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Les lluites en defensa 
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¿Pot afrontar el futur immediat
amb optimisme un sector, el de
l’esport, que ha perdut 1.350
milions d’euros des de l’inici del
coronavirus? Com tots els as-
pectes de la nostra vida, l’activi-
tat esportiva ha hagut d’adaptar-
se a la realitat de la pandèmia.
Durant uns mesos, ho va fer
traslladant-se a suports digitals
(les sessions d’entrenament i
les dinàmiques grupals amb
aplicacions com Zoom van ser
una constant durant bona part
de l’any passat) i més recentment
les competicions han pogut tor-
nar a disputar-se, primer sense
públic i des de finals de març
amb limitacions d’aforament.

L’evidència, però, que la Co-
vid-19 ha estat un cop duríssim
d’encaixar per a l’esport de casa
nostra es pot extreure d’un estu-
di del Consell Català de l’Esport,
que diu que tres de cada quatre
clubs del país han perdut ingres-
sos respecte del 2019, tres de
cada 10 entitats han perdut tre-
balladors si es mira aquest mateix
any i un terç han hagut d’acollir-
se a expedients de regulació d’o-
cupació, temporals o definitius.

Igualment, sis de cada 10
entitats han perdut massa social.
En aquesta estadística també
s’inclouen gimnasos, que xifren
entre el 10 i el 15% la quantitat
d’abonats que s’han donat de
baixa cada cop que han hagut de
tancar les seves portes.

“GENERAR VALOR”
“Els grans patrocinadors han
continuat amb nosaltres, tot i que
és cert que algun de petit sí que
ha marxat. També hem perdut
ingressos amb esdeveniments
especials i molt importants per a

la nostra economia, com la Gra-
nollers Cup, que l’any passat es
va haver de suspendre i que
aquest 2021, de moment, sembla
que tira endavant. Veurem...”, ex-
plica a aquesta publicació Jordi
Capdevila, membre de la junta
directiva i responsable de Màr-
queting i Patrocini del Balon-
mano Granollers.

Capdevila assegura que, cada
cop més, troben que les empre-
ses demanen més que una sim-
ple publicitat estàtica. “Ja no
només es tracta d’intentar cap-
tar més clients o de mantenir els
que tenim: hem de generar va-
lor per la vinculació que tinguin
amb nosaltres”, apunta. En
aquest sentit, les xarxes socials
són clau. “Aquí és on estem fent
un gran esforç per crear una es-
tructura capaç de donar respos-
ta a les necessitats digitals de les
empreses”, detalla.

El vicepresident apunta que el
club, com tots els sectors econò-
mics, viu una davallada d’ingres-
sos i ha hagut d’aplicar ERTOs.
“Els poders públics ens han d’a-
judar, no sé amb quina fórmula,
però és evident que els clubs
s’han menjat els recursos que te-

nien i aquí és on han d’intervenir
les administracions”, afegeix, al-
hora que diu que els pressupostos
d’aquesta temporada i del curs
que ve seran “de transició” i aven-
tura que el de la temporada 2022-
23 podria ser “expansiu”.

“UN ANY HORRORÓS”
L’Snatt’s Sant Adrià, per la seva
banda, ja va patir les conseqüèn-
cies i les dificultats econòmiques
l’estiu de l’any passat, quan va ha-
ver de renunciar a l’ascens de ca-
tegoria (hauria tornat a la màxi-

ma categoria del bàsquet estatal
femení) per la impossibilitat de
trobar el múscul financer neces-
sari (uns 200.000 euros).

El seu president, Pepe Aneas,
és contundent i considera que el
2020, econòmicament, ha estat
“un any horrorós”. “Teníem una
bossa de patrocinadors molt

bona i calculo que n’hem perdut
un 70%, és una bestialitat”, la-
menta, assegurant que alguns
d’aquests eren renovacions que
només estaven pendents de la
signatura del contracte.

Aneas apunta també que la
majoria dels anunciants que han
perdut estan lligats a la no pre-
sència de públic a les graderies.
El sènior de l’equip lila va poder
tornar a tenir aficionats al seu
pavelló el passat 20 de març, un
any i 12 dies després de l’últim
cop (el 8 de març del 2020).

L’esclat de la Covid-19, doncs,
ha castigat encara més les arques
d’una entitat que encara arros-
sega alguns deutes de les dues
temporades que va passar a la
màxima categoria del bàsquet es-
tatal femení. “Trigarem a recu-
perar el nivell que teníem fa
tres anys”, assegura el presi-
dent del club adrianenc a aques-
ta publicació. 

A LES PORTES DEL CENTENARI
Per últim, la Unió Esportiva de
Sants compta enrere els mesos
que falten per a la celebració del
seu centenari, el 2022 (el club es
va fundar el 26 d’abril del 1922)

i ja té coll avall que l’aniversari no
serà com hauria volgut. 

La presidenta del club, Mont-
serrat Dot, explica que estan bus-
cant un sponsor que els permeti
“assumir els costos extra que tin-
drà un esdeveniment així”, tot i
que assegura que “la situació ac-
tual complicarà poder tirar en-
davant les celebracions” tal com
els hauria agradat fer-les. 

La dirigent admet que l’estiu
de l’any passat ja van preveure
“una temporada complicada” i
van ajustar el pressupost. Això,
per exemple, es va transformar en
una reducció de 12.000 euros en
el primer equip, que actualment
juga al grup 5 de la Tercera Divi-
sió del futbol masculí.

El club, per tant, considera
que els números d’aquesta tem-
porada i del curs que ve hauran
de ser “de supervivència” i que
de cara a la 2020-23 es podria
pensar a créixer de nou. Això,
però, està lligat al fet que no pari
d’entrar públic a l’estadi on ju-
guen. “És clau des del punt de
vista esportiu i també per captar
més recursos en forma de pa-
trocinadors”, conclou la presi-
denta del club barceloní.

Pau Arriaga
GRANOLLERS

El rivalmés difícil de tots
» L’impacte del coronavirus en l’esport català és demolidor: 1.350 milions de pèrdues en un any
» El BM Granollers, el Femení Sant Adrià i la UE Sants expliquen com han viscut el complicat 2020

Després d’un any amb les graderies buides (esquerra) els aficionats poden tornar a gaudir de l’esport en directe (dreta). Fotos: BMG i FSA

Tres de cada quatre
entitats del país 
van perdre ingressos
respecte del 2019
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La víctima de la viola-
ció múltiple de Saba-

dell està passant un tràn-
gol gros en el judici a l’Audiència de
Barcelona, amb interrogatoris molt
durs, començant pel fiscal i ara per una
advocada de la defensa. La noia ha de
repetir diversos cops: “Això ja ho he ex-
plicat”. Destrossada!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un jugador del Cadis
insulta amb un insult

racista Diakhaby, el Va-
lència marxa del camp i torna minuts
després sense Diakhaby però amb
el jugador del Cadis al terreny de
joc. És difícil lluitar contra el racisme
quan l’agressor segueix al camp i l’a-
gredit ha de marxar.

@andreuginola

Sorprèn la substitució
de Cuevillas. Les seves

reflexions deien que ju-
gar-te la inhabilitació per qüestions
simbòliques sense fons no cal, que
s'ha de fer amb estratègia. I crec que és
una persona que de conseqüències ju-
rídiques en sap una estona. Pur des-
gavell intern de Junts.

Que comenci l’allau
de notícies i declara-

cions de polítics criti-
cant que la gent s’ha relaxat i dient
que per això s’han d’endurir les res-
triccions, encara que la gent s’hagi re-
laxat perquè les restriccions s’havien
relaxat. Perquè, passi el que passi, tot
és culpa de la gent.

@jmangues@punsix

La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el tu-

risme, i això contribueix de manera decisiva que el nos-
tre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel cen-
tre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.

Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciu-
tat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del llo-
guer residencial. Per força hi ha hagut un cert retroba-
ment de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.

Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també pro-
blemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’ac-
tivitat turística té uns costos que no assumeix el sec-
tor sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Al-
guns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’al-
tres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.

En tot cas, quan es planteja el debat sobre el tu-
risme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes be-
neficis econòmics que aporta el sector. Són innega-
bles: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aques-
ta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal sa-
ber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris. 

