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L’inici del 2022 ha estat marcat
per deficiències en el transport
públic de la comarca. Un pro-
blema habitual i aquests dies es-
pecialment intens pel que fa als
busos de les línies metropolita-
nes que transiten pels municipis
del Delta. Aquestes incidències,
a més, han coincidit en el temps
amb el canvi d’empresa conces-
sionària del servei: des de finals
de desembre, les línies d’autobús
del sud del Baix Llobregat han
passat a estar operades per
Avanza, que agafa el testimoni de
Mohn, l’empresa que les havia
gestionat els últims anys. 
Tanmateix, des de fa unes set-

manes les línies pateixen retards

que han portat la paciència dels
usuaris al límit. L’alcaldessa de
Castelldefels i vicepresidenta de
l’AMB, María Miranda, lamenta
que algunes d’aquestes línies
“no estan funcionant de forma
correcta”. En aquest sentit, els
ajuntaments de Castelldefels,
Gavà i Viladecans han demanat
a Avanza que normalitzi el servei
de bus, mentre que CCOO i UGT
han denunciat que els conductors
haurien patit intents d’agressió
per part dels viatgers descontents
a causa del mal funcionament de
les línies. Un extrem, el de les
agressions, que neguen fonts
d’Avanza, les quals asseguren a
aquesta publicació que no n’han
detectat cap. 

L’L97, SUPRIMIDA
A les incidències cal afegir-hi un
canvi d’horaris en la freqüència

de pas de les línies E80, E86,
E97 i E98, que ha acabat de fer
enfadar els usuaris i els ajunta-
ments. Entre altres, s’ha supri-
mit temporalment l’E97, que
connecta Castelldefels amb Bar-
celona i que és molt utilitzada per
estudiants universitaris. 

Des de l’Ajuntament de Cas-
telldefels han expressat la seva
sorpresa per la decisió i també el
seu neguit per les condicions
de les línies de bus del sud de la
comarca, vitals per als seus ve-
ïns. “Sempre s’havia dit que amb

l’entrada de la nova empresa
concessionària el servei millo-
raria i, de cop i volta, ens hem
trobat amb aquesta situació”,
va dir el regidor de Mobilitat,
Jordi Planell, en declaracions a
l’informatiu del 12 de gener de
Ràdio Castelldefels.

“CONDICIONS DEFICIENTS”
L’empresa atribueix aquestes
incidències a les “condicions de-
ficients” dels autobusos que van
rebre de Mohn, l’anterior ope-
radora de les línies metropoli-
tanes de bus, i argumenten que
necessiten temps per revertir la
situació. Fonts de la companyia
han afegit a Línia Mar que se-
gurament abans d’acabar el ge-
ner l’E97 podrà tornar a funcio-
nar, i que treballen “nit i dia” per
solucionar els problemes de les
línies, que calculen que estaran

resolts de cara a principis del
mes de febrer. A més, destaquen
que els empleats de l’empresa es-
tan posant-hi molt esforç per tro-
bar solucions.

CONFIANÇA DE L’AMB
Per la seva banda, des de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), que és qui atorga les
concessions de les línies de
transport, han explicat a Línia
Mar que confien en Avanza a
l’hora de normalitzar el servei de
bus i recorden que la compa-
nyia, tal com estava previst al
plec de condicions del servei, hi
ha aportat 41 vehicles provisio-
nals que prestaran servei fins a la
seva substitució per d’altres de
nous. De fet, l’AMB remarca que
al llarg d’aquest any es fabricaran
i lliuraran 136 busos nous per co-
brir aquest servei. 

Els usuaris es queixen dels retards i del mal estat dels vehicles. Foto: ERC Viladecans

Un servei qüestionat
» Usuaris, sindicats i ajuntaments denuncien deficiències en les línies de bus metropolitanes

» La nova empresa concessionària, Avanza, diu que treballa “nit i dia” per resoldre’ls i l’AMB hi confia

Avanza preveu que
la línia E97 pugui 
tornar a funcionar
abans d’acabar el gener

Francisco J. Rodríguez
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

uan el 28 d’octubre del 1848 es va inaugurar
la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró (la pri-
mera de tota la península Ibèrica), pocs podien
imaginar les incomoditats i els contratemps que
implicava aquesta decisió. Ben al contrari, eren

temps d’alegria i d’expansió econòmica, les albors del ca-
pitalisme i les acaballes d’una Revolució Industrial que
culminava amb aquest formidable invent.
Aviat es van multiplicar les companyies que van im-

plantar ferrocarrils a tota Espanya, rendides a la seva
enorme capacitat de transport de viatgers i mercade-
ries comparada amb la de les formes rudimentàries de
tracció animal utilitzades fins aleshores. Per motius tèc-
nics, el rendiment d’aquestes locomotores disminuïa
com més vagons hi havia, limitant en conseqüència el
pendent màxim d’aquests “camins de ferro”, per la qual
cosa es buscava sempre, en el disseny del seu traçat, llocs
amb poc desnivell.
La Mediterrània i els grans rius han estat sempre els

mitjans del comerç per al transport de gran capacitat,
així que les primeres línies fèrries van seguir costes i con-
ques fluvials, connectant grans ports i ciutats. En pocs
anys es van habilitar milers de quilòmetres de vies, mol-
tes en paral·lel, per doblar la capacitat o la freqüència
dels viatges, així com vies mortes per a la reparació i el
manteniment dels trens.
Aquest creixement va deixar bona part del territo-

ri en situació marginal, literalment “a un marge” de la
via del tren. Una de les “qualitats” de les línies fèrries
és precisament la de separar territoris, fent difícil la seva
connexió posterior.
La invenció de l’automòbil més tard no va fer més

que consolidar aquest creixement exponencial. Les car-
reteres i l’asfalt van complementar la xarxa de transport
ferroviari, gairebé sempre al costat del mateix traçat, amb
l’ànim de potenciar i connectar ciutats cada cop més po-
laritzades al territori. Avui observem, atònits, com s’a-

munteguen estructures viàries en altura al pas entre Ciu-
tat Meridiana i Montcada i Reixac, a l’estret espai na-
tural entre Collserola i la Serralada de Marina.
Un territori que aspiri a tenir un futur en equilibri

ha de replantejar aquest creixement insostenible. I, tot
i semblar difícil, és possible.
Alguns recordem com es va transformar el litoral bar-

celoní, de la mà d’Oriol Bohigas, mort recentment, i com
es van canviar platges de vies per platges de sorra. Qui
no ha dit o ha sentit alguna vegada que la Barcelona d’a-
bans del 1992 vivia d’esquena al mar? En una de les se-
ves múltiples entrevistes, Bohigas ressaltava la impor-
tància d’haver guanyat aquestes platges com a lloc pú-
blic de lleure i d’esbarjo. Avui ningú s’imagina Barce-
lona sense aquest fabulós llegat per als seus habitants.
Aquesta és una assignatura pendent del nostre lito-

ral al Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. A l’a-
parició, fa més de 170 anys, del ferrocarril Barcelona-
Mataró se li va sumar una altra via en sentit contrari i la
carretera davant del mar. En aquest temps han apare-
gut diferents propostes per traslladar les vies del tren, així
com per pacificar o domesticar l’N-II al Maresme o des-
carregar la C-31 i desviar el pas del tren a les poblacions
del Baix Llobregat. Tanmateix, malgrat l’aparició de ro-
tondes i la desaparició recent d’alguns peatges, la inèr-
cia d’aquestes infraestructures continua massa consoli-
dada per pensar en la transformació real del litoral. Hem
normalitzat la desconnexió de les poblacions del Maresme
amb la costa, els estrets passos subterranis per accedir
a les platges, sovint inundats, i els tràgics accidents a l’ho-
ra de travessar les carreteres o les vies del tren.
Potser l’innegable canvi climàtic no ens donarà més

treves. Hem d’actuar i no tenim gaire temps, atesa la
magnitud de la transformació a emprendre. Episodis
com la tempesta Glòria o el temporal Filomena co-
mencen a estar perillosament assumits per la població,
que no acabem de comprendre que són l’avantsala d’un

