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Coca-Cola, que té oficines a Esplugues, ha anunciat 360 acomiadaments, mentre l’Ajuntament de Sant Joan preveu contractar informadors en un pla d’ocupació. Fotos: Norma Vidal/ACN i Aj. de Sant Joan Despí

L’atur no para d’augmentar
» El 2021 comença amb un increment de les persones que s’han quedat sense feina a la comarca
» Els ajuntaments preparen plans d’ocupació mentre les empreses anuncien nous acomiadaments
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
Coca-Cola ha estat l’última empresa a anunciar que vol acomiadar treballadors. La multinacional dels refrescos ha explicat que vol deixar sense feina
360 persones a tot l’Estat, una
decisió que també afectarà part
de la plantilla que treballa a les
oficines que Cobega té a Esplugues. La negociació de l’expedient de regulació d’ocupació
entre l’empresa i els sindicats,
que es farà a Madrid tot i que la
principal accionista de l’empresa és catalana, ha de començar
en pocs dies, però des de Comissions Obreres ja han advertit que s’oposen a qualsevol acomiadament i denuncien que

Coca-Cola “destrueix llocs de
feina de manera constant” i que
ara vol aprofitar la pandèmia per
“maximitzar els seus amplis beneficis” deixant centenars de
persones sense feina.
Les persones que es quedin
al carrer en aquest procés se sumaran a les 2.639 persones
que hi ha a les llistes de l’atur a
Esplugues. Aquesta és la xifra
que es va registrar a finals de
gener, amb un increment de 70
persones que s’han quedat sense feina. A Sant Joan Despí la
xifra s’enfila fins a les 1.744
persones que s’han apuntat a
l’atur durant el primer mes del
2021 (48 més), mentre que a
Sant Just Desvern han estat
13, sumant un total de 660 veïns i veïnes a les llistes de l’atur,
segons les dades recollides per
la Generalitat.

ATUREN EL COP
Si es compara amb el gener de
l’any passat, dos mesos abans de
l’esclat de la pandèmia, a Sant
Just l’atur s’ha disparat gairebé
un 40%. A Esplugues aquest increment és d’un 28%, mentre
que a Sant Joan Despí és de poc
més d’un 22%.
Una situació que encara seria més alarmant si no fos pels
expedients de regulació d’ocupació, un coixí que ha evitat que
moltes empreses tanquin definitivament. Sant Just és el municipi que en té més, 27, els
quals afecten 578 persones. A Esplugues hi ha 21 expedients
oberts que es tradueixen en 159
treballadors. A Sant Joan, la situació recau en 75 persones,
amb set expedients oberts.
Per sectors, un dels més afectats és el d’activitats artístiques

i d’entreteniment, que suma 508
persones en ERTO, repartides
entre Sant Just (439) i Esplugues (69). Després hi ha l’hostaleria, amb 161 afectats: 71 a Sant
Just, 57 a Esplugues i 33 a Sant
Joan. Un altre dels sectors més
colpejats és el del comerç, tant a
l’engròs com al detall, que suma
68 afectats repartits entre Sant
Just (43), Sant Joan (19) i Esplugues (6).
MESURES LOCALS
Davant d’aquesta situació, els
ajuntaments dels tres municipis
han posat en marxa diferents
plans i projectes per intentar
frenar, o com a mínim suavitzar,
l’impacte del tancament d’empreses i l’augment continuat de
l’atur als tres municipis des de l’inici de la pandèmia.
L’alcalde de Sant Just Des-

vern, Joan Basagañas, va aprofitar una entrevista a Ràdio Desvern per anunciar que l’Ajuntament destinarà uns 300.000
euros a polítiques d’ocupació.
L’Ajuntament de Sant Joan
Despí ja ha obert les inscripcions
a un pla d’ocupació que preveu
contractar 24 persones per fer de
peons de la brigada municipal,
donar suport a l’atenció al públic
i a l’administració del consistori o fer d’agents mediambientals,
d’agents cívics i d’ecoinformadors. En canvi, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, ha enviat una
carta al conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir
El Homrani, per demanar-li que
el Govern augmenti de manera
urgent els plans d’ocupació que
la Generalitat impulsa al municipi per contractar persones que
s’han quedat sense feina.
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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
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El Twitter en paper

@ginadrieguez
Jo de debò que entenc que us preocupi la
qüestió nacional, a mi
també, però quan va començar la Covid em van posar en ERTO, després ERO,
i em vaig consumir tot l’atur. Ara tinc
una feina per hores que em cobreix el
mínim, estic a dia 8 i ja pateixo. Jo votaré condicionada per això.

@sssanjur
Ironies de la vida: 12
dies després de la mort
del papa ens truquen de
la residència pública perquè ja li tocava plaça. Fent càlculs ràpids, arriben 12
dies i 57.000 euros més tard. Només espero que la persona que vagi darrere
del papa la pugui fer servir i aprofitar
al màxim.
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A classe de la meva filla ja hi ha nenes amb la
regla. Però no ho volen
dir. Motiu? Els nens deixen anar perles
com: “Estàs així perquè tens la regla”.
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@SoniaAndolz
El científic estrella fa bé
de dir públicament els
riscos que veu, apuntar
les febleses o insistir en el seu criteri.
El que no pot pretrendre és que ell sigui l’únic (d’entre els científics) ni el seu
l’únic àmbit (científics epidemiològics). Vivim en societat, les coses són
més complexes.
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Els semàfors

Aj. d’Esplugues

Tribuna
El govern de Pilar Díaz va haver
de despenjar del seu web el
butlletí municipal del febrer, que
s’havia publicat a finals de
gener, i va haver d’esborrar
missatges de les xarxes socials
perquè la Junta Electoral
ho va considerar electoralista.
pàgina 11

La televisió pública catalana
cedirà places de l’aparcament
dels seus treballadors perquè els
sanitaris de l’hospital Moisès
Broggi que fan torns de 12
hores puguin aparcar-hi de
franc. És la solució que ha trobat
el comitè d’empresa del centre.