En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els econo-
mistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els mu-
nicipis més turístics, la renda de la població és signi-
ficativament més baixa. Com més especialització tu-
rística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

rístics no són més rics, sinó més pobres que els muni-
cipis semblants però que es dediquen a altres activitats. 

Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la pobla-
ció, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.

En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cer-
car alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turís-
tica per produir menys externalitats negatives?

Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’atu-
rada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nos-
tres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra econo-
mia. No hi ha més remei.

De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espon-
tània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alterna-
tives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de pre-
carietat i d’empobriment. Redimensionar els llits tu-
rístics del país a uns nivells sostenibles permetria, pot-
ser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emer-
gir mai a causa de la forta inèrcia turística.

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

@PatrickurbanoR
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De Santa Perpètua a Arizona: 
la vida ‘al desert’ de Xavi Bravo1

2
Entitats denuncien la manca d’un pla 
per eliminar l’amiant a Mollet

Un menor detingut per 
apunyalaments a Montornès

La Policia Local de Parets 
enxampa quatre lladres en tres dies

La sala de jocs de Mollet tirarà 
endavant tot i la discòrdia

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@albaverges: Les dosis de Pfizer han arribat
per continuar la vacunació de majors de 80 i
ben aviat de menors de 80. La vacunació
amb AstraZeneca segueix a 31 punts del país.

@tsj_cat: El jutjat de vigilància penitenciària
1 de Barcelona estima el recurs del ministeri
fiscal i revoca el tercer grau de les internes
Dolors Bassa i Carme Forcadell.

#TombenElTercerGrau

@maticatradio: Laura Borràs: “Jaume
Alonso-Cuevillas i jo ja havíem acordat
abans que sortiria de la mesa, però amb
l’entrevista a Vilaweb s’ha precipitat tot”.

#ApartenCuevillas #MésVacunes

Els semàfors

L’Ajuntament de Mollet ha
inaugurat un servei de suport i
assessorament per a persones
del col·lectiu LGTBIQ+. A més,
ha posat en marxa, de nou, el
programa Estimar no fa mal
per prevenir les agressions

masclistes entre adolescents.
pàgina 11Aj. de Mollet

Aquesta setmana s’ha conegut
que les obres de construcció de

l’estació intermodal de la
Llagosta arrencaran a principis
de l’any que ve. Adif ho ha
confirmat a l’alcalde de la

Llagosta, que ha mostrat la seva
satisfacció per aquest anunci. 

pàgina 17Adif

Ahir es va celebrar la primera
activitat d’un cicle formatiu
pensat per donar eines per

prevenir el suïcidi entre joves i
adolescents. Dijous que ve i el

dia 22 se’n faran més. El
consistori perpetuenc ha

organitzat aquestes activitats. 
pàgina 17Santa Perpètua

Safata d’entrada

Aprovem el pressupost a
finals de març i si podem
recuperarem el temps

perdut, però s’ha de saber que
Ara Parets ERC no va voler
aprovar el pressupost del 2021
quan tocava, el desembre de
2020.

Des de Sumem Esquerres a
Parets encara no entenem per
què ERC no va voler, de cap
manera, aprovar el pressupost
municipal per al 2021 dins del
termini lògic, que és abans del
30 de desembre de 2020. Des-
coneixem els interessos que
defensaven els seus regidors
amb aquesta paràlisi. Potser
tenien enveja dels seus col·le-
gues a la Generalitat, on go-
vernen amb Junts per Catalu-
nya i han funcionat molt temps
amb pressupostos prorrogats.

Sense pressupost del 2021 fins al març
per Sumem Esquerres a Parets

Una llàstima, perquè això in-
dica un menysteniment i un
perjudici cap als ciutadans
considerable. La paràlisi és
gran. Suposem que els regi-
dors d’ERC a Parets van voler
copiar el mal funcionament
de la Generalitat, que té atu-
rat el país mentre, per exem-
ple, els bascos avancen que se
les pelen.

No aprovar el pressupost
vol dir paralitzar l’Ajunta-
ment i això és el que ha pas-
sat a Parets. Un desgavell que
nosaltres ja vàrem anunciar i
que no enteníem. Ara ho hem

entès: una incompetència d’alt
voltatge, un mirar-se al melic
i un distanciament del poble
notori. Uns incompetents amb
més de 500 factures per tra-
mitar el 30 de desembre pas-
sat a via pública per un import
d’un milió d’euros, amb el
que això suposa de perjudici
per als proveïdors.

La incompetència i la in-
cultura són males compa-
nyies. Ho va dir Merkel: hem
de destinar molts diners a
educació perquè els igno-
rants i els incompetents ens
surten molt cars.
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Mirada pròpia

N

El turisme té al davant l’oportunitat de trans-
formar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Cata-

lunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint–en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’ha-
víem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a vi-
sitants, residents i organitzacions implicades.

Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara de-
cididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicar-
s’hi. La formació i el coneixe-
ment esdevenen un element cab-
dal per al dia de demà d’un sec-
tor fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qua-
litat i el desenvolupament soste-
nible, al servei de la societat. 

Segons el meu parer, les uni-
versitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recu-
peració i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.

Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificar-
ne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els can-
vis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només ate-
nem les necessitats actuals del sector, deixarem enre-
re els estudiants i, a més a més, perjudicarem la com-
petitivitat i el progrés social. 

Les habilitats que necessitaran els futurs profes-
sionals del turisme probablement no seran gaire di-
ferents de les actuals, però l’experiència de la pan-
dèmia farà avançar més ràpidament i amb més for-
ça cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de tre-
ball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències di-
gitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara preci-
sament estem vivint. 

L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món can-
viant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’es-
coles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objec-
tiu de formar les persones perquè siguin capaces de li-
derar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci reali-
tat aquesta visió.

El sistema d’educació superior ha de combinar ver-
satilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, ho-
teleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Bar-
celona, estem en contacte amb el sector, del qual tam-
bé formem part, i constatem aquesta necessitat d’a-
daptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

cions que té el turisme per a la societat, intuir les ne-
cessitats i les voluntats dels viatgers i generar una ofer-
ta turística sostenible d’acord amb la identitat i el pai-
satge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el dià-
leg social necessari perquè la reactivació i transforma-
ció del sector es desenvolupi de manera sostenible, res-
pectuosa i fonamentada.

L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals for-
mats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sec-
tor coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,

la base de la recerca ha de trobar-
se en els reptes que afronta el sec-
tor i aquells aspectes que la so-
cietat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat. 

A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de re-
cerca de referència, on es gene-
ra un gran coneixement. D’a-
quest coneixement s’ha de no-
drir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord

de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educa-
ció superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actu-
al crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?

Estic convençuda que l’impuls de la formació i la re-
cerca és la millor via possible per a un sector turístic sos-
tenible i per a unes destinacions igualitàries i cohe-
sionades. Potser la millor garantia de futur. 

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Una noia de 18 anys ha rebut sis denúncies per estafes que
no ha comès. De fet, segons El Periódico, la van estafar a

ella quan va voler comprar un gos per internet i els suposats
venedors li van suplantar la identitat per delinquir.

“Ganes de queem torneu a veure”. Amb aquesta frase
ha promocionat Amazon la sèrie sobre Sergio

Ramos. Sí, amb l’error inclòs. La plataforma s’ha inspirat en
la lona gegant de Joan Laporta, però ha ficat la pota.

Esther Martín, María Pérez i Paula López són tres estudiants
de batxillerat d’Alcañices (Zamora), un poble de mil

habitants, i han obligat la Unió Europea a rectificar un text
sobre els refugiats en què se’ls vinculava amb el terrorisme.

Diuen que els gossos són el millor amic de l’home, però
sembla que no sempre és així. A Dallas (EUA) un gos

ha estat enxampat per una càmera de seguretat mentre
robava un paquet que havia rebut la seva veïna a casa.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Formació en turisme, garantia de futur
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@murcianobasado: Durante tres meses
creí en serio que Barcelona no tenía ape-
nas peluquerías pero que estaba llena de
peluquerías para perros («perruqueries»).

@iescolar: Sánchez espera alcanzar los
10 millones de vacunados en la primera
semana de junio y los 33 millones a fina-
les de agosto. 

@carlosaspe: Mi abuela murió el último
año pero hemos hecho monas con su receta
y toda la casa huele como si ella estuviera
aquí. Tradiciones para viajar en el tiempo.

