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Els 65 anys són molt més que
una edat. Fins fa poc era el
moment en què la majoria de la
població espanyola podia jubi-
lar-se. Després d’una vida tre-
ballada, era l’instant en què ja
no era necessari tornar-se a
llevar d’hora.

Semblaria un bon moment
per celebrar, però segons dades
de l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), a partir dels 65
anys es produeixen el 32% dels
suïcidis a casa nostra. Dit d’una
altra manera, tres de cada 10 su-
ïcidis a l’Estat són de persones
majors de 65 anys.

Aquesta dada queda petita si
explorem el desconegut món
dels suïcidis en la gent gran. Tal
com indica l’INE, el suïcidi és la
primera causa de mort no natu-
ral entre les persones que tenen
entre 15 i 35 anys, però també ho
és en les que superen els 79
anys. De fet, a Catalunya una de
cada cinc morts en persones
d’entre 80 i 84 anys i una de cada
quatre en persones d’entre 90 i
94 anys són per suïcidi.

SILENCI
“Quan se suïcida una persona de
95 anys, molta gent pensa que
no passa res perquè era el que ja
li tocava”, diu Albert Quiles. El
director de la Fundació Amics de
la Gent Gran lamenta el silenci
que hi ha respecte del suïcidi en
edats avançades. Si, per una
banda, tendim a minimitzar
aquesta realitat, la postura més
freqüent és obviar-la.

El mateix Quiles afirma que
a la seva associació hi ha moltes
persones grans que comenten les
seves ideacions suïcides, i fins i
tot casos de persones que acaben

llevant-se la vida. Alhora, Cecília
Borràs, presidenta i fundadora de
Después del Suicidio – Asocia-
ción de Supervivientes, també
veu aquesta manca de reconei-
xement dels suïcidis en gent
gran. “La mort per suïcidi d’una
persona gran és menys impac-
tant per a la gent que la pèrdua
d’algú més jove, sobretot d’ado-
lescents i d’adults joves”, diu en
un article a la revista Salut Men-
tal 360. “Per aquest motiu, el su-
ïcidi en la població d’edat avan-
çada és un fenomen que sovint
s’ignora o es desatén i que atrau
menys atenció”, afegeix.

A més, per a Borràs, amb fre-
qüència s’obvien els senyals que
indiquen que una persona gran
potser voldria suïcidar-se. Es
refereix a l’estat d’ànim cons-
tantment trist o ansiós, al sen-

timent de buidor durant la ma-
jor part del temps, a la pèrdua
d’interès en els passatemps i
les activitats, al pessimisme o a
la falta d’esperança, al senti-
ment de culpa, a la manca d’au-
toestima, a la pèrdua d’energia
o als problemes de son.

L’EDAT QUE HO CANVIA TOT
Per què a partir dels 65 anys
augmenten els suïcidis? Estem
davant d’una etapa de canvis i
a partir de la qual viure és més
complex. També és aleshores
quan es poden produir situa-
cions de solitud no desitjada
que desemboquen en depressió
o ansietat. “Comencen les ma-
lalties terminals, el dolor cons-
tant i les pèrdues de persones
estimades com parelles, fills o
germans”, afirma Quiles. Si

aquesta pèrdua a la qual fa re-
ferència el director d’Amics de
la Gent Gran és la d’un fill o una
filla, el risc de suïcidi és major.
“Hi ha gent gran que perd el seu
propòsit de vida i es pregunta
per què s’ha de viure si el seu fill
ha mort”, explica.

Més enllà d’això, els matei-
xos canvis que experimenta el
cos en forma de malaltia també
tenen impacte en les ideacions
suïcides. “Si una persona, per ex-
emple, perd la vista o té dolor
constant, pot arribar a plantejar-
se treure’s la vida”, diu Quiles.

Amb tot, darrere de totes
aquestes situacions hi ha un
clar denominador comú: la
manca d’una xarxa de suport.
És, doncs, la solitud la que con-
dueix la gent gran a pensar a
acabar amb els seus dies.

DEIXAR-SE ANAR
Tot i que no es tracta del que
anomenaríem suïcidi, també
hi ha persones que a mesura
que es van fent grans deixen de
preocupar-se pel seu cos. “Men-
gen menys o potser no es pre-
nen les medicines que els per-
toquen”, explica el director d’A-
mics de la Gent Gran.

És el que ha passat, d’algu-
na manera, durant la pandèmia
del coronavirus amb moltes
persones d’edat avançada que
han hagut d’estar soles molt de
temps sense voler-ho. També
està passant ara, segons Quiles,
des que va començar la guerra
d’Ucraïna. “Hi ha persones
grans que han rememorat un
passat fosc que van viure i això
ha fet que la seva existència
perdés sentit”, sentencia.

Entre el tabú i la indiferència
» El suïcidi entre la gent gran és una problemàtica social que queda oculta i molts cops desatesa
» Tres de cada 10 suïcidis que hi ha a l’Estat els cometen persones que són majors de 65 anys

La soledat no desitjada és un dels motius que poden portar al suïcidi en la gent gran. Foto: Arxiu

Albert Alexandre
BAIX LLOBREGAT
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La lupa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per Luz Guilarte (Ciutadans)

Nou cicle, noves polítiques
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Ayer eché chispas cu-
ando me dijeron “a al-

gunos niños el bullying
los hace más fuertes cuando lo supe-
ran”. El bullying no hace fuerte a nadie!
Hay niños que, gracias a su entorno, al
apoyo y a su fortaleza interna, logran
superar el bullying; no necesitan de él
para hacerse fuertes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui [13-6-2022] Bit-
coin torna a caure. Els

‘criptobancs’ on molta
gent guarda les criptomonedes han
restringit operacions per evitar retira-
des en massa. Per això tenen tant risc,
perquè són 100% comportament
humà. Ho vam intentar explicar al ‘30
minuts’ La febre del Bitcoin.

