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El Teatre de Sarrià resisteix
amb un paper clau dels socis
L’entitat va llançar un crit d’alerta el juliol i els socis han aportat un extra en l’any del 125è aniversari pàg 14

“Els comuns
han perdut
l’esperit
del 15-M”
Entrevista a Dolors Sabater,
CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

Foto: Eduardo Corria
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“Poso l’estufa molt poc”
» Les baixes temperatures d’aquest inici d’any agreugen el problema de la pobresa energètica
» Alerten que la pandèmia està provocant que gent que no ho havia fet mai hagi de demanar ajuda
Albert Ribas
BARCELONA
Arribar a casa, en ple hivern i amb
els termòmetres marcant temperatures molt baixes, i no poder
encendre la calefacció. Aquesta és
la realitat que viu una part, petita però significativa, de la població. És la pobresa energètica.
Enguany aquesta realitat encara ha estat més complicada
perquè un total de 13 municipis
metropolitans, amb Barcelona inclosa, han patit talls de llum. Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Gavà, per posar tres exemples, han estat alguns dels llocs
afectats. La combinació d’aquestes dues problemàtiques, més el
fort augment del preu de la llum
que hi va haver durant alguns dies,
ha tornat a posar sobre la taula
aquest problema estructural.
“Tot i que no hi ha dades actualitzades, intuïm que la pobresa energètica haurà crescut a causa dels efectes de la pandèmia”,
afirma Maria Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Campuzano explica
que els últims mesos han atès
persones que fins ara mai s’hi havien adreçat. “Hi ha molta gent
sense feina o en ERTOs”, afegeix.
LA LLEI CATALANA
Malgrat aquesta dura realitat
que pateixen moltes famílies, la
llei catalana en aquesta matèria
és la que ofereix més garanties de
l’Estat, però sembla evident que
amb això no n’hi ha prou. I és que
la llei 24/2015 estableix que les
empreses distribuïdores no poden interrompre els subministraments a les persones o famílies
que estiguin en situació del que
anomena “exclusió residencial”.
Concretament, un dels articles de
la llei especifica que l’empresa

subministradora, abans de tallar el servei, ha de demanar un
informe als serveis municipals.
“Ara aquesta part de la llei funciona, però fins al novembre del
2016 les empreses l’incomplien
del tot. Llavors va morir una
dona a Reus a qui li havien tallat

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica vol
un canvi en la gestió
dels serveis bàsics
la llum i es van posar les piles”,
afirma Campuzano.
Un dels grans problemes actuals, doncs, no són tant els talls de
subministrament sinó el deute
que va acumulant la gent amb les
factures que no pot pagar. Aquí hi
ha un conflicte entre Endesa, la
principal comercialitzadora, i la Ge-

Els últims anys s’han organitzat diferents protestes contra la pobresa energètica. Foto: Andrea Zamorano / ACN

neralitat, que de moment no han
arribat a un acord per establir
com es dividiran el deute, que a
mitjans de l’any passat se situava
al voltant dels 26 milions d’euros.
Més enllà d’aquesta situació,
des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica consideren que l’arrel de tot el problema rau “en el
model actual de gestió dels serveis
bàsics, que fa que estiguin en
mans privades i de grans multinacionals”. Segons l’entitat, caldria
anar cap a un model “basat en la
gestió pública o comunitària i
que garanteixi el control de la ciutadania”. “Una gestió més descentralitzada, que es faci més des
del municipi, com ja passa amb
l’aigua”, conclou Campuzano.
“ÉS UN MAL VIURE”
Qui pot parlar amb coneixement
de causa d’aquesta realitat és en
Jose Luis, un veí de 68 anys del
barri de Sants de Barcelona que fa

anys que pateix pobresa energètica. Jubilat des del 2019, el 2010
va començar a necessitar l’ajuda
dels serveis socials després que el
2004 perdés la seva feina al sector tèxtil, on va treballar 34 anys.
“A partir de llavors vaig començar
a fer feines per anar sobrevivint i

La Generalitat i Endesa
han de resoldre com
se saldarà el deute per
les factures impagades
actualment tinc una pensió de
jubilació molt justa i segueixo
anant a un menjador social”, explica. El 2015 va començar a rebre
assessorament de l’Aliança contra
la Pobresa Energètica.
El seu dia a dia, remarca, s’ha
convertit en “un mal viure” perquè
no té la capacitat per pagar els ser-

veis bàsics que necessita. “Haig de
controlar molt. Poso l’estufa elèctrica molt poques vegades i fa
poc vaig poder estalviar una mica
i comprar-me una estufa de butà,
però també haig de vigilar i fer durar la bombona dues o tres setmanes. I poso la rentadora al
matí per gastar menys. Haig de ser
espartà”, relata.
L’altra gran preocupació, a
part d’aquest dia a dia complicat,
és el deute que està generant per
les factures que no pot pagar.
“Entre la llum i el gas tinc uns
2.000 euros de deute. I això és
com tenir una espasa de Dàmocles
al coll perquè les companyies elèctriques, a partir dels 3.000 euros
de deute, et poden portar al jutjat”,
explica amb angoixa. Per sort,
afegeix, el 2017 la Generalitat va assumir el deute, que en el seu cas no
era gaire gran, que fins aquell
moment havia generat. Si no, l’actual encara seria més insalvable.
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La lupa

La vacuna social
Foto: Arxiu

per Jordi Muñoz

N

o hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil saber exactament quin serà el ritme de vacunació dels pròxims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al conjunt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per manca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.
Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Salvador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’acaba de sortir, tingui més capacitat de vacunació representa un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els euròcrates és el potencial efecte de contagi del Brexit en altres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracassos europeus, es llegiran en aquesta clau.
Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconseguit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes desigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests mesos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’allargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.
Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalunya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’anterior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.
Tot això està deixant darrere seu un panorama social desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mullat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la cooperativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000 persones més a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegeixen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandèmia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobresa severa i moltes afronten problemes greus relacionats amb l’habitatge.
Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobretot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior crisi en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van patir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les rendes altes hi van passar més de puntetes i se’n van recuperar aviat.
Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el català i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que deixarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir.
Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, entre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap altre projecte de futur.
Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tornem a ser els campions europeus en atur i empobriment? Aquest hauria de ser el paper dels fons europeus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralisme polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes poques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@andreajvilloria
El director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya
qualifica de “corrupció”
les vacunacions irregulars dels que
s’han injectat la vacuna fora de llista.
“No poden quedar sense resposta penal o administrativa”, diu. Antifrau reclama un protocol sobre “què fer si sobren dosis o algú no es presenta”.

@psisuki
Lo peor de esta situación es que las opciones de ocio y disfrute
son prácticamente nulas, pero sin embargo las obligaciones y el rendimiento
tenemos que mantenerlo al mismo
nivel que antes de la pandemia. Trabajar y estudiar, pero sin despejarnos
después. Normal tanta depresión.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Dipòsit Legal: B. 17672-2010

@carmerocasegui
He de mirar el debat al
canal 24h, perquè a les
Illes no s’emet a La 1. El
presentador diu que ho han de fer en
castellà “para que lo entiendan en el
resto de España”. Aquí estic, a Menorca, “en el resto de España”, sense poder
veure’l en la llengua dels menorquins.
#DebateCATrtve.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@andreuginola
Piqué ha fet 34 anys,
Messi els fa al juny i
Guardiola n’ha fet 50. El
pas del temps m’està colpejant a la cara
com si fos tramuntana. Hem perdut
molts anys de guanyar-ho tot tenint
gent amb un talent descomunal. Així és
el poble català, gent amb talent governada per mediocres.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Generalitat

Handbol La Salle

Canviem el batxillerat?