Tribuna

Rebo un missatge de veu d’un amic seriós, di-
ligent, responsable i intel·ligent que es dedi-
ca a l’ensenyament per una sana i sincera vo-
cació d’acompanyar els més petits en el seu

procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més so-
vint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tran-
quil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.

És una broma, naturalment. El meu amic encara re-
geix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El mis-
satge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’es-
cola també hi juguen. Els he explicat que com a joc or-
ganitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el con-
verteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en con-
tra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treu-
re-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que po-
sen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gau-
deixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.

Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica si-
tuacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenen-
tatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis. 

Pares i mares convençuts que el futur del seu fill de-
pèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irre-
versible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo. 

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares vo-
lent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.

És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les vo-
retes. Són sempre els més actius i els que generen di-
nàmiques ambientals més estranyes. 

També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova ca-
tegoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alli-
berat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràc-
tica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura. 

Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire re-
sultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà fer-
ho –per motius similars– de l’administració i dels pe-
dagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps re-
bent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Hau-
rem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i ma-
res implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, so-
bretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola. 

Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, diver-
tint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la gui-
tarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’esco-
la no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany. 

Per cert, quina mandra viure de nen en segons qui-
nes cases!

Flaixos

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que

entenguessin que no
podien desentendre's 
dels fills, però no els
demanàvem que es

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“
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La plaga dels pares i mares a les escoles
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Granollers

A concurs la neteja d’espais
verds per gairebé 3 milions

URBANISME4L’Ajuntament de
Granollers ha fet públic el con-
tracte de la neteja i conservació de
les places, parcs, jardins d’algunes
dependències municipals i dels es-
pais verds de titularitat pública. 

Segons la documentació del
concurs públic, el contracte s’a-
llargarà durant dos anys i l’em-
presa guanyadora percebrà
2.889.742 euros. Així mateix, el
contracte entrarà en vigor des de
l’1 de juny de 2021 fins al 31 de
maig de 2023. D’altra banda, se-
gons indica la documentació,
l’empresa guanyadora haurà de

dur a terme quatre tipus d’activi-
tats. El primer tipus consistirà en
tasques de neteja dels parcs de Lle-
doner, Ponent i Firal, o les places
toves de la ciutat. A més, en aquest
primer lot l’empresa haurà de
“desenvolupar les feines amb un
projecte d'inserció laboral de per-
sones amb discapacitat”. El segon
consistirà en la neteja i conserva-
ció de les àrees de jocs infantils,
llacs i fonts de la ciutat, el tercer en
la neteja i conservació de la jardi-
neria dels espais verds i el quart en
tasques de conservació de jardi-
neres del centre de la ciutat.

SOCIETAT4El contracte de 50
anys de l'Ajuntament de Grano-
llers amb Sorea arriba a la seva fi.
Serà l'octubre d'aquest any quan
l'empresa privada deixi de ser
concessionària de la distribució
de l'aigua a la ciutat. És per
aquest motiu que dimarts 6 d'a-
bril una desena d'entitats es va re-
unir a la Porxada per presentar la
Taula de l'Aigua de Granollers.
Aquesta iniciativa demana que “el
subministrament d'aquest servei
bàsic passi a mans de l'adminis-
tració pública”. És a dir, la mu-
nicipalització de la xarxa.

Entre les organitzacions que
van participar en l'esdeveni-
ment de presentació hi ha Es-
querra Republicana, la CUP,
Podem, La Magrana Vallesana,
la Taula de l'emergència climà-
tica, l'ANC, Granollers Pedala i
la CNT. “Esperem noves adhe-
sions”, van explicar els inte-
grants de la plataforma.

La taula sorgeix una setma-
na després que un informe mu-
nicipal desvelés que la xarxa
d'aigua de la ciutat té més d'un
40% de canonades que cal can-
viar perquè són de fibrociment.

Suu visita Granollers 
amb el seu disc ‘Ventura’

CULTURA4Després de conver-
tir-se en una de les artistes ca-
talanes més escoltades el passat
estiu amb la seva cançó Tant de
bo que es va fer famosa, entre
d’altres, per ser la melodia esti-
val de TV3, Suu reprèn l'activi-
tat aquesta primavera per tor-
nar-nos a acompanyar ara que
arriba el bon temps.

La cantant barcelonesa de 21
anys que es va donar a conèixer
el 2016 després de guanyar un

premi Enderrock actuarà aquest
diumenge 11 d'abril al Teatre Au-
ditori de Granollers. Ho farà
amb el seu segon disc Ventura,
que ha fet les delícies dels oients
i de la crítica i que amb vuit te-
mes en castellà i català és un cant
a les ganes de viure.

Acompanyada per la seva
banda integrada per vents, ba-
teria i veus corals, Suu oferirà 75
minuts de concert a partir de les
cinc de la tarda.

Una imatge d’arxiu del parc de Lledoner. Foto: Ajuntament de Granollers

Suu. Foto: Teatre Auditori Granollers

Economia | Aprovat per unanimitat el pla de xoc
Els grups municipals han aprovat al Ple de l’Ajuntament de Granollers 
i per unanimitat un pla de xoc contra la crisi de la Covid-19. En total es

destinaran 1,7 milions d’euros a pal·liar els efectes socials de la crisi sanitària. 

SANITAT4Dimecres el Govern de
la Generalitat anunciava que tor-
nava el confinament comarcal a
Catalunya. Contra el que podria
semblar, la decisió no tenia res a
veure amb les vacances de Set-
mana Santa i un hipotètic crei-
xement dels casos de Covid-19
per la relaxació de mesures du-
rant el període festiu. De fet,
aquesta situació futura és el que
preocupa els hospitals de la co-
marca, que des de finals de març
estan visibilitzant un augment de
casos que pot posar en risc l’o-
perativitat dels centres mèdics. 

“Hem anat incrementant en
les darreres setmanes, però l'e-
fecte de Setmana Santa s'espe-
ra de cara a la setmana vinent”,
expliquen des de l’Hospital de
Granollers. En el cas de la capi-
tal vallesana, les xifres han ex-
perimentat ja un notable crei-
xement respecte a finals de
març. Així, actualment hi ha 58
persones ingressades per coro-

navirus, 20 més que el 24 de
març. Tot i això, hi ha espai per
a l’optimisme en un altre àmbit.
Segons relaten des del centre, “la
campanya de vacunació de pro-
fessionals ha finalitzat amb un
90% de persones vacunades” i
ara l’hospital comença a vacunar
aquells professionals que no

van poder accedir a la primera
vacunació. 

Pel que fa a la resta d’hospitals
de la comarca la situació és dife-
rents. A Mollet aquesta setmana
hi havia 33 persones ingressades,
set menys que la setmana ante-
rior, i a Sant Celoni només són set
els casos, un més que fa set dies. 

Dona vacunant-se a l’Hospital de Granollers. Foto: Hospital de Granollers

Hospitals en alerta màxima
després de Setmana Santa 

» El 90% dels professionals de l’Hospital de Granollers, ja vacunats
» A Sant Celoni i Mollet el número d’ingressats s’estabilitza

La  Taula de l’Aigua exigeix 
la municipalització de la xarxa
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La sala de jocs tirarà
endavant tot i la discòrdia

POLÍTICA4Tot i l'oposició a la
sala de jocs que s'instal·larà a
l'antiga discoteca Teatre de Mo-
llet, el projecte seguirà endavant.
Així ho va afirmar la regidora del
PSC, Mireia Dionisios, en el dar-
rer Ple municipal celebrat abans
de Setmana Santa. Segons va ex-
plicar Dionisios en una dura in-
tervenció, l'empresa promotora
del projecte compta amb els
permisos de la Generalitat de Ca-
talunya per poder establir-se a la
capital baixvallesana. “L'Ajun-
tament no pot anar en contra de
la llei”, va afirmar la regidora. “El

joc és legal a Espanya i un ajun-
tament no pot denegar llicències
a gust dels regidors. Això és
prevaricar”, va afegir.

La resposta venia a compte
d'una moció de Mollet en Comú
en què demanava aturar el pro-
jecte. Venia també després de
diverses mobilitzacions contrà-
ries a l'obertura de la sala de
jocs. L'última, convocada pel
col·lectiu juvenil Atzarola, va
reunir unes 150 persones. La
concentració va denunciar la
manca d'oferta d'oci per al jo-
vent a la ciutat vallesana.