veritable repte per a la humanitat. Hem sentit sovint la
necessitat d’adaptar-nos al canvi climàtic i la resposta
ve, gairebé sempre, en forma de plaques fotovoltaiques
o de consum “responsable”, però hi ha pocs estudis se-
riosos sobre relocalització de ciutats i assentaments hu-
mans a conseqüència de la pujada del nivell del mar a
causa de l’escalfament global i la fosa del gel polar.
Després dels tímids suports al COP26 dels països

més contaminants, els nostres litorals han de comen-
çar a repensar-se amb urgència. Potser serem capaços
d’evitar una pujada dràstica i irreparable del nivell del
mar, però ja és del tot evident que els estralls dels con-
tinus temporals inutilitzen vies i carreteres.
Hi ha nombrosos estudis sobre el trasllat del tren i les

carreteres cap a l’interior, alguns de tan curiosos com el
de tunelar les vies sota la C-32 o passar-les sobre el mar
en un viaducte damunt de pilones. Tot i això, el creixe-
ment longitudinal de les poblacions del Maresme al llarg
de la carretera i les vies del tren permet crear noves cen-
tralitats a la part posterior dels municipis, a prop del seu
centre gravitatori, amb l’aparició de noves estacions i con-
centració d’activitat econòmica i urbana, compensant el
possible benefici (o gentrificació) que produirà la des-
aparició del tren i la carretera als barris de davant del mar.
Podem acostumar-nos a conviure durant anys amb

el tren i els cotxes passant per davant de les nostres plat-
ges, però no serà possible enfrontar-nos a la magnitud
d’aquests canvis de la naturalesa sense una relocalització
de les infraestructures de les nostres costes. Aquesta ve-
gada no hi haurà unes Olimpíades que ens obliguin a
transformar el territori. Potser, després de tot, el can-
vi climàtic ens forçarà a ser sostenibles a l’hora de re-
pensar el litoral.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter 
és arquitecte fundador de haz arquitectura

i professor de projectes arquitectònics a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Repensar el litoral
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El toc de queda va en-
trar en vigor quan hi

havia 1.405 pacients in-
gressats i una incidència a 14 dies de
2.894 casos per cada 100.000 habitants.
El treuen amb 2.617 pacients ingressats
i una incidència de 4.500 casos per cada
100.000 habitants. Ha estat una mesu-
ra molt útil, eh.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al llarg de les festes i
dies següents, a casa

hem comprat 28 testos
d’antígens i ens hi hem deixat més de
190 euros. Amb el preu regulat, ens
haurien costat poc més de 80. La re-
gulació arriba tard i, en el nostre cas, 80
euros de més després. (PD: Haurien de
ser gratuïts.)

@EliBorreda

El 17A va causar 140
ferits i 16 persones van

perdre-hi la vida. Les de-
claracions de Villarejo no poden passar
desapercebudes. Tenim dret a saber la
veritat i l’Estat el deure d’explicar-la. Des
del Departament de Justícia impul-
sem un acord de govern perquè es creï
una comissió d’investigació.

La mesa del Parlament
havia aprovat el 21 de

desembre una petita re-
forma que mantenia els privilegis [als
funcionaris]. Avui ha acordat revisar
aquella reforma. És evident que és con-
seqüència de la denúncia periodística i
que sense la publicació de l'Ara l’acord
d’avui [18-01-2022] no s’hauria produït.

@gcapdevila@lciuro@alexsnclmnt
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El Prat endureix les condicions d’obertura 
de cases d’apostes i clubs de fumadors1

2
Nou cas d’un dècim premiat ‘fantasma’ 
de la Rifa de Nadal ara a Viladecans

Obren un Park&Ride al costat 
de l’estació del tren de Viladecans

La policia local de Viladecans impedeix
una macroplantació de marihuana

La Fira Avícola del Prat s’arrenglera 
amb la defensa de la Ricarda

El + llegit líniamar.cat

3

4

5

A les xarxes

@SindicatLloguer: [...] El jovent no pot
pagar el lloguer perquè en els darrers anys
ha pujat un 50%. Si s’aprova la Ley Vivienda
amb la regulació, no caldran ajudes.

@Catinformacio: La mesa del Parlament ha
decidit per unanimitat eliminar el règim que
permetia als funcionaris del Parlament co-
brar sense treballar al final de la vida laboral.

#ProuCobrarSenseTreballar

@govern: @patriciaplaja: “El confinament
nocturn és vigent fins a la matinada del 21
de gener. [...] Les mesures que segueixen vi-
gents passaran a revisar-se setmanalment”.

#AdeuTocDeQueda #250€AJovesLlogaters

Safata d’entrada

Aquest any 2021 que ens
acaba de deixar, a banda
de la inacabable pandè-

mia, hem hagut de patir, una
vegada més, el que sembla ser
una dictadura de les entitats fi-
nanceres, que s’estan eviden-
ciant a ulls de la ciutadania
com un sòlid grup de pressió
que passa per damunt del Go-
vern o, dit amb paraules més
planeres, menja a part.  
Han estat artífexs, a molta

distància de les empreses, de la
destrucció de llocs de treball,
amb milers i milers d’empleats
acomiadats, sense resposta per
part de l’administració. I, per
acabar-ho d’adobar, mantenint
una gran quantitat d’habitatges
que romanen tancats i barrats,
sense posar-los a disposició del
mercat de lloguer.
Últimament, tant a les ciutats

com als pobles, han abaixat la

Desprotegits davant el capital
per Antoni Moliné

persiana nombroses sucursals
bancàries, deixant els seus
clients orfes de caixers auto-
màtics on poder treure l’efec-
tiu necessari per al dia a dia. I
qui en resulta perjudicat? Com
sempre, la gent gran, que està
suportant llargs desplaça-
ments per manca d’un servei
que, no oblidem, està catalogat
com a “servei públic”. Conec
un cas d’una persona que té la
seva residència davant del
Mercat de Sant Antoni de Bar-
celona i, sense avisar-la, li han
traslladat el compte, ni més ni
menys, que a escassos cent
metres de la Catedral. Amb
aquest exemple està tot dit.

I ens preguntem, davant
d’aquest immens problema,
què podem fer? Tot, menys
quedar-nos de braços ple-
gats. Em permeto suggerir a
les associacions de veïns la
presentació d’una queixa for-
mal, tant a la Generalitat com
a la delegació del govern es-
panyol a Catalunya, en justa
defensa dels nostres drets re-
flectits a la Constitució. Això
com a primer pas abans de fer
el pas definitiu, demanant
empara al Tribunal Consti-
tucional en cas de no rebre
suport dels governs esmen-
tats. Si us plau, no defallim:
ens hi juguem molt.         
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Els semàfors

Els viatgers de bus del sud del
Baix denuncien que el servei és
ineficient. La nova empresa que
gestiona les línies, Avanza, ho

atribueix a l’estat de la flota que
ha rebut de l’empresa anterior,
Mohn, però molts li retreuen

falta de previsió. 
pàgina 3Avanza

El Prat és el tercer municipi
metropolità que més diners

dedica a les entitats del Tercer
Sector Social, en concret 3,4
milions d’euros, només per
darrere de Barcelona, que 

hi esmerça 25 milions, i
l’Hospitalet, amb 5 milions. 

pàgina 8Aj. del Prat

La Fundació CRAM va atendre
un total de 90 tortugues el 2021.
Aquesta xifra és la més alta dels
últims 20 anys. La gran majoria

de les tortugues ateses són 
de l’espècie Caretta caretta o

tortuga babaua i havien quedat
atrapades en xarxes de pesca.

pàgina 18Fundació CRAM
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Mirada pròpia

“En l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’

que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàcti-
ca pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal tre-
pitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.
“(…) No es tracta pas d’alentir

ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no no-
més eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar me-
nys; explicar on volem anar, no no-
més d’on volem sortir…”.
“Són històries d’èxit que no cal

inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem al-
gunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:
> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet

que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del mo-
del d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abo-
cats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, con-
tinuen mantenint com a absolutament residuals les de-
mandes de doble escolarització.
> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)

que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en ex-
periències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.
> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes

de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns bar-
ris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a apren-
dre, d’aquelles lluites passades, i presents.
> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes

o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cul-
tural la carta de presentació i ens han regalat grans ob-
res en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé ex-
pliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.
> Els casos de tants i tants joves que en aquests bar-

ris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèr-
cia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.
“És aquest un recull interessadament en positiu, però

no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que vi-
uen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la so-
lució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que te-

nim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen

part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De ve-
gades m’agrada fer aquests exerci-
cis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorpre-
nent nitidesa el temps present.
Tot plegat ve a tomb del projecte

(Re)voltes d’Òmnium, una inicia-
tiva que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: di-
versa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desbor-
da tot intent de simplificació. Aques-
tes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cí-
viques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té for-
ma de poble, i també, natural-
ment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en prime-
ra persona de les persones i les en-

titats protagonistes de les lluites i els processos de trans-
formació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.
(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la

que no es dona mai per acabada, la que busca una al-
tra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.

