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“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hau-
ria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 se-
gons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, di-
rectora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes al-
tres dones de tot arreu. 

Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més es-
querdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la po-
lítica, la cultura i la tecnologia. 

EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda pro-
fessionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest re-
duït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en em-
magatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sos-
tre de vidre, però el procés per ar-
ribar fins aquí no ha estat preci-
sament un camí de roses. 

“Has de ser súper forta men-
talment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nas-
cuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva pro-
cedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sen-
tencia. Des que té una bona po-

sició al sector, Navarro no ha dei-
xat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi po-
dria haver anat una dona. 

“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les em-
preses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vi-
dre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.

Navarro combina la seva fei-
na amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Lo-
calization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam im-
pulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, su-
portar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sa-
bater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Gua-
nyem i exalcaldessa de Badalona.

Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb ho-
mes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fer-
mesa, sobretot en àmbits asso-
ciats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.

D’altra banda, l’exalcaldes-
sa de Badalona assenyala tam-
bé que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un ni-
vell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat me-
nystenir la seva feina com a dra-
maturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que re-
corda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats com-
portaments i situacions. 

Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalit-
zat” –en paraules de Díez–d’ins-
titucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui im-
parable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.

“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espa-
nyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles inter-
nacionals. Per a la majoria de mit-
jans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’in-
teressa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’a-
postés més pels equips femenins. 

Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de re-
calcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’es-
port femení”, conclou.

Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

Anna Utiel
ESPLUGUES
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Jo aquest 8-M única-
ment vull dir que les
dones ni som heroïnes,

ni deeses, ni cap altre criatura mística.
Prou de romantitzar el nostre paper:
som persones normals i se’ns ha de res-
pectar únicament per això. No ens
hem de guanyar ni merèixer cap res-
pecte, se’ns ha de poder garantir.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Passen els anys i les
dècades, passen go-
verns, passen les bom-

bolles i les crisis, canvien les lleis,
però seguim sense donar solucions es-
tructurals al problema de l’habitatge
i el dret fonamental segueix protegit
per veïns solidaris posant-hi el cos. És
indignant.

@apuente

El audio [filtrado de los
Goya] es asqueroso no
solo por lo evidente, sino

porque es una muestra de cómo los
hombres siguen hablando de las muje-
res cuando no estamos presentes. Esa ca-
maradería, las risas, la tranquilidad con
la que se hacen los comentarios al sa-
berse entre los suyos... puro patriarcado.

Se m’ha mort el mòbil,
i me n’he anat a com-
prar un altre. M’ha atès

un noi amb marcadíssim accent an-
dalús. Ell s’ha mantingut en castellà i
jo, en català. «Gracias por hablarme ca-
talán. Hace poco que vivo en Barcelona
y tengo que aprenderlo más». Jo ja he
fet el dia.

@eloibelles@iriagparente@erobroc

La lupa

L’empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, du-
rant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a

Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les bar-
ricades de foc, les corredisses i també les persones fe-
rides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament. 

Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut me-
nors. I hi ha hagut novetats significatives, com els sa-
quejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de con-
tinuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants. 

El context polític en què s’encén l’espurna és el ma-
teix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un pro-
cés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mor-
dassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita con-
tra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “anti-
terrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’ac-
titud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes. 

Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en comp-
te si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la man-
ca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreu-
jat encara més aquesta divisòria, que és social però tam-
bé generacional, entre els que tenen una estabilitat la-
boral i vital i els que viuen en la precarietat i la incer-
tesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’a-
greuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.

Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vega-
des, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: per-
què tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una ex-
cepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i mol-
tes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.

Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pit-
jor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap so-
lució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’or-
dre, o pot reconfortar sectors socials que se senten ame-
naçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur ju-
venil, la precarietat laboral i fenòmens com la segre-
gació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.

D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats pun-
tuals de ràbia, que es transformen en episodis d’al-
darulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, per-
què els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens de-
mostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascina-
ció estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

per Jordi Muñoz

Tornen les barricades
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el de criminalització del jovent 

no ofereixen cap solució
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Els treballadors de l’hospital 
Moisès Broggi han d’aparcar a TV31

2
La farmacèutica Reig Jofre ho té tot a punt
per fabricar la vacuna a Sant Joan Despí

Mor Joan Margarit, el poeta 
arquitecte veí de Sant Just

La Generalitat pagarà el deute 
de les escoles bressol d’Esplugues

Can Freixes acollirà la Casa 
de les Dones de Sant Just

El + llegit líniatres.cat
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4
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Els semàfors

La comunitat de regants del
Canal de la Dreta del Llobregat
denuncia que Aigües de

Barcelona vol obrir tres pous per
extreure més aigua del riu, 
un d’ells a Sant Joan Despí.
Adverteixen que això podria
deixar-los sense aigua per regar. 

pàgina 16Agbar

L’Alcampo del centre comercial
Finestrelles ha començat a

vendre productes cultivats pels
socis de la Cooperativa Agrícola
del Prat. És una bona manera 
de promoure el consum de
proximitat i de temporada i
ajudar els pagesos del territori. 

pàgina 18Finestrelles

El sènior femení del Levante
las Planas afronta l’últim terç
de la lliga com a líder del seu
grup de Primera Nacional.
L’equip vermell té com a gran
objectiu immediat tornar a
guanyar a casa, ja que l’última
victòria va ser a finals de gener.

pàgina 20Levante las Planas

A les xarxes

@adrisantaa: [Sobre Messi votant] Us ima-
gineu Mbappé votant el president del PSG?
O Cristiano el de la Juve? Doncs per això el
Barça és més que un club. Quina imatge.

@andreajvilloria: El jutjat de vigilància pe-
nitenciària revoca el tercer grau dels presos
de Lledoners. Hauran de tornar-hi i no sor-
tir-ne, després de mes i mig de semillibertat.

#SuspèsElTercerGrau

@lluistovar6: Aprovat el suplicatori con-
tra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí. El Parlament Europeu l’aprova per
400 vots a favor i 248 en contra.

#SenseImmunitat #LaportaPresident

Safata d’entrada

Veient els aldarulls a dife-
rents ciutats en defensa
d’una llibertat d’expressió

justificada, si bé conjuntament
amb actes vandàlics injustifica-
bles, hauria estat d’ajuda que el
Rei hi hagués fet acte de presèn-
cia per tal d’apaivagar els ànims.
Si un rap del Rei en va ser l’ins-
tigador, potser calia que el mo-
narca posés aigua on altres en-
cenien el foc. Només dient que es
posava a disposició del seu poble
per tal de resoldre-ho, amb l’afe-
git que els radicals aturessin les
seves accions pel bé comú, hau-

Rap o Rei?
per David Rabadà

ria quedat força bé. El seu ab-
sentisme en tot això, i la man-
ca de les seves declaracions, po-
den fer pensar que no es guanya
el sou que el seu poble li paga. 