Mollet diu no a la LGBTIfòbia 
i a la violència masclista

IGUALTAT4No hi ha una única
manera d’estimar. No hi ha una
única forma d’entendre les rela-
cions afectives, ni el propi cos. Això
és el que es desprèn de les dues ini-
ciatives impulsades darrerament
per l’Ajuntament de Mollet.

El municipi comptarà amb un
Servei d’Atenció Integral (SAI)
per a persones LGTBIQ+. Es
tracta d’un equipament que do-
narà suport i assessorament en
qüestions relacionades amb la di-
versitat sexual i de gènere a les
persones del col·lectiu LGTBIQ+,
als seus familiars i als professio-

nals que hi tinguin algun vincle.
Segons ha explicat l’alcalde Josep
Monràs, aquest servei, impulsat
pel mateix consistori i la Gene-
ralitat, ajudarà la ciutat a “mos-
trar la diversitat d’orientació se-
xual i d’identitat de gènere i a pre-
venir l’LGBTIfòbia”.

D’altra banda, l’Ajuntament
ha anunciat que, un any més, ha
posat en marxa el programa Es-
timar no fa mal dirigit als alum-
nes de secundària de la ciutat.
Aquest projecte té per objectiu er-
radicar i prevenir la violència
masclista entre els adolescents.

“No hi ha un pla per acabar
amb l’amiant al municipi”

SALUT4De forma recurrent tor-
na el malestar ciutadà per l’a-
miant. Aquest material que en
forma de pols és nociu per a la sa-
lut es troba en multitud d’ele-
ments que encara avui dia es
poden veure a la ciutat de Mollet. 

Això és el que dimarts 6 d’a-
bril va criticar la Plataforma en
defensa de la Sanitat Pública al
Baix Vallès en un comunicat en
el qual afirmava que, tant a Mo-
llet com a altres municipis de la

zona, la presència d’aquest ma-
terial és notòria i “no hi ha un pla
per eliminar-lo”. És per aquest
motiu que el col·lectiu va anunciar
que iniciarà una campanya de
comunicació i denúncia perquè
“els ajuntaments elaborin un pla
pluriennal” per eliminar l’amiant. 

“Fa sis mesos que demandem
una reunió per tractar aquest i
d’altres temes amb l’alcalde,
però no hem tingut cap respos-
ta”, assenyala la plataforma.

Concentració juvenil contra la sala de jocs. Foto: Assemblea Atzarola

Teulada d’amiant. Foto: Plataforma

Cultura | Mollet tindrà Mostra de Titelles
Si la pandèmia ho permet, Mollet podrà comptar aquesta primavera amb 

una nova edició de la Mostra Internacional de Titelles. Així ho ha anunciat
l’Ajuntament, que aquest divendres presentarà el programa de l’esdeveniment.

MOBILITAT4Després de setma-
nes de tensió, finalment s’ha re-
solt el conflicte dels passos a ni-
vell de l’estació de Mollet-Sant
Fost. La pressió de l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs, junta-
ment amb els alcaldes de Sant Fe-
liu de Llobregat i Molins de Rei,
ha tingut efecte. Adif i Renfe van
reobrir els encreuaments de vies
el passat 2 d’abril tal com diver-
ses associacions per a la defensa
de les persones amb diversitat
funcional havien exigit.

La reobertura dels passos de
cautxú no hauria estat possible
sense el compromís de les entitats
espanyoles del transport de reduir
la velocitat de marxa dels trens
abans d’arribar a l’estació per
minvar les possibilitats d’atro-
pellament. D’aquesta manera es
preveu que el risc dels usuaris en
creuar les vies passi d’alt a mo-
derat. Alhora, aquesta mesura
permet complir el Reial Decret
929/2020 de Seguretat Opera-

cional i Interoperabilitat Ferro-
viàries que prohibeix els passos a
nivell. Des de les tres alcaldies im-
plicades s’ha valorat positiva-
ment la decisió de Renfe i Adif, i
Monràs ha agraït “la rapidesa de
la solució”. Així mateix, el socia-
lista ha recordat que “estem da-
vant una proposta transitòria”.
D’aquesta manera, Monràs se-
gueix demanant “una solució de-
finitiva que ineludiblement hau-

rà de passar per la remodelació i
l’accessibilitat”. 

No tothom, però, està del tot
satisfet amb la situació. Des de la
Plataforma en defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès con-
sideren bona la mesura, però pen-
sen que fins que no es construei-
xi un pas accessible cal mantenir
els guàrdies de seguretat per evi-
tar que les persones que no ho ne-
cessitin de debò creuin les vies.  

Pas a nivell de l’estació amb un vigilant. Foto: Plataforma Sanitat Pública

S’acaba la polèmica dels passos 
a nivell a Mollet-Sant Fost

» Es podran creuar les vies pels passos com exigia l’Ajuntament
» Monràs considera aquesta solució com una mesura transitòria
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana. 

Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contami-
nació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Cata-
lunya viu en el 2% del territori ca-
talà, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.  

Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a arti-
cular-se geogràficament, i cal pre-
guntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és fo-
rassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordi-
nadora que agrupa una cinquan-
tena d’entitats d’aquesta comarca.

UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un ter-
ritori cada cop més atapeït i trin-
xat, i això ha fet augmentar els con-
flictes socials”, explica l’ambien-
tòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Ob-
servatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Bar-
celona i la presència de movi-
ments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació terri-
torial de Catalunya: una zona me-
tropolitana molt poblada i un ter-
ritori interior buidat. 

En aquest sentit, l’àrea me-
tropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una si-
tuació de vassallatge dels munici-
pis respecte a la capital”. 

CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néi-
xer pels volts del 2015, amb la re-
cuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraes-
tructures i més turistes.   

Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massi-
ficar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanís-
tic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Ge-
neralitat que té per objectiu cons-
truir 26 gratacels al barri de Bell-
vitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi. 

En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 es-
pigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòme-
tres de platja contínua d’una am-
plada de 60 metres”, diu Sergi Ga-
lanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme.  “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta. 

No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que prete-
nen crear un parc temàtic del mo-
tor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de ter-
reny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana cor-
ren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”. 

CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajunta-
ment d’aquest municipi mont-
serratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitat-
ges quan a Olesa hi ha entre 700

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals 
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran 
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008

Revolta ambiental 
per terra,mar i aire
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n Si tota la població mundial vis-
qués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropo-
litana de Barcelona, caldrien els re-
cursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'ano-
menada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se si-
tua, segons un article de Joan Bua-
des a Crític, en el 2,6. 

“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

negre que absorbeix recursos i ri-
queses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes es-
timacions, la contaminació produ-
ïda per la zona metropolitana arri-
ba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.

De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abo-
cadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què fer-
ne, acabem cremant-la", lamenta.

Davant d'aquesta situació s'han

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais natu-
rals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites ve-
ïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evi-
dent a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la polí-
tica d'illes de conservació no té sen-
tit”, afirma l'ambientòleg. És neces-
sari, per exemple, comunicar la Ser-
ralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'en-
trellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.

La qüestió es veu en el cas con-
cret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la platafor-
ma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Di-
uen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més en-
llà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

10,73 planetes Terra

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del movi-
ment. “Tots els partits estan se-
guint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va con-
vertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental. 

Hi ha moviments  semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cer-
danyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin si-
gui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau. 

En la mateixa línia pot ins-
criure’s el cas de la plataforma Tan-
quem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la plan-
ta de residus més gran de Catalu-
nya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sot-
metre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empre-
sa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de benefi-
cis representen el 40% del pres-
supost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produ-
eix males olors i una situació de de-
pendència econòmica”, lamenta.  

CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van su-
posar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cot-
xes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néi-
xer el 2018 per intentar imaginar-
se una Santa Coloma de Grame-
net diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, ex-
plica. La lluita connecta amb d’al-
tres com la de Massa Crítica a Ba-
dalona.  En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denun-
cia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxi-
ma de 30 kilòmetres”.

Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de 
la rodalia se senten 
el pati del darrere 
d'una gran ciutat
europea, ja que 
tot el que no vol 
Barcelona es col·loca 
al seu territori”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests movi-
ments, que només són una peti-
ta mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un de-
nominador comú: la crisi climà-
tica. Fins fa una dècada els efec-
tes de l'escalfament global eren si-
lenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides huma-
nes i en el territori. En aquest sen-
tit, els casos de Sant Adrià de Be-
sòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.  

Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelo-
na, Sant Adrià i Badalona. Per en-
tendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestruc-
tures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la in-
cineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les adminis-
tracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que tam-
bé emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet. 

Dins d’aquesta plataforma tam-
bé hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badaloni-
nes des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llo-
bregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciu-
tat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat te-
nim l’aeroport –que volen am-
pliar–, el port, les vies del tren i di-
ferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada si-
tuació que viu el municipi. 

Els rius, els mars, l’aire i les mun-
tanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van he-
retar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: po-
dran viure-les?

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’àrea metropolitana
és un territori 
cada cop més atapeït 
i trinxat, i això 
ha fet augmentar 
els conflictes 
socials i veïnals
els darrers anys”

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba 

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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Parets

La Policia Local enxampa
quatre lladres en tres dies

SEGURETAT4Una setmana car-
regada de feina. D'aquesta manera
es podrien definir els darrers dies
de treball de la Policia Local de Pa-
rets. En total, els agents del cos
municipal van detenir, des del 5
d’abril, quatre persones per pre-
sumptes delictes de robatori. 

Tres de les intervencions es
van produir dimecres 7 d’abril
quan els agents van detenir un
grup d'individus per un delicte de
robatori d'habitatges en grau de
temptativa. Els policies van rebre
l'avís d'una veïna d'un bloc de pi-
sos del carrer de Víctor Català

dient que havia vist dos homes
dins l’edifici. Una patrulla s'hi va
desplaçar i va sorprendre dos in-
dividus intentant entrar als habi-
tatges. Els agents van trobar  un
tercer home que vigilava la zona
a l'exterior.

La quarta detenció es va efec-
tuar la matinada de dilluns quan
la policia va trobar un home as-
saltant una botiga de l'avinguda de
Catalunya. “Els veïns de la zona
van alertar els agents, que van ac-
tuar ràpidament i van sorprendre
l'individu dins de la botiga”, han
explicat des de l'Ajuntament.

OBRES4Just abans de Setmana
Santa es coneixien els detalls de
les obres que Adif tirarà enda-
vant a l’R3 entre Parets i La
Garriga. En total, el Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana gastarà 18,4 milions
d’euros en la remodelació de
les vies i les estacions de Parets,
Granollers-Canovelles, les Fran-
queses del Vallès i La Garriga. La
inversió servirà per duplicar les
vies d’aquest tram de l’R3 i així
es permetrà una major circula-
ció de combois per la línia. L’ob-
jectiu final d’aquestes obres és
reduir el temps d’espera dels
viatgers i el temps dels viatges.

A aquests arranjaments cal
afegir la remodelació de les qua-
tre estacions afectades, que prin-
cipalment suposarà l’ampliació
de les andanes fins als 210 me-
tres. També se substituiran els
passos de vianants entre anda-
nes per passos inferiors adaptats
per facilitar l’accés a les persones
amb diversitat funcional.

Davant d’aquests notables
canvis que hauran d’efectuar-

se en 28 mesos, ERC Parets ha
demanat al consistori municipal
la convocatòria d'una comissió
informativa de l'Àrea d'Urba-
nisme de l'Ajuntament. L’objec-
tiu d’aquesta demanda és, segons
els republicans, poder conèixer
exactament com serà la remo-
delació de l’estació de Parets.

“Les millores anunciades no
parlen en cap cas del projecte de
nova estació de tren i de park &
ride que el Govern Plural va

negociar fins a la presentació de
la moció de censura per part de
Sumem Esquerres i el PSC”, ha
afirmat la formació republicana.

D’altra banda, Jordi Seguer ha
assegurat que “no hi ha un con-
sens a la població sobre l'actuació
que es vol fer” i que afecta el riu.
“No ens agraden les crítiques
que han sortit sobre la possible
destrucció de l'hàbitat de moltes
espècies i de les accions de la ma-
quinària en la llera del riu”, ha dit.

Imatge d’un pas a nivell de l’R3. Foto: ACN / Recolons A.

ERC critica les obres de
remodelació de l’R3 a Parets

Una imatge d’arxiu de la Policia Local de Parets. Foto: Ajuntament de Parets 

Societat | Parets celebra dos aniversaris centenaris
Dos veïns estan d’enhorabona aquesta setmana. Jaime Maseda arribava el 7
d’abril al segle d’edat, mentre que Ana Manils compleix aquest 10 d’abril 101
anys. La dona no va poder celebrar el centenari l’any passat per la Covid-19.
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Bonificacions a la taxa 
de residus per a 200 famílies
MARTORELLES4Més de 200
famílies rebran bonificacions a la
taxa de residus que els cobra l’A-
juntament de Martorelles per
haver fet servir la deixalleria o
per haver fabricat el seu propi
compostatge. Així ho va aprovar
la Junta de Govern Local el pas-
sat 25 de març, un cop es van co-
nèixer les dades corresponents a
l’any passat.

Desglossades les dades, el
consistori explica que 96 habi-
tatges van fer servir la deixalle-

ria més de cinc vegades durant
el 2020, cosa que es tradueix en
un 10% de la reducció de l’im-
post, mentre que 85 persones
van anar-hi en 10 ocasions o més
en els 12 mesos de l’any passat,
de manera que gaudiran d’una
reducció de la tarifa del 20%.

De la mateixa manera, un to-
tal de 34 habitatges tindran un
descompte d’un 10% en la prò-
xima tarifa, ja que han acreditat
que estan realitzant el compos-
tatge de residus orgànics.

Els descomptes s’aplicaran aquest any. Foto: Aj. de Martorelles

Sant Fost | Nou pla de millora de la seguretat
El passat 26 de març l’Ajuntament de Sant Fost va presentar en nou 

pla per millorar la seguretat al poble. El document l’ha redactat la Junta 
de Seguretat Local amb la participació de tots els cossos policials.

POLÍTICA4En algun moment de
la història recent va semblar que,
en un futur proper, ERC podia
convertir-se en el partit alfa del
Baix Vallès. Després de les elec-
cions municipals del 2019, tres
dels vuit municipis del territo-
ri –Martorelles, Parets i Sant
Fost– van quedar en mans dels
independentistes. Fins i tot a
Mollet es va arribar a plantejar un
tripartit d’ERC, comuns i Podem
per fer fora Monràs de l’alcaldia. 

Aquells temps queden lluny i
el somni d’un Baix Vallès pintat de
groc s’esmicolava una mica més el
passat 30 de març quan Carles Mi-
quel, fins aleshores alcalde de
Sant Fost, era substituït per Mont-
serrat Sanmartí, que tornava al
despatx d’alcaldia. Ho feia de la
mà d’En Comú Podem, antic soci
d’ERC, que decidia retirar-li la
confiança per pactar amb Inde-
pendents Units per Sant Fost, tot
i haver criticat en campanya la for-
mació municipalista. 

En un Ple de moció de censu-
ra tens, la nova alcaldessa va acu-
sar Miquel de governar “d’esque-

na al poble”. “No ha sortit del seu
despatx en mesos”, va dir. Per la
seva banda, l’exalcalde va adme-
tre errors de gestió però va dir que
la moció anava en contra de la ciu-
tadania. Finalment, Albert Basti-
da, dels comuns, va considerar que
ERC no havia entès “què signifi-
ca governar en coalició”. 

LA FI DEL PROJECTE?
Amb la sortida del govern a Sant
Fost, els republicans ja acumulen
dues alcaldies perdudes en només

un any. La primera va ser la de
Jordi Seguer en ser rellevat de l’al-
caldia de Parets gràcies a una mo-
ció impulsada pel socialista Fran-
cesc Juzgado i Sumem Esquerres. 

Deia el polític italià Giulio An-
dreotti que, si bé és cert que el po-
der desgasta, encara desgasta més
no tenir-lo. ERC va tenir força po-
der a la comarca. Caldrà veureu si
ara que és a l’oposició de Parets i
Sant Fost pot mantenir, en el fu-
tur, les conquestes electorals dels
últims anys al Baix Vallès.