Fo
to

: A
M

B

per Oriol Lladó

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

NLes millors
perles

Acomiaden dos policies de Los Angeles per caçar pokémons
mentre s’estava produint un robatori en uns grans

magatzems. Els agents van ignorar l’avís perquè estaven
jugant a Pokémon Go. És que és clar, havien trobat un Snorlax!

Descomptes i ofertes en cirurgia estètica i implants
capil·lars: és un dels beneficis que ofereix CCOO als

seus afiliats, tal com ha publicat NacióDigital. Perquè el
sindicalisme no està renyit amb la bellesa.

La lletra de la nova cançó de Rosalía, Hentai, ha rebut moltes
crítiques i fins i tot els més fans han fet arribar el seu

desconcert a la cantant. Però una seguidora ha descobert el
misteri de tot plegat: “Creo que es catalán”, ha resolt. 

Una passatgera d’un vol de Qatar a Uganda es va posar
de part a més de 10.000 metres d’altitud. La doctora

Aisha Khatib compartia avió amb ella i la va atendre. En
veure la nena, la mare va tenir clar el nom: Miracle Aisha.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Si llegiu el darrer informe del Panell Intergover-
namental del Canvi Climàtic, haureu de fer un au-
tèntic exercici d’autocontrol emocional per evi-
tar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del

que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme am-
biental, i qui més ho pateix és el jovent.
Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves

són la generació amb més coneixement científic i cons-
ciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història hu-
mana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa in-
tranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?
Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una re-

acció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a es-
pectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si in-
dividualment ens sentim sobrepassades pel context cli-
màtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.
Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.

Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’a-
plicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordar-
nos permanentment que no podem fer res per aturar l’es-
calfament del planeta. I en aquesta guerra comunicati-
va no declarada, la no acció climàtica es tradueix en be-
neficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.
De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes so-
cials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quan-
titat de projectes amb responsabilitat social i ambien-
tal que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi cli-
màtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’e-
nergia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació pú-
blics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les ter-
túlies intencionadament.
Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sen-

se conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac cli-
màtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no po-
dem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.
No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal

repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difí-
cil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura par-
lem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.
No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que

l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el ter-
reny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansie-
tat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i dar-
rerament anem massa servides de calamitats per per-
metre’ns el luxe de no actuar.

Transformar la por, 
el desassossec 
o l’ecoansietat 

en accions positives 
i transformadores 

ha de ser una prioritat

“

“
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per Marc Cerdà, ambientòleg

La guerra de la comunicació climàtica

@3voltesrebel: Ha arribat aquell moment
que ja no puc recordar més contrasenyes.
Aviat oblidaré els meus cognoms per fer-
hi lloc.

@massanagranaire: [Sobre les paraules de
Villarejo] Porto llegits 7 milions i mig de 
tuits dient que és una vergonya que no sor-
tim al carrer i només ens dediquem a fer tuits.

@jordibaste: Guanya Alexia Putellas el
The best [premi de la FIFA] però el Barça
del triplet no té cap jugadora a l’11 ideal.
Ni la mateixa Alexia Putellas. 

Flaixos
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BAIX LLOBREGAT4“Estem anant
cap a una societat més desigual”.
Aquest és el crit d’alerta que fan
des de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya i
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), que han presentat
recentment el Baròmetre del
Tercer Sector, el qual revela que
el 56% de les entitats socials
van haver d’ampliar el seu àmbit
d’intervenció i adaptar els seus
projectes per donar resposta a la
crisi provocada per la pandèmia.
Sigui com sigui, gairebé la tota-
litat de les ONG metropolitanes
-el 92% en concret- han hagut
d’incrementar els seus esforços
en aquest context de crisi.
La salut mental és l’àrea que

ha requerit més esforç, mentre
que els col·lectius que han de-
manat més atenció arran de la
crisi de la covid han estat les víc-

times de violència masclista, els
migrants, els joves en risc d’ex-
clusió, els sense llar i les perso-
nes que viuen de l’economia
submergida. 
El director de l’Àrea de Des-

envolupament Social i Econòmic
de l’AMB, Héctor Santcovsky, fa
notar que hi ha sectors que “mi-
lloren la seva renda”, tot i que es
tracta d’un fenomen més aviat
“minoritari”, atès que cada ve-
gada, sosté, hi ha més gent vivint
“al límit” de l’exclusió social.
“Hem de parar atenció al que
està passant”, avisa. 

ADAPTAR-SE ALS CANVIS
Per tot plegat, Santcovsky parla
d’un “canvi de paradigma” que
obligarà les entitats socials a
adaptar-se encara més a aques-
tes creixents desigualtats. En
aquesta línia, Rita Grané, vice-

presidenta de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social, desta-
ca que la sortida a aquesta crisi
“s’ha d’articular de manera con-
junta i participativa”, per tal de
donar una “resposta coherent” a
les necessitats de les persones.
Ho diu perquè l’informe asse-
nyala que, malgrat que l’emer-
gència social ha estat abordada
de manera “col·laborativa” entre
les administracions i el tercer
sector, la capacitat de resposta
“no ha estat homogènia”. En
aquest sentit, els ajuntaments
més grans i amb més recursos
han pogut reorganitzar amb més
agilitat els seus recursos per fer
front a la crisi de la pandèmia. 
Per altra banda, la intensifi-

cació dels esforços de les entitats
per atendre l’increment de de-
manda arran de la pandèmia ha
fet créixer les seves despeses.

Això, i la disminució dels in-
gressos, ha afectat el 64,3% de les
entitats, que consideren que la
pandèmia va afectar el seu
exercici econòmic del 2020,
mentre que el 42% asseguren
que van tancar l’any endeutades.
El baròmetre ho atribueix a la re-
ducció de l’activitat, els proble-
mes amb la justificació del fi-
nançament públic i l’esforç de di-
gitalització. Sense anar més llu-
ny, la meitat de les entitats al·le-
guen haver tingut despeses ex-
traordinàries per la digitalització
forçada per la situació sanitària.

Malgrat que han trontollat
els seus comptes, les ONG no
han deixat de treballar durant la
pandèmia. Així ho remarca Anna
Albareda, gerent de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector, que
lamenta la tardança a rebre les
subvencions dels ens públics,

fet que ha obligat moltes d’elles
a demanar crèdits per poder
continuar funcionant.
Pel que fa a les administra-

cions que deuen diners a les en-
titats, destaca la Generalitat -que
deu diners al 96% d’aquestes-, els
ajuntaments –al 52%– i la Di-
putació de Barcelona –al 30%–.  

QUANTS DINERS S’HI DEDIQUEN?
El baròmetre també mostra els
diners que dediquen els ajunta-
ments a les entitats socials. En
aquest sentit, el Prat és el tercer
municipi de la metròpoli que
més diners hi dedica, amb 3,4
milions, només per darrere de
Barcelona –25 milions– i l’Hos-
pitalet –5 milions–. El segueixen
de lluny Viladecans, amb 611.134
euros; Castelldefels, amb
506.662 euros i Gavà, amb
363.866 euros.