Sigui com sigui, el que segur
que no hauria d’haver fet és un
discurs com el del 3 d’octubre de
fa tres anys. Així no, ja que hau-
ria encès més els radicals perju-

dicant botigues i comerços que
patien les pedrades i els robato-
ris. Tenint en compte el matri-
moni del Rei amb la democràcia,
que parli ara o que calli per
sempre. És a dir, que faci de cap
d’Estat o que faci un pas al cos-
tat. Si no, el país quedarà cen-
trifugat entre dos extrems: els del
Rei del Rap i els del Rap del Rei.
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Mirada pròpia

Continuem vivint una situació d’emergència sa-
nitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,

tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’a-
quest context excepcional, no hem d’oblidar que con-
tinuem encara immersos en la pandèmia i en les res-
triccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em re-
fereixo, especialment, a sectors com el del turisme.

La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a po-
der encarar una recuperació pro-
gressiva. 

Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la tau-
la el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.  

Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la re-
cuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de tre-
ballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plante-
jar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social.   

Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de fu-
tur necessaris i la seva transformació cap a millor, cal-
drà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acom-
panyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels prin-
cipals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’a-
postar amb fermesa, també des del sector públic.

EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, te-
nim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Ob-
servatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes. 

La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden es-
devenir demolidors per al sector–van conformar un pri-
mer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces po-
lítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions per-
què el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efec-
tiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat. 

El  model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fona-
mentat en la sostenibilitat. 

Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i  la
definició de les bases del model futur–tots els grups po-
lítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti. 

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’a-
fegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que res-
pongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que vo-
len dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes ade-
quades als reptes que es plantegin.

És hora, doncs, que els nostres representants pú-
blics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sec-

tor, per garantir el futur d’un àm-
bit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants be-
neficis –de tota mena–ha apor-
tat al conjunt de la societat. Si-
tuacions extraordinàries recla-
men mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que ge-
neri un gruix de confiança gene-
ral, amb mesures valentes i de-
cidides. No és el moment de ta-
par forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.   

Ara és el moment de plan-
tejar-nos tot allò que era millo-
rable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta

pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el fu-
tur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.  

Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tot-
hom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal cons-
truir ponts i generar consensos per atraure un turis-
me responsable, sostenible i respectuós. 

En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del ma-
teix sector. Conjuntament.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Per un turisme sostenible
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Roba uns senyals lluminosos i es fa passar per policia mentrecondueix de forma temerària, saltant-se semàfors en
vermell a tota velocitat, segons el Diari Més. Va passar a Salou,
on l’home que va tenir aquesta brillant idea ha estat detingut.

El canvi de disseny de Lola Bunny, el dibuix animat que
acompanya Bugs Bunny, ha enfadat alguns homes que

ja no la troben prou atractiva... Potser s’haurien d’aturar a
pensar per què trobaven atractiu el dibuix d’un conill.

Ilmira Bagrautinova, una ballarina russa, ha interpretat El llacdels cignesde Txaikovski sobre el gel, a quinze graus sota zero.
El seu propòsit: reclamar la conservació d’un espai on viuen
cignes de veritat. La imatge és preciosa i ha fet la volta al món.

Un influencer es tatua al clatell un codi QR que enllaça
amb el seu compte d’Instagram i, en qüestió de dies,

deixa de funcionar. Li ha passat a La Liendra, un
instagramer colombià de qui s’estan fent moltes bromes.

LA FOTOMiquel Codolar / ACN
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Li hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Igle-
sias que els galons institucionals que porta grà-
cies als seus votants no són suficients per fer i des-

fer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no

es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’en-
tendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vice-
president es fonamenta en el fet que existeixen contra-
poders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lec-
tius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.

Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresi-
dent té una sòlida formació en ciència política hem de su-
posar-li coneixements sobre la importància dels contra-
pesos que escapen del control governamental per, des d’u-
na estricta lògica democràtica de confrontació d’interes-
sos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva volun-
tat per considerar-la equivocada.

Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresi-
dent és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar des-
prés del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot si-
gui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.

Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura polí-
tica, d’altra banda. 

La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenya-
la l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’ha-
gi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els po-
derosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es pro-
mouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou for-
ça per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes ve-
gades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera cons-
cient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espa-
nyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o sen-
zillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et con-
verteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha con-
vertit en hàbit.

La legitimació institucional de la violència que s’ha pro-
duït arran dels incidents protagonitzats per grups mino-
ritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’ex-
pressió pertany també a aquesta mirada certament per-
torbadora sobre els espais de convivència. 

Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, aga-
fats a l’engròs i sense establir cap diferència entre ma-
nifestants i violents, per justificar comportaments in-
justificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pan-
carta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Re-
volució Francesa.  

Justificant la violència –o trigant una setmana a des-
marcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’u-
na entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majori-
tària. És la que més crida, això sí. 

L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la pre-
sidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abra-
çar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de me-
mòries publicat recentment reconeix que va ser un er-
ror, perquè a molta gent li va generar reticències obser-
var tan clarament com pretenia identificar-se la volun-
tat sencera d’un poble amb un candidat. 

Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lec-
tiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

Els pobles –o els joves, 
els vells o qualsevol

col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui

parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos. 

Per molts vots que tregui 
a les urnes. Se'ls ho ha

d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no

se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“
“

per Josep Martí Blanch

En nom del poble
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@carmenromp: La gente confunde
mucho ser buena con ser tonta. Menos
mal que está la infanta Elena para acla-
rarlo siempre.

@_Sara_Gonzalez_: El 8-M molts diuen
que toca cedir la paraula i escoltar les do-
nes. La paraula la volem cada dia i bata-
llarem perquè totes la tinguin.

@elenagodessart: Cada lunes me hago la
misma pregunta: ¿en serio necesito mi
trabajo o podría quedarme en la cama
todo el día?

Flaixos
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El PSC va aconseguir ser primer
en vots i empatar en escons amb
ERC el 14 de febrer. Una victò-
ria a les eleccions al Parlament
que mai abans havia aconsegu-
it així, ja que tot i imposar-se en
vots amb Pasqual Maragall com
a cap de llista en les cites del 1999
i el 2003, sempre havia quedat
per darrere de la desapareguda
Convergència i Unió en escons.