La nova alcaldessa Montserrat Sanmartí i Albert Bastida. Foto: Albert Alexandre

El somni d’ERC d’un Baix Vallès
pintat de groc s’esmicola
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Montmeló | Montornès

Un menor detingut per
apunyalaments a Montornès
SUCCESSOS4Segueix el dego-
teix de conseqüències de la ba-
ralla amb apunyalaments del
passat 14 de març a Montornès.
La darrera ha estat la detenció
d’un menor, que hauria estat
l’autor de les ganivetades, i que
es va produir dimecres de la
setmana passada.

De fet, la Fiscalia de Menors
ha estat qui ha assumit la in-
vestigació i ha ordenat el seu in-
grés en un centre de menors. Se-
gons ha informat El 9 Nou, el
jove detingut té 17 anys.

L’INICI, UN PARTIT DE FUTBOL
Els apunyalaments van ser l’e-
pisodi més greu d’un enfronta-
ment entre dos grups de perso-
nes que havien coincidit en un
partit de futbol, que s’havien
insultat via xarxes socials i que,
en última instància, van citar-se
a l’avinguda d’Ernest Lluch de
Montornès per barallar-se.

De fet, per tal de separar els
dos grups va ser necessària la in-
tervenció de les policies locals de
Montmeló i Vilanova, a banda de
la local i dels Mossos.

MEDI AMBIENT4Una cinque-
na part de l’energia que fa servir
a les seves instal·lacions es genera
amb fonts renovables. Així ho va
anunciar a finals del mes passat
el Consorci Besòs-Tordera. Això
és possible gràcies a la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques en
les estacions depuradores d’ai-
gües residuals (EDAR), com les
que hi ha a Sant Quirze Safaja i

Sant Llorenç Savall (en total en
gestiona 27 al llarg de les conques
dels dos rius).

La utilització d’aquestes
fonts, principalment biogàs (pro-
cedent de la depuració de les ai-
gües residuals), evita l’emissió de
900 tones de diòxid de carboni
cada any.

QUE SIGUIN AUTOSUFICIENTS
Un dels objectius que s’ha marcat
el Consorci per a les estacions més
petites, situades també als termes
municipals dels pobles amb me-
nys població, és que siguin “més
autosuficients i sostenibles”. En
aquest sentit, l’aposta per l’ener-
gia fotovoltaica és clau.

D’aquesta manera, a l’EDAR

de Sant Quirze es van instal·lar,
el novembre de l’any passat, 114
plaques per generar aquest tipus
d’energia. Igualment, a l’EDAR
de Sant Llorenç funcionen des de
l’estiu del 2020 un total de 22
plaques que també contribuei-
xen a generar bona part de l’e-
nergia necessària per al seu fun-
cionament diari.

L’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Llorenç. Foto: Consorci

El 20% de l’energia del Consorci
Besòs-Tordera és renovable

Els Mossos van intervenir en la baralla, el dia 14 del mes passat. Foto: ACN

Montornès | Propostes d’’Eduquem en família’
La regidoria d’Educació ha programat noves propostes de cara a aquest

trimestre emmarcades en la programació d’Eduquem en família. Es tracta
de diferents recomanacions lectores, obres de teatre i propostes lúdiques.

27
són les estacions
depuradores d’aigües
residuals que gestiona
el Consorci
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La Llagosta | Santa Perpètua

Sessions per prevenir el
suïcidi en adolescents i joves
SANTA PERPÈTUA4Més d’un
centenar de persones participen
en el cicle formatiu Prevenció del
suïcidi en adolescents i joves.
Reflexió, eines i debat, que va po-
sar-se en marxa ahir.

Pel que han de servir aques-
tes sessions (ahir es va fer la
presentació i la primera activitat)
és per analitzar el fenomen de la
conducta suïcida en l'adolescèn-
cia i la joventut, conèixer eines per
detectar-la i obrir un debat sobre
les necessitats, les estratègies i les
vies d'actuació a través de les ins-
titucions públiques.

El cicle s’allargarà durant els
dos pròxims dijous; la setmana
que ve la psicòloga Irina Planellas
s’encarregarà de la ponència
Comportament suïcida en l’a-
dolescència i eines per detectar-
lo, mentre que el dijous 22 serà el
torn del debat Prevenció, inter-
venció i polítiques públiques i de
la cloenda, que anirà a càrrec de
l’alcaldessa Isabel Garcia.

Tant les sessions d’ahir com
les que es faran en les setmanes
que han de venir són gratuïtes, ar-
rencaran a les sis de la tarda i es
poden seguir a través de Teams.

LA LLAGOSTA4Pas endavant
important per fer realitat una de
les infraestructures clau per al
transport de mercaderies per
terra. Les obres de construcció
de l’estació intermodal de la
Llagosta començaran a principis
de l’any que ve. Així ho han co-
municat responsables d’Adif
aquesta setmana en una reunió
telemàtica mantinguda amb l’al-
calde Óscar Sierra i el regidor
d’Urbanisme, Marc Ruiz. La
previsió és que les obres es des-

envolupin en tres fases, la pri-
mera de les quals arrencarà a
principis del 2022.

El batlle llagostenc va desta-
car que amb aquest anunci “es
dona una passa més per fer re-
alitat un projecte per millorar l’e-

conomia de la Llagosta i apostar
per la mobilitat sostenible” i va
assegurar que la nova infraes-
tructura “serà una gran oportu-
nitat per crear llocs de treball a
la nostra localitat”.

3 MILIONS DE PRESSUPOST
La segona meitat de l’any passat
va ser clau en el procés per fer re-
alitat l’estació intermodal. A

mitjans d’octubre del 2020 es va
signar el document de cons-
trucció per part del govern es-
panyol, la Generalitat i el Port de
Barcelona, mentre que a princi-
pis de desembre es va anunciar
que el pressupost total per a la
seva construcció seria de tres mi-
lions d’euros, que estan con-
templats en els pressupostos
generals de l’Estat.

La zona on es construirà la infraestructura. Foto: Aj. de la Llagosta

Les obres de l’estació
intermodal, en marxa el 2022

L’apartat temàtic al portal web municipal. Foto: Aj. de Santa Perpètua

La Llagosta | El Mercat, ara a Internet
El Mercat Municipal de la Llagosta ha posat en marxa el web

mercatlallagosta.cat perquè els veïns puguin fer les seves
compres online. Hi ha les opcions de recollida i d’enviament.

L’alcade llagostenc, 
Óscar Sierra, destaca 
l’aposta per la
“mobilitat sostenible”
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Comarca

SERVEIS4El portal web de la
fira Guia’t ha rebut prop de
3.500 visites en un mes. Bona
part d’aquestes, gairebé 1.800,
van ser entre els dies 22 i 26 del
mes passat, quan es va celebrar
la 12a edició de la fira, que de
nou s’ha hagut de fer de forma
100% telemàtica.

El Consell Comarcal ha ex-
plicat que la pàgina web estarà
disponible fins que s’acabi el
curs escolar 2020-21.

Prop de 3.500
visites en un mes
al portal  ‘Guia’t’ 

L’AMETLLA4L’àrea d’Esenya-
ment de l’Ajuntament de l’A-
metlla, en col·laboració amb l’A-
FA de l’escola Bertí, les AMPAs
de l’escola Els Cingles i de l’in-
situt Eugeni Xammar i la Dipu-
tació, ha preparat la Primavera
Educativa, que arrencarà a finals
d’aquest mes.

Es tracta d’un cicle d’activi-
tats i formacions online per a fa-
mílies i personal docent d’a-
quests centres escolars.

La ‘Primavera
Educativa’, a punt
per començar

FEINA4Dimarts passat l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt va en-
gegar el procés de cerca de mo-
nitors i monitores de lleure per
al Casal Municipal que es farà
aquest estiu.

S’admetran sol·licituds fins al
dia 25 d’aquest mes (serà el dar-
rer diumenge d’abril), però tam-
bé s’ha informat que qui es pre-
sentés a la convocatòria del 2019
pot tornar a aspirar-hi.

Lliçà d’Amunt
busca monitors
per al Casal

LA GARRIGA4L’escriptor garri-
guenc Carlos Peramo acaba de
publicar el llibre Será mejor que
os marchéis, un conjut de cinc
relats que apel·len a les pas-
sions i els sentiments del lector.