@ivanngutierrez

Ho vestiran com vul-
guin, ho justificaran

com puguin i comptaran
amb la gesticulació de l’espanyolisme,
que farà semblar bo l’acord, però la re-
alitat és que avui [8-6-2022] al Parla-
ment ERC, Junts, PSC i comuns han do-
nat via verda a acabar amb un consens
de país com és la immersió lingüística.

Si us plau, que algú in-
vestigui l’estafa que su-

posen les funeràries i els
preus desorbitats que hi has de pagar.
Al dol hi he de sumar pensar d’on
treure els diners per fer la cosa més sen-
zilla possible i que, tot i això, supera els
2.600 euros. És una burrada que no té
cap sentit.

@temporalitat15@EstradaLaia@msalcete

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011

Editor-Administrador: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Director General: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Subdirectora de digital: Anna Corbatera

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Alba Losada (districtes de Barcelona), Gerardo

Santos (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga

García (Vallès), Francisco J. Rodríguez (l’Hospi-

talet i Baix Llo bregat), Anna Utiel (Montserratí) 

i Toni Delgado (Esports)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Controller: Mauro Favieri



5 | 

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com Juny 2022 líniatres.cat

Oposició de les famílies al tancament 
de l’escola El Brot de Sant Joan Despí1

2 Dos detinguts a Sant Just acusats 
de segrest i extorsió

Endesa renova la subestació 
que causava els microtalls a Sant Just

Esplugues estrena l’ONA, un vehicle 
autònom de repartiment de mercaderies

Shakira anirà a judici 
per presumpte frau fiscal

El + llegit líniatres.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

A les xarxes

@laiabonetrull: Jornada històrica: per fi
s’igualen les condicions econòmiques de
les seleccions femenina i masculina. Un
pas decisiu per avançar cap a la igualtat.

@joanignasielena: Més carrils addicionals,
nous sistemes de velocitat variable, nou sis-
tema de grues per retirar cotxes acciden-
tats, limitacions en la circulació de camions...

#CanvisEnL’AP-7

@324cat: La subhasta majorista baixa me-
nys de l'esperat per la forta demanda elèc-
trica en plena onada de calor i el preu de la
llum pujarà, tot i el topall del gas.

#PreuDeLaLlum #FutbolIgualitari

Safata d’entrada

Arriba l’estiu i és moment
de gaudir del bon temps
i, sobretot, d’unes me-

rescudes vacances. Sembla que
aquest estiu tornarà la norma-
litat, després d’haver estat pa-
tint els efectes de la pandèmia
durant dos anys.

Hi ha hagut greus problemes
en l’economia, principalment
en el turisme i l’hostaleria. És
per aquest motiu que hem d’a-
judar aquests sectors més que
mai, i aquest estiu hem de fer
país, és a dir, no cal fer aquells
viatges paradisíacs ben lluny, ni
anar a altres països d’Europa o
de l’estranger en general. 

Gaudir del turisme català
per Juan de Dios Jiménez

A Catalunya tenim molts
llocs que encara no conei-
xem i que ens queden per
descobrir. Podrem gaudir dels
seus paisatges i la seva gas-
tronomia si decidim fer tu-
risme per Catalunya.

Si, per contra, aquest estiu
no tens vacances o no pots
viatjar, perquè la teva econo-
mia no t’ho permet o perquè
has de fer guardiola, a Sants

comptes amb una àmplia
gamma d’instal·lacions es-
portives amb piscines desco-
bertes i a preus assequibles. A
més a més, també podràs
anar a les platges de la Bar-
celoneta, amb el bus, pagant
només el tiquet.

No t’ho pensis i aquest
estiu fes país i visita Catalu-
nya, et sorprendran els grans
entorns que hi ha.
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Els semàfors

El projecte LogiSmile 
ha col·locat Esplugues al mapa
de la innovació. I és que aquesta
iniciativa ha donat com a fruit 

el vehicle autònom de
repartiment ONA, que es va
probar a principis de juny 
pel barri de Can Vidalet.

pàgina 10Projecte LogiSmile

Solidança fa 25 anys. 
El 18 de juny va obrir les portes 
de la seva seu a Sant Just per
celebrar-ho i mostrar la tasca
que fa. Aquesta entitat sense
ànim de lucre vol un món més
sostenible i que tothom tingui

les mateixes oportunitats. 
pàgina 16Solidança

El Sant’s Market és una fira que
organitzen Sant Joan, Sant Just 
i Sant Feliu per reforçar el petit
comerç. L’última edició, del dia
11, va estar marcada per la forta
calor i per un canvi d’ubicació

que no va ajudar a alleugerir els
efectes de les altes temperatures.

pàgina 18Sant’s Market
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Mirada pròpia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cialment al sud.
Des de la perspectiva dels ci-

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

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

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

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

per Víctor Porres

El vici de la bici

Fo
to

: A
C

N
Q

NLes millors
perles

“Mai no és massa tard per tornar a començar”, cantava Sopa
de Cabra. I Luis Martín Montejo ha demostrat que tenien

raó: aquest home de 87 anys, que va haver de deixar els estudis
als 14, s’acaba de graduar de batxillerat. Ho ha explicat El País.