Una mostra del bon resultat
de la llista encapçalada per Sal-
vador Illa són les xifres obtingu-
des a Sant Just Desvern, on el
PSC va guanyar unes eleccions al
Parlament per primer cop des de
1980 després de sumar 365 vots
més que el 2017 i rebre 1.943 vots

(22,2%), passant de quarta a pri-
mera força. Un lloc que va arra-
bassar a JxCat, que va caure a la
segona plaça després d’obtenir
1.759 vots (20,1%). Qui va acon-
seguir mantenir el tercer lloc va
ser Esquerra Republicana, que va
sumar 1.705 paperetes (19,5%).

Vox va ser la quarta força
després de rebre 606 vots (6,9%).
Per darrere es va situar la CUP-G,
que va ser cinquena força amb
589 paperetes (6,7%). Ciutadans
es va estimbar després de perdre
més de 1.770 vots i va caure del se-
gon al sisè lloc, amb 576 vots
(6,6%). Qui també va caure va ser
En Comú Podem, que va passar
de cinquena a setena força amb
557 vots (6,4%). Finalment, el Par-
tit Popular va aconseguir mante-
nir el tipus i va sumar una vinte-
na de vots en comparació amb el
2017, aconseguint-ne 451 (5,2%).

UN PODI CALCAT
El PSC també es va imposar a
Sant Joan i a Esplugues, on Es-
querra Republicana va ser se-
gona força i Junts va quedar en
tercera posició. La llista de Sal-
vador Illa va aconseguir 6.528
vots (34,4%) a Esplugues i 5.175
(34,8%) a Sant Joan. En aquest
municipi, els republicans van
aconseguir 2.625 vots (17,7%),
mentre que a Esplugues en van
sumar 2.989 (15,8%). Aquí, la
llista encapçalada per Laura
Borràs i Carles Puigdemont va
sumar 1.911 vots (10,1%), men-
tre que a Sant Joan en va rebre
1.513 (10,2%).

LA DESFETA TARONJA
Vox va impulsar-se, en gran
part, gràcies a l’enfonsament de
Ciutadans, que a Sant Joan va
perdre més de 5.750 i a Esplu-

gues 7.770. En aquest municipi,
la ultradreta va aconseguir ser
quarta força després de sumar
1.758 paperetes (9,3%). A Sant

Joan va ser cinquena força grà-
cies als 1.341 suports que va re-
bre (9%), sent superada per En

Comú Podem, que va aconseguir
1.415 vots (9,5%).

Però als dos municipis Vox
va quedar per davant de Ciu-
tadans. Els taronges van ser
cinquena força a Esplugues,
on van mantenir 1.603 vots
(8,5%). En sisena posició van
situar-se els comuns, que van
sumar 1.557 paperetes (8,2%).
El PP va ocupar el setè lloc amb
1.203 vots (6,3%), just per da-
vant de la CUP-G, que en va re-
collir 677 (3,6%).

A Sant Joan, la llista liderada
per Carlos Carrizosa es va esta-
vellar i va passar de la primera a
la sisena posició amb 1.127 vots
(7,6%), just per davant del PP,
que va quedar en setè lloc amb
591 suports (4%). Per darrere
dels populars es va situar la CUP-
G, que va ser vuitena força gràcies
als 504 vots rebuts (3,4%).

Tenyits de vermell
» La llista de Salvador Illa s’imposa a Esplugues, Sant Joan i Sant Just en les eleccions al Parlament
» Ciutadans s’enfonsa perdent milers de vots i Vox es dispara sent quart a Sant Just i Esplugues

L’expresident José Montilla presidint una de les meses de l’escola d’adults de Sant Just i Salvador Illa celebrant els resultats del PSC. Fotos: Àlex Recolons/ACN

Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT

JOSÉ MONTILLA,
‘PRESIDENT’

4L’anècdota de la jornada
la va protagonitzar l’ex-
president de la Generalitat
José Montilla, que li va to-
car presidir una mesa del
col·legi electoral que hi ha-
via a Les Escoles, a Sant
Just. Tot i que era suplent,
el titular va presentar re-
curs i Montilla va complir
amb el seu deure.
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Cotxes d'alta gamma. Bo-
tigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26

euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vi-
gilen tres cotxets de nadó. Dos ho-
mes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets. 

Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de fe-
brer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.

Super Oferta, Liquidación To-
tal, Remate Final. A jutjar pels car-
tells que moltes botigues del cen-
tre de Sant Adrià de Besòs exhi-
beixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en ven-
da. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vin-
gudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de set-
mana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gos-
sos. Una ciutat com tantes altres.

En aquest municipi, on la ren-
da mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats si-
milars als de Sarrià-Sant Gervasi?

LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta lide-
rada a Catalunya per Ignacio Gar-
riga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jor-
di Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obte-
nir als barris més rics i als més po-
bres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'à-
rea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta. 

Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pe-
dralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Co-
loma (9,9%) o Ripollet (11,3%).

ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

contra la Violència de Gènere i s’o-
posa a l'avortament és la que me-
nys proporció de butlletes feme-
nines va registrar: el 30%.

“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc vo-
tants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.

Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarit-
zació política catalana”. “S'ha pro-
duït un desplaçament del vot uni-
onista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicio-
nalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.

Per al col·lectiu feminista ex-
pert en extrema dreta Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populis-
mes totalitaristes respon a una eco-
nomia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la so-
cietat es polaritza: “Per una ban-
da, veiem com el feminisme i l'an-
tiracisme estan articulant una res-
posta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on tro-
bem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt al-
tes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.

Hi ha un darrer tipus de vo-
tant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha ca-
lat a la policia”, explica Bou. Amb

Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes 

de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema 
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional

Quivavotar l’extrema
dretaa lametròpoli? 

La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona  
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8 9,73 %
8 10,86 %
8 7,13 %
8 11,17 %
8 7,90 %
8 9,24 %
8 5,96 %
8 9,42 %
8 9,27 %
8 10,59 %
8 6,93 %
8 9,60 %
8 8,09 %
8 8,38 %
8 6,92 %
8 11,27 %
8 12,08 %
8 13,10 %
8 9,02 %
8 6,92 %
8 9,88 %
8 11,16 %
8 5,12 %
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n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta ca-
talana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'à-
rea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.

“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica Da-
vid Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Platafor-
ma per Catalunya, o Força Catalu-
nya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.

“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un pa-
radigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que mili-
ten en grans partits independentis-
tes i aquestes formacions.

El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits inde-
pendentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àm-
pliament, són recurrents els comen-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell. 

Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciuta-
dans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la forma-
ció liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones mi-
grades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament. 