Es tracta de la seva quarta
obra dirigida al públic adult,
després de Vecinos (2000), Me
refiero a los Játac (publicada el
2007 i que va rebre el Premi Bru-
guera) i Media vuelta (que va
veure la llum el 2010).

Peramo publica
‘Será mejor que
os marchéis’

LES FRANQUESES4Ara que s’ha
superat el primer aniversari de
l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus, l’Ajuntament de les
Franqueses ha volgut compartir
el testimoni de cinc veïns que van
formar part de les xarxes de vo-
luntariat durant les primeres
setmanes de confinament, du-
rant el març de l’any passat.

Es tracta d’Alba Pujadas, Ser-
gi González, Pepe Baena, Marta
Moliné i Lluís Pocurull.

Els voluntaris
recorden el
confinament

LLIÇÀ DE VALL4Última setma-
na per presentar propostes per a
la 39a edició dels Jocs Florals de
Lliçà de Vall. Divendres que ve,
16 d’abril, serà l’últim dia en el
qual el consistori recollirà textos
per a aquest certamen literari.

El fil conductor han de ser els
moviments migratoris, volunta-
ris o forçats per motivació eco-
nòmica, política o social, i les
problemàtiques que generen.

Darrers dies per
presentar textos
als Jocs Florals

LLIÇÀ D’AMUNT4Dimarts va
ser el primer dia de l’aturada, per
vaga, dels treballadors de la fà-
brica de la planta de Bosch de Lli-
çà d’Amunt que la multinacional
alemanya té previst tancar el
pròxim 30 de juny. L’aturada per
aquesta clausura “sense causa”,
si no hi ha cap canvi, es mantin-
drà durant tot aquest mes.

Les protestes de la plantilla es
van traslladar el mateix dimarts
a Barcelona, on es va celebrar la
tercera reunió de negociació de
l'Expedient de Regulació d'Ocu-
pació (ERO). De nou, els treba-
lladors van reclamar la seva pa-
ralització. “Ens sentim traïts. Si
s'han hagut de fer esforços s'han
fet. Hem fet congelacions i re-

duccions”, va assegurar el pre-
sident del comitè d'empresa,

Emili Castells, en declaracions
recollides per l’ACN.

L’empresa va comunicar la
decisió de tancar la fàbrica lli-
çanenca fa poc més d’un mes, a
finals de febrer, per deslocalitzar
l’activitat que hi fa (producció de
sistemes de fre convencionals) a
una planta a Polònia.

EXPLORAR ALTRES VIES
La situació, doncs, ha fet que els
treballadors hagin reclamat a

l’empresa paralitzar l’ERO i ex-
plorar altres vies de negociació
per trobar acords. 

En aquest sentit, el comitè
d’empresa assegura que el pro-
ducte de la planta de Lliçà d'A-
munt no està "obsolet" i ha pro-
posat millorar la rendibilitat a tra-
vés d’una reducció de costos per
tenir més competitivitat a la fà-
brica. Bosch també tancarà una
planta a Castellet i la Gornal (Alt
Penedès) el mes de novembre.

Un dels treballadors, en la protesta de dimarts. Foto: Marta Casado Pla / ACN

Arrenca la vaga pel tancament
“sense causa” de Bosch

Petit descens de l’atur
a finals del mes de març

OCUPACIÓ4Les darreres xifres
d’atur pel que fa a la comarca,
que corresponen a finals del
mes de març, dibuixen una lleu-
gera davallada de veïns que es-
tan sense feina.

26.606 vallesans estaven
apuntats a les llistes de les Ofi-
cines de Treball el 31 de març,
una xifra 138 persones menor
que la de finals del mes anterior.

En canvi, si es fa l’exercici
d’observar les dades de finals del

març del 2020 (l’últim dels dar-
rers 12 mesos en els quals l’im-
pacte de la pandèmia encara no
va ser del tot devastador), l’atur
ha augmentat en 3.793 persones
(un 16%).

Al conjunt del país, més de
mig milió de persones en edat
de treballar (505.900 perso-
nes) estan actualment sense
feina. Aquest és el nombre d’a-
turats més alt en un mes de
març des de l’any 2017.Foto: Arxiu

Societat | Catalunya torna al confinament comarcal
Des d’avui torna a estar vigent un confinament comarcal a tot el país.

Abans-d’ahir es va conèixer la decisió del Procicat, que aposta per retrocedir
i tornar a restringir la mobilitat, fins i tot per a les bombolles de convivència.

Dimarts es va celebrar
la tercera reunió per
negociar l’ERO dels
treballadors
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Esports
De Santa Perpètua a Arizona:
la vida ‘al desert’ de Xavi Bravo

Des de fa quatre anys, l’estat
d’Arizona (als EUA) és la casa de
Xavi Bravo, un barceloní de nai-
xement i perpetuenc d’adopció
que és el Director de Projecte Lo-
cal de la Barça Residency Acade-
my que hi ha a Casa Grande, una
localitat situada a uns 85 quilò-
metres al sud-est de Phoenix. 

Tot i que explica a Línia Va-
llès que troba a faltar Barcelona i
Santa Perpètua, Bravo assegura
que la seva família (té dos fills, un
de 5 i un de 12 anys) està “molt
adaptada, domina l’idioma i vol-
dria allargar l’estada el màxim
temps possible”. El tècnic, però,
és ben conscient que “en aques-
ta indústria sempre has d’estar
obert de ment i preparat per a
qualsevol escenari, sigui quedar-
se al país o marxar a un altre”.

D’ORIENT A OCCIDENT
Com passa amb la immensa ma-
joria dels professionals del futbol,

Bravo també pot presumir d’una
etapa com a futbolista, tot i que va
durar fins als 18 anys, en un dels
històrics del futbol català: el Jú-
piter de Barcelona.

La seva transició a les ban-
quetes la va fer en clubs com el
Sant Martí Comtal i la Unió Es-
portiva de Sants, ambdós barce-
lonins. “L’any 1999 inicio la meva
etapa a l’Escola del Barça, en
paral·lel que començo a estudiar
la Llicenciatura en Ciències de
l’Activitat Fïsica i l’Esport a l’I-
NEFC. A l’Escola m’hi estic fins al
2006, quan m’incorporo al futbol
formatiu del club”, explica Bravo.

Després d’una altra etapa de
set anys, va decidir provar sort a
l’estranger. “Primer va ser com a
responsable de les seleccions in-
feriors de Hong Kong i, després
de quatre anys en aquesta tasca
tan enriquidora a nivell personal
i professional, sorgeix l’oportu-
nitat de liderar el projecte de la
Barça Residency Academy als
Estats Units, a Arizona”, apunta.

FUTBOL LES 24 HORES
L’acadèmia en la qual treballa
Bravo, però, és diferent de la

majoria de les que hi ha arreu del
món, ja que els futbolistes entre-
nen, juguen i estudien al campus.
“Les edats dels nostres jugadors
van des del 15 fins als 19 anys, en-
trenen quatre dies i competeixen
els caps de setmana a l’MLS
Next, la màxima categoria del
país, i també juguen torneigs
com la Dallas Cup o el MIC USA”,
relata Bravo.

L’entrenador explica que l’a-
fectació pel coronavirus va ser
“notable” entre els mesos de
març i maig del 2020, però afe-
geix que a l’estat d’Arizona es van
aplicar menys restriccions que a
la resta del país, cosa que va per-
metre “fer Summer Camps el
juny i recuperar una relativa nor-
malitat”. Tot i això, en la tempo-
rada que està en marxa, la com-
petició ha hagut d’aturar-se en
tres ocasions, per positius que
han anat apareixent al campus. 

Bravo conclou dient que fins
ara només competien contra con-
junts d’Arizona, però explica que
altres estats “es van obrint” i de
mica en mica van jugant amb ri-
vals de Califòrnia, Utah, Nevada
o Nou Mèxic. 

» Des de fa quatre anys coordina la Barça Residency Academy 
que hi ha a Casa Grande i viu als Estats Units amb la seva família

Els equips d’EBA, a punt 
per a la penúltima jornada

BÀSQUET4L’aturada de les
competicions basquetbolístiques
després de Setmana Santa ja
s’ha acabat i els tres equips de la
lliga EBA han tornat a la feina
per preparar la jornada d’aquest
cap de setmana, la penúltima de
la fase regular de la competició.