TV3

pàgina 14

Àlex Covelo

El tècnic santjustenc és una de
les peces clau dels San Jose
Earthquakes, una de les
franquícies futbolístiques de
l’MLS, la lliga dels Estats Units i
el Canadà. Covelo és el director
de metodologia d’aquest equip
de l’estat de Califòrnia.
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Coca-Cola anuncia acomiadaments
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Dimiteix Julio Roldán, portaveu
de Ciutadans al Ple d’Esplugues
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L’AMB fa diverses millores
en el servei de bus metropolità
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Detecten casos de la soca
britànica a Sant Joan Despí

É

s el moment d’Esquerra
Republicana. El 2019 vam
demostrar que podíem
guanyar eleccions, ho vam fer a la
ciutat i al país, i ho tornarem a fer
perquè el país ho mereix i ho necessita. Aquests mesos ens han deixat lliçons que cal que no oblidem.
És necessari aprendre de tot allò
viscut per ser capaços de respondre de la millor manera possible al
que ve. I en aquest sentit, hi ha
dues lliçons que cal que assumim
com a tals: és necessari comptar
amb el màxim nombre d’agents
polítics i socials i és necessari que
tinguem un Govern fort. Només
així tindrem un país fort i preparat per respondre a la crisi actual
i per fer tot allò que Catalunya necessita. I això, avui, només ho pot
garantir Esquerra Republicana.
Aquesta nova etapa no la poden
liderar els de sempre. En una situació d’emergència social com
l’actual, amb aquesta triple crisi –sanitària, social i econòmica–,
cal compromís. Cal un pas endavant, i estem preparats. Tenim la
idea clara sobre què necessita el
país. Tenim equip i tenim projecte.
Diguem-ho clar: la millor manera de servir el país és l’actitud republicana que ens caracteritza.
Aquest ferm compromís amb el
país i la seva gent, amb l’emergència de la Covid però també
amb els reptes encara pendents.
Amb la reconstrucció però també
amb la República. Aquest és el
nostre pacte amb la societat,
aquesta és la nostra paraula: farem
tot el possible. Esquerra som l’única força que pot vertebrar el país,
cosir-lo, que deixi de patir desigualtats. Des de Barcelona, però

14-F: l'hora d'Esquerra
per Ernest Maragall, número 7 d’ERC per al 14-F
també des de les alcaldies de
Sant Cugat, Figueres, Lleida o
Tarragona. Arreu demostrem
que som la força que fa avançar
l’independentisme i que alhora
cuida la gent. Per això, ho tornarem a fer, un cop més, per la
Catalunya sencera.
Perquè la sortida d’aquesta
crisi no sigui com la de la crisi
del 2008 cal que no la gestionin
els mateixos. Ja sabem què
passa quan governen els de
sempre. Per això cal un nou lideratge, també, per no sortir
d’aquesta crisi amb més retallades. Cal més inversió i la defensa del servei públic per davant de tot. Més educació, més
cultura, més serveis socials,
més salut, més lluita contra el
canvi climàtic... Una responsabilitat amb el país i la seva gent.
Aquest diumenge tenim una
nova cita electoral. Una més, i no
ens fa por. Som aquells que
quan hi ha urnes, sempre hi
som; i que quan no hi són, som
els que les posem. El nostre
compromís amb Catalunya és
avui més nítid que mai: defensarem el país i la seva gent.
No ho volíem, ni la situació
ho recomanava, però hem posat
tots els esforços per superar
una nova operació d’Estat amb
els tribunals imposant aquest 14
de febrer. Primer, inhabilitant el
president Torra per una pancarta i, després, suspenent el De-

cret que posposava les eleccions per celebrar-les en una millor situació sociosanitària. L’Estat ha organitzat, un cop més,
una nova operació de tots els
seus poders. Tots a l’una convençuts que avui Illa és l’opció
que ens salvarà de tots els mals.
Però siguem clars: avui el
PSC només pot aspirar al mateix
que Ciutadans podia aspirar fa
tres anys: ser la primera força de
l’oposició, però no governar.
Avui, igual que ahir, i igual que
demà, no hi ha una majoria que
ho avali. El país se sap republicà i empoderat, no vol ser una
sucursal de Madrid.
Davant un socialisme sense
projecte ni voluntat transformadora, que apareix com a salvador de tot allò que no ha sabut –ni volgut– fer quan ha pogut, Esquerra Republicana. Un
progressisme sense fissures,
d’autèntica resposta republicana a l’Estat i als seus poders.
Hem de fer que no sumin, perquè tenim clar què passa quan
sumen. A Barcelona ens va passar, i ells ho faran tantes vegades com calgui per frenar l’independentisme transformador
que representem.
Tenim proposta, tenim projecte, tenim lideratge i tenim
equip. Tenim el convenciment
de poder liderar el país i reconstruir-lo de camí cap a la República. Ho farem.