Un pont s’esfondra el dia de la seva reobertura mentre
desenes de persones l’estrenaven. Ha passat a la

localitat mexicana de Cuernavaca, on l’alcalde i altres
càrrecs van ser alguns dels accidentats.

“Qui vol perreo?” o “On estan les noies solteres?” són les
preguntes que va fer Rauw Alejandro a un RCDE Stadium

entregadíssim, després que digués: “Barcelona és la meva
ciutat”. Efectivament, va parlar en català. Bona feina, Rosalía.

Quantes faltes d’ortografia es poden fer en una
pregunta curta? Sembla que el dissenyador del cartell

d’un bar ha volgut batre algun rècord: “Que t’he apateix?”.
Per si no s’entén: volia saber què et ve de gust.

LA FOTOMaría Belmez/ACN
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@nyanstela: Doncs em va molt millor des
que, quan conec una persona, em fixo
més en si m’agrada ella a mi que en si li
agrado jo a ella.

@MarcSarrats: Hi ha una part de mi que
fantasieja amb la idea que tota la militàn-
cia de l’esquerra indepe la conformen po-
lis infiltrats espiant-se els uns als altres.

@EscurcoNegre: “El tarat que va declarar
la independència” és una frase que el 2017
te la diu Federico Jiménez Losantos i el
2022, el portaveu d’ERC al Congrés.

Flaixos

Tribuna

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

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

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

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

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

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

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

Les nostres platges, 
de Salses a Guardamar,

van esdevenir refugi 
de totes les màfies

““
per David Fernàndez

De Falcone a Impastato
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Esplugues estrena un robot
autònom de repartiment

INNOVACIÓ4Can Vidalet va
servir d’escenari el 10 de juny per
a la presentació del vehicle au-
tònom de repartiment ONA,
que es va poder veure circulant
per un tram de 750 metres del
barri on es barregen calçada, vo-
reres i zones per a vianants. 

“El futur ja és aquí”, va dir
l’alcaldessa, Pilar Díaz, que va
presentar el robot acompanyada
per la ministra de Transports,
Raquel Sánchez, i la presidenta
de la Diputació, Núria Marín.
“Això d’avui no és ciència-ficció,
és el que viurem a les nostres ciu-

tats en els pròxims anys”, va
afirmar Sánchez, al seu torn.

PIONERS
El robot ONA forma part del
projecte LogiSmile, que pretén
demostrar l’eficàcia d’aquest ti-
pus de vehicles a l’hora de re-
partir mercaderies. La iniciativa
està liderada per CARNET, un
hub de mobilitat urbana for-
mat per la Universitat Politèni-
ca (UPC), Volskwagen i SEAT,
que ha escollit Esplugues per ser
la primera ciutat d’Europa on es
provés el vehicle.

Pressió a Díaz perquè reclami
per l’Auditori inacabat

OBRES4L’oposició reclama al
govern del PSC que depuri res-
ponsabilitats per les obres in-
acabades de l’Auditori i per les del
poliesportiu de les Moreres. Així
ho va fer al Ple del juny, arran d’u-
na moció del PP que no va pros-
perar pel vot contrari socialista. 

El portaveu popular, Mar-
cos Sánchez, ja va proposar el
mes passat la creació d’una co-
missió d’investigació per esclarir
per què, tot i haver-se aprovat en
sessió plenària fa una dècada, l’A-
juntament no ha reclamat danys
i perjudicis per les obres inaca-

bades de l’Auditori i les de les
Moreres. “No volem espectacle;
volem saber si encara som a
temps de reclamar”, diu a Línia
TresSánchez, que va formalitzar
la seva proposta de comissió
d’investigació al Ple del juny. 

L’alcaldessa Pilar Díaz, i
malgrat el vot en contra del
PSC, va anunciar que avaluaran
si poden reclamar danys i per-
judicis pel poliesportiu de les
Moreres i que ja hi ha un expe-
dient en curs per les obres de
l’Auditori, del qual se’n poden
derivar reclamacions.

Més queixes a Can Clota i
Finestrelles pels busos EP1 i 2
MOBILITAT4Veïns de Finestre-
lles i Can Clota protesten des de
fa mesos pels canvis en les línies
de bus EP 1 i EP 2. A finals de l’a-
ny passat van començar una
campanya de protesta que va
arribar al Ple el maig. 

En aquella ocasió, va ser el
portaveu d’ERC, Oriol Torras,
qui va expressar les queixes ve-
ïnals en una pregunta al Ple. Tor-
ras va avisar que els veïns de Fi-
nestrelles senten que el barri

“ha quedat desatès” després de
les modificacions de la línia EP
2 i reclamen tornar a la situació
anterior o bé habilitar un bus de
barri. Pel que fa a l’EP 1, els ve-
ïns han reportat problemes amb
el recorregut i els girs dels vehi-
cles, que passen molt a prop de
les finestres.

El primer tinent d’alcaldia,
Eduard Sanz, va respondre que
amb els canvis volen “potenciar
el transport públic”. 

Una imatge del vehicle autònom ONA. Foto: UPC

Foto: ERC

Seguretat |Més participació de la Policia Local en la vida comunitària
L’Ajuntament ha anunciat una reorganització en el cos de Policia Local que preveu la seva

participació més activa en la comunitat. En aquest sentit, està previst que hi hagi un increment 
dels dispositius de seguretat i civisme i una represa dels tallers educatius a les escoles i instituts.   

