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A fons

La Núria Monfulleda va conèixer
la seva filla Klöe a una UCI de
l’Índia la tardor passada. Feia
poc que la nena, amb una car-
diopatia greu, havia estat ope-
rada de màxima urgència.
Aquest va ser el principi de la fi
d’un procés llarg, el de l’adopció,
que la pandèmia i els entre-
bancs de la burocràcia van pro-
longar vuit mesos més. Un
temps perdut que la Klöe va pa-
gar en salut: “Són vuit mesos de
nutrició de la meva filla. Quan
vam arribar tenia gairebé cinc
anys i duia roba d’un any i mig”,
relata la Núria.

La primera trobada de la
Klöe amb la seva família s’hau-
ria d’haver produït durant la
primavera. El seu germà Kilian,
de sis anys, estava impacient
perquè arribés aquest moment,
i els seus pares, metges tots dos,
ho tenien tot a punt per rebre-la.
Fins i tot havien parlat amb
l’Hospital Vall d’Hebron per sa-
ber com podrien ajudar-la. Però
l’esclat de la crisi sanitària arreu
del món ho va esguerrar tot.
Quan es va decretar el confina-
ment a l’estat espanyol, la Núria
i el seu marit, el Carles, acabaven
de saber que haurien d’assistir a
un tercer judici per legalitzar
l’adopció de la Klöe. Aquest ju-
dici, que s’hauria d’haver celebrat
el mes de març, es va acabar fent
al juliol. De fet, la Núria es quei-
xa que, en total, hi va haver
unes 25 convocatòries de judici.

I mentre aquí la burocràcia
s’eternitzava, la Klöe, de mà-
xim risc davant el coronavirus,
passava els dies a un orfenat de
l’Índia, un dels països més col-
pejats per la pandèmia. “No po-
díem parlar amb l’orfenat, així

que no sabíem com estava la
nena”, recorda la Núria. No va
ser fins al juny que van poder fer
una videotrucada amb ella, però
encara haurien d’esperar més
per viatjar. Tot i que els vols en-
tre Espanya i l’Índia es van re-
prendre a l’agost, en aquell mo-
ment tampoc els van deixar
anar-hi. “Estava permès volar
per fer negocis, per estudiar i per
reunir-te amb la família, però a
nosaltres no ens deixaven perquè
oficialment la Klöe no era la
nostra filla”, lamenta la mare,
que detalla que faltava la sen-
tència del jutjat de l’Índia.

“Vam trucar a l’ambaixada, al
Ministeri d’Exteriors... però res”,
afirma la Núria. A finals d’agost
van saber que havien ingressat la
petita a l’hospital i, a partir de se-
tembre, les administracions “es
van posar les piles”. “Ens van dir
que el nostre cas era una priori-

tat màxima i, tot i això, van tri-
gar 32 dies”, afegeix aquesta
mare, indignada. “Angoixa, im-
potència i mala llet” eren les
sensacions que els envaïen
aquells dies. Uns sentiments que
es van agreujar quan, pocs dies
abans de viatjar, des de l’hospi-
tal on es trobava la seva filla els
van dir que l’operarien “a vida o
mort”. Finalment, ella se’n va sor-
tir i la seva va ser la primera fa-
mília espanyola a viatjar a l’Índia.
“Mentre ella era a l’UCI, nosaltres
havíem de fer papers. Tot va ser
molt lent (la traducció de la sen-
tència, per exemple, va trigar
una setmana) i vam haver d’es-
tar un mes a l’Índia”, diu la Nú-
ria. Finalment, el 31 d’octubre
van tornar a casa. “La Klöe no ca-
minava i ara va en bici i en pati-
net. També ha crescut: porta
roba de nena de dos anys”, ex-
plica, orgullosa de la seva filla.  

CAUEN LES ADOPCIONS
Malauradament, moltes famílies
han hagut de passar per odissees
com aquesta per abraçar per
primer cop els seus fills. Veient
com el coronavirus ha complicat
aquests processos, no sorprèn
que les sol·licituds d’adopcions
internacionals hagin caigut un
37% a Catalunya l’últim any, tal
com mostren les darreres dades
de l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA).
“Sense cap mena de dubte, hi ha
hagut un efecte directe de la
pandèmia”, ha assegurat en de-
claracions a l’ACN la directora de
l’ICAA, Agnès Russiñol.

Qui també ha constatat
aquesta afectació és la psicòloga
Cristina Núñez, coordinadora
de l’associació Adopta, un orga-
nisme acreditat per a l’adopció
internacional (OAAI). “Hi ha
gent que ja havia començat un

procés d’adopció i l’ha deixat, i hi
ha qui tenia previst començar-lo
i s’ho ha repensat”, afirma. Du-
rant tots aquests mesos, Adopta
ha estat disponible online i per
telèfon, però ha rebut molt po-
ques trucades. La seva feina des
de la irrupció de la Covid-19
s’ha centrat a ajudar famílies
afectades pels tancaments de
fronteres. Des de l’entitat inten-
ten buscar solucions parlant
amb les administracions, una
tasca sovint complicada: “Quan
envies un mail al Ministeri d’Ex-
teriors, et sents com una formi-
ga”. Això contrasta amb el paper
de països com Suïssa, que a l’inici
de la crisi va oferir vols privats a
les seves famílies en situacions si-
milars. “Entenc que hi ha estats
amb més recursos que el nostre,
però per a nosaltres ha estat dur
veure que altres països feien
més”, conclou la coordinadora.

Anna Utiel
BARCELONA

L’espera més angoixant
» La pandèmia del coronavirus ha prolongat encara més el procés d’adopció de moltes famílies

» Les sol·licituds d’adopcions internacionals han caigut un 37% a Catalunya l’últim any

En Kilian, la Núria, la Klöe i el Carles a l’Índia, finalment junts. Foto cedida
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La lupa

Un dels paisatges més singulars que podem tro-
bar sota les aigües de la Mediterrània són les
praderies de l’alga posidònia oceànica.
Aquesta formació vegetal, endèmica del

nostre litoral, constitueix veritables boscos submarins
amb les mateixes característiques i complexitat que qual-
sevol espai forestal. Un gran nombre d’organismes vius
fan d’aquest màgic lloc la seva llar: microorganismes, eri-
çons i estrelles de mar, crancs, mol·luscs, peixos i tor-
tugues, i fins a un total de mil espècies creen una enor-
me biodiversitat a raser de les algues, que els propor-
cionen refugi i aliment.

Les praderies de posidònia es caracteritzen per la for-
mació dels feixos de les fulles, que mostren una curio-
sa forma de cinta aplanada. Els feixos es desenvolupen
conformant extenses praderies, generant un ecosistema
molt estable. Aquesta estructura, igual que en qualse-
vol bosc terrestre, juga un paper fonamental en la fixa-
ció de terra marí amb les seves arrels i en la producció
d’oxigen en les seves fulles, que allibera a l’aigua de la
mar, afavorint la vida dels altres organismes que ne-
cessiten aquest element per respirar. Les algues són grans
filtradores, mantenint l’aigua neta i transparent; a més,
actuen com a barrera dissipant de la força de l’onatge,
evitant l’erosió de la costa i contribuint tant a acumular
sorra a les platges com a conservar-les, preservant la in-
tegritat del cordó dunar i dels boscos litorals.