El Centre i Teatre de Sarrià
va alertar el juliol de la seva
complicada situació a causa de
la pandèmia. Tot i això, vuit
mesos després l’entitat
ha aconseguit resistir i una gran
part de culpa l’han tingut
els seus socis.

per David Rabadà
Foto: Eloi Tost / ACN

Teatre de Sarrià

Safata d’entrada

pàgina 14

La Generalitat ha posat en
marxa les obres per tapar el pou
de la futura estació de metro de
Mandri de l’L9. Es tracta d’un
pas important després de tants
anys, però la futura estació no
està previst que s’acabi com a
mínim fins al 2027.
pàgina 14

Després de mesos d’espera,
el conjunt de la Bonanova va
poder començar a competir a la
Lliga Catalana sènior masculina
amb una doble victòria contra el
CH Cardedeu. L’equip seguirà
amb compromisos en els
pròxims mesos.
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Els plafons ceràmics del bloc
de Ganduxer es conservaran
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Segueix la lluita veïnal
per salvar Can Raventós
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El Teatre de Sarrià resisteix
amb un paper clau dels socis
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L’Ajuntament impulsa un pla d’acció
per atreure més turisme cultural

L

a plataforma Canviem el
Batxillerat ha petat les
xarxes amb l’ajut d’un
mitjà públic que l’ha impulsat.
Les tres professores d’aquesta
plataforma proposen que els
alumnes de batxillerat s’alliberin
d’exàmens, de memorització i de
la selectivitat. La causa és l’estrès
al qual estan sotmesos els estudiants sota les tres raons anteriors. Proposen a canvi un ensenyament per competències,
però aquí venen els malentesos.
Les anomenades competències, tal com estan definides en
origen, no impliquen una rebaixa dels continguts a assolir ni
que tot s’hagi d’aprendre de manera distreta i lúdica, ans al contrari. A més, cal recordar que el
batxillerat és una formació vo-

luntària i, per tant, l’estrès és
escollit; que l’estrès, en la seva
justa mesura, resulta bo per a
la resiliència dels futurs ciutadans; que la LOMLOE ja preveu gran part de les reclamacions d’aquesta plataforma, i
que a finals del curs passat,
amb la Covid-19 obligant a fer
classes telemàtiques, ja es van
facilitar molts títols de batxillerat sense tenir totes les competències assolides.
Com a professor, preferiria
millorar el batxillerat, no canviar-lo. Si cremem l’escola, la

canviarem, però dubto molt
que l’hàgim millorat. Els centres i països que obtenen més
bons resultats tant al curs com
a la selectivitat –i ho diuen les
dades dels informes PISA–
són aquells exigents en els
seus currículums i sense competències.
Una educació distreta i lúdica potser resulta molt útil a
infantil, però a batxillerat cal
més exigència. Potser s’està
infantilitzant el batxillerat com
ja ha passat amb la secundària
d’aquest país.

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

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

A les xarxes

#LaCampanyaEnMarxa

@albertmercade: Acaba el tercer dia de
campanya [31-01-2021] i hi ha partits que
encara no han fet públic el seu programa
electoral.

#L’AturDisparat

@324cat: L’atur a Catalunya s’acosta al 14%.
La Covid ha afegit 132.000 persones a una
xifra que ja supera el mig milió i que la lleu
recuperació de final d’any no ha compensat.

#ElSouDeMessi

@Marta_Ramon: El Comitè d’Empresa
del Barça es planteja demanar una investigació interna per esbrinar com va arribar
el contracte de Messi al diari El Mundo.
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Mirada pròpia

A

Allò que hem après amb la pandèmia
per Maria Abellanet
de continuar treballant per una recuperació i consolidació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del turisme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un turisme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.
EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i menys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable.

Foto: ACN

questa no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turisme, com tants altres àmbits, s’ha vist especialment afectat per una paràlisi sense precedents provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha comportat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacional calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.
Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben valorats i amb un índex de demanda òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard).
Ara, per motius de força major, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’empreses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barcelona que volem?
Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sector com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turístiques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el veritable perjudici és no tenir turisme.
Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la demanda. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç electrònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de destinacions.
El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la crisi i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sector també exigeix impulsar la innovació i la digitalització per fer recerca aplicada i per apostar per la formació i la preparació, no només dels professionals que s’incorporaran al sector en un futur, sinó també dels que

Les millors

perles

na dona fent aeròbic sense adonar-se que, darrere seu,
s’està produint un cop d’estat. Ha passat a Birmània,
on una professora d’aeròbic ha captat aquest moment en
una de les seves classes virtuals, que ja ha fet la volta al món.

U

’Audiència de Barcelona jutja l’excapellà de Sant Vicenç
de Castellet per haver casat una dona amb el seu xicot
mort perquè pogués quedar-se amb l’herència. És el
mateix excapellà que és a la presó per estafar àvies.

L

na infermera sueca que ha lluitat contra el coronavirus
passarà una setmana sola en una illa mirant pel·lícules.
Ho podrà fer gràcies al Festival de Cinema de Göteborg,
que l’ha escollit a ella d’entre 12.000 sol·licitants.

U

n robot aspirador fuig d’una casa i deixa els carrers de
Barcelona com una patena. L’escriptor Oriol Canosa va
publicar un vídeo a Twitter on es veia aquesta imatge
sorprenent que, de seguida, va omplir titulars.

U

Àlex Recolons / ACN

ja en formen part. Aquest moment és, també, una oportunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert.
LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però també algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Haurem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, posicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents
activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, platges...) és clau per fer front a la recuperació. Redimensionar l’oferta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que requereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobreviure, sí, però sense posar en perill el nostre futur a mitjà i llarg termini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà.
La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treballem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sector, implementar mesures i ser, també, flexibles davant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme responsable i sostenible.
El turisme aporta valor en termes econòmics i socials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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La Covid i la violació dels domicilis
Foto: Pexels

per Josep Martí Blanch

@Modgi: Espanya és un país tan cutre que
els rapers no els foten a la presó per vendre
marihuana, per robar cotxes o per cosir a
trets altres rapers, sinó per cantar.

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim movent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències. Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme.
Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de decidir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gregàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comencen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.
Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumentar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mirar pels retrovisors, perquè tots els mals que provocaràs seran menors que el que procures evitar.
És un argument difícil de rebatre, certament. Però segueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa manera malaltís gregarisme de les societats modernes.
Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menyspreable. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu resistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, autoritari i dictatorial, el que es declara formalment guanyador en tant que més efectiu per a algunes coses.
No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverarse més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Josep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’hagi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avisats, almenys fem-nos les preguntes.

@AlbertLloreta: Et diuen maleducat i
provincià per parlar la teva llengua perquè fa massa anys que no et poden prohibir parlar-la.

“

Sense l’individu
resistint i mantenint
el catàleg de drets
que donen al seu jo més
íntim la capacitat
d’actuar en llibertat,
el nostre món passa
a ser impossible.
I és el model xinès,
autoritari i dictatorial,
el que es declara
formalment guanyador
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“

E

l govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En alguns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Casuística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llista sencera.
No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pandèmia, certament. Però mereix ser destacat per no oblidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 suposen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fonamentals de les persones. En aquest cas el dret a la intimitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domicili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.
No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne.
Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de decisions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable problema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–.
Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha passat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és protegir la nostra salut col·lectiva.
Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tanquen i, al final del carrer, serà tan gros el problema econòmic que també impactarà sobre la salut de les persones.
Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restrictives i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

Flaixos

@CarlWinslou: Se están aprobando y desarrollando tantas vacunas del coronavirus
que, de aquí a que llegue el turno de vacunarme, seguro que me toca la de Deliplus.
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“La taula de diàleg no existeix:
porten tres anys i no han fet res”
Dolors Sabater

CUP-Un Nou Cicle per Guanyar
Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria
a candidata de la CUP”.
Així la presenten la majoria de mitjans, una etiqueta que no sé si li agrada gaire...
Jo em sento la candidata de la CUP
que ha sumat amb Guanyem per
posar l’accent, sobretot, en la força
del municipalisme. Em sento còmode amb aquesta aliança. Hauria
preferit que hagués sigut encara
més àmplia, perquè és important
que hi hagi fronts amplis de l’esquerra rupturista i trencar amb els
sectarismes. Però tot i que només
ha sigut possible aquesta suma de
Guanyem amb la CUP, m’hi sento
còmode. Sobretot perquè l’esperit
bàsic és el de ser una candidatura
que ve de baix.