PATRIMONI4Compte enrere per
a l’històric edifici conegut com ‘El
Barco’. Ubicat al costat del parc
dels Torrents, l’immoble ha es-
devingut una icona del paisatge
local, però ara haurà d’anar a ter-
ra. I se n’haurà d’encarregar l’A-
juntament, després que la justí-
cia hagi determinat que és l’ad-
ministració que ha d’assumir
l’expropiació i demolició d’un
bloc en mal estat on encara viu
gent que paga un lloguer.

Des del consistori expliquen
a Línia Tresque la seva prioritat
és buscar una solució per als in-
quilins. El primer tinent d’alcal-
dia, Eduard Sanz, declara que
analitzaran “cas per cas” i que fa-
ran un acompanyament perso-
nalitzat a cada veí. A més, Sanz
assegura que els veïns podran
continuar vivint al Barco fins
que no sigui enderrocat.

Aquest icònic edifici ha d’anar
a terra perquè, segons el Pla Ge-
neral Metropolità (PGM) del

1976, està construït sobre zona
verda. Això no ho podia saber el
promotor, que el va aixecar el
1949. És per aquest motiu que la
propietat té dret a demanar-ne
l’expropiació, cosa que va fer el
2006. Setze anys i tres sentències
més tard, l’Ajuntament prendrà
possessió del bloc a l’octubre,
quan faci l’últim pagament dels
3,6 milions que, segons sentèn-
cia del Tribunal Superior de Jus-
tícia, s’han d’abonar als propie-

taris, la família Bonet. Amb tot,
Sanz recorda que han fet nom-
brosos requeriments a la propie-
tat perquè reformi l’immoble i
que recuperar l’edifici per evitar-
ne la demolició tindria un cost
molt elevat. En aquest sentit,
ERC va presentar recentment
una moció en contra de l’ender-
roc que no va prosperar. Tant ells
com el Grup d’Estudis hi veuen
un alt valor històric, cosa que el
consistori posa en dubte. 

L’edifici del Barco és tot un símbol del paisatge local. Foto: ERC

Primer pas perquè l’edifici 
‘El Barco’  passi a la història

» La justícia obliga l’Ajuntament a expropiar i enderrocar el bloc
» ERC i el Grup d’Estudis s’oposen a la demolició pel seu valor històric
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Al’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Privilegiats?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

tindrà problemes de salut mental durant la seva vida
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EDUCACIÓ4La propietat de l’es-
cola El Brot, especialitzada en
trastorns d’aprenentatge lleus i
tot un referent en la matèria, ha
anunciat que tanca el centre. La
fundació que regenta l’escola ha
optat per aquesta dràstica opció
perquè, d’acord amb el nou de-
cret d’escoles inclusives, han d’a-
justar el seu règim d’admissió
dels alumnes a la llei. 

És a dir, que el departament
d’Educació els obliga a ser una es-
cola inclusiva –amb tot el que
comporta des del punt de vista
econòmic– o bé una escola ordi-
nària. Davant d’això, i tenint en
compte els greus problemes eco-
nòmics que arrossega, la fundació
gestora ha anunciat que tanca, as-
segurant que l’única alternativa
que permetria mantenir obert el
centre seria convertir-se en un
centre completament privat. Per
la seva banda, les famílies i el pro-
fessorat ja han anunciat que llui-
taran fins al final per evitar-ne el

tancament. Lamenten, a més,
que l’anunci ha estat molt preci-
pitat, amb el procés de preins-
cripció ja tancat, i reclamen una
moratòria de dos o tres anys per
mirar de buscar fórmules que
permetin que El Brot s’adapti als
requeriments de la Generalitat. 

De fet, l’Ajuntament ha instat
e Govern i a la propietat del cen-
tre a assolir un acord per garan-
tir el futur de l’escola. Així ho va
manifestar el Ple a finals del

maig, després d’una concentra-
ció de les famílies a l’exterior de
l’edifici del consistori.

Cal recordar que la fundació
apareix al sumari del cas Volhov,
que investiga un presumpte des-
viament de subvencions  a través
d’aquesta fundació, i altres or-
ganismes, per finançar el procés
independentista. Això ha fet que
s’estigui investigant l’actual con-
seller d’Educació, Josep Gonzá-
lez-Cambray. 

La comunitat educativa planta cara al tancament. Foto: Ajuntament

Famílies i Ajuntament s’oposen
al tancament de l’escola El Brot
» El centre diu que no es pot adaptar a la norma d’escoles inclusives

» Els pares demanen una moratòria per buscar alternatives

L’artista Bruno Oro serà el
pregoner de la Festa Major

CULTURA4La Festa Major ja
és aquí. El cap de setmana del 18
i 19 de juny va tenir lloc un pe-
tit tast que va servir per escalfar
motors de cara a la festa grossa,
que se celebrarà entre els dies 22
i 26 de juny. I l’encarregat de do-
nar el tret de sortida a les festes
amb el pregó serà l’artista Bruno
Oro, el dimecres 22 de juny a par-
tir de dos quarts de vuit del ves-
pre a la plaça de l’Ajuntament.

El pròleg dels dies 18 i 19,
però, va servir per celebrar acti-
vitats de cultura popular i tra-
dicionals com ara la Trobada de
Gegants o el correfoc, que es va
fer dissabte 18 a la plaça del Mer-

cat. Els geganters, per la seva
banda, van sortir el diumenge 19
al carrer Baltasar d’Espanya,
cantonada Bon Viatge. 