El CB Mollet, líder invicte, vi-
sitarà la UE Mataró demà a les
cinc de la tarda en un partit que
es repetirà dissabte 24 d’aquest
mes, en la semifinal de la Lliga
Catalana EBA. Els de la capital
del Maresme ocupen el segon
lloc, amb 8 triomfs i 2 derrotes.

De fet, tota la jornada es ju-
garà de forma unificada, el ma-
teix dia i a la mateixa hora. L’ú-
nic dels vallesans que jugarà a
casa serà el CB Lliçà d’Amunt,
que es veurà les cares contra el
CB Quart. El partit més impor-
tant i transcendent dels que es ju-
garan serà el del CB Granollers,
que encara ha de certificar la per-
manència i que jugarà a Sara-
gossa contra l’Almozara. Els dos
equips estan empatats amb dues
victòries, tot i que l’average par-
ticular el té el CBG després del
60-56 de la primera volta. 

Doble desplaçament per als
vallesans de Segona de futsal
FUTBOL SALA4El futbol sala
vallesà mirarà cap al País Va-
lencià aquest cap de setmana. I
és que tant el CD la Concòrdia
com el CN Caldes jugaran els
partits de la quarta jornada de la
segona fase de la lliga 2020-21
contra equips d’aquesta regió. Els
dos, a més, jugaran demà, amb
dues hores de diferència.

Les calderines, que encara no
han guanyat cap partit, jugaran
a les cinc de la tarda a les Ins-
tal·lacions Esportives Chencho de
Castelló de la Plana contra les se-
gones classificades, el Feme Cas-

tellón. Puntuar (o guanyar), a
més, serviria per donar un cop de
mà les seves veïnes, que són l’e-
quip que persegueix les caste-
llonenques en la zona alta de la
taula del subgrup 2C.

Passi el que passi a Castelló,
però, el CD la Concòrdia afron-
ta el que, sobre el paper, ha de ser
el partit més dur d’aquesta se-
gona meitat de la temporada. Les
de Javi Ruiz jugaran a la pista de
les líders, el Joventut d’Elx, que
dissabte passat van perdre el
primer partit de tot el curs 2020-
21 a Barcelona.

Futbol | L’EC Granollers arrenca la segona fase del curs
L’EC Granollers de Jose Solivelles començarà, demà passat, la segona fase de la

temporada rebent l’Europa. Terrassa i Vilafranca seran els altres dos equips
contra qui jugaran els granollerins en la fase directa d’ascens a Segona RFEF.

Bravo dona instruccions a alguns futbolistes. Foto: Xavi Bravo

El CB Granollers afronta una jornada vital. Foto: José Núñez / UEB

Foto: Xavi Bravo

Pau Arriaga
SANTA PERPÈTUA
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La Sarah i el Brian es reuneixen amb el
professor del seu fill de 9 anys, que els diu
que al nen li costa aprendre i ha d’anar
al psicòleg. Aquesta trobada ocasiona-
rà una divertida confrontació a tres ban-
des, en què es reflectiran les diferències
de classe, els reptes de l’educació i les di-
ficultats a l’hora de relacionar-se.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Classe
Iseult Golden i David Horan

Zoo, el grup valencià de moda, ha pu-
blicat recentment el seu tercer àlbum, Lle-
polies, que és el primer autoproduït
sota el segell ZOO Rècords. Segons ha ex-
plicat el cantant i líder de la banda,
Panxo, en una entrevista a l’ACN, aquest
“és un disc més alegre, més fresc i més
hedonista”. El treball consta de dotze can-
çons que barregen rap i electrònica.

Música

Los Estados Unidos contra Billie Holidayex-
plica la història d’una de les millors can-
tants de jazz de tots els temps. Andra Day
es posa a la pell de la gran Billie Holiday,
que va ser l’objectiu d’una operació en-
coberta del Departament Federal de Nar-
còtics dels Estats Units liderada per un
agent federal amb qui l’artista havia
tingut un complicat afer amorós.

Pelis i sèries

EEUU contra Billie Holiday
Lee Daniels

Llepolies
Zoo

Monumental Club
El festival Monumental Club torna a arrencar aquest mes
d’abril i s’allargarà fins al 31 de juliol. L’antiga plaça de to-
ros barcelonina acollirà concerts de Manel, La Bien Queri-
da, Mishima, El Petit de Cal Eril i Delafé, entre molts altres.

A més, hi haurà també una programació especial per a
nens, el Monumental Kids, amb actuacions de Xiula, Reg-
gae per Xics i Dàmaris Gelabert. En principi, seran quatre
mesos de música en directe garantida, però, si tot va bé,
els organitzadors han assegurat que tenen “la intenció 
de prolongar-lo al llarg d’aquest esperançador 2021”.

R I G O B E R T A  B A N D I N IQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser una cantant emergent
Va començar en solitari el 2020 i ja acumula molts èxits

Famosos

Triomfar amb només sis temes publicats
Fins al punt que va actuar en la passada edició dels Gaudí 

Tot un fenomen
Agrada a moltíssima gent, però també hi ha qui la critica

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Desenes de persones, sobretot dones, es-
tafades per un únic home: Francisco Gó-
mez Manzanares... o David, com es feia
dir. Guillem Sánchez, periodista de suc-
cessos d’El Periódico i premi Ortega y Gas-
set de periodisme, explica a El estafador
el cas d’un home que va acumular més
de cinquanta denúncies i va arribar a ro-
bar uns tres milions d’euros.

Llibres

El estafador
Guillem Sánchez

|Outriders
El planeta Enoch, on els humans acaben de crear el primer assentament,

és l’escenari d’Outriders, un videojoc de trets en tercera persona. 
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Abans de convertir-se en Rigoberta Bandini,
Paula Ribó (Barcelona, 1990) ja havia deixat
la seva petjada en diferents branques de la

cultura. Va començar a cantar als sis anys, va
doblar la seva primera pel·lícula als set i amb

nou ja componia cançons. L’any 2011 va
crear el trio musical The Mamzelles, el 2013
va debutar com a dramaturga i el 2016 com

a directora de teatre, mentre que el 2019 
va publicar un llibre. Després va començar 

la seva carrera com a cantant en solitari. 
Amb només sis cançons publicades, 

Rigoberta Bandini i el seu estil 
alternatiu ja són tot un fenomen 

de moda. De fet, l’artista 
va actuar en la passada 

edició dels Premis Gaudí. 

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BUIDA

Analitza bé quines peces de roba fas servir realment i quines no: 
regala, dona o ven les que estiguin en bon estat però ja no et posis

GUARDA

TRIA

ORDENA

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

i ORDRE

La primavera ja és aquí i això vol dir que aviat les temperatu-
res ens demanaran que fem el canvi d’armari. Fa mandra i
el més normal és intentar posposar-ho, però siguem realis-

tes: com abans ho fem, millor. 
Segons l’assessora d’imatge Silvia Foz, només fem servir un

20% de la roba que guardem a l’armari. Per això, aprofitant el
canvi de temporada, Foz recomana buidar-lo i analitzar quines
peces de roba fem servir realment (un consell, per cert, que
també comparteix Marie Kondo, la reina de l’ordre). “Els ‘per si
de cas’ dins de l’armari no serveixen de res”, recorda Foz, que
anima a regalar o donar les peces que estan en bon estat però
que ja no ens posem. Un cop feta la selecció, cal guardar ben
neta la roba d’hivern fins a l’any que ve.

A l’hora de posar la roba de primavera-estiu a l’armari, Foz
diu que “s’han d’agrupar les peces per famílies”, per tenir-ho tot
ben ordenat. També aconsella que tots els penjadors siguin igu-
als i estiguin col·locats en el mateix sentit, per crear “harmonia”.
Per últim, proposa perfumar l’armari amb “bossetes de perfum
o de plantes aromàtiques”, així la roba et farà olor de primavera.

Moment de fer el canvi d’armari

Aprofita el canvi de temporada per buidar l’armari: només fem 
servir el 20% del que hi guardem, segons l’experta Silvia Foz

Les claus

Un cop tinguis feta la selecció, guarda ben neta la roba 
d’hivern que encara t’agrada i et va bé fins a l’any que ve 

Quan col·loquis la roba de primavera-estiu a l’armari, agrupa 
les peces per famílies: samarretes, pantalons, jaquetes...
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