Una societat més desigual
» La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social alerta que la pandèmia ha fet créixer la pobresa

» Moltes entitats del sector han hagut d’ampliar la seva tasca i una de cada quatre s’han endeutat

La pandèmia ha fet augmentar la pobresa. Foto: Aleix Freixas/ACN
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Les obres a la C-245, a l’espera
de la rescissió del contracte

INFRAESTRUCTURES4Les obres
de la C-245, que volen convertir
aquest vial en un bulevard, con-
tinuen aturades a l’espera que es
rescindeixi el contracte amb
l’empresa constructora, Draga-
dos. Fonts municipals han in-
format a Línia Mar que s’està
avançant en els tràmits per fi-
nalitzar el contracte amb Dra-
gados i que aviat es podrà pro-
cedir a rescindir. 
La decisió de trencar el con-

tracte amb Dragados té a veure
amb les peticions que l’empresa
va fer en matèria de pressu-

post. I és que la constructora re-
clamava un increment del 40%
del pressupost inicial, que era de
8,2 milions, una petició que tant
la Generalitat -que actua com a
administració contractant a tra-
vés de l’empresa pública In-
fraestructures.cat- com el con-
sistori consideren innecessària.
En aquest sentit, l’alcaldessa
María Miranda va titllar aquest
comportament de “xantatge”. 
Les mateixes fonts admeten

que la rescissió és un tràmit
complex i que cal tenir cura
amb les garanties legals. 

La ciutat es prepara per ser
Zona de Baixes Emissions

MOBILITAT4Castelldefels ha
d’adoptar un pla contra la con-
taminació no més enllà del 2023.
I és que segons la Llei de Canvi
Climàtic, les ciutats espanyoles
de més de 50.000 habitants han
d’establir una Zona de Baixes
Emissions (ZBE) per posar el fre
als vehicles més contaminants i
millorar la qualitat de l’aire. 
Per aquesta raó, el 18 de gener

un vehicle de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) va reco-
llir dades del parc mòbil que cir-
cula per les principals vies de la
ciutat. Amb aquesta informació se

sabrà el nombre de vehicles que
podrien estar afectats per la nova
ZBE. Una zona que s’implantarà
a l’aixopluc de la de Barcelona i la
seva primera corona, sota l’ad-
ministració de l’AMB. 
Pel que fa al recull de les da-

des dels cotxes, des del consis-
tori asseguren que l’únic ob-
jectiu és preparar estudis esta-
dístics. El vehicle que va regis-
trar les dades estava estacionat
a dos nodes circulatoris impor-
tants: a l’avinguda Constitució i
al carrer Bisbe Urquinaona, de
vuit a cinc de la tarda. 

La masia de Can Roca de Baix
s’il·lumina pels drets humans

SOLIDARITAT4La torre de la
històrica masia de Can Roca de
Baix va il·luminar-se el passat 15
de gener per reivindicar els drets
humans i el patrimoni històric. 
L’acció es va fer de manera si-

multània a diverses ciutats de la
costa mediterrània per recor-
dar que en aquest mar moren
cada setmana moltes persones
que intenten arribar a Europa
deixant enrere la violència
bèl·lica i la fam. 

Aquesta acció va comptar
amb la participació de la cantant
Maria del Mar Bonet, que va es-
criure el manifest que es va lle-
gir a totes les ciutats costaneres
participants. 
L’alcaldessa María Miranda

va refermar el “compromís” de
Castelldefels amb la conscien-
ciació ciutadana sobre la situació
al Mediterrani i va dir que el seu
govern “fa un pas endavant” en
la defensa del patrimoni.

Una simulació del futur de la C-245. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Història | Més d’11.000 visites a Piratia
El Centre d’Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, Piratia, 
ha aconseguit més d’11.000 visites des que va obrir les portes el mes de juny. 

El mes de més concentració de visitants va ser l’agost, amb 3.086 visites.

MEDI AMBIENT4A l’espai na-
tural de l’Olla del Rei s’han de-
tectat en els últims dos anys un
total de 22 espècies d’ocells. A
més, hi ha hàbitats especials i
dues zones de reredunes, ben
conservades i pràcticament ver-
ges, per no dir que també hi ha
una albereda amb el 40% dels àl-
bers de tot el Baix Llobregat. 
Per tot plegat, els ecologistes

continuen fent pressió a les ad-
ministracions perquè prenguin
mesures per protegir la flora i
fauna locals. Ara mateix la prin-
cipal petició que fa la plataforma
Salvem l’Olla del Rei és que s’in-
clogui aquest espai natural en la
zona d’especial protecció de les
aus (ZEPA) del Delta. Aquests
són espais creats per protegir les
aus, i solen estar marcats amb
anterioritat com a Àrees Im-
portants per a la Conservació de
les Aus (IBA), per Seo/BirdLife.
I, en aquest sentit, l’Olla del Rei
està inclosa en una zona IBA.

A la tardor, però, la Genera-
litat va facilitar un primer llistat
en el qual no incloïa l’Olla del Rei
a la ZEPA del delta del Llobregat.
Tanmateix, el febrer està previst
que es posi sobre la taula una
nova proposta, i des de la plata-
forma són optimistes amb un
possible canvi de parer de la
Generalitat. 
De tota manera, els ecolo-

gistes han aprofitat per fer una
estirada d’orelles a l’Ajunta-

ment, que segons asseguren no
ha demanat incloure l’Olla del
Rei en la ZEPA del Delta. Fonts
municipals han explicat a Línia
Mar que encara estan estudiant
diverses possibilitats i han evitat
dir res més al respecte. 
No obstant això, està previst

que el govern municipal doni al-
guna resposta al Ple del dia 27 de
gener, atès que la plataforma té
previst intervenir-hi per pre-
guntar sobre aquesta qüestió.

La diversitat d’aus a l’Olla del Rei és elevada. Foto: Twitter (@OlladelRei)

Pressió ecologista per 
preservar les aus a l’Olla del Rei
» Reclamen que l’espai natural sigui zona protegida per als ocells
» En aquest hàbitat s’han detectat 22 espècies en els últims anys
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Si la política fos futbol, Car-
les Puigdemont, Oriol Jun-
queras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes

de les grans estrelles catalanes so-
bre la gespa. Les que acaparen l’a-
tenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones descone-
gudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren jo-
ves i participaven en el món local. 
Com eren les superestrelles

polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva tra-
jectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?

“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va con-
vertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Nin-
gú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar ti-
tàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la jo-
ventut en política també té avan-
tatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.
Actualment, García està a càr-

rec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El pri-
mer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilit-
za. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món lo-
cal, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.

“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és ga-
irebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu ger-
mà va ser afusellat... A casa sem-
pre hi ha hagut tradició d’esquer-
res i independentista”, relata.
Castellana és de les Corts, i allà

va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb

gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt pater-
nalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la políti-
ca no té edats, ja que “s’hi pot es-
tar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una profes-
sió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republi-
cà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va co-
mençar quan en tenia 16. “Al bar-
ri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliar-
se a la Joventut Nacionalista de Ca-
talunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són ma-
joritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergèn-
cia abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les jo-
ventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Dis-
tricte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. Tam-
bé és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consulto-
ria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Es-
tar-hi anys. “Si algú fa bé la seva fei-
na, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.

“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és re-
gidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el

Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política 
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial. 

Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La política que ve:
així és la pedrera local
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n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans refe-
rents de cada formació, figures de ta-
lla internacional i familiars propers.

Ot García (PSC), per exemple, as-
senyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

és un referent per una qüestió d’e-
dat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.

Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus refe-
rents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.

“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalu-
nya. En el seu cas, però, la seva impli-
cació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.

Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figu-
res que la inspiren. “En el seu dia tam-
bé ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.

Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.

“Inés Arrimadas és la bomba, per-
què és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu María Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més impor-
tant de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.

Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Es-
peranza Aguirre són referents libe-
rals. “També ho és Xavier García Al-
biol, per com ha gestionat la seva ciu-
tat”, conclou el jove de Castelldefels.

Referents 

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a mili-
tar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la re-
alitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va de-
cidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la for-
mació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el mo-
viment a la ciutat”, afegeix.
A diferència d’altres polítics jo-

ves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.  

LA POLÍTICA A LES VENES 
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i indepen-
dentistes. A Aleix Abadia la polí-
tica li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al Cosmo-
Caixa, on va organitzar una llui-
ta per la millora dels drets labo-
rals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conque-
rir drets”, apunta. Alhora, mili-
tava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i conside-
ra que la seva presència a l’Ajun-
tament és circumstancial. 
“La política institucional deriva

del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, de-
nuncia. Amb tot, reconeix que  el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sen-
sibilitat envers les problemàti-
ques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.

“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciuta-
dans cansada del procés indepen-
dentista. No era la primera vega-
da que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar” 

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliar-
se a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tot-
hom deia que Espanya ens roba-
va”, recorda. “Ciutadans va supo-
sar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava co-
ses innovadores, com la materni-
tat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta. 
Va anar a les llistes locals d’a-

quest partit el 2015, i des d’ales-
hores és regidora de Santa Colo-
ma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multi-
plicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o en-
trar-hi gran i amb amplis conei-
xements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.

QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Cas-
telldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aques-
ta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, li-
beral pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de res-
pecte per la vida”, detalla.
Ferran creu que la joventut no

és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la mili-
tància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treba-
llo en el departament de Recur-
sos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la po-
lítica”, reflexiona.
Tots ells formen part de la pe-

drera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comen-
ça a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“A la política cal 
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara 
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi 
gran i amb amplis
coneixements, però 
mai fer-ne una professió”

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,  
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents 

en els quals s’emmirallen els polítics joves
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Gavà, capital del grup Jethro
Tull a Espanya: “Va ser brutal”

MÚSICA4Gavà és una de les
capitals europees dels fans de
Jethro Tull. A la ciutat hi viu Al-
bert Villanueva, professor i no-
vel·lista que va impulsar, junta-
ment amb uns altres fans, Tu-
llianos, la primera associació de
seguidors de la banda de rock
progressiu britànica que lidera
l’incombustible Ian Anderson. 
El mateix Anderson va visi-

tar Gavà fa unes setmanes, quan
l’entitat va celebrar la seva con-
venció anual. Villanueva explica
com Anderson es va plantar a la
ciutat amb una maleta farcida de

material del grup, que van sor-
tejar entre els seguidors. “Va
ser brutal, la seva disponibilitat;
si això m’ho haguessin dit amb
18 anys, no m’ho hauria cregut”,
relata el professor gavanenc,
que des de fa uns anys té fil di-
recte amb el líder de Jethro Tull.
Sense anar més lluny, el 2019

Gavà va ser escenari d’un dels
concerts de la gira europea del
cinquantè aniversari de la ban-
da. “Han introduït la paraula
Gavà en el seu vocabulari, la ca-
pital ‘tulliana’ d’Espanya”, diu,
cofoi, Villanueva.

Vodafone posa en marxa 
el 5G a Gavà i el Prat

TECNOLOGIA4L’empresa de
comunicacions Vodafone ha
anunciat que ampliarà la co-
bertura del 5G a 109 municipis
de tot l’estat. D’aquests, 28 són
catalans i dos d’aquests estan
ubicats al Delta. Es tracta de
Gavà i el Prat, que juntament
amb Esparreguera i Esplugues
són els municipis de la comarca
on l’empresa desplegarà aques-
ta tecnologia. “El nostre objectiu
és seguir popularitzant els ser-
veis 5G perquè els beneficis d’u-
na societat connectada estiguin
a l’abast de tothom”, afirma Ju-

lia Velasco, directora de Xarxa de
Vodafone Espanya. 
Gràcies a la xarxa 5G, els

habitants de Gavà i el Prat po-
dran descarregar continguts fins
a tres vegades més ràpid, men-
tre que tindran una latència me-
nor, així com la possibilitat de te-
nir connectats de manera si-
multània diversos dispositius.
Per poder fer efectiu aquests

canvis, Vodafone posarà en mar-
xa la freqüència de 700MHz, que
permet ampliar la cobertura de
forma extensa fins al punt de mi-
llorar-la a l’interior dels edificis.

Tornen les visites guiades al
jaciment romà de Can Valls

PATRIMONI4Les restes ar-
queològiques de la vila romana
de Can Valls marquen un en-
clavament estratègic que possi-
blement es feia servir per a la
producció de vi en l’època dels
Cèsars. I des de mitjans del ge-
ner l’Associació d’Amics del Mu-
seu de Gavà torna a fer-hi visi-
tes guiades. L’activitat és gratu-
ïta, però cal demanar hora per
participar-hi, ja que les places
són limitades. La pròxima visi-

ta tindrà lloc el 8 de març, a par-
tir de les 11 del matí. 
El 2018 es van fer obres de

consolidació de la cisterna del ja-
ciment, una estructura quadra-
da i encastada en un vessant del
turó, al costat de la riera de Ca-
nyars, entre Gavà i Castelldefels.
L’objectiu d’aquella inter-

venció va ser alentir el deterio-
rament de l’estructura, per tal que
les generacions futures puguin
conèixer el passat de la comarca.

Anderson rebent una placa d’homenatge. Foto: J. M. Llovera/Tullianos 

Foto: Diputació

Ciència | L’erupció a Tonga es nota a Gavà
L’espectacular erupció d’un volcà submarí al Pacífic, a prop de l’illa de Tonga, es va

notar a Gavà. Així ho va registrar un observador meteorològic ubicat a la Riera de Sant
Llorenç, que va detectar hores després brusques variacions en la pressió atmosfèrica.

URBANISME4La plataforma No
al Pla de Ponent-Salvem el Ca-
lamot ha presentat una instàn-
cia a l’Ajuntament en la qual de-
mana la nul·litat d’un projecte
urbanístic que preveu la cons-
trucció de prop de 5.000 pisos
nous entre Gavà i Castelldefels. 
Es tracta d’un pas previ i ne-

cessari, asseguren a aquesta
publicació fonts del col·lectiu,
per portar el pla als tribunals si
el consistori no “rectifica” i fa
marxa enrere. Un extrem que,
ara per ara, sembla lluny de la
realitat, ja que des del govern
municipal tanquen files amb
un planejament que consideren
clau per pal·liar l’escassetat
d’habitatge a Gavà i una opor-
tunitat per potenciar l’economia
gavanenca. 
No al Pla de Ponent en dis-

crepa, i a la instància presenta-
da ha fet constar fins a 14 moti-
vacions legals “degudament ar-
gumentades” que censuren el

planejament urbanístic. Per ela-
borar-les han contractat l’advo-
cat Eduard de Ribot, que ha es-
tat darrere d’algunes demandes
de SOS Costa Brava. Sigui com
sigui, la plataforma no ha donat
més detalls i anuncia que aviat
organitzarà un acte per explicar-
ho amb més detall.
L’oposició al Pla de Ponent

ha anat apujant de to els últims
mesos, sobretot a partir de les

protestes contra l’ampliació de
l’aeroport. La plataforma con-
sidera que aquest planejament
urbanístic destruirà un espai
natural de gran importància,
mentre que  des del consistori
reiteren que han maniobrat per
protegir zones com el Calamot
o la riera de Canyars, i recorden
que el Pla General Metropolità
del 1976 preveia un creixement
molt superior en aquesta zona.