“L

Potser el nom de la candidatura
(CUP-Un Nou Cicle per Guanyar)
no l’ajuda a evidenciar aquesta
voluntat de “trencar les costures
dels partits”, citant paraules seves.
Jo diria que l’important no és tant
el nom sinó el programa. Hem de
poder fer arribar a la gent què significa un nou cicle per guanyar. El
canvi que hi ha d’haver és de cul-

tura política. No estar tan pendent
dels partits, sinó del seu projecte.
En aquest sentit, i malgrat que és
veritat que hem acabat escollint un
nom llarg, la idea d’un nou cicle per
guanyar resumeix molt bé l’esperit
amb el qual anem a les eleccions.
Albiol fa temps que l’anomena
“la candidata de la CUP”i ara deu
pensar: m’ha donat la raó.
[Somriu] Bé, jo crec que s’ha explicat molt que la nostra és una can-

“En un futur
no llunyà hauré
de deixar de ser
regidora de
Badalona”
didatura conjunta de Guanyem, el
meu partit, i de la CUP. Però sempre
hi ha una tendència a simplificar
per part de tothom. Sigui com sigui,
jo ara soc la cap de llista de la suma
d’aquests dos espais i, per tant, assumeixo també com a propis els
valors que significa la CUP.

Què aporta Guanyem a la candidatura que fins ara havíem conegut
de la CUP? Parlen de “municipalisme de base”, però la CUP ja el reivindicava sempre.
Crec que, sobretot, hi aporta pluralitat. Guanyem permet a la CUP no
quedar-se tancada només en les sigles de la seva organització. Li possibilita una obertura. A més, penso
que li aporta una experiència municipalista més metropolitana.
Precisament, si mirem l’àrea metropolitana, els últims anys no
han sigut gaire bons per a Guanyem i la CUP. Només cal veure
Cerdanyola –l’exalcalde Carles Escolà va 6è en aquesta llista després de plegar el 2019 pels mals
resultats a les municipals– o Barcelona, on la CUP no és al Ple.
Sí, però en canvi a Ripollet hem seguit governant, per exemple. Més
enllà de les situacions conjunturals,
crec que les agendes polítiques
que hem impulsat des d’aquestes
confluències són més vigents que
mai i es demostren més necessàries que mai. Una altra cosa és que
en el vessant de la comunicació
amb la ciutadania per convèncerla que ens voti hi hagi més dificultats o menys per aconseguir la seva
confiança. Això és evident.

Per què un veí o veïna de Badalona
o de l’Hospitalet, per exemple, ha
de votar Dolors Sabater i no Jéssica
Albiach o Pere Aragonès?
Per l’honestedat de fer política al servei de la gent sense que hi hagi interferències d’altres interessos que

“Hauria preferit
que l’aliança de
Guanyem i la CUP
hagués sigut
més àmplia”
puguin pervertir-ho. Crec que això
és el que representa la candidatura
que encapçalo i jo mateixa.
Troba a faltar honestedat en la política nacional, concretament?
Sí, trobo a faltar-hi honestedat, sinceritat i crec que massa sovint s’enganya
la població i s’està més pendent dels
interessos partidistes i de les picabaralles que no pas d’allò que és nuclear: posar-se al servei de la vida de
la gent i millorar-la. I això és el que
nosaltres ja hem fet als ajuntaments

i ara ho volem impulsar també a nivell de país.
Per fer-ho, normalment cal governar. I vostè ja ha dit que estan preparats per entrar al govern.
Que estiguem preparats no vol dir
que segur que governarem.
Ha matisat que abans s’han d’entendre amb el “què”. Quines són
les línies vermelles?
La nostra proposta es basa a fer estructures públiques que ajudin tant
a millorar la vida de la gent com a
avançar en la sobirania nacional.
Això és el que no s’ha fet en aquests
tres anys. No s’ha construït res. Ara
toca fer estructures concretes, com
crear una banca pública catalana,
una renda bàsica universal, nacionalitzar serveis bàsics com la salut o l’energia... I, a més, desencallar el camí
cap a l’autodeterminació i la construcció de la República Catalana.
Amb tot, seria estrany que la resta de
partits no es vulguin entendre amb
nosaltres, perquè el que proposem
són millores clares per a la gent.
Es veu en un govern amb JxCAT?
És evident que el que ens separa
amb Junts per Catalunya és el neoliberalisme que ells defensen. Però no
vull entrar a fer travesses de partits. 4
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“Dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica”
3Perquè tot plegat dependrà de la
representació de cadascú, de la capacitat que tinguem tots de podernos posar d’acord en punts clau i, en
el nostre cas particular, que les nostres assemblees acabin validant el
paper que hem de jugar.
Sigui com sigui, la CUP no s’ha vist
mai gaire en un govern amb JxCAT
i, en canvi, vostè ha remarcat molt
que estan disposats a entrar al govern, on és probable que hi hagi
JxCAT. Per això li preguntava.
Nosaltres el que hem dit és que
estem preparats per entrar-hi, no
que hi vulguem entrar. És a dir, que
no se’ns menystingui com a força
política i es descarti d’entrada que
puguem assumir responsabilitats
de govern, si es dona el cas. El missatge no és“volem entrar al govern”,
sinó “nosaltres també podem governar”. Estem preparats, si es donen
les circumstàncies –i tant de bo que
es donin–, per governar.
Arribat el cas, es veuria de consellera?
De la mateixa manera que vaig assumir ser alcaldessa de Badalona, si les
circumstàncies ens porten a haver de

“Fem un nou
referèndum,
però aquest cop
arribem-hi amb
la feina feta”
governar jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Però ara no és
el moment de fer travesses, repeteixo, sinó d’explicar a fons el nostre
projecte.
D’acord, parlem de projecte.“Via
àmplia” d’ERC o “confrontació
intel·ligent”de JxCAT: amb quina
de les dues estratègies podria
compartir més coses?
Totes dues propostes són solucions
màgiques. Si aquest eixamplament
que promulga ERC es produeix,
tenim garantit que l’Estat ens reconeixerà? No, no ho tenim garantit.
Per tant, no deixa de ser una mica
un engany. O la taula de diàleg... No
existeix. Porten tres anys, s’han reunit una vegada i què han fet? No
han fet res. Això no és una taula de
diàleg. I a l’altra banda tornen a parlar de la DUI... Jo hi vaig ser, en aquella DUI del 2017, però no es va poder
sostenir. I durant aquests tres anys
de legislatura no s’ha fet ni un sol
pas endavant cap a sostenir-la. Per
tant, dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica.