Com qualsevol altra espècie vegetal, la posidònia ne-
cessita llum per poder realitzar la fotosíntesi, procés en
el qual absorbeix diòxid de carboni i l’allibera en la for-
ma del vital oxigen. A banda, és molt sensible a la con-
taminació i la manca de transparència de l’aigua, de ma-
nera que la pesca, l’ancoratge d’embarcacions o els abo-
caments derivats de l’activitat humana causen un efec-
te molt negatiu en les praderies, provocant la seva des-
trucció. Actualment, han desaparegut gairebé íntegra-
ment a les rodalies dels ports industrials.

La construcció de depuradores i de sistemes de con-
trol de qualitat ha pal·liat, en part, els nefastos efectes
dels abocaments d’aigües residuals i de substàncies tò-
xiques a la mar, però són totalment insuficients i, en molts
casos, només han servit per disfressar el problema, par-
ticularment en les platges turístiques. A la pràctica, en
dur-se a terme processos ineficients de depuració, les ai-
gües residuals arriben al medi marí amb una elevada càr-
rega de substàncies contaminants, oferint un aspecte i
olor repugnants, inacceptables per al turisme a la cos-
ta. La solució que es va plantejar per a aquesta situació
no ha estat augmentar l’eficàcia dels processos de de-
puració de les aigües, sinó portar l’aigua bruta mar en-
dins, causant un problema molt més gran. Al llarg de tota
la costa es van construir emissaris submarins, enormes
canonades que desguassen els abocaments més enllà de
la línia del rompent, a la zona tradicionalment ocupa-
da per les praderies, arrasant aquests fràgils ecosistemes.

A les zones properes als emissaris es concentren les
substàncies en suspensió que transporta l’aigua conta-
minada, formant llots altament tòxics que impedeixen
qualsevol forma de vida, ja que creen zones desprove-
ïdes d’oxigen en què només alguns bacteris poden so-
breviure. Nombrosos informes i estudis han advertit del
mal que estaven causant aquests emissaris submarins,
sense èxit: sembla que és més important l’aparença d’u-
na platja neta que la protecció real de l’entorn, segons
l’habitual procedir de les administracions públiques.

El canvi climàtic, també a conseqüència de l’activi-
tat humana, està provocant no només augments de tem-
peratura, sinó també una agudització en l’aparició de fe-
nòmens extrems, inclosos temporals com la recent tem-
pesta Filomena. Les tempestes no són una cosa extra-
ordinària al litoral mediterrani, com tampoc ho són les
seves conseqüències, entre les quals hi ha la pèrdua de
la platja, pèrdua que cal compensar després, destinant
grans quantitats de diners públics a regenerar el litoral

perquè segueixi exercint el seu paper turístic. No obs-
tant això, l’increment de la freqüència i de la intensitat
de les borrasques està provocant que les aportacions de
sorra per mantenir la integritat de les costes hagin de ser
cada vegada més grans. A això cal sumar-li la degrada-
ció de les praderies submarines, ja que cap obstacle s’o-
posa a la força de les onades que arrenquen la sorra.

Any rere any es repeteix la mateixa escena de zones
litorals devastades, que hauran de ser reparades en lloc
d’afrontar l’arrel del problema. Un consum de recursos
sostenible i solidari disminuiria el volum d’abocaments
contaminants; un millor funcionament dels processos
de depuració evitaria l’arribada a la mar d’una quanti-
tat de substàncies impossible de ser processada pels or-
ganismes marins, i les dues mesures començarien a re-
vertir els temibles efectes del canvi climàtic. Ens hem
acostumat a amagar la brutícia sota la catifa en lloc d’u-
sar de manera assenyada dels avenços tecnològics per
eliminar-la. No importa gastar grans sumes de diners
en arreglar el que podria prevenir-se, segurament a un
cost menor. És més impopular parlar d’escombraries que
de reconstrucció de platges; així sembla que es duen a
terme actuacions importants enfront de les catàstrofes.

Filomena, com anteriorment fou Glòria, ens situa da-
vant les conseqüències dels nostres actes, ens mostra que
el camí que portem condueix a desastres cada vegada més
grans. Només hem de parar, reflexionar i deixar d’ac-
tuar sota els constrenyiments de la cultura del pelota-
zo i del resultat ràpid, per analitzar els problemes en to-
tes les vessants per adoptar solucions reals i duradores.
Escombrar sota la catifa, fins ara, ens ha causat perju-
dicis creixents i no ha resolt cap de les dificultats que
afrontem. És el moment d’assumir i de prevenir sobre
la base de l’experiència obtinguda al llarg dels anys; te-
nim els mitjans i, encara, l’oportunitat de fer-ho. Filo-
mena, amb tot el seu poder destructiu, ens torna a ofe-
rir una altra oportunitat de fer les coses bé.

per Rosa Mas (Nova Eucària)

Filomena sota la catifa

Les millors
perles

Angela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha fet
una amiga a la presó: Rosa Peral, l’autora del crim de la

Guàrdia Urbana. Ho van explicar totes dues a un reporter 
d’El programa de Ana Rosa en una entrevista telefònica.

Posar en marxa l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
aquesta és una de les propostes de Salvador Illa, tal

com ha detallat a Twitter. A la mateixa xarxa, desenes
d’usuaris li han recordat que aquesta agència ja existeix.

Si no recordes el nom d’algun famós, pregunta a les xarxes...
però vigila les formes. “Com es diu aquella presentadora

d’Antena 3 que sembla la núvia cadàver en choni?, va
preguntar algú. “Mónica Carrillo”, va respondre Mónica Carrillo.

Un camió va topar contra un pont a Gavà i el conductor
va ser detingut. Per què? Perquè el vehicle anava ple

de plantes de marihuana i, després del xoc, va quedar tota
la càrrega al descobert. 

LA FOTO@rocblackblock
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Ara tampoc: l’annex del CAP Passeig 
de Sant Joan haurà d’esperar al març1

2
Borràs, sobre la petició de disculpes d’Aragonès:
“Es va fer un exercici de manipulació”

Inquietud i por entre els veïns que 
hauran de ser en una mesa electoral

Els Mossos desallotgen una dona 
de 73 anys a Sagrada Família

Un pica-pica a Sant Antoni per ajudar 
la restauració i l’ONG del barri

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 
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els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els semàfors

Som Sant Antoni i l’ONG De Veí
a Veí segueixen organitzant
activitats per ajudar el barri. 
Ara han impulsat la iniciativa

‘Pica-pica de bici’, que farà que
els dos pròxims caps de

setmana els bars i restaurants
venguin tapes solidàries. 

pàgina 14Som Sant Antoni

L’annex del CAP Fort Pienc que
s’havia d’estrenar el passat 1 de
febrer ha patit un nou retard i

no estarà a punt, segons ha dit
ara la Generalitat, fins a l’1 de
març. El personal sanitari i els

veïns fa molt temps que
denuncien la situació.

pàgina 18Generalitat

L’equip de Juan Hereza no va
aprofitar l’ensopegada del

segon classificat i va perdre a la
pista de la UE Barberà. El tècnic
de l’equip del Fort Pienc va fer
autocrítica, dient que havien

començat el partit “molt tous i
amb un encert horrorós”.

pàgina 20CB Roser

A les xarxes

@MarPoyato: Fiscalia no s'oposa a un cara
a cara entre Bárcenas i Rajoy, però creu que
és prematur decidir-ho i que abans cal veure
si hi ha contradiccions en les declaracions.