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

#TicTacElectoral

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

#AstraZenecaTambé

@324cat: Es comença a administrar la vacuna d’AstraZeneca als professionals essencials de farmàcies i presons, així com als cossos de seguretat i emergències.

#ElsPapersDeBárcenas

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

ngela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha fet
una amiga a la presó: Rosa Peral, l’autora del crim de la
Guàrdia Urbana. Ho van explicar totes dues a un reporter
d’El programa de Ana Rosa en una entrevista telefònica.

A

osar en marxa l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
aquesta és una de les propostes de Salvador Illa, tal
com ha detallat a Twitter. A la mateixa xarxa, desenes
d’usuaris li han recordat que aquesta agència ja existeix.

P

i no recordes el nom d’algun famós, pregunta a les xarxes...
però vigila les formes. “Com es diu aquella presentadora
d’Antena 3 que sembla la núvia cadàver en choni?, va
preguntar algú. “Mónica Carrillo”, va respondre Mónica Carrillo.

S

n camió va topar contra un pont a Gavà i el conductor
va ser detingut. Per què? Perquè el vehicle anava ple
de plantes de marihuana i, després del xoc, va quedar tota
la càrrega al descobert.

U

@rocblackblock

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

@Edgar_Cotes: Haurem fracassat com a
poble si mai s’organitza un premi de literatura de terror en català i no el bategem com
el Premi d’Horror de les Lletres Catalanes.

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.

@Occat93: Avui han atracat la meva àvia
de 92 anys. Tercer cop en pocs anys. Tercer
cop que ha muntat tal pollastre i resistència que no li han pres res. Espectacular.

“

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

@Pepm_Sanz: El que donaria per anar a la
tele espanyola i dir: Bueno, yo hablo castellano, but I'm going to speak English because
I want everyone to be able to understand me.
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Perfil | Una catalana de Barranquilla
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Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formadora al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Foto cedida

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre
les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem
González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte.
Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

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

L

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Catalunya mereix’. Sembla que els missatges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sanitat sigui 100% pública.
S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar entre Salvador Illa (PSC) o Pere Aragonès (ERC), a qui li donarien el suport per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat. Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.
Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tancar un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un canvi de Govern i de forma de governar.
Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu“en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre malgrat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsabilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada perduda en polítiques socials i cal recordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les residències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual. Si es repeteix aquesta fórmula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

“Seguim tenint l’esperit
del 15-M, però amb
el valor afegit del pas
per les institucions”
quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.
Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tothom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he pogut comprovar l’opacitat del Govern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.
Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no podem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La responsabilitat és amb qui t’ajuntes després.
Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’esperit del 15-M”. Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure reflectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’esperit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les institucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar excuses, però no ho són. Hi ha resistència als canvis per mantenir l’statu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indignació, però hem de tenir la capacitat de fer possible les coses. A Barcelona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.
La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’aturin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quo no canvia de la nit al dia.
En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant independentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.
Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar expectatives”.
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.
Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la feina que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.
Però el PSOE hi acabarà donant suport? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espanyol, de tot això no se’n parlaria. Sobre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.
Ha fet referència a la sanitat en diversos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sanitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal augmentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impostos, com per exemple el de patrimoni o per tenir habitatges buits.
Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les primeres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalunya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espanyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest milió de persones i aquí és clau el paper de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.
Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.
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Política | Dimiteix el regidor de Ciutadans Julio Roldán
Febrer 2021

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, va renunciar al càrrec de regidor
al Ple del 20 de gener. Com a portaveu el substituirà Gemma García, actual
regidora, i al Ple hi entrarà Diego Rodríguez, número 3 de la llista el 2019.

El govern local fa esborrar un
mural dedicat a Adrià Carrasco
» Critiquen que Pilar Díaz no hagi dit res sobre el retorn del CDR
» La Fiscalia recorre l’arxivament del cas de Tamara Carrasco
POLÈMICA4La plataforma ‘Adri
Et volem a casa’ denuncia que
l’Ajuntament d’Esplugues va tapar amb pintura un mural solidari que s’havia pintat a la ciutat després del retorn d’Adrià
Carrasco. Era un mural on deia
‘Lluitant seguirem creixent’ que
s’havia dibuixat en una paret
d’un solar sense construir. L’entitat critica que el govern de Pilar Díaz ha tardat “menys d’un
mes” a tapar aquest mural, però
que, en canvi, encara no s’ha pronunciat sobre el retorn d’Adrià
Carrasco després de tres anys
d’exili a Bèlgica. Consideren que
el govern del PSC reprimeix i silencia “un cop més” els moviments socials de la ciutat.
Adrià Carrasco va tornar a
casa seva el passat 11 de gener
després que un jutjat de Granollers arxivés el seu cas. Exiliat des
de la Setmana Santa del 2018, el
cas es va anar desinflant, ja que
en un primer moment l’Au-

El mural estava en una paret d’un solar. Foto: Twitter (@EtVolemACasa)

diència Nacional l’acusava de
sedició i terrorisme i, finalment,
tot plegat ha acabat arxivat.

INSISTÈNCIA DE LA FISCALIA
És el mateix procés que va seguir el procediment obert a
Tamara Carrasco, la membre
del CDR que va ser detinguda
per la Guàrdia Civil el mateix
dia que l’espluguí va marxar a
l’exili a Bèlgica.

L’Audiència de Barcelona va
confirmar l’absolució de la viladecanenca després que la Fiscalia recorregués l’arxivament del
cas dictat per un jutjat de la capital. El 4 de febrer, però, l’advocat de Tamara Carrasco, Benet
Salellas, va explicar que la Fiscalia havia decidit tornar a recórrer
l’absolució de l’Audiència de Barcelona, en aquest cas presentant
la petició al Tribunal Suprem.