De cara als dies pròpiament
dits de festa, el programa ofereix
desenes d’activitats per a tots els
gustos. La música i la revetlla de
Sant Joan, sigui com sigui, seran
els plats forts de les festes, amb
fogueres i concerts a la llum de
la Lluna.

Pel que fa a la música, desta-
ca el concert d’Ana Guerra, el dia
24 al parc de la Fontsanta. El pi-
romusical que posarà la cirereta
a les festes tindrà lloc diumenge
26 a tres quarts d’11 de la nit.

RECORD4Fa un any Sant Joan
Despí es va esgarrifar amb la no-
tícia de l’assassinat d’una nena
de 4 anys, la Yaiza, a mans de la
seva mare. La progenitora, tal
com va confessar, va matar la
criatura ofegant-la amb una bos-
sa de plàstic. També va reconèi-
xer que feia dos o tres mesos que
tenia la idea al cap i que la mo-
tivació del crim tenia a veure
amb el pare de la criatura, el Ser-
gio, del qual estava separada
des de feia tres anys. 

Un any després, Sant Boi,
d’on era la nena i on viu el pare,
va celebrar un acte de record,
que va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, Belén García. 

L’emotiu acte va tenir lloc el
dia 8 al Jardí de les Papallones de
Sant Boi, i va servir per descobrir
una placa en record de la nena.
A l’esdeveniment també van as-
sistir l’alcaldessa de Sant Boi, Llu-
ïsa Moret, i la consellera de Jus-
tícia, Lourdes Ciuró. De fet, la
mateixa consellera va recordar

que fa uns mesos es va haver de
disculpar davant del pare de la
nena morta per no haver estat “a
l’altura com a societat” a l’hora de
reconèixer aquest assassinat com
a violència vicària. I és que la Ge-
neralitat va trigar més d’una set-
mana a condemnar-lo. 

En aquest sentit, Ciuró va
reconèixer a Sant Boi que el pare
de la Yaiza va estar “desemparat”
pel fet de ser un home i que va
costar acceptar la violència vicà-
ria que havia comès la mare.

La cultura popular tornarà a ser la protagonista de les festes. Foto: Ajuntament

Un any sense la Yaiza

Moment de la descoberta de la placa en record de la nena. Foto: Ajuntament

Participació | Els alumnes fan propostes per millorar la ciutat
El Consell d’infants de Sant Joan Despí es va reunir a mitjans del juny amb l’alcaldessa 
per presentar-li les propostes que havien treballat per millorar la ciutat. Destaquen, 
entre altres, les referents a la igualtat de gènere i a l’escalfament global del planeta. 
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Inauguren l’esperat 
centre cívic Soledat Sans

EQUIPAMENTS4Des de mitjans
del mes passat, els veïns i veïnes
del Mas Lluí de Sant Just Des-
vern compten amb un nou cen-
tre cívic. Es tracta del Soledat
Sans Serafini, que va ser inau-
gurat amb una festa ciutadana.

Aquest equipament ofereix
un espai per a l’associació de ve-
ïns del barri, una aula d’estudi,
una sala d’exposicions i tota una
sèrie d’activitats per als ciuta-
dans. “Estic molt satisfet perquè
aquest centre sigui l’espai públic
que vertebri tota l’activitat cul-
tural, lúdica i veïnal del barri”, va
expressar en l’acte d’inauguració

l’alcalde, Joan Basagañas. Per al-
tra banda, a l’acte d’inauguració
es va projectar un vídeo en el
qual Soledat Sans va expressar
en primera persona la història
dels 40 anys del Taller de Plàs-
tica Carrau Blau. 

S’ACABEN MICROTALLS?
Per altra banda, l’Ajuntament va
informar a principis de juny
que Endesa havia executat la in-
versió prevista per millorar el
transformador elèctric del car-
rer Blasco de Garay, que pro-
vocava els microtalls de llum al
barri del Mas Lluí.

Alerten que falten places
a les escoles públiques 

EDUCACIÓ4El Ple del mes de
maig va tancar amb un prec per
part d’un grup de pares i mares
d’alumnes del municipi que la-
mentaven la falta de places pú-
bliques a les escoles del munici-
pi. El pare que va intervenir va
explicar que els seus fills han
quedat fora de les escoles Mont-
seny i Canigó per entrar en un
grup de P3. “No sabem res, no-
més ens diuen que s’obrirà una
nova línia a Montserrat”, va as-
segurar aquest pare, que va de-
nunciar l’Ajuntament per tenir
una “mala planificació”. 

En la resposta, l’alcalde, Joan
Basagañas, es va mostrar des-
concertat. “Em sorprèn una mica
que ens responsabilitzis d’ai-
xò”, va respondre Basagañas,
que va recordar que el consisto-
ri no té competències en aquest
àmbit. “Tenim competències de
0 a 3 anys, aquí sí que tenim
marge”, va assegurar l’alcalde,
que va titllar la crítica anterior
com a “injusta” i va recordar que
els pares s’havien reunit preci-
sament amb el director de Ser-
veis Territorials d’Ensenyament
de la Generalitat. 

Solidança: 25 anys de lluita
pel medi ambient i la inclusió
ANIVERSARI4L’entitat sense
ànim de lucre Solidança, amb
seu al carrer Treball, va celebrar
el 18 de juny la festa del seu 25è
aniversari. L’associació va orga-
nitzar diverses activitats, com ara
una xocolatada popular, una
desfilada de moda, concerts i un
karaoke, entre altres. 