@SergiMaranya: Unes 14.000 persones
s’infectaran per coronavirus el dia de les
eleccions, segons reconeix el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon.

#TicTacElectoral

@324cat: Es comença a administrar la va-
cuna d’AstraZeneca als professionals essen-
cials de farmàcies i presons, així com als cos-
sos de seguretat i emergències.

#AstraZenecaTambé #ElsPapersDeBárcenas

Tribuna

És el moment d’Esquerra
Republicana. El 2019 vam
demostrar que podíem

guanyar eleccions, ho vam fer a la
ciutat i al país, i ho tornarem a fer
perquè el país ho mereix i ho ne-
cessita. Aquests mesos ens han dei-
xat lliçons que cal que no oblidem.
És necessari aprendre de tot allò
viscut per ser capaços de respon-
dre de la millor manera possible al
que ve. I en aquest sentit, hi ha
dues lliçons que cal que assumim
com a tals: és necessari comptar
amb el màxim nombre d’agents
polítics i socials i és necessari que
tinguem un Govern fort. Només
així tindrem un país fort i prepa-
rat per respondre a la crisi actual
i per fer tot allò que Catalunya ne-
cessita. I això, avui, només ho pot
garantir Esquerra Republicana.

Aquesta nova etapa no la poden
liderar els de sempre. En una si-
tuació d’emergència social com
l’actual, amb aquesta triple cri-
si –sanitària, social i econòmica–,
cal compromís. Cal un pas enda-
vant, i estem preparats. Tenim la
idea clara sobre què necessita el
país. Tenim equip i tenim projecte.

Diguem-ho clar: la millor ma-
nera de servir el país és l’actitud re-
publicana que ens caracteritza.
Aquest ferm compromís amb el
país i la seva gent, amb l’emer-
gència de la Covid però també
amb els reptes encara pendents.
Amb la reconstrucció però també
amb la República. Aquest és el
nostre pacte amb la societat,
aquesta és la nostra paraula: farem
tot el possible. Esquerra som l’ú-
nica força que pot vertebrar el país,
cosir-lo, que deixi de patir desi-
gualtats. Des de Barcelona, però

14-F: l'hora d'Esquerra
per Ernest Maragall, número 7 d’ERC per al 14-F

també des de les alcaldies de
Sant Cugat, Figueres, Lleida o
Tarragona. Arreu demostrem
que som la força que fa avançar
l’independentisme i que alhora
cuida la gent. Per això, ho tor-
narem a fer, un cop més, per la
Catalunya sencera.

Perquè la sortida d’aquesta
crisi no sigui com la de la crisi
del 2008 cal que no la gestionin
els mateixos. Ja sabem què
passa quan governen els de
sempre. Per això cal un nou li-
deratge, també, per no sortir
d’aquesta crisi amb més reta-
llades. Cal més inversió i la de-
fensa del servei públic per da-
vant de tot. Més educació, més
cultura, més serveis socials,
més salut, més lluita contra el
canvi climàtic... Una responsa-
bilitat amb el país i la seva gent.

Aquest diumenge tenim una
nova cita electoral. Una més, i no
ens fa por. Som aquells que
quan hi ha urnes, sempre hi
som; i que quan no hi són, som
els que les posem. El nostre
compromís amb Catalunya és
avui més nítid que mai: defen-
sarem el país i la seva gent.

No ho volíem, ni la situació
ho recomanava, però hem posat
tots els esforços per superar
una nova operació d’Estat amb
els tribunals imposant aquest 14
de febrer. Primer, inhabilitant el
president Torra per una pan-
carta i, després, suspenent el De-

cret que posposava les elec-
cions per celebrar-les en una mi-
llor situació sociosanitària. L’Es-
tat ha organitzat, un cop més,
una nova operació de tots els
seus poders. Tots a l’una con-
vençuts que avui Illa és l’opció
que ens salvarà de tots els mals.

Però siguem clars: avui el
PSC només pot aspirar al mateix
que Ciutadans podia aspirar fa
tres anys: ser la primera força de
l’oposició, però no governar.
Avui, igual que ahir, i igual que
demà, no hi ha una majoria que
ho avali. El país se sap republi-
cà i empoderat, no vol ser una
sucursal de Madrid.

Davant un socialisme sense
projecte ni voluntat transfor-
madora, que apareix com a sal-
vador de tot allò que no ha sa-
but –ni volgut– fer quan ha po-
gut, Esquerra Republicana. Un
progressisme sense fissures,
d’autèntica resposta republica-
na a l’Estat i als seus poders.
Hem de fer que no sumin, per-
què tenim clar què passa quan
sumen. A Barcelona ens va pas-
sar, i ells ho faran tantes vega-
des com calgui per frenar l’in-
dependentisme transformador
que representem.

Tenim proposta, tenim pro-
jecte, tenim lideratge i tenim
equip. Tenim el convenciment
de poder liderar el país i re-
construir-lo de camí cap a la Re-
pública. Ho farem. 
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Les enquestes els dibuixen
un escenari amb uns resul-
tats molt discrets, similars

als del 2017. Per què creu que el
missatge d’En Comú Podem no
acaba de quallar?
Les enquestes s’han d’agafar amb
pinces. Són una foto fixa i, en
aquesta ocasió, l’abstenció pot ser
alta i hi ha molts indecisos. De fet,
ens preocupa que hi pugui haver
molta gent que no vagi a votar. Dit
això, la ciutadania reclama un can-
vi i per aconseguir-lo s’ha d’anar a
votar. Estem intentant que el can-
sament col·lectiu no ens aturi.

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Cata-
lunya mereix’. Sembla que els mis-
satges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sani-
tat sigui 100% pública.

S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar en-
tre Salvador Illa (PSC) o Pere Ara-
gonès (ERC), a qui li donarien el su-
port per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat.  Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.

Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tan-
car un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un can-
vi de Govern i de forma de governar.

Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu “en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre mal-
grat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsa-
bilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada per-
duda en polítiques socials i cal re-
cordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les re-
sidències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual.  Si es repeteix aquesta fór-
mula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.

Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tot-
hom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he po-
gut comprovar l’opacitat del Go-
vern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.

Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no po-
dem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La respon-
sabilitat és amb qui t’ajuntes després.

Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’es-
perit del 15-M”.  Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure re-
flectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’espe-
rit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les insti-
tucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar ex-
cuses, però no ho són. Hi ha resis-
tència als canvis per mantenir l’sta-
tu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indig-
nació, però hem de tenir la capa-
citat de fer possible les coses. A Bar-
celona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.

La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’atu-
rin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quono canvia de la nit al dia.

En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant inde-
pendentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.

Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar ex-
pectatives”. 
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.

Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la fei-
na que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.

Però el PSOE hi acabarà donant su-
port? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espa-
nyol, de tot això no se’n parlaria. So-
bre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.

Ha fet referència a la sanitat en di-
versos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sa-
nitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal aug-
mentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impos-
tos, com per exemple el de patri-
moni o per tenir habitatges buits.

Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les pri-
meres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalu-
nya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espa-
nyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest mi-
lió de persones i aquí és clau el pa-
per de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.

Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre

les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem

González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat 
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte. 

Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

Albert Ribas
BARCELONA

Perfil | Una catalana de Barranquilla
Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universi-
tat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formado-
ra al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.

“Seguim tenint l’esperit 
del 15-M, però amb 
el valor afegit del pas
per les institucions”

Foto cedida

Entrevista
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Esquerra de l’Eixample

Vacunats, però cansats: 
la realitat al CAP Comte Borrell
SALUT4El personal del CAP
Comte Borrell ja ha rebut la se-
gona dosi de la vacuna contra el
coronavirus. En aquest centre,
les dosis han arribat amb força
puntualitat i s’han subministrat
a bon ritme, una molt bona no-
tícia per a uns sanitaris que en-
cara no poden respirar tran-
quils, tal com reconeix la seva di-
rectora, la doctora Mireia Sans.

“A nosaltres sempre ens ar-
riba el pic de l’onada dues set-
manes abans que als hospitals.
Però, un cop superat aquest mo-
ment, ens hem d’ocupar de totes

aquelles patologies que han que-
dat pendents”, explica la met-
gessa, que resumeix la situació
amb claredat: “Sempre estem
en un pic de feina”.

Tot i que intenta ser opti-
mista, la doctora Sans veu amb
preocupació l’arribada de noves
soques del virus i admet que en-
tre els professionals sanitaris hi
ha “cansament”. Per això, creu
que cal insistir en la responsa-
bilitat ciutadana per evitar con-
tagis i planteja mesures com
“confinaments per zones” per
frenar l’expansió de la Covid-19.

EQUIPAMENTS4“Queda total-
ment descartada la possibilitat
d’un gran edifici a l’Escola In-
dustrial [per ampliar l’Hospital
Clínic]”, va insistir el regidor de
l’Eixample, Jordi Martí, en la
darrera audiència pública del
Districte. Responia a la pregun-
ta del responsable d’urbanisme
de l’AVV de l’Esquerra de l’Ei-
xample, Xavier Riu, que s’havia
mostrat preocupat per les no-
vetats sobre el projecte d’am-
pliació que s’han publicat re-
centment. 

Segons La Vanguardia,
Ajuntament, Generalitat i Di-
putació tenen enllestit un pro-
tocol que signaran passades les
eleccions del 14 de febrer. El ma-
teix mitjà, que ha tingut accés a
aquest document, assegura que
el protocol no diu que l’amplia-
ció del Clínic s’hagi de fer a l’Es-
cola Industrial, però sí que es-
menta aquesta possibilitat. Això
ha despertat el neguit de les en-
titats veïnals, que sempre s’han
oposat a aquesta idea i que el se-
tembre passat van crear la pla-

taforma ‘Un nou Clínic és pos-
sible, salvant el Recinte de l’Es-
cola Industrial’. 

“De moment, hem aconse-
guit que es descarti aquella bes-
tiesa que hauria destrossat l’Es-
cola Industrial: el gran edifici
d’onze plantes”, explica Riu, en
referència al projecte que pro-
posava el Clínic i que ja no és una
opció. “És una victòria parcial,
però encara estem a l’aguait”,
afegeix, recordant que les ad-
ministracions deixen la porta
oberta a fer servir el recinte per
a l’ampliació de l’hospital. “Cal

veure què vol dir això: si impli-
ca construir-hi, hi estarem en
contra; si implica aprofitar les
aules buides per fer investigació,
hi estarem d’acord”, matisa.

Per la seva part, el regidor
Martí parla d’un “Clínic més
distribuït, mantenint-se a l’Ei-
xample, però amb peces més pe-
tites que puguin conviure amb la
vida urbana i no malmetin ni el
patrimoni històric ni els equi-
paments”. Un plantejament que
defensen tant l’Ajuntament com
la Diputació, propietària del re-
cinte de l’Escola Industrial.

Les administracions tenen a punt un protocol per a l’ampliació. Foto: Clínic

Desbloquejada l’ampliació del
Clínic entre el neguit dels veïns

Esquerra de l’Eixample

La doctora Mireia Sans vacunant-se de la Covid. Foto: Twitter (@MireiaSansC)

Cultura | El drama dels desnonaments fet exposició
El casal popular Lina Òdena va inaugurar el cap de setmana passat l’expo-

sició fotogràfica ‘La tardor dels 800 desnonaments’, que compta amb
imatges de set fotògrafs per il·lustrar el problema de l’habitatge a la ciutat.



11 | 

líniaeixample.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 10 de febrer del 2021



| 12

líniaeixample.cat 10 de febrer del 2021 Entrevista

Laura Borràs
Junts per Catalunya

“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”

Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Tea-
tre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del presi-
dent Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Ara-
gonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense par-
lar de la polèmica del dia.

Aragonès l’ha emplaçat a de-
manar disculpes per haver
dit que Junqueras està con-

demnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu per-
fectament quin exercici es va fer de

manipulació. La frase és llarga, el
context ho explica i, per tant, si es
vol entendre el que jo vaig dir, és
molt clar. Si se’m vol fer dir el que
no vaig dir, que ho facin ells. Jo no
hi entraré. El respecte per a tots els
represaliats, presos i exiliats, sense
excepció i de tots els partits, no és
que el prediqui, sinó que el prac-
tico des de fa anys.

Per tant, no creu que hagi de de-
manar disculpes a ningú.
És que quan s’agafen les teves pa-
raules, es tallen, es treuen de con-
text i llavors resulta que a sobre ets
tu qui representa que has fet una
cosa que no has fet, doncs la veritat
és que jo vull aturar-ho aquí. No vull
dir-ne res més perquè no pugui tor-
nar a ser descontextualitzat.

També avui, la CUP ha dit que de-
manarà una “garantia absoluta i
verificable” que no hi ha cap
“ombra” de corrupció abans d’in-
vestir-la a vostè, si arriba el cas. La
pot donar, aquesta “garantia ab-
soluta i verificable”?
Jo la dono. Ho he dit sempre. De-
fenso la meva més absoluta inno-
cència. No hi ha cas. Dit això, ja sé
que no puc esperar un judici just a
Espanya, però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

Confia en la CUP? Creu que l’in-
vestirien si fos la més votada?
Nosaltres treballem perquè els elec-
tors confiïn en nosaltres. El que
volem és guanyar-nos la confiança
de molta gent perquè Junts per Ca-
talunya tingui prou força per poder
governar bé.