Les empreses del polígon
del Gall tindran fibra òptica

Les obres al polígon. Foto: Ajuntament

SERVEIS4Facilitar la connexió
a la fibra òptica a les empreses
instal·lades al polígon industrial del Gall. Aquest és l’objectiu de les obres que l’Ajuntament
va posar en marxa a mitjans de
gener. Es tracta d’una xarxa soterrada que ha de permetre a les
empreses millorar la seva connexió a internet, poder oferir millors serveis als seus clients i accedir a noves eines, sobretot en
una època com l’actual, en què el

teletreball i les reunions telemàtiques s’han convertit en un
hàbit que fa un any era gairebé
desconegut.
La previsió és que la xarxa estigui completament desplegada a finals de març. Unes obres
que costen uns 350.000 euros i
que compten amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.
El projecte forma part del Pacte per a la Reactivació Econòmica de la ciutat.

La Junta Electoral obliga
a retirar el butlletí municipal

QUEIXA4La Junta Electoral de
Zona va obligar l’Ajuntament a retirar el butlletí municipal perquè
el considera electoralista. Esquerra Republicana va portar el
cas a l’autoritat electoral, que li va
donar la raó i considera que el govern de Pilar Díaz va aprofitar la
revista de l’Ajuntament i les xarxes socials per fer propaganda
electoral a favor del PSC.
És per això que la Junta Electoral de Zona va obligar a retirar
del web el butlletí ‘El Pont d’Esplugues’, que tot i ser l’edició de
febrer ja s’havia penjat a les xar-

xes i se n’havia fet difusió dies
abans d’acabar el gener. També va
fer esborrar les piulades que s’havien fet des de diferents comptes
públics anunciant el contingut.
El portaveu d’ERC, Oriol
Torras, explica que el partit fa
“molt temps” que denuncia l’ús
que fa el govern de Pilar Díaz
dels mitjans públics institucionals per fer “propaganda partidista”. Per això, assegura que “el
PSC d’Esplugues fa trampes” i
adverteix que els republicans
continuaran atents per si l’Ajuntament “reincideix”.

Contracten vint informadors
per ajudar els votants el 14-F

Les eleccions del 14-F han obligat a canviar alguns col·legis electorals. Foto: ACN

ELECCIONS4L’Ajuntament ha
contractat vint persones que estaven a l’atur per informar la ciutadania durant la jornada electoral del 14-F. Es dedicaran a facilitar l’accés als col·legis electorals i a garantir que es compleixen les normatives, com accedir per la porta que toca per a
cada mesa o seguir el circuit
marcat pel consistori a l’interior
del col·legi electoral.
Per tal de garantir que no hi
ha aglomeracions i es mantenen les restriccions imposades
per la pandèmia, a la ciutat s’han

inclòs dos nous col·legis electorals, el Centre Cultural Plaça Macael i l’Escola Prat de la Riba. Els
dos centres tenen espais més
grans que permeten col·locar totes les meses amb més separació.
A més, s’han eliminat els col·legis a l’esplai de gent gran de Can
Clota i a l’Associació Cultural
Andalusa ACAE, els electors dels
quals hauran d’anar a votar a l’Escola Prat de la Riba.
Es mantenen els col·legis
electorals a l’Escola Joan Maragall, al Parvulari Joan Maragall
i a l’Institut Severo Ochoa.
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“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”
Laura Borràs
Junts per Catalunya

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria
Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Teatre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del president Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Aragonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense parlar de la polèmica del dia.
ragonès l’ha emplaçat a demanar disculpes per haver
dit que Junqueras està condemnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu perfectament quin exercici es va fer de

A

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

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

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

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha
avançat cap a la
independència”

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

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi expressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions.
En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els separa el“neoliberalisme”i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres estarem sempre per poder fer un govern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.
Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin representació parlamentària.
Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin entrant al Parlament.
Per què no es refereix mai al PDeCAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personalment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtinguin representació parlamentària.
Puigdemont deia aquest matí a
RAC1 que, si ERC guanya les eleccions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista.
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en funció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser independentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.
Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.
Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són“solucions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nostre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4
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“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”
3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hàgim aconseguit, potser moltes persones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vingut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta possibilitat. Hem posat sempre per davant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre interior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.
Vostès parlen d’activar la declaració d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exactament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la confiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de navegació. I a partir d’aquí, treballar con-

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la negociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’independència és el que nosaltres proposem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.
D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconseguir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap endavant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una proposta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arribaràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nosaltres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, després de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.
Quan parlen de “condicions suficients” per implementar la independència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i estiguem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement internacional, ho farem. L’activarem.
Mentrestant, vostè també ha promès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol augmentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els pròxims cinc anys. No és una qüestió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambicionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalunya autonòmica serà molt més difícil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.
La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econòmica... són temes que a l’àrea metropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Badalona o de l’Hospitalet, per exemple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèixer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulnerabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones enrere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes famílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.
A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representació. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem creixent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un moment que es parla de molta desmotivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la primera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.
Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una estructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc assegurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les paraules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una realitat metropolitana forta.
Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes considerades de dretes [eliminar l’impost de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centreesquerra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al centreesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus votants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n perquè només progressa en repressió.
Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli siguem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?
– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència.
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.
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Serveis | Obre el centre de dia de la residència Sophos