Solidança fa un quart de se-
gle que porta a terme una tasca
de suport als col·lectius en risc
d’exclusió, a través d’un servei de

gestió integral de residus basat
en l’economia circular. 

Un dels objectius de l’entitat
és “fer una societat més justa, so-
lidària i respectuosa amb el medi
ambient”. Destaca el seu servei
de Roba Amiga o de recollida
d’electrodomèstics i mobles a do-
micili. El dia 17, de fet, va cele-
brar una jornada de portes ober-
tes a la seva planta de reparació
per a la reutilització de roba i d’a-
parells elèctrics. 

Un moment de la festa d’inauguració. Foto: Twitter (@ComunsSantJust)

Foto: Twitter (@FEICATinsercio)

Festa Major | Concurs per fer torres amb caixes de cervesa
L’alcalde, Joan Basagañas, ha confirmat en una entrevista a Ràdio Desvern que

enguany la Festa Major comptarà amb un curiós concurs: la construcció de torres 
amb caixes de cervesa, que està tenint molt d’èxit a municipis propers. 

SOSTENIBILITAT4Sant Just
Desvern va començar el 2019
una prova pilot d’un programa
pioner a l’Estat que pretén fo-
mentar el reciclatge i afavorir un
canvi d’hàbits entre la ciutada-
nia per millorar la recollida de
residus. Tres anys més tard,
l’Ajuntament ha presentat els
resultats, i són positius: la quan-
titat de residus que no se sepa-
ren per al reciclatge, el rebuig,
ha disminuït un 30%, mentre
que la recollida selectiva ha
crescut un 8%. Per la seva ban-
da, la producció de residus per
habitant s’ha reduït un 5%. 

Aquests són els principals
resultats del programa, que l’A-
juntament ha implementat a
través de la iniciativa #Conei-
xelquellences, un sistema d’in-
formació a través d’aplicacions
com WhatsApp o Telegram, amb
la qual els veïns inscrits han
anat rebent missatges persona-
litzats amb dades, reptes i qües-

tionaris. Es tracta d’una estra-
tègia de gamificació, és a dir, una
manera de fer més atractiva una
campanya a través d’un apre-
nentatge basat en el joc. 

“Com més informades estem
les persones, més bon compor-
tament tenim”, destaca el regidor
de Medi Ambient i segon tinent
d’alcaldia. Al cap i a la fi, és una
manera d’ensenyar a reciclar
millor que sembla que dona re-
sultats. De fet, prop d’un miler de

persones ja s’han inscrit al #Co-
neixelquellences. La mitjana de
persones que van participar de
manera més activa durant el
primer mes de la posada en mar-
xa de la campanya va ser del 70%
dels inscrits. Aquesta xifra, però,
va disminuir al 40% durant la
resta de la iniciativa. 

Destaca, això sí, l’elevat per-
centatge de respostes correctes
als qüestionaris de l’aplicació,
que és del 80%. 

Millora el reciclatge a Sant Just Desvern. Foto: Ajuntament

Sant Just aconsegueix millorar
les xifres de reciclatge

» Els residus que no es reciclen són un 30% menys que fa tres anys 
» El municipi fomenta el reciclatge a través de reptes i jocs
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Tot a punt per a la desena
Ruta de la Tapa de Sant Joan

SANT JOAN4En el marc de la
Festa Major del municipi [veu-
re pàgina 14], del 23 al 26 de
juny Sant Joan Despí celebrarà
la seva desena Ruta de la Tapa.
Enguany aquest esdeveniment
gastronòmic compta amb 21
bars i restaurants participants,
que oferiran una tapa i una be-
guda de 3,50 euros. 

A més, hi ha l’opció d’obtenir
el passaport de la ruta, un do-
cument que s’ha d’anar omplint
a mesura que es tastin les dife-
rents propostes dels restaura-

dors. El passaport es podrà re-
collir en qualsevol dels bars i res-
taurants participants en la ruta.
Si es tasten tres tapes o més, es
podrà participar en una votació
per escollir la millor proposta de
la ruta. Només caldrà dipositar-
la en les urnes que hi haurà a
cada establiment participant. 

Més tard, d’entre totes les
butlletes, se sortejarà un premi
que consisteix en una degustació
per valor de 100 euros a qualse-
vol dels establiments que han
participat en la ruta. 

FIRA4Es tracta d’una activitat
conjunta que celebren els ajun-
taments de Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern i Sant Feliu al
parc de Torreblanca, on fan fron-
tera, i que, malgrat la calor in-
tensa, ha tornat a reunir un bon
grapat de veïns que van voler
aprofitar les ofertes dels comer-
ciants que hi participaven. Estem
parlant del Sant’s Market, que el
passat 11 de juny a la tarda va ce-
lebrar la seva quarta edició. L’ex-
cessiva calor, tanmateix, va pro-
vocar que fins ben entrada la tar-
da no s’hi acostessin gaires veïns. 

Hi va haver una seixantena
de paradetes dels comerciants
dels tres municipis, instal·la-
des al voltant del llac i amb una
zona de restauració i pícnic.
També es va poder gaudir d’un
escenari amb actuacions i acti-
vitats per a tots els públics, així
com una zona de tallers infan-
tils. A més, es van fer demos-
tracions de txi-kung, una desfi-
lada de moda infantil, danses ur-
banes i un street workout, a més
de tallers gimnàstica facial amb

culleres i fins i tot de ioga, entre
molts altres. 