“El mini Vox català”

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que po-
dria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va ron-
dar el 10%, per exemple. 

EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 pro-
postes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la dife-
rència era notòria. El del PSC te-
nia 131 pàgines. El d’ERC 187.

Les 10 mesures de Vox passa-
ven per criminalitzar l'indepen-
dentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Gene-
ralitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les ren-
des. El document no tenia gaires
propostes més.

Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part signifi-
cativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva si-
tuació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de per-
sones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els ma-
teixos impostos o anul·lar gra-
vàmens beneficiaria les rendes
més altes.

Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés ven-
cedor als carrers més rics de Bar-
celona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.

ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negar-
ho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Platafor-
ma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser re-
gidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lec-
tiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia 
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

com Movimiento Social Republi-
cano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Ale-
jandro Fernández o Jordi de la Fu-
ente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extre-
ma dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.

Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conser-
vadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelo-
na, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una es-
cissió del PP i durant un temps re-
negava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de cor-
bata que integra una part de la ul-
tradreta tradicional”. “Ha cons-
truït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap ra-
pats i ha estat molt curós de po-
sar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.

LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'ex-
trema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de co-
municació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de co-
municació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blan-
quejat”, afegeixen. Per al col·lec-
tiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política accepta-
ble més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel mor-
bo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten. 

Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per er-
radicar els discursos d'odi a inter-
net, considera que si constant-
ment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que ar-
ribin a més persones i potser algu-
nes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una ve-
gada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denun-
ciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,

es va confirmar com una força marginal 
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Esplugues

SOCIETAT4Esplugues és l’única
ciutat de més de 30.000 habi-
tants de tot el país on han cres-
cut els delictes durant el 2020.
Així ho diu el balanç de crimi-
nalitat elaborat pel Ministeri de
l’Interior que recull l’ACN. Se-
gons aquestes dades, durant l’a-
ny passat els delictes van créixer
en comparació amb el 2019,
passant de 2.772 a 2.789.

El tràfic de drogues encapçala
aquest increment, amb una pu-
jada del 28,6%. Una altra dada
preocupant és l’augment de de-
lictes contra la llibertat sexual i
la indemnitat, que han crescut
un 20%. Segons el Ministeri, el
2020 es van denunciar tres
agressions sexuals amb pene-
tració, quan el 2019 no se n’ha-
via denunciat cap. També cal re-
cordar que durant l’any passat es
van registrar tres homicidis do-
losos i assassinats consumats
que, malauradament, van ser
violència masclista.

Uns assassinats que van
consternar la ciutat el dia de
Reis, quan un home va matar la
seva parella, Mònica, de 28 anys,
i la seva filla Ciara, de 3 anys. Va
ser el primer crim masclista del
2020 a tot l’Estat.

A finals de maig es va produir
un altre assassinat. Un home va
matar la seva parella, de 51 anys,
que s’havia traslladat feia poc a
viure amb ell a Can Vidalet.

Aquestes xifres contrasten
amb la resta del país, on la de-
linqüència ha caigut. El confi-
nament hi ha ajudat, ja que
quan es van imposar les mesu-
res més dures els controls poli-
cials feien que els delinqüents
tinguessin molts problemes per
desplaçar-se. A més, el teletre-
ball també ha fet que molta
gent es quedi a casa, complicant
els robatoris a domicilis.

Un home va matar la seva parella i la filla el 6 de gener. Foto: X. Toscano/ACN

Augmenten els delictes sexuals 
i els crims l’any de la pandèmia
» Els tres assassinats registrats a la ciutat són violència masclista

» També es disparen els delictes relacionats amb el tràfic de drogues

El mòdul del CAP Lluís Millet
obrirà a finals de mes

SANITAT4El mòdul que Salut
està instal·lant a l’aparcament da-
vant de la porta d’urgències del
CAP Lluís Millet entrarà en fun-
cionament a finals de mes. Així
ho han explicat fonts de l’Institut
Català de la Salut a Línia Tres.

En aquest mòdul s’atendrà
els casos relacionats amb la Co-
vid, és a dir, s’hi faran les proves
PCR als pacients que presentin
símptomes i també serà el lloc on
es posin les vacunes. Amb aquest
nou espai, Salut vol desconges-
tionar el CAP perquè els profes-
sionals puguin recuperar l’acti-

vitat normal amb les visites i
crear dos circuits separats per-
què els pacients amb coronavi-
rus i els que no en tenen no en-
trin en contacte.

Per altra banda, el Ple de fe-
brer va aprovar cedir un terreny
municipal de més de 3.700 me-
tres quadrats ubicat a l’avinguda
Jacint Esteva Fontanet perquè
una empresa hi construeixi una
clínica o un hospital privat. L’A-
juntament cedirà l’espai per fer-
hi aquest equipament durant
mig segle i espera guanyar diners
amb el cànon de la cessió.

La Generalitat saldarà tot
el deute de les escoles bressol
EDUCACIÓ4El Departament
d’Educació s’ha compromès a
pagar el deute d’1,1 milions
d’euros de les escoles bressol
d’Esplugues. Així ho han acor-
dat la Generalitat i l’Ajunta-
ment, tancant definitivament el
conflicte obert entre el consis-
tori i el Govern quan aquest va
deixar de finançar l’ensenya-
ment de 0 a 3 anys.

El pacte també diu que la Ge-
neralitat desisteix del recurs que
havia presentat al Tribunal
Constitucional després de la
sentència del TSJC, que l’obli-

gava a pagar aquest deute. Així
doncs, Educació abonarà al con-
sistori 1.128.93.8,63 euros. Són
les quantitats que va deixar de
pagar els cursos 2012-2013,
2013-2014 i 2014-2015.

El Govern abonarà aquesta
quantitat en tres pagaments que
es faran cada 1 de juny i que s’a-
llargaran fins al 2023. L’alcal-
dessa Pilar Díaz ha explicat que
aquesta “és una gran notícia per
a la ciutat” i ha assegurat que “les
escoles bressol són un servei
imprescindible i molt important
per a les famílies” d’Esplugues.

L’Audiència Jove treballarà
contra el racisme i la xenofòbia
JOVES4Prevenir el racisme i
la xenofòbia. Aquests són els
objectius que treballarà engua-
ny l’Audiència Jove, el punt de
trobada dels estudiants de 4t
d’ESO dels quatre instituts pú-
blics de la ciutat.

L’1 de març es va posar en
marxa l’edició d’aquest any amb
la primera sessió intercentres, on
dos alumnes de cada grup van
presentar i treballar les propos-
tes elaborades per tots els cursos.