Manifestació a l’octubre en contra del pla. Foto: Twitter (@SalvemElCalamot)

Obren el front jurídic contra 
el projecte del Pla de Ponent

» Salvem el Calamot reclama la nul·litat del projecte en una instància
» Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, entra en escena
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‘Llamp’: el joc de llums 
que enlluerna la Festa Major

CULTURA4La Festa Major d’Hi-
vern ha mostrat la ciutat des d’u-
na nova perspectiva. Els dies
21 i 22 de gener la Torre-roja, la
Torre del Baró i Can Modolell
van ser l’escenari de cinc ins-
tal·lacions i projeccions artísti-
ques centrades en l’ús de la llum
com a element de creativitat, ex-
perimentació i gaudi. 
Es tracta de Llamp, una ac-

tivitat emmarcada en la Festa
Major d’Hivern de Sant Sebas-
tià a càrrec del col·lectiu cultu-
ral Las Gardenias, també en-
carregat del Magatzem dels Reis

d’Orient. Per visitar les instal·la-
cions no va caldre inscripció, ja
que la majoria eren  a l’exterior,
mentre que aquelles celebrades
en interiors es van organitzar per
ordre de cua. 
Les cinc instal·lacions eren

Aixopluc, Il·luminat, LxF, Om-
bres per un tub i Realitats quàn-
tiques. Els assistents van poder
gaudir d’un joc d’ombres a la
Torre del Baró, mentre que la
Torre-roja va mostrar un túnel
immersiu. Can Modolell, per
últim, va comptar amb un pho-
tocall sobre imatges projectades. 

Obren un nou Park&Ride 
al costat de l’estació del tren

MOBILITAT4La zona d’aparca-
ment més propera a l’estació
de Renfe és des del passat dia 17
un nou Park&Ride, una zona d’a-
parcament regulat i adreçada
als viatgers de Rodalies. 
Es tracta d’un sistema im-

pulsat per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i que ja
està present en altres municipis
de la comarca com Castelldefels,
Cornellà o Sant Joan Despí. 
Les places reservades per a

aquest servei estan a l’interior de
l’aparcament públic de l’estació,
tot i que també n’hi ha a l’avin-

guda de la Tecnologia, entre
carretera de la Vila i avinguda
d’Olof Palme. 
Aquests espais d’estaciona-

ment estan pensats perquè els
viatgers hi aparquin el cotxe i
agafin el transport públic per ar-
ribar a Barcelona, cosa que aju-
da a reduir la contaminació.
Aquest aparcament està dispo-
nible de cinc de la matinada a 11
de la nit, i per fer-lo servir cal re-
gistrar-se a l’app mòbil AMB
p+R o al web del servei. L’esta-
cionament és lliure a les nits i els
caps de setmana i festius. 

Viladecans acull unes
jornades sobre l’habitatge

TROBADA4El Casal Popular
Trinitat Farré va ser l’escenari el
passat 22 de gener de les Jor-
nades d’Habitatge, organitza-
des pel Sindicat d’Habitatge Vi-
ladecans-Sant Climent. 
La trobada va aplegar col·lec-

tius de tot Catalunya i l’àrea
metropolitana, en especial de
Barcelona i del Baix, tot i que
també hi va haver presència de
representants del sindicat de
Tarragona. Fins i tot, les jorna-

des van comptar amb la parti-
cipació a distància del Frente
Popular Democrático de Mè-
xic, que van participar en una de
les tres taules rodones, en con-
cret la dedicada a les estructu-
res populars. La darrera taula ro-
dona va abordar la situació de
l’habitatge a la comarca, de la mà
de membres de sindicats de
Gavà, Castelldefels, Begues i
Torrelles. El dia va cloure amb
un cercavila per la ciutat.

Enguany s’ha celebrat la primera edició del festival. Foto: Ajuntament

Foto: Twitter (@shviladecans)

Polèmica | Canten el seu número a la rifa, però no té premi
L’empresa Llorach Útiles Mecánicos S.L. denuncia que a la llista oficial de premis de la rifa de Nadal no
surt el 29.281, un número que van comprar i que van cantar com a premiat els infants de Sant Ildefons.

Loterías y Apuestas del Estado ho atribueix a un error dels nens i diu que no pagarà el premi.

HOMENATGE4L’exministre de
Sanitat, Salvador Illa, i l’excon-
sellera de Salut, Alba Vergés, així
com els centres sanitaris pú-
blics de la ciutat van rebre la me-
dalla d’Honor de Viladecans en
un acte celebrat a la sala gran
d’Àtrium el 20 de gener. D’a-
questa manera l’Ajuntament ha
reconegut la tasca del sector sa-
nitari públic durant la pandèmia,
en concret dels centres locals,
com són l’Hospital de Viladecans
i els CAP Mas Font, Maria Ber-
nardes i Montbaig. 
També van rebre el guardó

l’esportista de ciclisme adaptat
Sergio Garrote, que va triomfar
als Jocs Olímpics de Tòquio i que
rebrà el títol de fill predilecte de
la ciutat, o a la Unió Esportiva Vi-
ladecans, un club esportiu cen-
tenari. Aquestes distincions van
ser aprovades al Ple del mes de
desembre del 2021. 
L’exministre Illa va expressar

la seva alegria de compartir re-

coneixement amb Vergés i la
resta de centres sanitaris públics
de la ciutat, atès que simbolitza
“un esforç col·lectiu” per fer
front a l’epidèmia de covid. Per
la seva banda, Vergés va dir que
feia extensiu el guardó a tots els
professionals que ho han donat
tot” durant la pandèmia. L’al-
calde, Carles Ruiz, va aprofitar la

cerimònia per agrair la feina
dels sanitaris i la “vocació que de-
mostren cada dia”. 
Ruiz també va tenir paraules

d’elogi per a la UE Viladecans,
que “ha assolit una difícil fita”
com són els cent anys, mentre
que va assegurar que Garrote “es
tot un exemple de superació da-
vant la dificultat”. 

Foto de família dels premiats. Foto. Viladecans

Illa, Vergés i els sanitaris reben
la medalla d’Honor de la ciutat

» El guardó destaca l’esforç de la sanitat pública durant la pandèmia
» Viladecans premia el ciclista Sergio Garrote, a qui farà fill predilecte
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El Prat

L’Ajuntament aprova beques
menjador per a 373 infants

BENESTAR4L’Ajuntament des-
tinarà aquest curs escolar un
total de 280.922 euros per ga-
rantir un àpat a 373 alumnes de
la ciutat d’educació infantil i
d’ensenyaments obligatoris. 
El consistori becarà 101 in-

fants de primer cicle d’educació
Infantil, de zero a tres anys,
mentre que farà el mateix amb
els 272 restants corresponents a
cicles superiors i ensenyaments
obligatoris. Aquests ajuts volen
complementar les beques men-
jador que depenen de la Gene-
ralitat i que gestiona el Consell

Comarcal, així com atendre fa-
mílies que no han pogut accedir
als ajuts de l’ens comarcal per di-
ferents causes. 
Els ajuts municipals poden

cobrir des del 30 fins al 100% del
cost del servei de menjador so-
cial dels centres educatius i es-
coles bressol, en funció de la si-
tuació socioeconòmica de cada
unitat familiar. 
El consistori destaca que una

de les seves línies d’actuació és
garantir el dret a una bona ali-
mentació, sobretot per als in-
fants i adolescents vulnerables.

Primer pas per a l’estació que 
servirà per aparcar trens

INFRAESTRUCTURES4El Mi-
nisteri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana ha licitat l’es-
tudi informatiu per a la cons-
trucció de l’estació tècnica del
Prat, una actuació que s’em-
marca a l’Actualització del Pla de
Rodalies de Catalunya 2020-
2030 i que forma part d’una sè-
rie de mesures per incrementar
la capacitat de la xarxa ferrovià-
ria i la seva integració urbana.
Al Pla de Rodalies es posa de

manifest la necessitat d’aquesta
estació, que es construiria entre
l’actual parada de tren i el ramal

que va fins a l’aeroport, al costat
de les oficines de Tradisa, atesa
la “limitada” capacitat d’esta-
cionament de trens a la zona.
Com que la via d’estacionament
de Bellvitge deixarà d’estar dis-
ponible quan se soterrin les vies
a l’Hospitalet, caldrà habilitar
una nova ubicació per aparcar-
hi els trens.  
Des de l’àrea d’Urbanisme de

l’Ajuntament estan estudiant
l’impacte que la proposta tindrà
a nivell urbnanístic per al mu-
nicipi, segons indiquen fonts
municipals a Línia Mar.

