al CE Sabadell FC, on ha viscut
dues etapes, va començar la
seva trajectòria com a futbolis-
ta. Abans d'aterrar a Santa Co-
loma de Gramenet també va
passar per la UE Rubí i la UFB
Jàbac i Terrassa. A la UDA Gra-
menet va arribar a l'últim any de
juvenil, un curs amb emocions
extremes, perquè van perdre
la categoria i van tenir dife-
rents entrenadors. Tots li van
donar molta confiança. La tem-
porada següent Alarcón va fer el
salt al primer equip: "Hi vaig
anar amb noblesa i volent apro-
fitar al màxim els minuts que
disposés. Vaig ser titular uns
quants partits, però va venir
un nou tècnic i, com que juga-
va menys, vaig acabar la tem-
porada al Can Rull". 

BLOQUEIG MENTAL 
El seu capítol més complicat el va
viure a la UE Sants de Tito Los-
sio. El relat d'Alarcón és d'una
autocrítica impecable: "Crec que
tenia cabuda en aquell equip,
però em vaig desmoralitzar, no
vaig confiar en mi i em van vèn-

cer les pors i les inseguretats.
M'ha quedat l'espina de no haver
sabut aprofitar l'oportunitat". 
El lateral esquerre va tenir un

bloqueig mental un dels cursos
en què "estava millor preparat fí-
sicament". Era el primer any
de la pandèmia, va comptar
amb un preparador físic i a casa
s'entrenava "com un lleó matí i
tarda". "No tenia equip, però sí
que tenia el pressentiment que
m'arribaria una oferta molt
bona, com va ser. Em fa mal no
haver donat el millor de mi ma-

teix a la UE Sants", completa.
Quan Lossio es va reunir amb ell
i li va comentar que potser no
disposaria dels minuts que s'es-
perava, l'entrevistat va marxar a
l’FC Santboià de Rafa Leva, "que
em coneixia molt". "Feia un
temps havia estat a punt de fit-
xar pel club, però al final no es
va poder fer. Allà vaig recuperar
la confiança", afegeix.  

PROBLEMES PERSONALS 
El seu penúltim club ha estat el
CF Martorell, on fos titular o no

se sentia "un jugador impor-
tant" i fort mentalment i física.
En els últims mesos de tempo-
rada va patir un parell de pro-
blemes personals que van afec-
tar el seu rendiment i no vacon-

cloure la temporada com hagu-
és volgut. Alarcón necessitava co-
mençar des de zero i va decidir
acceptar la "bona" proposta del
CE Mataró, que ha apostat per ell
i “és un altre club històric". 

EL SEU PILAR  
S'emociona parlant del Manolo,
el seu pare i pilar  de la seva vida
perquè sempre ha estat al seu
costat en tot moment. "Encara
ara ve a veure'm als entrena-
ments i no es perd cap partit. És
un alè constant i una persona ex-
traordinària", el retrata.  

INVERSIÓ  
"Visc pel futbol, a vegades m'en-
treno massa i tot, i cuido la die-
ta. Els diners que puc cobrar
competint els inverteixo a créi-
xer com a jugador, en un en-
trenador personal o el que sigui.
Vull millorar i veure'm el millor
possible al camp per ajudar el
meu equip al màxim. Fins que
tingui la il·lusió d'aquell nen pe-
tit, no deixaré de lluitar per ser
un futbolista més complet",
tanca, enèrgic, Alarcón. Un ju-
gador que és pura passió.

Toni Delgado
SANT BOI

Christian Alarcón és passió
» El lateral esquerre del CE Mataró té un gran record del seu pas per l’FC Santboià de Rafa Leva 
» “Fins que tingui la il·lusió d’aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser un futbolista més complet”, diu

Christian Alarcón, defensa del CE Mataró, durant un partit. Foto cedida

“La meva vida és una
lluita constant a dins
i fora del camp, i ningú 
m'ha regalat res”, diu

“M’ha quedat l’espina
de no haver sabut
aprofitar l’oportunitat 
a la UE Sants”, confessa

Futbol | L’AE Prat rep la UD Alzira
El conjunt de Pedro Dólera rebrà el pròxim diumenge 29 de gener la UD Alzira, 

en partit corresponent a la 19a jornada del grup 3 de Segona RFEF. L’AE Prat hi arribarà 
després de l'empat (0-0) contra el Real Zaragoza Deportivo Aragón del passat dia 22.
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El director Àlex Rigola trasllada la mo-
dernitat de Henrik Ibsen al nostre present
per explorar les contradiccions d’aquest
gran personatge femení que és Hedda
Gabler. Una adaptació lliure del clàssic con-
temporani, considerat un dels primers tex-
tos de la dramatúrgia moderna i llarga-
ment representat als escenaris del Lliure.
Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Hedda Gabler
Hedda Gabler

Hi ha vida després de Txarango. Sergi Car-
bonell, antic membre d’aquest popular
grup, ha fet fins a quatre discos de pia-
no, i ara s’ha estrenat com a cantautor
amb el disc Refugi (Halley Records). “El re-
fugi més important de tots és un mateix”,
va dir l’artista en una entrevista amb
l’ACN coincidint amb la publicació de l’àl-
bum, el passat 13 de gener.