La residència Sophos ha obert el centre de dia ubicat a l’edifici annex, oferint
24 places. Quan les restriccions sanitàries ho permetin, aquest espai oferirà
65 places en un equipament amb atenció terapèutica i rehabilitació.
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Els treballadors del Moisès
Broggi han d’aparcar a TV3
» El comitè d’empresa ha aconseguit un acord amb la televisió
perquè els treballadors que fan 12 hores tinguin pàrquing de franc
POLÈMICA4L’aparcament de
TV3. Aquest és el lloc on podran
deixar el cotxe de franc els professionals de l’hospital Moisès
Broggi que, per l’increment de casos que hi ha al centre per la tercera onada, han de fer torns de
dotze hores. Es tracta de mig
centenar de treballadors, bàsicament de les UCI i l’àrea d’hospitalització. Persones que, des de
principis de mes, fan torns de mig
dia per poder atendre tots els pacients i cobrir les baixes d’altres
professionals que hi ha al centre
hospitalari per la Covid.
El comitè d’empresa de l’hospital ha estat l’encarregat d’assolir aquest acord amb la direcció de
la televisió, gràcies a les gestions
fetes pel seu comitè. Els sanitaris
podran deixar el seu cotxe de
franc a l’aparcament de la televisió, ja que molts dels seus treballadors estan fent teletreball i hi
ha força places buides.
També n’hi ha força a la zona

CORONAVIRUS4El Departament de Salut ha detectat casos
de la soca britànica a la ciutat, tal
com va confirmar el secretari de
Salut Pública, Josep Maria Argimon. El 20 de gener s’havien
confirmat setze casos d’aquesta
soca més contagiosa de la Covid.
La majoria s’havien trobat a la
ciutat, tot i que també n’hi havia
a les terres de l’Ebre.
En una roda de premsa recollida per l’ACN, Argimon va
explicar que són persones que no
havien viatjat en zones on la
nova variant circula de forma co-

munitària, de manera que ja hi
ha transmissió comunitària a
la ciutat. Això ha provocat que
augmentin els casos i els ingressos als hospitals, també a les
Unitats de Cures Intensives, obligant a desprogramar operacions no urgents i altres intervencions a l’hospital Moisès
Broggi.
A més, la ciutat també va tenir xifres de contagis, de transmissió comunitària, d’índex de
risc i d’incidència acumulada
molt elevats durant l’última setmana de gener.

L’entrada a l’aparcament de l’hospital. Foto: Google Maps

verda que envolta l’hospital. Per
això, el comitè va demanar a l’Ajuntament que busqués la forma
de facilitar l’aparcament a aquests
treballadors, que no poden deixar
el seu lloc de feina per moure el
cotxe o renovar el tiquet d’aparcament. Però el govern d’Antoni
Poveda s’hi ha negat, escudant-se
en el fet que el funcionament de
l’aparcament el marca una ordenança i que no es poden fer distincions entre els sanitaris i la resta de treballadors. Així ho va dir

al Ple, després d’un prec d’Esquerra Republicana. El comitè
d’empresa considera una “manca de sensibilitat” la postura de
Poveda i el seu govern.
Una manca de tacte que també creuen que tenen els gestors
del pàrquing de l’hospital, que
tampoc han cedit per facilitar
l’aparcament a l’espai que hi ha al
centre, com sí que van fer durant
la primera onada. Aquest cop, el
conflicte que mantenen amb la direcció del centre ho ha impedit.

La consellera Vergés visita
els laboratoris Reig Jofre

Foto: Twitter (@ReigJofre)

Salut detecta un brot
de la soca britànica a la ciutat

EMPRESA4La consellera de
Salut, Alba Vergés, va visitar els
laboratoris de la farmacèutica
Reig Jofre per veure com la
companyia està posant en marxa el procés de fabricació de la
vacuna contra la Covid desenvolupada per Janssen Pharmaceutical Companies, una divisió de la multinacional Johnson & Johnson.
L’antídot encara està en fase
d’investigació i no ha rebut l’a-

provació de les autoritats sanitàries, però, un cop ho aconsegueixi, el laboratori podrà començar a fabricar-lo. Per això, la
companyia també va mostrar a
Vergés les necessitats específiques
i els nivells de seguretat que està
adoptant la planta per garantir
que el procés de fabricació es fa
complint amb tots els criteris. La
previsió és poder començar a fabricar la vacuna a partir del segon
trimestre d’enguany.

S’amplia la xarxa pedalable
pel carrer Creu d’en Muntaner

Un encreuament del nou carril bici. Foto: Ajuntament

MOBILITAT4La xarxa de carrils
bici de la ciutat continua creixent. La nova estrena, oberta al
trànsit a finals de gener, és el
carril que s’ha fet al carrer de la
Creu d’en Muntaner, continuant
el traçat que ja es va estrenar
entre els carrers Major i Francesc Macià.
Aquesta nova via, pensada
per a bicicletes i patinets elèctrics, va per la calçada per tal de
garantir la seguretat de vianants, usuaris de bicicletes i patinets i vehicles. El nou carril
connecta l’avinguda de la Gene-

ralitat amb el carrer Vallespir i
arriba fins al pont de l’autopista B-23.
El projecte també ha servit
per pacificar el trànsit de tot el
tram, creant una zona 20 per reduir la velocitat del trànsit i millorar la seguretat, apostant per
una mobilitat més neta.
A banda d’aquest nou carril
bici, els nous encreuaments també han servit per instal·lar semàfors amb comptadors de
temps i avisadors acústics perquè els vianants puguin travessar amb més tranquil·litat.