Què proposa, doncs?
Deixar-nos de respostes màgiques i
enfocar-nos cap a una cosa efectiva:
el referèndum. Ja sé que això decep
molta gent, perquè ho interpreten
com que l’1 d’octubre no serveix. I
és clar que serveix. El mandat és el
de l’1 d’octubre, però aquell mandat no va ser reconegut ni per Europa, ni per l’Estat ni per ningú. Ni
nosaltres mateixos hem estat capaços de sostenir-lo. Per tant, no ens
enganyem. Fem un nou referèndum, però aquesta vegada arribem-hi amb la feina feta, tant pel
que fa al reconeixement internacional com per tenir les estructures
públiques preparades per poder
sostenir-ne el resultat. Hem de tenir
garantida la sobirania econòmica,
l’energètica, l’alimentària, la sanitària... Perquè el resultat del pròxim
referèndum sigui vinculant sí o sí.
Creu que els comuns poden compartir aquesta estratègia autodeterminista?
Els comuns estan demostrant ser
anti-independentistes. És molt diferent no estar a favor de la independència però estar-hi d’acord si el
poble ho decideix que no pas treballar-hi en contra. Els comuns han
perdut aquell esperit del 15-M a
favor de totes les sobiranies. Les persones que pensen que Catalunya ha
de fer el seu procés d’autodeterminació i que estan d’acord a respectar-ne el resultat, sigui quin sigui, ja
no poden votar els comuns. Perquè
aquests s’han demostrat, no només
anti-independentistes, sinó també
anti-autodeterministes. Han pactat
amb Valls a Barcelona, han votat en
contra de la llei d’amnistia... És un
gran error, a parer meu, perquè el
PSC d’Illa es menjarà el poc espai
que els queda. Només ho podrien
evitar recuperant la defensa d’aquella dignitat del 15-M. Els seus valors.
Parlant de valors, fins ara ha dit
que no veia incompatible fer el
salt a la política nacional i alhora
seguir de regidora a Badalona.
Ho segueix veient així?
Encapçalar la llista conjunta de la
CUP i Guanyem per a les pròximes
eleccions al Parlament m’apropa
molt més a haver d’acabar deixant
de ser regidora de Badalona per ser
només diputada. És evident que
entraré al Parlament i, per tant, en
un futur no llunyà hauré de deixar
de ser regidora. Nosaltres, a més,
per codi ètic no permetem l’acumulació de càrrecs. Tot i això, esperem a veure els resultats electorals.
Em sembla que, a Badalona, quan
alguns llegeixin això es fregaran
les mans.
Bé... Jo soc una persona que he
estat sempre al servei de la ciutat,
des de molt jove i des de molts àm-

bits diferents. Sempre he treballat al
servei de Badalona i la meva entrada al Parlament també servirà
per ajudar la ciutat. Perquè les polítiques que nosaltres impulsarem
són per millorar la vida de la gent i
perquè la Generalitat tingui molt
més en compte el municipalisme i
els ajuntaments. Seguiré treballant
per Badalona i ara també ho faré
per totes les ciutats i pobles del país,
des d’un altre àmbit. La meva feina
repercutirà en Badalona i la resta de
municipis, tant si és des de l’oposició com si és des del govern de la
Generalitat.

“No pot ser que
l’1-O es malbarati
en ladepressió
col·lectiva que
viu el país”
Amb la perspectiva que dona el
temps, i de cara a unes possibles
negociacions post eleccions al
Parlament, quins aprenentatges
n’ha extret d’aquells mesos post
Pastor en què el fracàs de les esquerres va permetre a Albiol recuperar l’alcaldia de Badalona?
Que la política de sempre vol expulsar del seu pastís qualsevol que hi
entri amb ganes de fer les coses
d’una altra manera. Quan els partits
es converteixen en oligarquia, com
li ha passat a Podemos ara que governa, no volen que gent com jo estigui en política perquè representem
un perill per al poder de sempre. S’ha
vist molt clarament a Badalona.
La preocupa el resultat que pugui
treure a Badalona?
En cap moment m’he mirat el pas
que estic fent cap a la política nacional en clau d’èxit o descrèdit personal. Si el meu compromís polític
amb la ciutat i amb el país depengués de les crítiques o dels elogis,
malament aniríem, perquè no faria
mai res. Jo no estic subjecta a tot
això. El que cal és posar la convicció,
l’honestedat i la valentia personal al
servei d’un projecte. Perquè no pot
ser que tot el que hem passat i tot el
que hem viscut, sobretot l’octubre
del 2017, es malbarati en aquesta
mena de depressió col·lectiva que
estem vivint a nivell de país.
El CEO els dona 8-9 diputats per
revertir-ho. Ho firma?
Per a la CUP significaria un creixement i, per tant, seria un resultat satisfactori. Però jo soc molt optimista
i m’agradaria, fins i tot, aspirar a tenir
encara més representació.<

– Vostè ha remarcat
molt que estan disposats
a entrar al govern, on és
probable que hi hagi JxCAT.
Es veu governant amb ells?
– Amb ells ens separa el
neoliberalisme. I que estiguem
preparats no vol dir que segur
que governarem.
– Arribat el cas, seria consellera?
– Jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Ja ho vaig
fer a Badalona amb l’alcaldia.

G
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Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

ener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Diversos veïns es posen
en contacte amb la Guàrdia Urbana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maquinària. El carrer està impregnat d’una forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels sorolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que calculi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establiment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.
Els agents estan marxant després de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervioses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen interceptar-les i un cop acorralades confessen. Reconeixen que estan cuidant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un presumpte delicte contra la salut pública i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un entramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona.
El 14 de gener, els Mossos
d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de marihuana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.
EN AUGE
El 2020, intervencions contra plantacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quotidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no actuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites plantacions, com la que el passat 30 de setembre es va trobar en el soterrani d’una antiga botiga de l’Hospitalet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de desembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes.
Les grans plantacions de marihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 investigacions obertes relatives a aquesta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nombre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per tràfic de marihuana el 2018 es va pas-

El reportatge del mes

Febrer 2021

L’any del tràfic
de marihuana
El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona
i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013
sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.
“Fa tres anys la preocupació
més gran dins del cos eren el terrorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeconomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproximadament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”.
CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Catalunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per arribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportunitats de feina en l’economia convencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enormes”, relata Guzmán.
Aquest canvi de paradigma
ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalunya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva majoria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al voltant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espanyola és ambigua i els delinqüents
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Consum confinat

n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són regentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

A Catalunya es pot consumir cànnabis, però és il·legal vendre’n o comprar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot consumir marihuana, però aquests no tenen manera d’aconseguir el producte
legítimament.
Al carrer, la marihuana és més barata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb productes sintètics per augmentar-ne la producció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis paranoiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura.

En la primera onada de la pandèmia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consumidors habituals de marihuana i aleshores van haver d’empescar-se sistemes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.
A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Durant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihuana pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control.

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerarles essencials, el virus i la crisi econòmica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre.
Des de la CatFac posen molt èmfasi a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta federació. Per a ell, si la marihuana es regularitzés, les màfies deixarien de tenir el control de la situació.