L’objectiu d’aquesta inicia-
tiva a l’aire lliure és promocio-
nar el comerç de proximitat
dels tres municipis i fomentar la
seva coneixença entre el veïnat. 

En declaracions a Ràdio Des-
vern, l’alcalde de Sant Just,
Joan Basagañas, va reconèixer

que les primeres hores del mer-
cat va fer molta calor i que això
va perjudicar l’esdeveniment,
sobretot als comerços ubicats a
la banda on més donava el sol.
D’aquesta manera, va obrir la
porta perquè l’any que ve aques-
ta fira recuperi el lloc original,
més espaiós i amb més ombra,
a sota de la pineda del parc. 

El Sant’s Market va estar acompanyat pel bon temps. Foto: Aj. de Sant Joan

La calor intensa marca la
quarta edició del Sant’s Market

La ruta de la tapa s’ha consolidat al municipi. Foto: Aj. de Sant Joan

Gastronomia | BenvinGUST a Esplugues
La sèrie de programes de televisió BenvinGUST al Baix Llobregat va aterrar 

a Esplugues a finals del mes de maig, amb un capítol sobre el patrimoni 
i la gastronomia local que va comptar amb Jordi LP i Reyes Milà. 
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Esports

"Buscant rumb. Buscant nous
reptes tant en el món educatiu
com esportiu", es descriu a
Twitter Fran Güells, entrenador
ajudant del Levante Las Planas,
a qui li agrada rescatar i utilit-
zar frases de pel·lícules per fer
pensar i motivar el grup. El
llargmetratge més present
aquest curs ha estat Moneyball,
dirigit per Bennett Miller i pro-
tagonitzat per Brad Pitt, que a
la pantalla gran és Billy Beane.
El nou mànager general del
modest Oakland Athletics op-
timitza els pocs recursos eco-
nòmics de l'entitat amb enginy
i tecnologia. Un relat de supe-
ració molt inspirador.

"És una història amb què
ens sentim identificats perquè
per pressupost i infraestructu-
ra érem un dels equips amb me-

nys recursos de la categoria. No
buscàvem noms, més aviat què
ens podien aportar al joc les fut-
bolistes", reconeix Ferran Ca-
bello, el primer entrenador, a
Marc Barbà en una entrevista
per a beteve. El tècnic ha guiat
l'equip cap a tres ascensos, de

Preferent a Primera Divisió.
Amb només 30 anys, Cabello ja
té una àmplia experiència a les
banquetes. Abans havia entre-
nat el CE Pubilla Cases i l'Escola
Pia Sarrià.

MOLTA PRESSIÓ 
Cabello ha tornat el Levante
Las Planas a l'elit 10 anys des-
prés del fins ara únic ascens a

Primera i vuit del descens de
categoria, i ho ha fet superant
el passat 29 de maig per 3-0
l'RCD Espanyol, el gran favo-
rit. "Va ser una setmana molt
estranya perquè hi havia mol-
ta pressió i molts nervis. Vam

intentar fer veure al club que,
independentment del resultat,
havia fet un pas endavant en la
seva història i que no ho espe-
ràvem. I que, és clar, volíem
pujar. Això sí, no prevèiem ju-
gar tan bé contra el gran con-

trincant de la categoria", en-
raona l'entrenador.

S'emociona recordant el
suport de l'afició i la celebra-
ció, sobretot "entre les nenes
petites i les jugadores". "Des-
taco la proximitat que ha mos-
trat cada una de les nostres es-
portistes amb la poca afició
que tenim. Hem crescut i con-
tinuarem creixent a poc a poc,
amb bona lletra i intentant
que es repeteixi una tempora-
da inoblidable. L'objectiu serà
salvar-nos com sigui". 

REPTES IMMEDIATS 
Abans, però, caldrà complir
dos reptes immediats: "Fer que
el Levante Las Planas sigui un
projecte professional a tots els
efectes, en tots els departa-
ments i en els que s'hagin de
crear, i [millorar les condicions
i infraestructures] del camp,
que depèn d'una reunió entre la
Federació espanyola i l'Ajunta-
ment de Sant Joan Despí".

Ferran Cabello (esquerra) amb la copa de campió. Foto: FCF

FerranCabello: unguiódepel·lícula
» El tècnic guia el Levante Las Planas cap a tres ascensos, de Preferent a Primera Divisió, en quatre anys
» El llargmetratge ‘Moneyball’, protagonitzat per Brad Pitt, ha estat una gran motivació per a l’equip

Futbol sala | L’AE Penya Esplugues baixa a Segona Divisió
El conjunt de Dani Chao va empatar 1-1 contra el Sala Zaragoza el passat 11 

de juny, en l’última jornada de la Primera Divisió i va perdre la seva plaça a la
categoria. L’AE Penya Esplugues lluitarà per tornar a l’elit la pròxima temporada. 

Toni Delgado
SANT JOAN

“Per pressupost i
infraestructura érem un
dels equips amb menys
recursos”, diu Cabello
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Una actriu i un actor secundaris com-
parteixen el neguit abans d’estrenar.
Anirà bé o no l’estrena? En un embat de
vivències hilarants, faran el possible
perquè sigui que sí. Inspirada en els es-
pectacles populars del Paral·lel de prin-
cipis del segle XX, barreja peces teatrals
còmiques i de vodevil de l’època.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

Els secundaris
Bernat Cot i Laura Aubert

Magalí Sare ha publicat el seu segon àl-
bum en solitari, Esponja (Segell Microscopi,
2022), quatre anys després del primer. La
cantant barcelonina explora estils diferents
i alguns de nous per a ella, i canta en ca-
talà, castellà i portuguès amb col·labo-
racions de luxe, com Salvador Sobral o Las
Migas. Setze cançons formen un disc que
és “com una peli”, ha dit a Enderrock.