15 |

Sant Just Desvern
líniatres.cat

Febrer 2021

Política | El regidor d’ERC Jordi Porta deixa el càrrec

Jordi Porta, regidor d’Esquerra, va aprofitar el Ple del 28 de gener per renunciar al càrrec que ha ostentat durant els últims sis anys. Désirée Triler,
número 4 a la llista dels republicans el 2019, serà la seva substituta al Ple.

Agricultura suspèn les batudes
de cap de setmana a Collserola
» Vol “minimitzar els riscos d’accident” davant l’increment de visitants
» La decisió arriba després de la mort d’un home al Vallès Oriental
ENTORN4Suspeses les batudes
al Parc Natural de Collserola.
Aquesta és la decisió que ha
pres el Departament d’Agricultura, responsable de la gestió de
les zones de caça controlada al
Parc. Ho ha fet després que el
Departament d’Interior publiqués una resolució que prohibia
les batudes de caça major durant
els caps de setmana als parcs de
Collserola, Serralada Litoral,
Serralada de Marina i Sant Llorenç del Munt.
Des d’Agricultura expliquen
que l’objectiu de la decisió és
“minimitzar els riscos d’accident en aquests espais naturals
que estan patint un excés de visitants durant els caps de setmana”. Un increment de visitants que augmentarà amb el
canvi de restriccions i el pas
d’un confinament local a un de
comarcal, que converteix el municipi en un enclavament molt
important per accedir al parc.

Un cartell advertint d’una batuda de senglar. Foto: Marina López/ACN

De fet, abans de suspendre
totes les batudes de caça major
durant el cap de setmana, la
Generalitat ja va prohibir una batuda de senglar que s’havia de fer
dissabte 6 a la zona controlada
de caça de Sant Just i Sant Feliu.
ACCIDENT MORTAL
El Departament d’Agricultura i
el d’Interior van prendre aquesta decisió després que, dissabte

30 de gener, un home que recollia pinyes morís pel tret d’un caçador. Els fets van passar a Santa Maria de Martorelles (Vallès
Oriental) quan la víctima va rebre un tret d’un caçador que
participava en una batuda. La
víctima estava recollint els seus
estris quan va rebre el tret mortal. L’autor va ser detingut pels
Mossos d’Esquadra per un delicte d’homicidi imprudent.

La línia de bus metropolità JT
ja arriba a Can Candeler

Nous busos híbrids. Foto: AMB

MOBILITAT4L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha
ampliat el recorregut de la línia
JT de bus, la que uneix el barri
Nord amb l’hospital Moisès
Broggi, a Sant Joan Despí. Des
de l’1 de febrer, aquesta línia ha
ampliat el seu recorregut i també dona servei al barri de Can
Candeler.
Aquesta nova ruta amplia el
nombre de veïns i veïnes que tenen el servei de bus més a prop

de casa i millora la connexió
del municipi amb les ciutats de
l’entorn.
A més, també s’ha millorat la
informació que l’AMB ofereix
dels seus serveis de bus a les parades, ja que ha actualitzat els
plànols sobre les línies de transport que hi ha a les marquesines
i parades de bus. L’entitat també ha comprat 13 nous busos híbrids per renovar la seva flota i
fer-la menys contaminant.

Movem i el PSC acusen la CUP
de mentir sobre Can Freixes

POLÈMICA4El Ple del 28 de
gener va acabar amb retrets entre els regidors del PSC i Movem
i la CUP. El portaveu dels comuns, Just Fosalva, va criticar la
campanya impulsada pels cupaires sobre els usos de la masia
de Can Freixes, ja que creu que
menteix i amaga informació
quan diu que s’hi instal·laran les
oficines de Promunsa. Fosalva
ho va titllar de populisme i de
notícies falses, ja que aquesta
idea només és una proposta i
també hi ha altres opcions sobre
la taula. L’alcalde Joan Basaga-

ñas també es va afegir a les crítiques dient que el sorprenia
que un partit “teòricament d’esquerres”, en referènci a la CUP,
menystingués el projecte que
vol impulsar el govern local.
El portaveu de la CUP, Carles Garcia, va recordar als regidors que en les seves preguntes
al Ple no havia parlat de Can
Freixes i, per això, va demanar
si aquest “atac directe” al seu
partit es feia des del govern local o des de Movem. Fosalva va
dir que ho havia dit com a portaveu dels comuns.

L’Arxiu Municipal guardarà
la primera vacuna de la Covid

L’ampolleta de la vacuna de la Covid dipositada a l’arxiu. Foto: Twitter (@santjustcat)

PATRIMONI4L’Arxiu Municipal acollirà l’ampolleta de la primera dosi de la vacuna de la Covid de Pfizer-BioNTech que es va
posar al municipi. Es tracta del
vaccí que es va injectar a un dels
residents de les quatre residències de Sant Just, un procés que
el Departament de Salut va iniciar el 5 de gener.
L’encarregada de dipositar
aquest element i altres objectes
relacionats amb el procés de
vacunació, com per exemple xeringues, per fer front a la pandèmia del coronavirus ha estat la

regidora de Cultura i Patrimoni,
Gina Pol. Des del consistori asseguren que aquests objectes
marquen “una fita històrica” i
que d’aquesta manera es podrà
explicar la història local a les generacions futures.
Des de l’Arxiu Municipal recorden que, des de l’inici de la
pandèmia, estan recollint testimonis digitals i materials per poder comprendre, preservar i explicar a les generacions futures
el que va suposar l’arribada de la
Covid al municipi i com ho van
viure els seus veïns i veïnes.