Ara, la tasca es traslladarà a les
aules de La Mallola, el Severo
Ochoa, el Joanot Martorell i el
Joaquim Blume, on es deba-
tran i es pensaran propostes i ini-
ciatives per lluitar contra la dis-
criminació i la intolerància per
qüestió de raça o origen.

L’Audiència Jove promou
la participació dels adolescents
de la ciutat per impulsar la
transformació de la ciutat de
manera activa i crítica.

L’espai atendrà els pacients amb Covid. Foto: Twitter (@ajesplugues)

Foto: Ajuntament

Economia | L’Ajuntament paga en vint dies
Durant el quart trimestre del 2020, el consistori va pagar els seus prove-

ïdors en una mitjana de 19,74 dies, tal com marcava el Pla de Reconstrucció
econòmic i social de la ciutat. Així es redueix els terminis de la resta de l’any.
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Sant Joan Despí

COVID-194La farmacèutica Reig
Jofre ho té tot a punt per comen-
çar a fabricar la vacuna de la Co-
vid desenvolupada per Janssen a
la fàbrica que la companyia té a la
ciutat. Ignasi Biosca, conseller
delegat del grup, va explicar en la
presentació de resultats a princi-
pis de mes que han reservat el
80% de la seva capacitat pro-
ductiva per fabricar la vacuna.

Tal com recull l’ACN, el di-
rectiu també va detallar que la fa-
bricació de l’antídot “condicio-
narà” el dia a dia de l’empresa, que
anirà adaptant les seves instal·la-
cions a les demandes que faci
Janssen. De fet, ells només fabri-
caran el vaccí. De la distribució se
n’encarregarà la mateixa marca
que l’ha desenvolupat. Perquè es
posi en marxa la fabricació només
falta el vistiplau de l’Agència Eu-
ropea del Medicament, que ha de
donar l’autorització per comer-
cialitzar i vacunar la població
amb aquest medicament.

Segons les previsions de la
companyia, Reig Jofre podria
arribar a fabricar uns 50 milions
de vials en una planta on ha in-
vertit fins a 30 milions d’euros per
modernitzar-la i adaptar-la a to-
tes les exigències.

MEDICAMENTS PER A TOTHOM
A l’inici de la pandèmia es van fer
servir medicaments antiretrovi-
rals i contra la malària per frenar

els efectes de la Covid. Les in-
vestigacions han anat avançant
i han permès trobar remeis més
potents que han provocat que els
hospitals tinguin un gran estoc
d’aquest producte que gairebé no
fan servir. Per això, l’hospital
Moisès Broggi es va sumar a la
donació impulsada per la fun-
dació de l’hospital Sant Joan de
Déu de Martorell per fer arribar
aquests medicaments a Filipines.

La companyia pot fabricar 50 milions de vials. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Reig Jofre ho té tot a punt per
fabricar la vacuna a la ciutat

» La farmacèutica dedicarà el 80% de la planta a l’antídot de Janssen
» La fabricació de la vacuna condicionarà el dia a dia de l’empresa

Els pagesos alerten que Agbar
els pot deixar sense aigua

ENTORN4La comunitat de re-
gants del Canal de la Dreta del
riu Llobregat avisa que Agbar vol
obrir tres nous pous d’extracció,
un d’ells a la ciutat, que aug-
mentarien la capacitat d’extrac-
ció d’aigua de l’empresa fins als
4.000 litres per segon, uns 126
hectòmetres cúbics anuals. “Això
és un escàndol”, diu Jordi Codi-
na, advocat de la comunitat de
regants, que adverteix que “hi ha
gent que està encaparrada a em-
portar-se l’aigua per fer negoci”.
Per evitar-ho, ja han presentat les
seves al·legacions a l’ACA.

Davant d’aquesta situació,
els pagesos demanen “garanties
de poder regar amb aigües su-
perficials i subterrànies”. Unes
garanties que consideren que
no estan assegurades si l’ACA
dona llum verda al projecte
d’Agbar. La comunitat de re-
gants assegura que 4 metres cú-
bics d’aigua per segon equiva-
len a poder extreure “tota l’ai-
gua disponible en un any nor-
mal” i això els deixaria a ells
sense recursos per regar els
seus camps, posant en perill les
collites del Parc Agrari.

El Pla d’Actuació Municipal
recull més de 500 accions

SOCIETAT4El Ple ha donat llum
verda al Pla d’Actuació Municipal
(PAM) que ha de marcar el man-
dat fins al 2023. Hi van donar su-
port el govern local, PSC i co-
muns, i Junts, Ciutadans i Pode-
mos. En canvi, Esquerra Repu-
blicana es va abstenir.

El document recull més de
mig miler d’accions després d’in-
corporar 23 propostes aportades
per la ciutadania i que aposten
per millorar l’espai públic, fer més
sostenible la mobilitat, reduir el
trànsit dins del municipi, millo-
rar la sostenibilitat, fomentar

l’estalvi energètic, construir nous
equipaments i serveis pels veïns
i veïnes i promoure l’economia i
la participació.

A més, les 515 accions que re-
cull el PAM van en la direcció de
complir amb els objectius de
desenvolupament sostenible que
marca l’Agenda 2030 de les Na-
cions Unides. L’objectiu d’a-
questes mesures és reduir les
desigualtats a la ciutat, millorar
el benestar i la qualitat de vida
dels ciutadans i ajudar als més
afectats per la crisi del sistema
que ha fet esclatar la Covid.

El barri de les Begudes ja pot
gaudir del parc Marta Mata

URBANISME4Els veïns i veïnes
del barri de les Begudes ja poden
gaudir del parc Marta Mata, la
principal zona verda d’aquesta
nova àrea residencial que s’està
construint a la ciutat. Es tracta
d’un espai de gairebé 10.000
metres quadrats de superfície
que s’ubica entre els carrers Ma-
nuel Vázquez Montalbán, Ana
Maria Martínez Sagi i Frederica
Montseny i que va obrir a prin-
cipis de mes.

Es tracta d’uns terrenys que
tenen més de 160 arbres, una vin-
tena de bancs, espai de jocs in-
fantils i una zona esportiva de
300 metres quadrats amb ciste-
lles per jugar a bàsquet. A més,
l’Ajuntament preveu instal·lar-hi
una tanca perimetral per refor-
çar-ne la seguretat. Per altra
banda, també s’està rehabilitant
la Torre dels Pardals, un edifici
del segle XVI que acollirà diver-
sos serveis municipals al barri.