Música

La Sophie reflexiona sobre l’alegria com-
partida i la melangia privada d’unes va-
cances que va fer amb el seu pare vint anys
enrere. Els records reals i imaginaris om-
plen els espais entre les imatges mentre
intenta reconciliar el pare que va conèixer
amb l’home que no va conèixer. Aques-
ta pel·lícula de Charlotte Wells és consi-
derada per alguns com la millor del 2022.

Pelis i sèries

Aftersun
Charlotte Wells

Refugi
Sergi Carbonell

Constel·lació gràfica
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
acull des del desembre l’exposició Constel·lació gràfica.

Joves autores de còmic d’avantguarda, que es podrà visi-
tar fins al 14 de maig. La mostra, comissariada per Mont-
serrat Terrones, compta amb el talent de Bàrbara Alca,
Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid,

Conxita Herrero, María Medem, Miriam Persand i Roberta
Vázquez. Segons va dir Terrones a l’ACN en la inaugura-
ció de l’exposició, aquestes autores tenen en comú que

“reflecteixen el malestar de la generació millennial”.

La relació entre Shakira (Barranquilla, Colòmbia,
1977) i Gerard Piqué (Barcelona, 1987) no ha estat
mai precisament privada. Des que va començar du-
rant el Mundial de Sud-àfrica del 2010, el tàndem de
l’estrella de la música i l’estrella del futbol es va con-
vertir en una de les parelles més mediàtiques a casa
nostra i arreu del món. Però, en aquell moment, res
feia imaginar que la cosa podia acabar com el rosari
de l’aurora. Ja fa mesos que tots dos van confirmar la
ruptura, i des d’aleshores els rumors d’infidelitat per
part de l’exjugador del Barça no s’han aturat. Ara,

Shakira ho ha explicat clara-ment: la seva nova cançó
amb el productor argentí Bizarrap parla obertament
de Clara Chía, la nova parella de Piqué, i d’ell mateix.
“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” i “Tiene

nombre de persona buena, clara-mente no es como
suena” són només algunes de les joies que inclou la

lletra, elogiada i criticada gairebé a parts iguals.

S H A K I R AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella mundial de la música
No ha deixat de crear èxits des dels anys noranta

Famosos

Una cançó sense pèls a la llengua
Parla sense dissimular de Gerard Piqué i la seva nova xicota

Aplaudiments i esbroncades
Però no s’hi parla d’una altra cosa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El jove periodista Joan Ballester viatja a
Brussel·les a cobrir un acte protocol·lari i
sense interès en les institucions europees;
la visita li permet deixar enrere per uns
dies problemes sentimentals i familiars als
quals no vol enfrontar-se. Allà, però, s’as-
sabenta de la imminent aprovació d’un
tractat comercial que perjudicarà letal-
ment els productors de taronja valencians. 

Llibres

Un afer europeu
Jordi Sebastià

|A Space for the Unbound
Joc d’aventures ambientat a Indonèsia als 90, que parla de superar l’ansietat i la
depressió i de la relació de dos nens amb poders. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TEMPERATURA

És important abrigar-se amb roba còmoda i fer-ho 
amb peces que puguem treure’ns fàcilment  

DIETA

ABRIC

SUPERVISIÓ

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

i GERIATRIA

Fins ara l’hivern ha sigut prou benigne, però això pot can-
viar en qualsevol moment. I la baixada sobtada de les tem-
peratures xocarà directament amb el pànic a la pujada de

la factura energètica. La coincidència entre una onada de fred i
l’onada inflacionària podria causar el tsunami perfecte en el mo-
ment més perillós per a la gent gran. 
Segons la Societat Espanyola de Geriatria, el fred afecta més

les persones grans perquè amb l’envelliment s’alteren els meca-
nismes de termoregulació. Això significa que generen menys
calor i, a més, tenen més dificultat per conservar-la, a conse-
qüència de la constricció que es produeix als vasos com a res-
posta a les baixes temperatures. Les persones de més edat són,
doncs, més vulnerables al fred, sobretot a partir dels 75 anys. 
El fred també perjudica indirectament els grans perquè em-

pitjora tots els problemes relacionats amb el sistema circulatori
(problemes cardiovasculars, ictus, angines de pit) i amb el respi-
ratori (grip, pneumònia, covid...). Les persones més vulnerables
fins i tot poden patir una hipotèrmia sense que ens n’adonem.
Passar fred a casa no és una opció per a la gent gran.  

La gent gran pateix més fred 

La temperatura no hauria de ser mai inferior 
als 21 graus si hi ha gent gran vivint a casa  

Les claus

A l’hivern cal menjar aliments que contribueixin 
a la producció d’energia calorífica: carbohidrats i proteïnes 

Truqueu regularment als familiars grans que 
viuen sols i interesseu-vos per la seva situació 
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