| 16

líniatres.cat

Entrevista

Febrer 2021

“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-
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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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Sant Just | S’acaba el control d’aforament al mercat

El govern municipal de Sant Just ha decidit eliminar el control de l’aforament al mercat municipal. Després de les festes de Nadal, el consistori va
prendre la decisió, criticada per algunes formacions per les aglomeracions.
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Sant Just i Sant Joan promouen
el comerç local a Instagram

PROXIMITAT4La campanya
Tres Sants, impulsada pels ajuntaments de Sant Just Desvern,
Sant Joan Despí i Sant Feliu de
Llobregat, s’ha traslladat a Instagram. Allà, des d’un compte
conjunt que porta el mateix
nom, els tres consistoris fan difusió de les botigues, bars i restaurants locals dels tres municipis. L’objectiu és reivindicar el
vincle amb la clientela de cada
establiment, l’atenció personalitzada que poden oferir gràcies
a aquest vincle i la cohesió que
el comerç local crea al municipi
on s’estableix. D’aquesta manera es vol reivindicar la proximitat i els punts forts que ofereixen aquest tipus de negocis.
A Sant Just, més d’una setantena d’establiments ja s’han
apuntat a la campanya, que consisteix a penjar una foto del comerç que es vol publicitar. A la
descripció, es parla de què s’ofereix en aquell establiment,

La campanya vol reivindicar el valor del comerç de proximitat. Foto: Arxiu

l’horari que fan i altres curiositats. Des de l’Ajuntament santjustenc expliquen que la campanya continua oberta. De fet, es
van penjant fotos habitualment
i només cal posar-se en contacte amb l’àrea de Promoció Econòmica del consistori.
ENTRAR AL MÓN DIGITAL
Un altre dels projectes que té entre mans el departament de l’A-

juntament de Sant Just és crear
una plataforma de venda digital
per a tots els comerciants locals. La idea és poder entrar en
aquest món, fins ara molt limitat
a les grans marques i a les multinacionals, per poder obrir noves vies per arribar als clients i
oferir més serveis, tal com va explicar el tècnic de Promoció Econòmica de Sant Just, Pere Ruiz,
a Ràdio Desvern.

Hoquei patins | L’HC Sant Just, colíder a la lliga

L’HC Sant Just ha arribat a la darrera aturada de l’OK Liga Plata com a
colíder del grup Nord, empatat amb el Manlleu i amb un punt més que el
Vilafranca. Els penedesencs, precisament, seran el pròxim rival de l’equip.

Un santjustenc, cervell
futbolístic dels Earthquakes
Quim Miró
SANT JUST
La temporada 2020-2021 a la
Major League Soccer (MLS),
la màxima competició de futbol
als Estats Units i al Canadà, arrencarà el 3 d’abril i un dels seus
equips, els San Jose Earhquakes, tindran el santjustenc Àlex
Covelo, que va ser entrenador
del primer equip de l’Atlètic
Sant Just fa quatre cursos, com
a director de metodologia. A la
pràctica, això significa que la
seva feina serà convertir-se en
el pont entre els jugadors més
joves i el primer equip i vetllarà per crear un bon ambient al
club californià.
En la franquícia d’aquesta
ciutat propera a San Francisco,
Covelo s’encarrega d’organitzar
l’estil de joc del club i lidera el
grup d’entrenadors del futbol
base per establir una mateixa línia de treball. Alhora, s’ha con-

Una imatge recent d’Àlex Covelo amb la franquícia californiana. Foto: SJE

vertit en una de les peces de l’equip tècnic del primer equip, encapçalat per l’exjugador argentí
Matías Almeyda. De fet, va ser
present al play-off del 2017 i ha
dut a terme les tasques de segon
entrenador. El de Sant Just no
perd de vista els jugadors més joves, i és que també ha establert un
pont entre ells i el primer equip,
i té cura dels possibles candidats
a guanyar-se un lloc a la plantilla que dirigeix Almeyda.
En el futur més immediat,

confessa que es planteja tornar a
entrenar en equips base i també
en categoria sènior. Mentrestant, s’ha consolidat als Earthquakes i valora el pas endavant
que ha fet la MLS. “Crec que a nivell de joc podria estar per sobre
de la lliga mexicana i s’apropa a
alguna d’europea; l’MLS està
creixent i cada cop es veu amb
millors ulls”, assegura. Per a Covelo, San José és ara casa seva i
rebla que vol viure el dia a dia i
seguir ajudant el club.

Sant Joan tornarà a bonificar
la taxa de terrasses als bars

IMPOSTOS4El Ple de Sant
Joan Despí ha aprovat tornar a
bonificar la taxa per tenir una
terrassa als bars i restaurants de
la ciutat. Tots els grups polítics
municipals van donar llum verda a aquesta proposta, que rebaixarà la taxa d’ocupació de la
via pública un 95% per a tots els
establiments de restauració de
la ciutat.
La mesura vol ajudar el sec-

tor de la restauració a fer front a
les conseqüències econòmiques
que la pandèmia ha fet esclatar.
Des de l’Ajuntament calculen
que, amb el pagament de només
el 5% de la taxa, els bars i restaurants de la ciutat s’estalviaran
uns 127.565 euros, tenint en
compte els ingressos que el consistori va percebre gràcies a
aquesta taxa el 2019, l’últim cop
que la va cobrar completa.