Agbar vol obrir un nou pou d’extracció a la ciutat. Foto: Àlex Recolons/ACN

El nou parc. Foto: Ajuntament

Medi Ambient |Només es recicla el 40% de la brossa
A la ciutat només es recicla el 38,7% dels residus. Ho diuen les dades recolli-
des per l’AMB, que queden lluny de l’objectiu del 55% que s’ha d’assolir el

2025. Més de 245 quilos de deixalles per habitant acaben al contenidor gris.
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CONDOL4Compartir la poesia
de Joan Margarit a peu de carrer
per homenatjar-lo. Aquesta és la
voluntat de la iniciativa que im-
pulsa l’espai de lliure creació
Carme Malaret, que recull la ini-
ciativa de diversos veïns i veïnes
i anima a penjar els textos del
poeta santjustenc, que va morir
el passat 16 de febrer als 82 anys,
a les finestres de casa o als apa-
radors dels negocis. Per recollir
totes aquelles poesies penjades,
l’entitat anima a publicar-ne fo-
tos amb l’etiqueta #margarita-
peudecarrer a les xarxes socials.

També es va obrir un llibre de
condolences que es va col·locar a
la biblioteca que porta el seu
nom i que ell tan sovint visitava.
Tanta gent hi ha volgut anar a de-
dicar-li unes últimes paraules
que des de l’Ajuntament expli-
quen que encara està obert per a
tots aquells que vulguin escriure
una dedicatòria per al poeta.

Per altra banda, la Sala Cin-

quantenari de l’Ateneu acollirà un
recital de poemes de Margarit. Or-
ganitzat per la companyia ‘Just
Teatre’, que fa un any que va fer
l’última representació. Serà un ho-
menatge al poeta, on es recitaran
els seus textos més emblemàtics.
L’espectacle es podrà veure di-
umenge 14 a les sis de la tarda.

La família, que va demanar a
l’Ajuntament que mantingués
màxima discreció, agraeix totes

les mostres de suport i les con-
dolences rebudes per veïns i ve-
ïnes, institucions i administra-
cions. El que sí que va fer el
consistori va ser decretar tres dies
de dol oficial, del dimecres 17 al
divendres 19 de febrer, durant els
quals les banderes de l’Ajunta-
ment van onejar a mitja asta
per recordar una figura cabdal
per a la cultura catalana com la
de Joan Margarit.

El racó de la biblioteca per recordar Joan Margarit. Foto: Twitter (@santjustcat)

Sentit homenatge al poeta
santjustenc Joan Margarit

» ‘Margarit a peu de carrer’ porta els seus textos als carrers del poble
» L’espai amb el llibre de condolences a la biblioteca continua obert

L’espai feminista s’instal·larà 
a la masia de Can Freixes

IGUALTAT4Els actes del Dia In-
ternacional de la Dona Treba-
lladora van servir per celebrar
que el col·lectiu feminista de la
ciutat ja ha trobat local. Di-
umenge 7 de març es va celebrar
un acte a la masia de Can Frei-
xes, l’edifici del segle XVIII que,
un cop reformat, acollirà les ac-
tivitats i actes de les dones de la
ciutat. D’aquesta manera cul-
mina el procés engegat uns me-
sos enrere pel col·lectiu feminista
sota el nom ‘les Dones de Sant
Just busquem casa’.

L’entrada al local no serà

immediata, ja que l’edifici his-
tòric encara s’ha de reformar.
Ara, el col·lectiu aportarà les
seves idees i exposarà les seves
necessitats per poder arreglar la
masia al seu gust.

Els actes del 7 de març van
estar protagonitzats pel mural
que va pintar l’artista local Gina
Harster, que va dibuixar perfils
de dones on les participants a
l’acte van poder escriure mis-
satges. També hi va haver una
ballada de gegantes, una mos-
tra de dansa del ventre i la lec-
tura del manifest.

Una llamborda recordarà el
veí que va estar a Mauthausen
MEMÒRIA4Una llamborda
Stolperstein recordarà  que
Francisco Casares va sobreviu-
re al camp d’extermini de Maut-
hausen. El Ple va aprovar per
unanimitat la moció presentada
pel Centre d’Estudis Santjus-
tencs, que d’aquesta manera vol
recordar els quatre anys, deu
mesos i divuit dies que aquest
santjustenc veí del carrer Ro-
quetes va passar en aquell infern
que van perpetrar els nazis.

Les llambordes Stolpersteine
són unes peces que es col·loquen
a terra amb una placa metàl·lica

on apareix el nom i el camp
d’extermini on la persona va
ser deportada per recordar aque-
lla atrocitat i homenatjar-ne les
víctimes.

El cas de Casares el va trobar
Juli Ochoa, que tal com va ex-
plicar a Ràdio Desvern el va
trobar de casualitat mentre feia
una altra investigació sobre els
catalans deportats als camps
d’extermini. Ell i Maria Teresa
Cots han estat els encarregats de
resseguir i redactar el periple vi-
tal que va viure el santjustenc
que va sobreviure a Mauthausen.

Llum verda a les motos
elèctriques compartides

MOBILITAT4L’Ajuntament ha
firmat un conveni amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per-
què el servei de motos elèctriques
compartides que es vol posar en
marxa en aquest territori també
arribi a Sant Just. D’aquesta ma-
nera, els usuaris d’aquest servei,
que està previst que comenci a
funcionar l’any que ve, podrien
desplaçar-se amb una moto elèc-
trica compartida per tots els mu-
nicipis de la primera corona me-

tropolitana i deixar-la al punt
d’arribada, sigui on sigui.

Tots els partits del Ple van
aprovar l’acord en què el consis-
tori delega les seves competències
a l’AMB perquè aquesta institu-
ció s’encarregui de preparar les
bases del concurs públic per con-
cedir a una empresa el servei de
motos elèctriques compartides,
que permetrà arribar a una dot-
zena de municipis i facilitar les
connexions entre ciutats.

Les participants a l’acte que es va fer a Can Freixes. Foto: Twitter (@santjustcat)

Foto: Gemma Sánchez/ACN

Societat | Cau el web de l’Ajuntament per un incendi
L’Ajuntament té els servidors informàtics del seu web en una empresa d’Es-
trasburg, al nord de França. El foc que va cremar aquestes instal·lacions el

10 de març va deixar sense funcionament la pàgina web municipal.
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La Cooperativa del Prat ven
els seus productes a Esplugues
PROXIMITAT4Carxofes, calçots
i altres verdures de temporada.
Això és el que podran trobar els
compradors que vagin a l’Al-
campo del centre comercial Fi-
nestrelles des del mes passat,
gràcies a l’acord que l’hiper-
mercat ha firmat amb la Coope-
rativa Agrícola del Prat.