Música

Quan una ruptura interdimensional al-
tera la realitat, l’Evelyn, una immigrant
xinesa als Estats Units, es veu involucrada
en una aventura salvatge en què només
ella pot salvar el món. Perduda en el mul-
tivers, aquesta sobtada heroïna haurà de
fer servir els seus nous poders per llui-
tar contra estranys perills mentre el
destí del món penja d’un fil.

Pelis i sèries

Todo a la vez en todas partes
Dan Kwan i Daniel Scheinert

Esponja
Magalí Sare

Setmana del disseny
L’auditori del Disseny Hub Barcelona va acollir el passat 2

de juny l’acte inaugural de la Barcelona Design Week 2022.
La setmana del disseny d’aquest any, que acabarà el dia

22, s’adreça especialment als joves, perquè aquest 2022 és
l’Any Europeu de la Gent Jove. “Actualment, vivim una re-
alitat que ens genera confusió i ens desorienta. Aquest és
el tema de l’edició d’enguany: Wayfindings, orientacions

per crear nous presents. Dels nous presents dependran els
nostres futurs i els joves i el disseny són claus per definir-

los”, ha dit la directora de l’esdeveniment, Isabel Roig.

Els fans catalans de Dua Lipa (Londres, 1995), la
cantant de moda a nivell internacional, ja es po-
den considerar pràcticament amics seus. Molts
d’ells l’han vist dos cops en dues setmanes, per-
què l’artista d’origen albanokosovar va actuar a

Barcelona el dia 1 de juny, al Palau Sant Jordi, i el
dia 10, al festival Primavera Sound. Fent una cer-
ca ràpida a les xarxes, és fàcil veure que tothom
que l’ha vist s’ha quedat al·lucinant. Una veu im-
pressionant, unes coreografies ben elaborades i
executades i uns outfits espectaculars són els in-
gredients principals dels seus shows, que no de-
ceben ningú. També hi ha un altre element, més
freqüent del que segurament la cantant voldria,
que són les caigudes. Al Sant Jordi n’hi va haver
una, però la jove estrella de la música es va aixe-
car com si res i va continuar oferint un concertàs

que els assistents no oblidaran.

D U A  L I P AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser la cantant internacional de moda
El seu segon disc ‘Future Nostalgia’ l’ha portat al cel

Famosos

Visitar Barcelona dos cops en dues setmanes 
Va actuar al Sant Jordi el dia 1 i al Primavera Sound el dia 10  

Tothom n’està enamorat
La gent n’aplaudeix la veu, els balls i fins i tot una caiguda

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La protagonista d’aquest dietari és una
escriptora amb una capacitat inesgota-
ble de renovar la seva mirada sobre el
món. Directa, apassionada, intel·ligent i
una mica desastre, cerca les paraules jus-
tes per capturar una realitat complexa i
canviant, sense renunciar a l’elegància i
a l’honestedat de la concisió. L’obra més
íntima i alhora vital de Milena Busquets.

Llibres

Les paraules justes
Milena Busquets

|Redout 2
Aquesta seqüela porta les curses a zones distòpiques d’un planeta
Terra gairebé abandonat. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox Series X/S.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MOMENT ADEQUAT

Esborra les ‘cookies’ del teu ordinador abans de començar: 
si no ho fas, els vols cada cop t’apareixeran més plens i cars

COMPARADORS

COOKIES

AEROLÍNIES

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

i OCI

Viatjar és objectiu de molts quan s’apropa l’estiu, però la
butxaca no sempre acompanya. Si encara no tens plans
ni has pogut programar la teva escapada d’estiu amb an-

telació, cosa que millora sens dubte el pressupost, però no vols
renunciar a unes vacances en condicions, llegeix els trucs que
t’expliquem a continuació per trobar els vols més barats.

Assegura’t que és un bon dia i una bona hora per buscar vols.
La majoria de bones ofertes de vols surten els dilluns i, si no te-
nen èxit, les aerolínies encara rebaixen més els preus. El cap de
setmana, per tant, és el pitjor moment per buscar-los, segons el
Wall Street Journal, que també diu que la millor hora és al voltant
de les tres de la tarda. Abans de començar la cerca, esborra les
cookies del teu ordinador. Si no ho fas, s’hauran gravat els vols
que has buscat i cada vegada t’apareixeran més plens i més cars
perquè entris en pànic i el compris a qualsevol preu per no per-
dre l’oportunitat. D’altra banda, busca abans en pàgines web de
comparadors de vols (Skyscanner, Kayak, eDreams...) i, un cop
detectada l’opció més barata, busca els mateixos vols al web de
l’aerolínia en qüestió per estalviar-te les despeses de gestió.

Comprar vols barats per internet

El pitjor moment per buscar vols és el cap de
setmana i el millor, dilluns i dimarts a les 15.00 hores

Les claus

Busca primer en webs de comparadors de vols 
(Skyscanner, Kayak, eDreams...) per veure totes les opcions

Un cop hagis detectat l’opció més barata, busca els mateixos
vols a la pàgina web de l’aerolínia en qüestió
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