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi ex-
pressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions. 

En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els se-
para el “neoliberalisme” i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres es-
tarem sempre per poder fer un go-
vern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.

Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin re-
presentació parlamentària. 

Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin en-
trant al Parlament. 

Per què no es refereix mai al PDe-
CAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personal-
ment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtin-
guin representació parlamentària.

Puigdemont deia aquest matí a
RAC1que, si ERC guanya les elec-
cions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista. 
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en fun-
ció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser in-
dependentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.

Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.

Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són “solu-
cions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nos-
tre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha 
avançat cap a la
independència”
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3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hà-
gim aconseguit, potser moltes per-
sones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vin-
gut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta pos-
sibilitat. Hem posat sempre per da-
vant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre in-
terior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.

Vostès parlen d’activar la declara-
ció d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exac-
tament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la con-
fiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de nave-
gació. I a partir d’aquí, treballar con-

juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la ne-
gociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’inde-
pendència és el que nosaltres pro-
posem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.

D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconse-
guir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap en-
davant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una pro-
posta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arriba-
ràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nos-
altres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, des-
prés de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.

Quan parlen de “condicions sufi-
cients” per implementar la inde-
pendència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i esti-
guem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement interna-
cional, ho farem. L’activarem.

Mentrestant, vostè també ha pro-
mès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol aug-
mentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els prò-
xims cinc anys. No és una qües-
tió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambi-
cionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalu-
nya autonòmica serà molt més difí-
cil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.

La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econò-
mica... són temes que a l’àrea me-
tropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Bada-
lona o de l’Hospitalet, per exem-
ple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèi-
xer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulne-
rabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones en-
rere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes fa-
mílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.

A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representa-
ció. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem crei-
xent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un mo-
ment que es parla de molta desmo-
tivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la pri-
mera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.

Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una es-
tructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc as-
segurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les pa-
raules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una re-
alitat metropolitana forta.

Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes con-
siderades de dretes [eliminar l’im-
post de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centrees-
querra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al cen-
treesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus vo-
tants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n per-
què només progressa en repressió. 

Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli si-
guem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

Entrevista

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que 
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit 
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?

– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència. 
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
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La parada fantasma 
del Bicing ja funciona

MOBILITAT4La parada fantas-
ma del Bicing que durant una
mica més d’un any ha estat
col·locada a la confluència dels
carrers Urgell i Sepúlveda sen-
se funcionar està operativa des
de fa uns dies. La solució ha ar-
ribat després que el passat 27 de
gener Línia Eixample publi-
qués que la parada feia més
d’un any que estava instal·lada,
però no es podia fer servir.

Des de l’Ajuntament havien
explicat que els retards en al-

gunes parades entre que s’ins-
tal·len i comencen a funcionar
es deu al temps que passa men-
tre no s’activa el subministra-
ment elèctric. Aquesta situa-
ció, però, com a molt s’allarga
unes setmanes, cosa que no era
el cas de la cantonada d’Urgell
amb Sepúlveda.

Així doncs, tal com s’aprecia
a la foto que il·lustra aquesta no-
tícia, els usuaris del servei del
Bicing ja poden fer servir la
parada amb total normalitat.

COMERÇ4L’associació de co-
merciants Som Sant Antoni i
l’ONG De Veí a Veí continuen
unint forces per ajudar el barri
a superar la crisi derivada de la
pandèmia. Quatre mesos des-
prés de crear els Riders Solida-
ris, que ofereixen repartiment a
domicili gratuït per als comerços
locals, han impulsat una inicia-
tiva doblement solidària: el ‘Pica-
pica de Bici’. Durant aquest cap
de setmana i el següent, els ve-
ïns de Sant Antoni podran triar
entre una quinzena de tapes de
bars i restaurants del barri i re-
bre-les a casa de la mà dels Ri-
ders Solidaris. Cada tapa valdrà
cinc euros, un dels quals anirà
destinat a l’ONG.

“La idea és donar oxigen,
esperança i ànims a la restaura-
ció, que ho està passant molt
malament, i alhora col·laborar
amb De Veí a Veí”, explica la vi-
cepresidenta de Som Sant An-
toni, Lidia Núñez. La quinzena
de bars i restaurants que s’han
sumat a la proposta no hauran
de pagar cap cost addicional pel

servei de repartiment a domici-
li dels Riders Solidaris ni per la
promoció de l’activitat, que va a
càrrec de les entitats impulsores.

FUNCIONAMENT
Per facilitar l’organització d’a-
quest pica-pica solidari, es re-
comana fer les comandes entre
dijous i divendres, sempre a tra-

vés de WhatsApp. Es poden de-
manar tantes tapes com es vul-
gui, però no poden ser de més de
tres establiments diferents i no-
més es poden demanar tapes ca-
lentes a un d’ells. Sigui com si-
gui, les opcions són moltes i
molt variades, des d’un arròs cal-
dós fins a un pastís de formatge,
passant per plats vegetarians.

El cartell de la proposta de Som Sant Antoni i De Veí a Veí

Un pica-pica per ajudar 
la restauració i l’ONG del barri

La parada funciona des de fa pocs dies. Foto: Línia Eixample

Dominical | Reobertura coincidint amb el 14-F
El Dominical de Sant Antoni podrà reobrir aquest diumenge després de la fle-

xibilització de les restriccions per part de la Generalitat. Des del Dominical
creuen que no suposarà cap problema que el mercat sigui un col·legi electoral.
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Dreta de l’Eixample

De 35 treballadors a set. Aques-
ta ha estat una de les conse-
qüències que ha tingut la pandè-
mia per a l’empresa Maximum
Escape, la propietària de tres Es-
cape Rooms situats als carrers Gi-
rona, Bruc i Trafalgar. El seu és
un exemple de fins on ha afectat
el coronavirus un sector que, fins
al març de l’any passat, estava vi-
vint un moment molt bo després
que el model d’oci que ofereix es
comencés a posar de moda no fa
gaires anys.

“Abans de la pandèmia, en un
mes normal, organitzàvem unes
900 partides i el gener, per ex-
emple, en vam fer 170”, afirma a
Línia Eixample Aarón Sancha,
l’administrador general de Ma-
ximum Escape. Sancha explica
que les restriccions imposades pel
Govern han estat força confuses

en el cas dels Escape Rooms, ja
que és un sector que  no ha aca-
bat de quedar ben enquadrat
quan s’ha anat anunciant què es
podia fer i què no. Tot i que
s’han preocupat sempre de ga-
rantir totes les mesures de segu-
retat, Sancha també troba normal
que “ara, quan la gent pot sortir,
vagi als bars o restaurants”. 