El CRAM atén 90 tortugues 
el 2021, rècord del segle

NATURA4La Fundació CRAM
va atendre 90 tortugues el 2021,
una xifra que marca el rècord del
segle. Fa 20 anys, el 2001, el cen-
tre de recuperació de la fauna va
atendre 85 d’aquests animals, en
especial de l’espècie Caretta ca-
retta o tortuga babaua.
La principal amenaça per a

aquests animals són les xarxes de
pesca. De fet, és el principal
motiu pel qual les tortugues in-
gressen al centre de rescat. La

gran majoria de les tortugues
que va atendre el CRAM durant
el 2021 havien quedat atrapades
de manera accidental a les xar-
xes dels pescadors, que fan ser-
vir el mètode de l’arrossega-
ment. A més, set tortugues van
ser ateses en quedar enredades
a xarxes o fils abandonats. 
Per tot plegat, la col·labora-

ció dels pescadors és “fona-
mental” per preservar aquesta
espècie tan vulnerable. 

Les beques cobreixen del 30 al 100% del servei. Foto: Arxiu

Foto: CRAM

Tribunals | Presó permanent revisable per a un narcotraficant
El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha ratificat la condemna de l’Audiència de presó

permanent revisable per a l’assassí de dos narcotraficants a un pis del Prat. Els fets van tenir lloc
la primavera del 2017 i van formar part d’una guerra entre bandes que va començar el 2016.

SOCIETAT4El Ple ha aprovat
per unanimitat i de manera ini-
cial una modificació del Pla Ge-
neral Metropolità (PGM) que
endureix les condicions per ob-
rir noves cases d’apostes i clubs
de fumadors. De la mateixa ma-
nera, el plenari ha renovat la
suspensió de llicències per un
any que ja va aprovar a princi-
pis del 2021.
D’aquesta manera, tant les

cases d’apostes com els clubs de
fumadors hauran d’estar a un
mínim de 500 metres de les es-
coles i a no menys de 150 metres
dels centres sanitaris, assisten-
cials o socials, com ara residèn-
cies de gent gran o centres co-
munitaris. A més, s’estableix
una separació mínima entre
aquests locals d’un quilòmetre,
la mateixa, de fet, que ja s’apli-
ca entre els bingos.
Actualment, al Prat hi ha

cinc associacions de fumadors i
una casa d’apostes, en concret a

l’Splau, que tot i formar part del
municipi està ubicat a la trama
urbana de Cornellà. L’Ajunta-
ment justifica aquesta decisió
“per raons de salut pública”. I és
que l’addicció al joc és un pro-
blema sanitari i social cada cop
més important que provoca ex-
clusió social i estigmatització
entre les persones que el patei-
xen. Pel que fa al tabac, és la pri-

mera causa de malaltia i de mor-
talitat prematura evitable, segons
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS).
Aquesta modificació ha

comptat amb el beneplàcit de
tots els partits del Ple. A l’espe-
ra de l’aprovació definitiva, ara
s’ha obert un període d’al·lega-
cions, després del qual se sot-
metrà a l’aprovació definitiva.

Interior de la sala d’apostes de l’Splau. Foto: Salón Queens Splau

El Prat posa traves a les cases
d’apostes i als clubs de fumadors
» Aquests negocis no podran estar a menys de 500 metres d’escoles

» L’Ajuntament pren aquesta decisió per “raons de salut pública”
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Josepa, sempre m'he pre-
guntat quant de temps fa
que retrates el Bàsquet Fe-

mení Viladecans... 
JOSEPA GUTIÉRREZ: La meva es-
trena va ser aquí, a l'Atrium, amb
unes fotos molt fosques durant un
entrenament de l'escoleta. Aque-
lla mainada ja té 23 anys! Em vaig
començar a enamorar del Bàs-
quet Femení Viladecans perquè hi
jugaven els meus fills, l'Albert i la
Lídia. Malauradament, van haver
de deixar el bàsquet per lesions, i
em van demanar que no guardés
la càmera. Estic tan lligada al club
que he jugat amb les veteranes.
Érem un desastre, però ens ho
passàvem genial! [Riem].  

Joan, fer fotos dels partits de la
teva filla, Mar Ribera, jugadora
del primer equip, t'ha unit més
a ella? 
JOAN RIBERA: Diria que sí. Com-
partim molts més moments ple-
gats. A la pista estic més a prop de
la Mar i de l'equip, però intento fer-

ho en un raconet i sense molestar
el grup. Saps? Encara tinc guar-
dades les imatges de la seva pri-
mera temporada, quan era mini
de segon any. 

On vas debutar amb la càmera?
JOAN: A Cornellà i quan la Mar ju-
gava al CB Igualada, el seu club de
formació. Al principi feia quatre o
cinc fotos per partit [riem], i ara,
unes 150, i en penjo unes 100 al
meu Flickr. M'he acostumat a veu-
re el partit a la pista. M'agrada més
aquesta tranquil·litat. No necessi-
to la intensitat de la grada.
JOSEPA: Soc molt nerviosa i no puc
estar aturada mai. A vegades dei-
xaria la càmera i aniria a la grada. Sí
que ho faig en els partits de cate-
gories inferiors, perquè necessito
desfogar-me. Ara bé, la pista és sa-
grada. A la pista has d'estar tran-
quil·la si ets fotògrafa. Pateixo molt
quan una jugadora es fa mal i, si puc,
deixo l'objectiu i l'ajudo. He plorat
molt amb el Bàsquet Femení Vila-
decans, com en el comiat de la
Marta Soler. Va ser molt emotiu! 

Joan, la teva filla t'ha dedicat al-
gun triple? 
JOAN: Algun, algun... Però sempre

li dic que me'n dediqui més! [Riu].
L'he retratat algun cop fent-ho.
Mira... [Treu el mòbil i busca al seu
Instagram]. En aquesta m'està as-
senyalant. 

I a tu, Josepa? 
JOSEPA: No. Tampoc ho he de-
manat mai. Sí que he rebut  algu-
na pilotada al cap! [Riem]. Són les
coses de la feina, per estar a la pis-
ta i a prop de les protagonistes. 

JOAN: Fer fotos és un exercici
continu de presa de decisions i de
molta concentració. A vegades
et costa no perdre't la jugada
amb l'objectiu o dubtes entre en-
focar la jugadora que acaba de
llançar, per retratar la seva cele-
bració si la fica, o centrar-te en les
jugadores que estan pendents
del possible rebot.  
JOSEPA: A vegades retrato més la
defensa. Se li dona molta impor-

tància a l'atac, però les victòries se
solen escriure a través de la de-
fensa. M'agrada tant captar els
ànims, l'alegria i el compromís,
que em solen dir que en les meves
fotos sembla que hagi guanyat
l'equip que ha perdut.  

És apassionant comprovar com
cada retratista té el seu estil
definit.  
JOAN: Soc amateur. No només
vull captar imatges d'accions del
joc, també aspiro que algunes si-
guin artístiques, i intento apren-
dre de qui en sap, com en Sergi
Fernández, que és un excel·lent fo-
tògraf. La Josepa també és una
crac. Em ve ara al cap una foto que
ens va fer a la Mar i a mi a Les Co-
mes, després de guanyar el cam-
pionat de Copa Catalunya. Em
queien les llàgrimes!  
JOSEPA: I a mi, Joan! I a mi! 
JOAN: Les imatges són emocions
i és preciós que cada persona les
observi amb els seus ulls. 

Josepa, realment vius a l'Atrium?  
JOSEPA: [Riem]. Calla, calla... Po-
dríem dir que hi dormo el cap de
setmana! Hi faig fotos dissabte i di-
umenge, matí i tarda, i a vegades
també vaig a alguns entrenaments
entre setmana. És esgotador, però,
sobretot, una meravellosa bogeria
per a la qual em falta temps. 
JOAN: Jo només faig fotos del
primer equip, mentre que la Jo-
sepa se n'ocupa de tots. La seva fei-
na és admirable i increïble.   