‘La Tasca dels Rifenyos’abaixa
la persiana nou anys després

SANT JUST4Les restriccions horàries que afecten bars i comerços per frenar la pandèmia han
obligat a tancar ‘la Tasca dels Rifenyos’. La facturació del negoci
havia caigut entre un 80 i un 90%
durant els últims mesos, tal com
va explicar el seu propietari, Jordi Claramunt, a Ràdio Desvern.
Com que era un local bàsi-

cament dedicat al servei nocturn,
el toc de queda i el confinament
municipal l’han perjudicat molt,
ja que ha perdut tant la clientela local com la que hi anava de
municipis veïns com Esplugues.
Claramunt, que en haver complert els 65 anys s’ha pogut jubilar, va agrair públicament tot el suport rebut per part dels veïns.

Esports

Covid i mala ratxa per als
equips de la Primera Estatal

HANDBOL4El trànsit entre gener i febrer no ha estat gaire favorable per als interessos de
l’Handbol Esplugues i l’Handbol
Sant Joan Despí.
El conjunt blau va comunicar
la detecció d’un positiu de coronavirus, que va evitar que els
espluguins juguessin contra el
Sant Cugat i el Poblenou. De retruc, l’equip ha vist com el Sant
Quirze, líder de la categoria, no fa-

lla i es dispara ja sis punts per sobre (tot i que els vallesans sí que
han pogut jugar tots els partits).
Per la seva banda, els santjoanencs encadenen un empat i
dues derrotes en les darreres
tres jornades, resultats que han
fet que perdin algunes posicions.
El CHSJD també va haver d’ajornar el partit que estava previst
el passat diumenge 7 a la pista del
Balonmano La Roca.

Derrota de la Penya
Esplugues en la reestrena

La Penya Esplugues de
Manolo Moya va jugar,
el passat dia 6, el primer partit de la Primera Divisió
de futbol sala de l’any, ja que els
tres primers compromisos del
2021 s’han suspès per positius de
coronavirus. Les espluguines,
però, van perdre contra el líder
del grup, el Navalcarnero (0-3).
Les espluguines, que només
han pogut jugar nou partits, des-

cansaran el segon cap de setmana d’aquest mes, mentre esperen
saber quan podran recuperar els
partits contra el Cidade de As
Burgas (que s’ha de jugar a Galícia), el Viaxes Amarelle (a les Moreres) i el Teldeportivo (que implicarà un viatge a les Canàries).
A més, l’equip coneix ja els
seu set possibles rivals en la
ronda de quarts de final de la
Copa de la Reina.

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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| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de
por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Yago Hortal

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves aparicions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de
Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va treballar a sèries com Amar es para siempre, Los
misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Després de participar en Les de l’hoquei, segurament l’última feina seva que ens ve al cap, se’n
va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un
missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni
ajuts. Per això, demanava suport per al seu canal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito
1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

Allò era abans, això és ara
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que pertany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es
tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelona, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la
seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Juncosa, inclou més de quaranta pintures presentades de forma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectòria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja
compta amb un notable recorregut internacional.

Llibres

?

J O S E P

QUI ÉS

...

L I N U E S A

Ser actor habitual de sèries de televisió

ÉS FAMÓS PER

Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

?

Rebre una allau de suport a YouTube

QUÈ HA FET

Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Resposta massiva: 32.800 subscriptors

Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

Música

Pelis i sèries

Gemma
Milena Busquets

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

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

Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de Santiago Rusiñol El bon policia, que va provocar un gran enrenou quan es va estrenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riure el públic d’aquest món en què vivim.
Al teatre El Maldà de Barcelona.

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

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan costat i la defensen, però, a mesura que s’assabenten de la vida secreta de la jove, comencen a plantejar-se si realment coneixen la seva filla. Aquesta pel·lícula francesa del 2019 arriba ara als nostres cinemes per no deixar ningú indiferent.
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EL CONSELL DEL MES

ESTILS DE VIDA
Què faig si tinc colesterol?
Foto: Pexels

i

SALUT

uan sentim a parlar de colesterol, de seguida ens alarmem. Abans de res, hem de tenir clar que el colesterol és
un tipus de greix necessari per al cos humà. Ara bé, tal
com explica el Departament de Salut, n’hi ha de dos tipus: “El colesterol LDL o colesterol dolent, que pot ser perjudicial per a l’individu si es troba a la sang en excés, ja que crea una capa de greix
a les artèries que afavoreix l’aparició de malalties cardiovasculars, i el colesterol HDL o colesterol bo, que és beneficiós per a la
nostra salut, ja que elimina l’excés de colesterol de les artèries”.
Per controlar el nostre colesterol, evidentment, cal anar al
metge. A més de la medicació que ens pugui receptar en cas
que la necessitem, Salut té un llistat de consells per als pacients
amb hipercolesterolèmia (excés de colesterol a la sang). Bàsicament, es tracta de fer un canvi d’hàbits i adoptar un estil de vida
més saludable. Deixar de fumar és el primer punt de la llista,
però també hi trobem fer exercici físic i beure almenys un litre i
mig d’aigua al dia. Però l’aspecte més important és l’alimentació,
que s’ha de basar en el consum de verdures, hortalisses, fruites i
llegums, incorporant el peix blau i les carns blanques i magres.

Les claus
ALIMENTS PRINCIPALS
CARN I PEIX
EVITA

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

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

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

CANVI D’HÀBITS

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

Foto: Pexels
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