Més enllà d’aquesta dura re-
alitat, a Maximum Escape tenen
clar que han d’estar ben preparats
per quan la situació sanitària
millori. En aquest sentit, estan en-
llestint sales de realitat virtual,
formant els gamemasters (els
encarregats de dirigir les partides)
i potenciant la presència a les xar-
xes socials.

70% MENYS DE FACTURACIÓ
Un altre testimoni és el de Pere
Guevara, un dels tres socis de
l’Escape Room Golden Pop, situ-
at al carrer Girona. Guevara ex-
plica que la pandèmia els ha su-
posat una caiguda de la facturació

de gairebé el 70%. “Els quatre tre-
balladors que teníem segueixen en
ERTO i treballant som els tres so-
cis i una persona que s’encarrega
de la neteja, on hem invertit molt
i fins i tot hem instal·lat un siste-
ma de desinfecció ultraviolada”,
explica. Creu que “hi ha hagut mol-
ta desinformació perquè és un sec-

tor nou” i els que s’hi dediquen sa-
ben “de què va, però l’adminis-
tració no en té ni idea”, assegura
molest. Al mateix temps, afegeix
que “s’ha protegit poc l’empresa-
ri i les ajudes per als autònoms han
estat ridícules”. Tot plegat ha creat
una situació molt complicada en
la qual cal afegir, explica, que no

han pogut renegociar el lloguer
amb el propietari del local. 

Malgrat la “sensació de des-
ànim”, en paraules de Guevara,
els propietaris d’aquests negocis,
però, no es rendeixen i deixen clar
que seguiran lluitant per trobar
una sortida per a aquesta parti-
da tan complicada.

Maximum Escape és un dels Escape Rooms que hi ha a la Dreta de l’Eixample. Foto: Google Maps

Escape Rooms amb poques sortides
» La pandèmia ha colpejat amb força els Escape Rooms, un sector que estava creixent a un gran ritme
» Els responsables de dos d’aquests negocis diuen que hi ha hagut poca claredat amb les restriccions

Comerç | CorEixample fa un sorteig per Sant Valentí
L’associació de comerciants CorEixample ha organitzat un sorteig al seu

compte d’Instagram (@coreixample) per celebrar Sant Valentí. Els premis
són dos packs que inclouen productes i serveis dels comerços associats.

Albert Ribas
DRETA DE L’EIXAMPLE
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Diverses patrulles de l’ARRO dels
Mossos d’Esquadra es van pre-
sentar dimecres passat a primera
hora del matí al 480 del carrer
Aragó. En pocs minuts, van des-
allotjar la María, una dona de 73
anys que feia una setmana que
s’havia instal·lat en un pis ocupat.
Hi havia accedit amb l’ajuda del
Sindicat d’Habitatge de l’Eixam-
ple Dret (SHED), després d’haver
rebut una denúncia per impaga-
ment per part de la propietat del
pis del carrer Padilla on havia
viscut els últims 16 anys. Cobrant
una pensió que no arriba als 500
euros, li era impossible pagar el llo-
guer, de 675 euros.

Malgrat aquesta situació,
agreujada per la seva edat i els
problemes de salut que arrosse-
ga des de fa anys, la María no en-
tra dins del concepte de vulnera-

bilitat. El motiu és que té un pis
de protecció oficial a Madrid, un
fet que ella veu com una arma de
doble fil. Va marxar d’allà als
anys 90 perquè feia temps que no
trobava feina, de manera que
ara, a Madrid, no hi té ningú,
mentre que a Barcelona, on viu
des de fa 25 anys, té una xarxa de
persones que li donen suport,
com els membres del SHED. Des
del sindicat expliquen que, encara
que volgués, “la María no podria
viatjar a Madrid perquè està de-
licada de salut”. Ella mateixa diu
que ha intentat renunciar a aquell
domicili, però que no se li ha per-
mès, i recorda que no pot “ni ven-
dre’l ni llogar-lo perquè és de pro-
tecció oficial”.

L’AJUDA DEL SINDICAT
Aquesta veïna de Sagrada Famí-
lia es va posar en contacte amb el
sindicat d’habitatge de la Dreta el
març de 2019, després que altres
entitats rebutgessin el seu cas
perquè el trobaven massa com-

plicat. Des d’aleshores, els joves del
SHED li han fet costat fins al
punt que, mentre esperen trobar-
li una llar, li han ofert quedar-se a
casa d’algun d’ells. “Es preocupen
molt per mi”, diu, agraïda, la Ma-
ría, que ha impressionat els inte-
grants de l’entitat amb la història
de la seva vida. “Vaig ser cooperant
a Bolívia de forma clandestina
perquè era l’època de les dictadu-
res militars, vaig treballar molt
sense cobrar i vaig tornar a Espa-

nya fugint d’un matrimoni infeliç”.
Des del sindicat lamenten que,
després de tot, s’hagi de veure així. 

És per això que, el vespre del
mateix dia que va ser desallotjada,
el SHED va protestar a les portes
de la seu de Junts per Catalunya,
un dels partits al qual culpen del
cas en tant que responsables dels
Mossos. “La regidora Neus Mun-
té ens va atendre i es va compro-
metre a parlar amb la regidora
d’Habitatge, Lucia Martín, per

buscar una solució”, diuen des del
sindicat. Una conversa que, en cas
que s’hagi produït, encara no ha
tingut cap efecte.

En aquest context, i davant la
manca d’alternatives que consi-
derin reals, els membres del
SHED han decidit que ells matei-
xos acompanyaran la María a ne-
gociar amb la propietat del pis de
Padilla, una immobiliària, i que
lluitaran perquè la veïna de 73
anys es quedi a casa seva. 

A l’esquerra, la María al pis del carrer Padilla. A la dreta, una protesta del sindicat d’habitatge. Fotos cedides

Anna Utiel
SAGRADA FAMÍLIA

Perdre casa teva amb 73 anys
» La María, una veïna de 73 anys, va ser desallotjada dimecres passat d’un pis ocupat del carrer Aragó
» Hi va entrar quan la propietat del pis on ha viscut els últims 16 anys la va denunciar per impagament

Amiant | Coberta d’amiant al parc infantil del Niza
El Districte ha obert un expedient per aconseguir que es retiri la coberta d’a-
miant que hi ha al costat del nou parc del Niza. L’associació de veïns del barri

ho havia demanat i ara el Districte fa el primer pas perquè la propietat la tregui.
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SALUT4La llista de retards en la
construcció de l’annex del CAP
Passeig de Sant Joan és cada cop
més llarga. L’última promesa
era que els mòduls provisionals
del carrer Alí Bei estarien en-
llestits el 28 de gener i entrarien
en funcionament l’1 de febrer,
però no ha estat així. Ara, la data
que el CatSalut ha posat da-
munt la taula és l’1 de març, se-
gons han confirmat a Línia Ei-
xampledes del personal del cen-
tre. Un compromís, però, que els
treballadors i els veïns s’agafen
amb escepticisme. Les decep-
cions augmenten, mentre la pa-
ciència i la confiança s’esgoten.