Josepa, ets més de fotografiar
abraçades que celebracions d'u-
na cistella. 
JOSEPA: El bàsquet és especial...
Per molt que hagin tingut dife-
rències, les jugadores es donen la
mà després d'un partit. M'encanta
retratar abraçades entre compa-
nyes i rivals. De fet, intento captar-
ho quasi tot: una cistella especta-
cular, una caiguda, un somriure...
Viure el partit a través de l'objectiu
de la càmera és un altre món.  

“Viure el partit a través
de l’objectiu de la

càmera és un altre món” 
Joan Ribera i Josepa Gutiérrez / Fotògrafs del BF Viladecans

El bot de la pilota és una banda sonora per a Joan Ribera (Igualada, 1966) i
Josepa Gutiérrez (Barcelona, 1967), fotògrafs del Bàsquet Femení Viladecans, 
de Lliga Femenina 2. Comparteixen valors i punt de partida amb la càmera, 

i tenen una mirada diferent a través de l'objectiu. Es nota que s'admiren.

Fotos (entrevista i portada): Toni Delgado

Futbol | L’AE Prat visita el RCD Espanyol B 
El conjunt de Pedro Dólera visitarà el RCD Espanyol B el pròxim diumenge 30 de

gener, en partit corresponent a la 19a jornada del grup 3 de Segona Divisió RFEF. L’AE
Prat hi arribarà després de perdre per 1-2 contra el Lleida Esportiu el passat dia 23. 

Toni Delgado
VILADECANS

“A la pista estic més a
prop de ma filla, la Mar,
i de la resta de l'equip;
em poso en un  raconet”
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Drama còmic de crítica social, que parteix
del realisme quotidià per convertir-se
en un viatge en què els protagonistes cre-
uen continents a través de portes grogues,
pantalles d’ordinador i maleters de cotxe.
Una posada en escena simbolista i mini-
malista permet acompanyar els set per-
sonatges en la recerca de la seva llibertat.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Nyotaimori, espines del sistema
Sarah Berthiaume

Viure i gaudir aquí i ara: aquesta és la fi-
losofia del quart àlbum del grup El Diluvi.
Sota el títol Present (Halley Supernova),
la banda de la comarca valenciana de l’Al-
coià presenta una quinzena de can-
çons que demostren les seves ganes d’a-
profitar, justament, el present. El disc in-
clou col·laboracions amb artistes com
Guillem Solé, el cantant de Buhos.

Música

Guillermo del Toro presenta aquest re-
make de la pel·lícula de 1947 El callejón
de las almas perdidas, en què Bradley Co-
oper es posa a la pell d’un home ambi-
ciós, amb talent per a la manipulació i l’en-
gany. El protagonista coneix una pito-
nissa tan perillosa com ell, interpretada
per Cate Blanchett, que es convertirà en
la seva aliada per estafar milionaris.

Pelis i sèries

El callejón de las almas perdidas
Guillermo del Toro

Present
El Diluvi

Replantejant Gaudí
“Antoni Gaudí (1852-1926) és, sense cap mena de dubte,
l’arquitecte català més popular i reconegut en l’àmbit in-

ternacional. Podem replantejar-nos avui la imatge que te-
nim d’ell?”. Aquesta és la pregunta que es fa l’exposició
Gaudí, instal·lada al Museu Nacional d’Art de Catalunya

(MNAC), a Barcelona, des del novembre passat i fins al 6
de març. La mostra, comissariada per Juan José Lahuerta,

proposa una nova mirada sobre la figura de l’arquitecte:
una desconstrucció del mite i de la seva obra perquè el

públic s’acosti al personatge complex que en realitat era.

Com a actriu, molts la recordareu pel seu paper de Ma-
ría a la sèrie El Internado, d’Antena 3, i com a presenta-

dora, la seva feina més recent ha estat al capdavant del
programa Persona infiltrada, de TV3. També va presen-

tar Cámbiame a Telecinco i actualment és col·labora-
dora habitual de Zapeando, a La Sexta. Ara, Marta Tor-

né (Barcelona, 1978) ha estat escollida per presentar,
juntament amb el cantant Miki Núñez, el nou talent

show musical de TV3, Eufòria. Diversos portals digitals
s’han fet ressò de la notícia i hi ha hagut un titular que
ha despertat la indignació d’algunes usuàries de Twit-

ter. Es tracta del titular d’En Blau, el portal de premsa
rosa d’ElNacional.cat, que diu així: “TV3 fitxa Miki Nú-

ñez i una presentadora de La Sexta per al seu nou pro-
grama estrella”. Més enllà del clickbait, les veus críti-

ques es queixen que el nom d’ell sí que hi aparegui i el
d’ella no, malgrat tenir una trajectòria molt més llarga

que el seu company. Ho atribueixen al masclisme.

M A R T A  T O R N ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser actriu i presentadora de televisió
Ara condueix ‘Persona infiltrada’ i col·labora a ‘Zapeando’

Famosos

Ser escollida per presentar ‘Eufòria’
Es tracta del nou ‘talent show’ musical de TV3

Suport i reconeixement
Sobretot després que un mitjà l’hagi invisibilitzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’amor i d’amistat, de mort
i de desamor que transcorre a València
ciutat i a la Vall de Gallinera. Allà hi viuen
el Joan, un professor d’institut, i la Sara,
una psicòloga que conrea bancals. Tam-
bé hi va a parar en Carles, un editor de
llibres que pretén escapar del dolor
que li genera un fill d’acollida amb pro-
blemes de drogues i de delinqüència. 

Llibres

El carrer de baix
Vicent Flor

|Blackwind 
Un videojoc de ciència-ficció per posar-te a la pell d’un adolescent atrapat
durant una invasió alienígena. Disponible per a PC, PS4 i 5, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

SI ÉS RÀPID

Si tens diverses tasques pendents, comença per la més
difícil: quan l’hagis fet, la resta serà bufar i fer ampolles

ANAR A PAMS

EL MÉS DIFÍCIL

RECOMPENSA

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

i ORGANITZACIÓ

“No deixis per a demà el que puguis fer avui”. Segur que
has sentit molts cops aquesta frase, i pot ser que n’ha-
gis fet cas, però també és probable que t’hagis pre-

guntat: “Si ho puc fer demà, per què fer-ho avui?”. Si ets dels se-
gons, has de saber que ets un expert en procrastinar. Procrasti-
nar, una paraula no recollida al DIEC però cada cop més estesa,
és deixar per a més endavant qualsevol tasca que hagis de fer i
no et vingui de gust: estudiar, rentar els plats o respondre aquell
correu que tens pendent de fa dies. Si aquest 2022 vols aconse-
guir deixar aquest mal hàbit, que pot acabar-te provocant estrès
i angoixa, aquí tens alguns consells. 

En primer lloc, pensa quant trigaràs realment a fer allò que et
fa tanta mandra: potser n’estàs fent un gra massa, tenint en
compte que trigaràs deu minuts. Un cop t’adonis que serà una
cosa ràpida, fes-la ja. Si tens diverses tasques pendents, és reco-
manable començar per la més difícil: quan te l’hagis tret de so-
bre, la resta et semblarà bufar i fer ampolles. Un altre bon consell
és anar a pams: no vulguis fer-ho tot de cop. Per últim, pots pen-
sar en petits premis per motivar-te.

Fes-ho ja: deixa de procrastinar

Para’t a pensar quant trigaràs realment a fer aquella tasca 
que et fa tanta mandra: si és poca estona, fes-la ja

Les claus

És important que t’organitzis i vagis a pams: no vulguis 
fer-ho tot de cop perquè al final acabaràs trigant més

Pots pensar en petits premis o recompenses per motivar-te:
“Si acabo avui, miro un capítol d’una sèrie”

Fo
to

: P
ex

el
s

Fo
to

: P
ex

el
s



líniamar.cat
| 24

Pròxima edició: 22 de febrerGener 2022