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre
i molts d’ells no han tornat a les associacions

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’any als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Albert Palacios, del sindicat independent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no acaba trepitjant la presó”, assevera.
Si en origen les terres tarragonines i gironines eren on es cultivava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Barris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Barca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i demostra la forta vinculació del territori amb el narcotràfic.
Fins i tot s’han detectat organitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran escala, el mercat europeu. N’és exemple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’euros anuals per la venda de marihuana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mercat”, detalla Palacios. Aquest extrem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmentat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumptament va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts.
EL PITJOR FUTUR POSSIBLE
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narcotràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els funcionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arreglar-li la plaça major o el poliesportiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cultiu de marihuana als afores del poble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha ningú incorruptible”.
Així mateix, Montolio explica
que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó,
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa
al voltant de 5 euros,
mentre que a França
en val 10, a Irlanda 16
i a Finlàndia 23”

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants
hi puguin instal·lar
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

prestacions socials perquè no tenen contracte, i a més l’Estat deixa de percebre impostos”. Són diners que perd la sanitat o l’educació. Segons expliquen els Mossos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi puguin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per portar la droga a Europa”.
Aquesta implantació del narcotràfic al territori també es comença a veure en el tipus de delinqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques penes de presó que alguns clans estan deixant la venda d’altres drogues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mossos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant Andreu de la Barca en què es van detenir 26 persones, els investigadors van constatar que els integrants de l’organització portaven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven rellotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual remarca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en condicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’armes en moltes plantacions.
Palacios afegeix que l’elevat
nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns companys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mossos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàtica, Palacios es pregunta si no “caldria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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El Teatre de Sarrià resisteix
amb un paper clau dels socis
» L’espai va alertar el juliol que la seva situació era molt complicada
» Els socis han aportat un extra i el conveni amb el Districte està al caure
CULTURA4El Centre i Teatre de
Sarrià, un dels espais culturals
sarrianencs més emblemàtics,
llançava el passat mes de juliol
un crit d’alerta per la seva delicada situació a causa de la pandèmia. Vuit mesos després, tot i
les dificultats que segueixen patint, la seva presidenta, Montse
Morera, es mostra moderadament satisfeta per haver aconseguit tirar endavant.
Morera explica que la resposta dels socis ha estat clau, ja
que han aportat un extra econòmic que ha ajudat molt l’entitat.
També ha estat important, afegeix, poder programar actes des
de principis d’any, tot i l’aforament restringit, “després de passar un final d’any molt dolent”.
Les bones notícies arriben en
un any molt especial, ja que
aquest 2021 és el del 125è aniversari del Centre i Teatre de Sarrià. Tot i que la pandèmia ho
condiciona tot, està previst or-

El Centre i Teatre de Sarrià fa enguany 125 anys. Foto: Teatre de Sarrià

ganitzar una exposició commemorativa de cara al mes de maig,
al mateix temps que es faran samarretes i es programaran diferents actuacions. En paral·lel,
queda per firmar el conveni amb
el Districte que ha de permetre
al Centre i Teatre de Sarrià guanyar estabilitat econòmica. Morera explica que es firmarà d’aquí no gaire, ja que l’acord amb
el Districte està tancat.

TORNA L’ÒPERA
D’altra banda, el 5 de febrer va tornar la temporada dels Amics de
l’Òpera de Sarrià, que juntament
amb l’Òpera de Cambra de Barcelona van inaugurar la programació amb l’obra ‘La serva padrona’ de Giovanni Battista Pergolesi, amb les veus de Serena
Sáenz i Carles Pachón i la direcció d’escena de Xevi Dorca. L’obra
també es va veure els dies 6 i 7.

Obres per tapar el pou de
l’estació de Mandri de l’L9

Foto: Twitter (@fedecoga)

METRO4La Generalitat va tornar a posar en marxa a mitjans
de gener les obres de construcció del tram central de l’L9 del
metro. Les primeres feines es
van començar a fer a la futura estació de Mandri per cobrir gairebé tot el pou i desmuntar la
grua, una imatge que fa temps
que és un símbol negatiu de la
paralització de les obres a la
confluència del carrer Mandri i
el passeig de la Bonanova.

Comiat | Adeu a Jordi Llorach

Jordi Llorach, veí de Sant Gervasi-Galvany i referent veïnal per la seva tasca
associativa, va morir a finals de gener als 76 anys. Llorach va destacar sempre
pel seu tarannà conciliador i per la seva implicació en la millora del districte.

En principi el pou de Mandri havia de ser una de les vies
de sortida d’una de les tuneladores que hi ha sota terra, però
amb els canvis en el projecte
això finalment es farà per Lesseps. Així doncs, la grua ja es pot
desmuntar i es reurbanitzarà la
superfície per quan es construeixi l’estació de Mandri, unes
obres que queden per a més endavant i que com a molt aviat
estaran acabades el 2027.

Detingut l’agressor sexual de
dues noies, una d’elles menor

SUCCESSOS4El jutjat de detinguts 3 de Barcelona va decretar el
26 de gener presó provisional, comunicada i sense fiança per a
l’home detingut per dues agressions sexuals comeses al districte
dies abans. La primera agressió va
tenir lloc al carrer Santaló, i la víctima era menor, mentre que el segon atac es va produir a l’avinguda de Sarrià.
El magistrat, que descriu les
agressions com a “accions planificades”, li atribueix tres delictes
d’agressió sexual, mentre que els
Mossos d’Esquadra dilluns n’hi

atribuïen cinc i alertaven després
de la detenció que la investigació
seguia oberta per determinar si estava implicat en altres agressions
similars.
Segons la interlocutòria, la
presó provisional es dicta en relació amb el delicte d’agressió sexual del 18 de gener i les dues agressions del 22 de gener, si bé existeixen indicis de dos delictes d’abusos sexuals i tres d’agressió sexual comesos en quatre dies. L’agressor va simular que era un repartidor i va abordar les víctimes
per darrere a l’interior de casa seva.

Cesc Gelabert i Anna Maleras,
Medalla d’Or al Mèrit Cultural

Gelabert i Maleras, el dia de l’entrega del guardó. Foto: Ajuntament

CULTURA4Els ballarins i coreògrafs Cesc Gelabert i Anna
Maleras van rebre el 14 de gener
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural en un acte al saló de Cent de
l’Ajuntament. Gelabert és veí
del Putxet i el Farró, mentre
que Maleras té la seva escola de
dansa a Sant Gervasi-Galvany.
Durant l’entrega del guardó,
l’alcaldessa Colau va destacar “la
vocació per l’educació, la capacitat de compartir coneixement
i la passió pel seu ofici” dels premiats. En el cas de Gelabert, el
guardó remarca la seva tasca per

connectar Barcelona “amb la
modernitat” en el món de la
dansa, la “qualitat” de les seves
creacions i la seva condició de
pioner en l’exportació de dansa
feta a Catalunya “d’alta qualitat”.
A Maleras se li reconeix el seu
“paper cabdal” en la internacionalització de Barcelona com a
centre mundial de dansa, generant l’entrada de nous corrents artístics i exportant-la com a centre de formació de primer nivell,
així com per la seva feina com a
formadora de generacions senceres de ballarins barcelonins.
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desconeguda
Una parròquia per
conèixer un altre Gaudí
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelona

rer Monges era la capella del conventcol·legi de la Congregació de Religioses de
Jesús i Maria. En marxar a Sant Gervasi, les
religioses van vendre l’edifici als Germans
de les Escoles Cristianes, els maristes, que
hi van instal·lar el seu noviciat i una escola
per a nois.