A la secció de verdures i hor-
talisses de l’hipermercat, com ja
passa als centres de Sant Boi i Vi-
lanova i la Geltrú, els clients hi
podran trobar els productes de
proximitat que les tretze famílies
que formen part de la coopera-

tiva cultiven a les 250 hectàrees
de camps que tenen al Parc
Agrari.

El president de la Coopera-
tiva, Agustí Garcia, agraeix “l’a-
posta d’Alcampo pels productes
de proximitat i de qualitat”, a
més de “la sensibilitat que ha
mostrat” cap a la feina que fan
aquests agricultors. A més, re-
coneix que a través de l’hiper-
mercat podran arribar a més
consumidors, que podran gau-
dir de producte fresc i de pro-
ximitat acabat de collir a la
mateixa comarca.

OCUPACIÓ4L’Ajuntament de
Sant Joan Despí aposta per fo-
mentar l’activitat comercial, la
creació de llocs de feina i l’em-
prenedoria femenina a través
d’una sèrie de subvencions. Les
ajudes han de servir per contra-
ctar persones que estiguin a l’a-
tur, crear i posar en marxa plans
d’igualtat a les empreses i obrir
nous establiments o modernitzar
aquells que ja funcionin.

Es tracta de cinc línies d’aju-
da que formen part del Pla Re-
iniciem Sant Joan Despí creat per
ajudar als sectors més castigats
per l’impacte social i econòmic de
la pandèmia. El comerç és un
d’ells, i per això una d’aquestes
subvencions pagarà fins al 50%,
amb un màxim de 300 euros, les
taxes i impostos municipals que
s’han d’abonar per fer obres de
modernització als establiments
comercials. En aquesta línia,
també hi haurà ajudes de fins al
75%, amb un màxim de 750 eu-
ros, per modernitzar i millorar les
parades dels mercats munici-
pals. A més, també s’oferiran

ajudes del 50% per pagar la taxa
d’obertura de nous locals o per
canviar-ne la titularitat.

Les ajudes anunciades per
l’Ajuntament santjoanenc també
aposten per millorar la igualtat en
els centres de treball. Per això, se
subvencionaran els plans d’igu-
altat que facin les empreses per
incrementar i millorar les condi-

cions laborals de les dones. Les
dones també han estat qui més ha
patit les conseqüències econò-
miques i laborals de la crisi que
ha fet esclatar la Covid. Per això,
el consistori subvencionarà la
contractació de persones des-
ocupades a qui se’ls ofereixi un
contracte que tingui, com a mí-
nim, un any de durada.

S’oferiran subvencions per obrir nous establiments. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

Ajudes per obrir nous comerços
i millorar la igualtat a Sant Joan

Els productes del Delta que ven Alcampo. Foto: Cooperativa Agrícola del Prat

Sant Just |No es pagarà la taxa de terrasses mig any
El Ple de febrer va aprovar la modificació de l’ordenança que permet sus-
pendre la taxa de terrasses perquè bars i restaurants no l’hagin de pagar.

Així, no es girarà l’impost durant mig any, entre l’1 de gener i el 30 de juny.
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Esports

L’objectiu pel qual lluitarà el sè-
nior femení de l’AE Penya Es-
plugues en el segon tram del
curs 2020-21 serà continuar a
Primera Divisió. L’equip de Ma-
nolo Moya, que encara ha d’a-
frontar tres partits abans que s’a-
cabi la primera meitat de la tem-
porada, en cap cas podria atrapar
la quarta posició, de manera que
haurà de lligar la permanència en
els pròxims mesos.

Així, les blanc-i-vermelles ja
saben que es veuran les cares
(tant a les Moreres com a domi-
cili) contra el Xaloc Alacant, l’In-
tersala Promises, el Rayo Maja-
dahonda, l’AD Sala Zaragoza i la
Universidad de Alicante. El que
no es repetirà són partits contra
els rivals contra qui les esplu-
guines s’hagin enfrontat en
aquesta primera fase la lliga.

Els quatre pitjors classificats
quan acabi el segon tram de la

temporada descendiran a Sego-
na Divisió, mentre que el cinquè
i el sisè per la cua encara no tin-
dran la salvació certificada i hau-
ran de jugar contra els equips que
perdin el play-offd’ascens directe
de Segona Divisió.

MATEIX OBJECTIU DEL MASCULÍ
Aquesta mateixa meta, la per-
manència, serà la del primer
equip masculí d’Alfredo García.
L’AEPE posarà el punt final al
primer tram d’aquesta tempo-

rada el pròxim dissabte 13 a casa
contra el CN Sabadell, però ja
pensa en la segona fase, que ju-
garà contra els equips de l’altre
subgrup que han tancat la pri-
mera entre les posicions 5 i 10 (de
nou, no es repetiran els partits de
la primera fase).

Aquests equips són el CFS
Arenys de Munt, l’FS Pallejà,
l’FS la Unión de Santa Coloma,
el Cerdanyola FC i l’FS Ripollet,
l’FS Atlético Ibiza, l’Escola Pia Sa-
badell o l’Hospitalet Bellsport.

No baixar a Segona serà l’objectiu de les espluguines. Foto: AEPE

La Penya Esplugues jugarà 
per mantenir la categoria

Pau Arriaga
ESPLUGUES

Handbol | Esplugues i Sant Joan, en línia ascendent
Segon (l’Esplugues) i vuitè (el Sant Joan) a la Primera Estatal... i amb dos
partits pendents. Els espluguins es consoliden com un dels candidats a la

lluita per l’ascens, mentre que el Sant Joan no patirà per la salvació.

Després d’arrencar el mes
patint la segona derrota de
la temporada a Sant Cugat

(4-0), l’Hoquei Club Sant Just
voldrà refer-se anímicament com
més aviat millor... i en els dos par-
tits que jugarà en les setmanes
que han de venir abans que s’a-
cabi el març es veurà les cares
contra l’últim i el penúltim del
grup Nord de l’OK Lliga Plata.

Els de Ferran Pujalte, que
segueixen en la tercera posició,
rebran el segon per la cua, els Do-
minicos de la Corunya, el pròxim
dissabte 13 a un quart de 12 del
matí a la Bonaigua. L’altre partit
del mes serà set dies més tard, a
la pista d’un altre dels conjunts
corunyesos de la categoria, la
Compañía de María.

Després d’aquest doble rep-
te, els santjustencs gaudiran de
dos caps de setmana sense com-
petició: l’últim d’aquest mes (el
del començament de la Setmana
Santa) i el primer d’abril. L’HCSJ
tornarà a la competició el 10
d’abril, de nou contra un equip
gallec: el filial del Liceo.