Si realment els mòduls aca-
ben estant a punt l’1 de març, en-
cara caldrà esperar uns dies més
perquè el personal s’hi instal·li i
l’annex es posi en marxa. Per
tant, haurà passat pràcticament
un any des de l’esclat de la pan-
dèmia, quan el Departament de
Salut va tancar el CAP Carles I,
al carrer Marina, i va centralitzar

l’atenció primària del barri al
CAP Passeig de Sant Joan. “Hau-
rem estat un any sense les nou
consultes que teníem al Carles I”,
lamenta la metgessa de família
Alba Martínez, que denuncia
que la situació és “insostenible”.
“Al CAP actual no hi cabem, no
tenim prou consultes i, per tant,
no podem fer tantes visites pre-
sencials com voldríem”, afirma.

Aquesta queixa no és ni molt
menys nova, fa molts mesos que
personal i veïns l’expressen, però
la resposta que han rebut  no ha
estat a l’altura. A principis d’es-
tiu, se’ls va prometre una solució
ràpida i provisional que estaria
llesta després de les vacances: els
mòduls d’Alí Bei. Aquí va co-
mençar el festival de dates (i
d’incompliments): 15 d’octubre,
14 de desembre, 28 de gener... i,
ara, 1 de març. Tot plegat, men-
tre esperen el futur CAP Fort
Pienc, la solució definitiva que re-
clamen des de fa més d’una dè-
cada i que encara va per llarg.

TRANSPORT PER ALS PACIENTS
El tancament del CAP Carles I ha
tingut més conseqüències nega-
tives. Des del març, els pacients
del centre de Marina s’han de
desplaçar al passeig de Sant
Joan per ser atesos. “Per a les
persones grans, això vol dir ha-
ver d’agafar un taxi o demanar a
un fill que els porti, per exem-
ple”, recorda la doctora Martí-

nez. Tenint en compte això, la
plataforma ‘Nou CAP Fort Pienc
ja!’ –que aplega veïns i sanitaris–
ha sol·licitat al Districte de l’Ei-
xample “un petit canvi” en el tra-
jecte de la línia 54 d’autobús per
tal que aquests veïns puguin
anar al CAP Passeig de Sant
Joan en transport públic. El Dis-
tricte ha acceptat la petició, però
TMB tindrà l’última paraula.

ALIANCES
Conscients que no són l’únic
barri pendent de la construcció
d’un nou centre d’atenció pri-
mària, els membres de la plata-
forma del Fort Pienc han teixit
aliances amb les entitats que
reclamen el CAP Gòtic i el CAP
Raval Nord. L’objectiu és unir
forces i fer encara més gran
aquesta lluita veïnal.

L’annex del CAP: un serial etern
» Els mòduls provisionals del carrer Alí Bei tampoc estaran llestos aquest mes i caldrà esperar al març

» És el quart retard que pateix l’annex del CAP Passeig de Sant Joan, una promesa feta a l’estiu

La construcció dels mòduls va començar l’11 de gener. Foto: Twitter (@salutcat)

Cultura | Torna el cicle ‘Dimarts Toca ESMUC’
L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) ha reprès aquest mes el
cicle ‘Dimarts Toca ESMUC’. De moment, la sala 4 de L’Auditori ja ha acollit

un concert d’Ana Brenes i una actuació dels estudiants de Música Antiga.
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4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sis-
tema de pensions. 

D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han fle-
xibilitzat els criteris per accedir a l’in-
grés mínim vital.

Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmi-
ques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o pa-
ternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 eu-
ros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Se-
guretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà ac-
cés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pen-
sions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions? 

Anem a pams: fins ara, el sis-
tema reconeixia aquest comple-
ment només a les dones que fos-
sin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’inca-
pacitat, jubilació o viduïtat. El mi-
nistre Escrivá –que ha detallat que

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una cai-
guda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la re-
ducció de la pensió. 

Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com do-
nes tindran dret al nou comple-
ment, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acredi-
tar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Uni-
tat de Convivència per tal de fa-
cilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a per-
sones que viuen a centres resi-
dencials de caràcter no perma-
nent, com albergs o cases d’aco-
llida. També s’introdueix el con-
cepte “unitat de convivència in-
dependent” en casos de violèn-
cia masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es pos-
sibilita que situacions determi-
nades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

Un sistema de pensionsmés just
Pàgines especials

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones
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Esports Esport inclusiu | Nova jornada del Barcelona Esport Inclou
Abans-d’ahir es va fer una nova jornada del Barcelona Esport Inclou, unes sessions 

telemàtiques per difondre l’esport inclusiu. Se centrava en la part teòrica de la inclusió
de persones amb discapacitat física i visual a les activitats dirigides i sala de fitness.

El sènior femení del Club Futbol
Sala Eixample ja sap quan recu-
perarà el partit que es va haver
d’ajornar el mes passat contra
l’FS Castelldefels: serà dimecres
de la setmana que ve, de mane-
ra que les roig-i-negres afronta-
ran tres partits en set dies.

L’equip, que dissabte passat
va empatar a la pista de l’Alian-
ça Mataró (2-2), rebrà diumen-
ge a les 11 del matí el CN Caldes
en la primera de totes aquestes ci-
tes en una setmana. Poc més de
72 hores més tard d’aquest par-
tit, dimecres que ve a dos quarts
de vuit del vespre, l’equip recu-
perarà el primer partit que hau-
ria d’haver jugat aquest any, el
corresponent a l’onzena jornada,
que disputarà a Castelldefels, on
buscarà la primera victòria a do-
micili d’aquest atípic curs.

Aquest tourmalet acabarà el
cap de setmana de la setmana

que ve a l’Hospitalet, a la pista de
l’AECS, en el segon viatge con-
secutiu en poc més de tres dies.

REPARTIMENT DE PUNTS
A la Tercera Divisió masculina,
per la seva banda, el derbi de la
segona volta entre el CFSE i el
Bosco Rocafort va acabar sense
un guanyador (2-2).

Joan Ribes va avançar el
CFSE cap al quart d’hora de par-
tit, però el Bosco va restablir
l’empat dos minuts més tard,

amb un gol d’Enric Miralbell. Els
visitants prendrien la iniciativa
cap al 10 de la respresa, amb una
diana de Ferran Capdevila, però
els locals equilibrarien de nou el
resultat amb un gol de Xavier
Matas quan només faltaven dos
minuts per al final.

El CFSE visitarà Molins de
Rei aquest dissabte a les cinc de
la tarda, mentre que el Bosco ju-
garà el mateix dia a les Tres Xe-
meneies, a dos quarts de quatre,
contra el Gràcia FSC.