TESTIMONI DE LA HISTÒRIA
Però la història tenia altres plans per a l’edifici: durant la Setmana Tràgica de 1909,
l’endemà de la crema de la parròquia de
Sant Andreu, els revoltats el van assaltar, el
van saquejar i, finalment, el van incendiar.
Després, els maristes van vendre tota la
finca i la capella es va utilitzar com a magatzem de gra i llegum fins al 1923, en què
el bisbat de Barcelona va comprar el tem-

ple. L’any següent, per la festivitat de Sant
Pacià, va inaugurar-se la nova tinença parroquial, dependent de la parròquia de Sant
Andreu. Sant Pacià, finalment, va esdevenir parròquia el 1930.
El 1936, el comitè revolucionari local de
Sant Andreu va confiscar els locals parroquials i el temple es va convertir en menjador popular amb el nom de Menjadors
Durruti, funció que va acomplir fins al final

HORTA – GUINARDÓ/ Masia rural, palau residencial, zoològic, seminari... Les múltiples facetes de la històrica Granja
Vella de Martí Codolar, i els seus terrenys, són una mostra
de l’evolució del districte d’Horta-Guinardó al llarg del
temps. A més, la barreja d’estils estètics que acumulen les
parets de l’edifici l’han convertit en una joia arquitectònica
protegida com a Bé d’Interès Cultural Local.
L’origen de la granja es remunta al segle XVII, quan el
districte d’Horta-Guinardó era eminentment rural i es va
edificar la masia Can Gausachs. Així es va mantenir fins que,
al segle XVIII, la va adquirir la família Milà de la Roca, que a
l’inici del segle XIX va convertir la masia en una casa senyorial amb un estil afrancesat. Però no va ser fins a la meitat del
segle XIX quan el nou propietari, Lluís Martí Codolar, i la seva
família van omplir els jardins d’animals exòtics, cosa que va
donar lloc al primer zoològic de Barcelona.
Amb tot, l’ambient rural, la mística religiosa i l’elegància
senyorial es combinen a la Granja Vella de Martí Codolar en
una harmonia sense estridències que continua fascinant.
La trobaràs a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 15.

Foto: Ajuntament

La Granja Vella de Martí Codolar:
un lloc eclèctic per travessar el temps

de la Guerra Civil. A la façana principal de
l’edifici, sota diverses capes de pintura, encara s’hi poden distingir les sigles de la CNT
i la FAI.
Finalment, el 1985 van inaugurar-se les
pintures murals d’Eudald Serrasolsas i el
Crist Ressuscitat, tallat per l’escultor Juan
Maria Medina Ayllón, a la capella del Santíssim. Els mosaics de Gaudí van ser restaurats el 1988 per Lluís Bru.

L’olor de Cleòpatra i Maria
Antonieta, en un museu
EIXAMPLE/ Si Cleòpatra, Maria Antonieta o Coco Chanel visitessin avui la Dreta de l’Eixample, probablement
farien una parada al número 39 del passeig de Gràcia.
Aquí hi ha el Museu del Perfum, que aplega des de
mil·lenaris recipients egipcis, grecs i àrabs fins als més
actuals, passant per dos flascons que van pertànyer, precisament, a l’elegant reina que es mirava el món amb
supèrbia des del palau de Versalles. El museu, inaugurat
el 1963, compta amb una col·lecció de més de 10.000
flascons, un d’ells dissenyat per Salvador Dalí.
Foto: Ajuntament

La parròquia de
Sant Pacià es va cremar
durant la Setmana Tràgica i
va ser un menjador popular
durant la Guerra Civil

Foto: Ajuntament

SANT ANDREU/ En entrar a la parròquia de
Sant Pacià, al barri de Sant Andreu de Palomar, la mirada de seguida se’n va al terra. El
mosaic que el decora, elaborat pel marbrista Luigi Pellerin, és un disseny d’Antoni
Gaudí que té molt poc a veure amb la seva
etapa modernista –la més coneguda– però
que crida igualment l’atenció de tothom
qui el veu. Està fet de marbre i gres de diferents colors seguint formes geomètriques:
s’hi poden trobar motius florals i la representació de les lletres alfa i omega, símbols
del principi i la fi segons l’Apocalipsi.
Projectada l’any 1879 per l’arquitecte
andreuenc Joan Torras Guardiola, mestre
de Gaudí a l’Escola Provincial d’Arquitectura, la parròquia de Sant Pacià es va acabar el 1881 en estil neogòtic. Inicialment,
aquest temple situat al número 27 del car-
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Més que un parc: Can Dragó
o el pulmó verd del barri de Porta

NOU BARRIS/ Zones verdes, espais de joc,
instal·lacions esportives, piscines i zones de
passeig: tot això es pot trobar al parc de Can
Dragó, que en realitat és molt més que un
parc. Situat a mig camí entre l’avinguda Meridiana i Sant Andreu, i amb gairebé dotze
hectàrees de superfície, Can Dragó és un dels
pulmons verds més importants del barri de
Porta i del districte de Nou Barris. Per tot plegat, és un d’aquells llocs on ve de gust passar
el típic dia assolellat d’hivern que ja fa olor de
primavera.
Inaugurat a la dècada dels noranta, deu
el seu nom a una antiga masia del segle XVII
anomenada, efectivament, Can Dragó, que
va ser enderrocada l’any 1973. Des de la seva
creació, el complex s’ha anat ampliant fins a
esdevenir l’espai polivalent que és avui dia.

EL SOMNI DE TOT ESPORTISTA
Dissenyat per Enric Penyes, el parc de Can
Dragó no només compta amb nombroses
àrees públiques d’esbarjo i esplai per a tots
els visitants, sinó que té molt més a oferir, sobretot per als amants de l’esport. En les seves
prop de dotze hectàrees, s’hi poden trobar
les piscines cobertes més grans de la ciutat,
una pista d’atletisme o un poliesportiu, entre
d’altres.
UN TRESOR A DESCOBRIR A PEU O EN BICI
Qui vulgui fer exercici d’una forma més tranquil·la també trobarà en el parc de Can Dragó
el seu espai perfecte. Aquest tresor verd està
pensat especialment per a vianants i ciclistes:
el seu perímetre es pot recórrer fàcilment a
través dels bulevards flanquejats per arbres i

bancs que el separen de les seves instal·lacions esportives.
Passejar entre les acàcies, els pollancres i
els plataners, sigui caminant o en bicicleta,
pot ser un autèntic luxe i un petit retir entre
els enormes blocs d’edificis que hi ha al districte de Nou Barris.
ART I RECORD
Per si no n’hi hagués prou, Can Dragó també
té atractius artístics, entre els quals destaca
la rèplica d’una escultura de Pau Gargallo,
Els aurigues olímpics, situada sobre un promontori de gespa al mig del parc.
D’altra banda, també hi ha el monument
Tall Irregular Progression, de Sol LeWitt, en record a les víctimes de l’atemptat d’Hipercor
perpetrat per ETA el 19 de juny de 1987.

Foto: Ajuntament

El conjunt de Sant Martí de Provençals,
tota una lliçó d’història local
SANT MARTÍ/ Hi ha edificis que, si poguessin
parlar, serien els millors professors d’història
mai vistos. L’església, les tres masies i la rectoria que formen el conjunt de Sant Martí de
Provençals en són bons exemples. Convertits
en vells savis amb llargues barbes blanques,
aquests edificis oferirien una lliçó d’història
local als veïns actuals, que aprendrien com
era aquell vell municipi amb tradició agrícola,
durant tres segles independent, que va ser
annexionat a Barcelona l’any 1897.
Avui dia, l’església de Sant Martí de Provençals –unida a la rectoria per un petit pont
cobert– és un vestigi del passat que dona fe
dels esdeveniments que ha viscut el barri homònim. De fet, el temple és una reconstrucció
feta entre els segles XV i XVII, però la història
de la vila és molt més antiga: al segle X ja exis-

tia un petit nucli habitat i, molt abans, en
temps dels romans, aquesta zona ja es conreava. De la mateixa manera, l’estil arquitectònic de l’església també diu molt: la portalada
és gòtica, mentre que la resta de la façana i el
campanar són d’època barroca. Al timpà hi ha
un Sant Martí, tot i que no és la figura original –aquesta es va perdre quan l’edifici va ser
cremat l’any 1936–.
Ca l’Arnó, Can Planas i Can Cadena són les
tres masies que completen el conjunt. Avui
dia són equipaments públics al servei del veïnat del barri. Concretament, la primera
masia ha esdevingut una ludoteca; la segona,
un centre d’atenció a persones sense sostre,
i la tercera, un centre agrícola que disposa
d’un hort urbà i d’una granja, una funció que
connecta amb les arrels del barri.