Doble cita de l’HC
Sant Just contra
equips corunyesos

El Levante encara
l’últim terç de la
lliga com a líder 

El sènior femení del Le-
vante las Planas afron-
ta el darrer terç de la

temporada al capdavant del seu
grup de Primera Nacional de
futbol... però amb l’Atlético Ba-
leares i el Sant Gabriel seguint-lo
de ben a prop.

Les santjoanenques van co-
mençar el mes amb una victòria
de prestigi al camp del Vic Riu-
primer (1-2) que dona moral per
afrontar la resta de compromisos
d’aquest març.

El pròxim partit, el del dia 14,
serà al Municipal de les Planes
(on l’equip no guanya des de fi-
nals de gener) contra l’Europa,
mentre que els dos darrers rivals
del mes seran el Huesca (a l’A-
ragó) i el Collerense (a casa).

Foto: Twitter (@fclevantelp)
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Juan Carlos Martel Bayod ha adaptat El
mal de la joventutdel dramaturg búlgar
Ferdinand Bruckner, una peça estrena-
da el 1926. A La malaltia, sis intèrprets
d’entre 20 i 30 anys construeixen un pro-
jecte al voltant de la joventut en el qual
el suïcidi o la prostitució poden arribar
a ser les úniques respostes. 
Al Teatre Lliure de Montjuïc (BCN).

Teatre

La malaltia
Juan Carlos Martel Bayod

Maria Arnal i Marcel Bagés han estrenat
aquest mes de març Clamor (Fina Es-
tampa), el seu segon àlbum plegats des-
prés de l’exitós 45 cerebros y un corazón
(Fina Estampa, 2017). Es tracta d’un disc
força diferent del primer, on s’han atrevit
a experimentar amb sons electrònics. Tal
com ha dit Arnal a l’ACN, la seva intenció
és explorar la tradició des d’un lloc nou.

Música

Humans i dracs van viure junts i en har-
monia fa molts anys a Kumandra, un
món fantàstic. Però tot va canviar quan
les forces del mal van atacar el territori.
Els dracs van decidir sacrificar-se per sal-
var la humanitat. Ara, aquestes forces han
tornat i Raya, una guerrera solitària,
haurà de buscar l’últim drac que queda
per salvar junts el seu món.

Pelis i sèries

Raya i l’últim drac
D. Hall, C. López, P. Briggs i J. Ripa

Clamor
Maria Arnal i Marcel Bagés

Art solidari
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acollirà, fins
al 26 de març, l’exposició ‘Art solidari’. Es tracta d’un recull
d’escultures, pintures, dibuixos i instal·lacions artístiques

que s’ha creat amb l’objectiu de recaptar fons per a la recer-
ca sobre la Covid-19. La iniciativa està promoguda per la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i neix d’una

idea de l’escultora Patricia Cancelo, que va donar deu escul-
tures per recaptar fons per a un projecte del centre. Ara,
Cancelo és la comissària artística de la mostra ‘Art solidari’,

que ha comptat amb la participació d’una desena d’artistes. 

Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts,
1970) és compositor i vocalista de

Love of Lesbian, un grup d’indie-pop
nascut el 1997 que no ha passat de

moda. Aquests dies, la banda ha estre-
nat un nou tema, El sur, de la mà de
Bunbury, però aquest no és el gran
motiu que l’ha posat en boca de tot-

hom. Love of Lesbian ha protagonitzat
una notícia molt més important: ha es-
tat el grup escollit per fer un concert
pilot amb 5.000 assistents al Palau

Sant Jordi, organitzat pels principals
festivals de música catalans. Serà el
pròxim 27 de març i el públic se sot-
metrà a testos d’antígens i durà mas-
careta FFP2. Tot plegat per poder tor-
nar, per fi, Allí donde solíamos gritar. 

S A N T I  B A L M E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant de Love of Lesbian
També té una faceta d’escriptor i ha publicat cinc llibres

Famosos

Anunciar el primer concert multitudinari
Serà una prova pilot al Palau Sant Jordi amb 5.000 assistents

Emoció pel significat del concert
Tot i que també hi ha usuaris que s’ho miren amb recel

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Angle Editorial ha publicat ara en cata-
là Records de la meva inexistència, el lli-
bre que l’autora d’Els homes m’expli-
quen coses va publicar el març del 2020.
Rebecca Solnit mira enrere i rememora
els seus anys de lluita i compromís amb
el feminisme, un camí que va començar
durant la seva joventut en un barri
marginal de San Francisco. 

Llibres

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit

| Battle Brothers
Arriba a Nintendo Switch Battle Brothers, un joc de rol tàctic que

t’endinsarà en un món de fantasia inspirat en l’edat mitjana.
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EL CONSELL DEL MES

EVITA

Productes saludables: principalment la fruita fresca sencera o a trossos,
lactis sense sucres afegits i farinacis (com el pa) integrals

POTS AFEGIR

TRIA

RESPECTA

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

i SALUT

L’esmorzar és el primer àpat del dia i, com a tal, és fonamen-
tal. Per a les criatures, que estan en etapa de creixement,
ho és encara més. És per això que preocupa especialment

un estudi publicat fa poc per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) que alerta que “la majoria de productes d’esmorzar publi-
citats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en compara-
ció amb els que s’adrecen a adults, cosa que influeix en les se-
ves preferències”. És a dir, els anuncis d’aquest tipus que inter-
pel·len els infants són els de productes menys saludables, se-
gons ha constatat la investigadora i professora Mireia Montaña.
Davant d’això, hem de recordar que tenim a l’abast una de

les dietes més saludables del món, la mediterrània. Es tracta,
doncs, d’apostar per aliments que ens són molt més propis que
qualsevol producte de brioixeria industrial. Tal com recomana
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en un docu-
ment anomenat ‘Millorem els esmorzars i berenars dels infants’,
algunes claus per fer un bon esmorzar són la fruita de tempora-
da –alerta: fer-se un suc no equival a menjar una peça de fruita–,
els lactis sense sucres afegits i el pa i altres farinacis integrals.

Compte amb l’esmorzar dels fills

La brioixeria industrial: els anuncis d’aquests productes 
intenten seduir els infants, però són realment perjudicials

Les claus

Fruita seca o dessecada, hortalisses, proteïna (com ous, 
peix en conserva o formatge) i oli d’oliva verge extra 

El temps i les necessitats de cada infant: la pressa no és 
bona i, si no té gana a primera hora, ja menjarà a mig matí 
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