Un dels partits serà contra el Castelldefels. Foto: Piero / FSC

Setmana intensa per al CFS
Eixample: tres partits en 7 dies
» Les de Pep Antoni Roig recuperaran el partit de l’11a jornada
» Derbi sense vencedor: CFSE i Bosco Rocafort empaten a dos

Pau Arriaga
L’EIXAMPLE

El CB Roser perd a la pista 
de la Unió Esportiva Barberà

Derrota al Vallès Oc-
cidental. El Club
Bàsquet Roser de
Juan Hereza va per-

dre el tercer partit del curs a la lli-
ga EBA diumenge passat a la
pista de la UE Barberà (77-61) en
una jornada en la qual també va
perdre el segon classificat, el
Club Bàsquet Vic. Santi Silva i
Sergi Tubert, amb 12 punts ca-
dascú, van ser els màxims ano-
tadors del conjunt vermell a Bar-
berà del Vallès.

“Dura derrota avui, hem en-
trat molt tous al partit i amb un
horrorós encert, no hem sabut so-
breposar-nos a un Barberà que
ha sigut molt superior durant la

majoria del partit. Hem d'a-
prendre i molt del partit d'avui”,
resumia, en una piulada al seu
perfil de Twitter, l’entrenador
roserenc després del partit.

Aquest cap de setmana la
competició s’atura, circumstàn-
cia que alguns equips aprofitaran
per recuperar jornades pendents
que s’hagin hagut de suspendre
pel coronavirus. No serà el cas
dels del Fort Pienc, que estaran
atents a la semifinal de la Lliga
Catalana EBA entre el CB Mollet
i la UE Mataró d’aquest dissab-
te, ja que en aquest partit es de-
cidirà el seu rival en la final d’a-
questa competició, que es juga-
rà diumenge 7 de març.

Classificacions2a Femenina de futsal Lliga EBA 3a de futsal 3a Catalana de futbol
Equip

CD La Concòrdia
CFS Eixample
FS Castelldefels
CN Caldes
Aliança Mataró
Penya Esplugues B
AECS
FS Ripollet
Atlético Mercadal

PTS

24
23
20
20
16
14
14
12
0

GC

17
13
37
19
25
31
38
37

120

GF

40
47
51
32
32
54
31
48
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

AE Llucmajor
CB Vic
CB Roser
FC Martinenc
UE Barberà
CB Alfindén
JAC Sants

PTS

11
11
11
10
9
8
6

PC

470
490
509
437
453
459
450

PF

498
564
511
475
450
411
359

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Equip

Les Corts UBAE
Jesús-Maria
AE Xarxa Horta
AECS
Bosco Rocafort
CFS Eixample
Estel Vallseca
Molins 99 CFS
Gràcia FSC

PTS

33
24
22
21
17
14
14
12
6

GC

30
61
42
50
56
46
58
48
69

GF

66
61
47
61
47
46
51
41
40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PTS

6
6
6
3
3
3
3
3
3

GC

2
2
1
2
0
5
5
5
2

GF

5
5
4
4
2
6
6
6
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Equip

UD Pastrana
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Olympia II
AE Bon Pastor
FC Martinenc B
Vallvidrera Senglars
Montsant de la Peira
CF ChacaritaTot l’esport, a liniaeixample.cat

* Competició aturada

Els de Juan Hereza van perdre el tercer partit del curs a la lliga. Foto: FCBQ
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Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de San-
tiago Rusiñol El bon policia, que va pro-
vocar un gran enrenou quan es va es-
trenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riu-
re el públic d’aquest món en què vivim.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe) és un rema-
kedel disc homònim de Mishima que la
banda ha publicat coincidint amb l’on-
zè aniversari de l’inici d’aquella gira.
L’àlbum obre amb Tot torna a començar
des del Gran Teatre del Liceu l’any 2019,
i inclou també actuacions d’aquests úl-
tims anys al Teatre Coliseum, a la Sala
Apolo o al Palau de la Música Catalana.

Música

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan cos-
tat i la defensen, però, a mesura que s’as-
sabenten de la vida secreta de la jove, co-
mencen a plantejar-se si realment co-
neixen la seva filla. Aquesta pel·lícula fran-
cesa del 2019 arriba ara als nostres ci-
nemes per no deixar ningú indiferent.

Pelis i sèries

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

Allò era abans, això és ara 
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que per-

tany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es

tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelo-
na, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la

seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Jun-
cosa, inclou més de quaranta pintures presentades de for-
ma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectò-

ria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja
compta amb un notable recorregut internacional.

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves apari-
cions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de

Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va tre-

ballar a sèries com Amar es para siempre, Los
misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Des-

prés de participar en Les de l’hoquei, segura-
ment l’última feina seva que ens ve al cap, se’n

va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un

missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni

ajuts. Per això, demanava suport per al seu ca-
nal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito

1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

J O S E P  L I N U E S AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor habitual de sèries de televisió
Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

Famosos

Rebre una allau de suport a YouTube
Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

Resposta massiva: 32.800 subscriptors
Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Juntes havíem viatjat, ens havíem en-
amorat, ens havíem emborratxat, havíem
vist fer-se de dia. I ens havíem estimat,
detestat i criticat les unes a les altres amb
passió”. Milena Busquets recorda a Gem-
mauna amiga de la infantesa i l’adoles-
cència que va morir fa més de trenta
anys. Una novel·la emotiva de l’autora de
l’èxit També això passarà.

Llibres

Gemma
Milena Busquets

| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de

por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ALIMENTS PRINCIPALS

Recomanen augmentar el consum de peix, sobretot de peix
blau, i consumir preferentment carns blanques i magres

EVITA

CARN I PEIX

CANVI D’HÀBITS

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

i SALUT

Quan sentim a parlar de colesterol, de seguida ens alar-
mem. Abans de res, hem de tenir clar que el colesterol és
un tipus de greix necessari per al cos humà. Ara bé, tal

com explica el Departament de Salut, n’hi ha de dos tipus: “El co-
lesterol LDL o colesterol dolent, que pot ser perjudicial per a l’indi-
vidu si es troba a la sang en excés, ja que crea una capa de greix
a les artèries que afavoreix l’aparició de malalties cardiovascu-
lars, i el colesterol HDL o colesterol bo, que és beneficiós per a la
nostra salut, ja que elimina l’excés de colesterol de les artèries”.

Per controlar el nostre colesterol, evidentment, cal anar al
metge. A més de la medicació que ens pugui receptar en cas
que la necessitem, Salut té un llistat de consells per als pacients
amb hipercolesterolèmia (excés de colesterol a la sang). Bàsica-
ment, es tracta de fer un canvi d’hàbits i adoptar un estil de vida
més saludable. Deixar de fumar és el primer punt de la llista,
però també hi trobem fer exercici físic i beure almenys un litre i
mig d’aigua al dia. Però l’aspecte més important és l’alimentació,
que s’ha de basar en el consum de verdures, hortalisses, fruites i
llegums, incorporant el peix blau i les carns blanques i magres.

Què faig si tinc colesterol?

Verdures, hortalisses, fruites i llegums 
han de ser la base d’una alimentació saludable

Les claus

Embotits, hamburgueses, salsitxes, ànec, patés, pastisseria industrial 
i postres fetes amb llet sencera, ou, nata, mantega o margarina

A més de menjar sa, cal deixar de fumar, fer exercici 
físic i beure almenys un litre i mig d’aigua al dia
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