Gràcia
La llar d’un pagès
gracienc
A qui conegui el passat de la Vila
de Gràcia no li semblarà estrany
trobar, caminant pel carrer Gran
de Gràcia, la masia Can Trilla.
Aquesta construcció rural de
planta rectangular, que data del
segle XVII, era la llar d’un pagès
benestant. Recordatori de les
masies gracienques, als cellers
de Can Trilla es premsava el raïm
i es feia oli amb les oliveres dels
camps que l’envoltaven.
L’habitatge estava situat al
cos central de la construcció.
Adossada a l’antiga façana principal, ara lateral, hi ha una capella barroca del segle XVIII on
destaquen les pintures de la cúpula, molt ben conservades, que
reprodueixen motius arquitectònics. La capella va acollir la comunitat religiosa dels franciscans
fins que l’orde va construir el
convent de Jesús el 1920.
D’altra banda, Can Trilla va ser
l’escenari de l’aplec de la Mare de
Déu d’Agost, màxima manifestació de la cultura popular gracienca, l’any 1817. Actualment,
és una residència de monges.
LA PITONISSA DE FRANCO
La masia Can Trilla amaga un detall curiós: és el lloc on va ser enterrada Ramona Llimargas, que
era ni més ni menys que la pitonissa de Francisco Franco. Diuen
que el dictador creia que aquesta
dona, a més de ser la seva vident,
era la seva intermediària amb
Déu i que ella el va ajudar a guanyar la Guerra Civil.
Foto: Ajuntament

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat al govern espanyol un nou fons Covid per
compensar amb 662 milions d’euros els sectors més afectats per les restriccions. Segons
l’entitat, les restriccions han causat unes pèrdues a aquests sectors de 2.071 milions.

Els restauradors lamenten que
el canvi d’horari és“testimonial”
HOSTALERIA4El Gremi de Restauració ha qualificat de “relaxació testimonial” l’ampliació de
l’horari dels bars i restaurants
anunciada el 4 de febrer i que significa que hi hagi una hora més
per esmorzar (7.30 h-10.30 h) i
una hora més per dinar (13.00 h16.30 h) des del 8 de febrer.
En un comunicat, l’entitat
assegura que les franges d’esmorzars i dinars “impossibiliten
dissenyar els torns de personal de
forma adequada”. El director del
Gremi, Roger Pallarols, ha assegurat que la Generalitat “pretén
allargar eternament l’actual atu-

Bars i restaurants
poden obrir una hora
més en la franja
d’esmorzars i dinars
rada de l’economia” i ha acusat
Salut de “viure d'esquena a la realitat i al drama que viuen milers
d’empreses i famílies”.

Les llibreries ja poden obrir
sense restriccions horàries

CULTURA4Després de les restriccions patides durant les últimes setmanes, les llibreries ja poden tornar a obrir sense limitacions horàries gràcies als canvis
anunciats per part del Govern el
passat 4 de febrer.
Les restriccions que es van
aprovar després de Nadal van
provocar que les llibreries de menys de 400 metres quadrats haguessin de tancar els caps de setmana i les que passaven aquesta
mida van haver d’abaixar la persiana cada dia. Això va provocar
fortes crítiques entre el sector,

que va denunciar que la Generalitat no tenia en compte el component cultural d’aquests negocis.
Així doncs, el 4 de febrer l’executiu català va anunciar que el
Govern passava a considerar les
llibreries “establiment cultural”,
cosa que significa que queden al
marge de les mesures restrictives que afecten els comerços. Sí
que es mantenen les limitacions
d’aforament.
Des del Gremi de Llibreters
han celebrat la decisió després
d’haver estat molt crítics les darreres setmanes.

Roger Pallarols veu insuficients els canvis. Foto: Roger Cadanet/ACN

Per la seva banda, PIMEComerç i Foment Comerç consideren “insuficients” les noves
mesures, especialment pel que
fa als comerços i a la restauració. Les dues patronals veuen
“adient” l’ampliació comarcal
del confinament per “acabar
amb l’aïllament comercial de
milers d’establiments”, però avisen que els nous horaris per a

bars i restaurants segueixen
“ofegant els professionals” perquè no permeten “operar dins
un marge de viabilitat dels negocis”. Al mateix temps, reclamen que s’hauria de permetre
l’obertura del comerç en cap
de setmana i la dels establiments de més de 400 metres
quadrats, si cal, en aquest cas,
amb acotament d’espais.

Les restriccions del comerç ja no afecten les llibreries. Foto: ACN
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Cinema | Celebrada l’11a edició del BCN Sports Film Festival

Ni tan sols la pandèmia va evitar la celebració de l’11è BCN Sports Film Festival durant el
mes passat. Enguany, el festival ha tingut una part presencial (amb aforaments reduits)
en espais com el Museu Olímpic de Montjuïc, però també s’ha fet de forma telemàtica.

Ascens o permanència?
Partits clau per al Jesús-Maria
Pau Arriaga
SANT GERVASI
Els dies 13 i 20 d’aquest mes estan marcats en vermell al calendari del Jesús-Maria. El conjunt
de Sant Gervasi es jugarà, en
aquestes dues jornades, l’accés a
la segona fase per aspirar a l’ascens a la Segona B de futbol sala
o bé per jugar per la permanència a Tercera Divisió.
El calendari, però, ha volgut
que l’equip de Juan Esteban Pinilla se la jugui contra els dos millors de la categoria: superat el
partit contra l’Estel Vallseca, el Jesús-Maria jugarà el dissabte 13 a
la pista del líder, l’AE les Corts
UBAE (a la primera volta els de
Sant Gervasi van perdre per 3-5
contra el conjunt cortsenc), mentre que una setmana més tard, en
l’últim partit d’aquest primer
tram de la lliga (els de Sant Gervasi tindran jornada de descans
per la configuració imparella d’equips) l’equip rebrà l’AE Xarxa

La primera fase de la temporada és a punt d’acabar. Foto: JMSG

Horta el dissabte 20 en una tarda que promet emocions fortes.
Això, però, obliga l’equip a fer
els deures si no vol convertir-se en
un espectador impotent en la
darrera jornada, l’últim cap de
setmana d’aquest mes, quan els
seus rivals sí que tindran l’ocasió
de sumar més punts.
Els tres primers classificats de
cadascun dels quatre grups, és a
dir, els 12 millors de la categoria
al final de la primera fase, tindran
dret a seguir somiant amb l’as-

cens. Se subdividiran en dos
grups de sis, que tornaran a jugar
tots contra tots. Els dos campions
de cada grup es jugaran l’ascens
a Segona B en una eliminatòria
play-off a partit únic.
En canvi, els equips que acabin la primera fase entre la quarta i la novena plaça de cadascun
dels quatre grups aniran a parar
a quatre nous grups de sis conjunts cadascun, que tindran com
a objectiu evitar el descens a la Divisió d’Honor Catalana.

L’Handbol la Salle Els Escolapis
suma les dues
jugaran la Copa
primeres victòries Federació
Triomfs a casa i al Vallès
Oriental. L’Handbol la
Salle Bonanova va estrenar-se, per fi, a la Lliga Catalana sènior masculina el darrer
cap de setmana del mes passat
derrotant el CH Cardedeu en
dues ocasions (21-32 al Vallès i
30-20 jugant com a local).
Això deixa l’equip com l’únic
del grup B que ha guanyat tots els
compromisos que ha afrontat
fins ara, tot i que la gran majoria
dels seus rivals han jugat, com a
mínim, dos partits més que el
conjunt de Gerard Tarrats.
D’aquesta manera, després
d’un gener amb una doble cita,
aquest mes es presenta molt més
intens, si no hi ha problemes per
coronavirus. La primera doble
cita per als de la Bonanova serà
el segon cap de setmana d’aquest mes, contra el CH Canovelles (el dia 20 a casa i l’endemà
de nou al Vallès Oriental). El
doble repte que els de Tarrats
afrontaran la setmana següent
serà contra el Gavà, amb el primer partit al Baix Llobregat.

Foto: Instagram (@epsbasquet)

Gràcies a l’acord entre
les federacions catalana
i espanyola de bàsquet,
els equips de Copa Catalunya
jugaran en aquesta atípica temporada 2020-21. La categoria
(masculina i femenina) passa a tenir caràcter de Campionat d’Espanya de Primera Divisió.
En el cas dels Escolapis, però,
l’equip ha volgut renunciar a
competir per l’ascens a EBA (decisió compartida per altres conjunts), de manera que jugaran la
Copa Federació. Els Escolapis
formen part del grup 1 d’aquesta competició, juntament amb
l’UBSA de Sant Adrià, el CB Santa Coloma i el Vive El Masnou. Els
partits, si no hi ha cap contratemps, arrencaran el 7 de març.

Un sistema de pensions més just
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» 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
4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sistema 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, Seguretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han flexibilitzat els criteris per accedir a l’ingrés mínim vital.
Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

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

se a partir del primer fill donarà accés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pensions 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 sistema reconeixia aquest complement només a les dones que fossin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’incapacitat, jubilació o viduïtat. El ministre Escrivá –que ha detallat que

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones

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-

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

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una caiguda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.
Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com dones tindran dret al nou complement, 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 acreditar, 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’Unitat de Convivència per tal de facilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a persones que viuen a centres residencials de caràcter no permanent, com albergs o cases d’acollida. També s’introdueix el concepte “unitat de convivència independent” en casos de violència masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es possibilita que situacions determinades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.
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| Werewolf
A Werewolf: The Apocalypse et convertiràs en un guerrer licantrop que
s’oposa a la civilització urbana. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series X.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Universitat de Barcelona

La seva cara ens va començar a sonar
per les seves aparicions a sèries de
TV3, però el seu nom es va fer gran en
la indústria del cinema català i espanyol quan va protagonitzar Pa negre
l’any 2010. Amb aquesta pel·lícula,
Nora Navas (Barcelona, 1975) va guanyar el premi Goya i la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià com a
millor actriu protagonista. En aquests
anys, Navas no ha parat i l’hem vist,
per exemple, a l’aclamadíssima Dolor
y gloria i a la sèrie d’èxit Les de l’hoquei.
Ara, està nominada al premi Gaudí a
millor actriu pel seu paper d’Enriqueta Martí a La vampira de Barcelona,
una de les poques pel·lícules en català i la favorita d’aquesta edició.

Vespres d’hivern
Malgrat la pandèmia que tot ho complica, la Universitat
de Barcelona ha decidit apostar un any més per la cultura i ha organitzat la sisena edició del cicle de concerts Els
Vespres d’Hivern. Així, el magnífic Paranimf (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585) acollirà dos concerts –el de Lu
Rois i el d’Anna Andreu–, que hauran de tenir menys públic que mai per raons òbvies. Alhora, les dues actuacions es retransmetran en streaming per tal que
tothom en pugui gaudir des de casa. Això sí, per al
format virtual també caldrà una inscripció prèvia.
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La seva carrera com a actriu

Va guanyar el Goya pel seu paper a ‘Pa negre’ el 2010

Rebre una nominació als premis Gaudí

QUÈ HA FET

Com a millor actriu per ‘La vampira de Barcelona’, la favorita

...

Opinen que es mereix el guardó

A LES XARXES

Teatre

R

La fitxa

La seva interpretació a la pel·lícula ha agradat molt

Música

Pelis i sèries

Pedres a la butxaca
Kaouther Adimi

Els ulls de Dalton
Iñaki Garz

Viatge en espiral
Lildami

Noticias del gran mundo
Paul Greengrass

Una jove algeriana establerta a París ha de
tornar al seu país d’origen per assistir al casament de la seva germana petita. Dies
abans del viatge comença a sentir inquietud: és autosuficient i està ben posicionada, però continua soltera. L’opinió de
la seva mare sobre això la submergirà en
un mar de dubtes. Pedres a la butxaca (Periscopi), en català gràcies a Anna Casassas.

Allò que els ulls no veuen es fa visible dins
el nostre cap. Aquest és el principi que regeix la línia argumental d’aquesta obra.
El protagonista, J.R., es val d’aquest precepte per dur a terme un exercici introspectiu a la recerca del perdó per un
acte comès en el passat. El que els seus
ulls no poden veure, ho veu el seu cap.
A l’Escenari Joan Brossa de Barcelona.

Damià Rodríguez, el nom real del cantant
Lildami, ha publicat el seu segon disc,
Viatge en espiral (Halley Records). En una
entrevista amb l’ACN, el terrassenc ha explicat que el nou àlbum té lletres “més
madures” i que és “molt més variat” que
el primer; de fet, fins i tot hi ha inclòs una
havanera. També hi ha col·laboracions
amb artistes com Albert Pla i La Casa Azul.

Un veterà de la guerra civil estatunidenca,
el capità Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks),
viatja de ciutat en ciutat narrant notícies.
Un dia, a Texas, coneix una nena de 10
anys que va ser segrestada per una tribu,
amb qui s’ha criat. El capità Kidd decideix
tornar-la a la seva família biològica. Un
film estrenat el 29 de gener als cinemes
i que arribarà a Netflix el 10 de febrer.
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ESTILS DE VIDA
Protegir els ulls de les pantalles
i

SALUT

reballar davant l’ordinador, socialitzar a través del mòbil i
desconnectar mirant una sèrie a la tele. Així és, si fa no fa,
la realitat de cada cop més gent. En definitiva, una vida
entre pantalles. Segons la Societat Espanyola d’Oftalmologia
(SEO), no està demostrat científicament que la llum blava de
les pantalles afecti negativament la vista ni que arribi a provocar ceguesa, però alerta que aquesta sobreexposició ha desencadenat “noves patologies”. El problema, diuen des de la SEO,
és que forcem la vista per “mantenir l’enfocament en un objecte que es troba a una distància curta” i que, “inconscientment,
la mitjana de parpellejos per minut baixa considerablement”.
Això fa que els ulls s’assequin i s’irritin i provoca fatiga ocular. El
Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes, així com molts altres
experts, engloben aquests símptomes dins de l’anomenada
síndrome visual informàtica, i ofereixen alguns consells per
pal·liar-ne l’impacte. Recomanen apartar la mirada de la pantalla durant vint segons cada vint minuts, regular la brillantor de
la pantalla, recordar parpellejar amb freqüència i fer servir gotes humectants (llàgrimes artificials) quan sigui necessari.

T

Les claus
DESCANSOS

Els experts aconsellen apartar la mirada de la pantalla
durant aproximadament vint segons cada vint minuts

BRILLANTOR

És recomanable regular la brillantor de les pantalles
perquè no sigui ni massa intensa ni massa tènue

PARPELLEIG

Recorda parpellejar amb freqüència per evitar la sequedat
ocular: deixem de fer-ho inconscientment davant la pantalla

GOTES

Si tot i això et notes els ulls molt secs, pots fer servir gotes
humectants, també conegudes com a llàgrimes artificials
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