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

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

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

“NO COMPETIM EN IGUALTAT”
“El curs 2019-20 el vam poder
acabar més o menys bé, perquè la
pandèmia va esclatar el març.
L’impacte fort ha arribat ara, el
2020-21, i trigarem temps a re-
cuperar un nivell semblant al del

2019”, explica Jordi Alonso, mem-
bre de la Junta de la Penya Es-
plugues i responsable del sènior
femení de l’entitat, que juga a Pri-
mera Divisió de futbol sala.

El conjunt espluguí, a més, pa-
teix un greuge comparatiu res-
pecte d’altres: l’Ajuntament d’Es-
plugues, propietari del CEM les
Moreres (on entrenen i juguen els
equips de l’AEPE, a més d’altres
clubs de la ciutat), encara no ha
donat permís perquè entri públic
a les graderies. En els recintes tan-
cats pot accedir un màxim del
30% de l’aforament. En aquest
sentit, Alonso creu que el possible
retorn d’aficionats (i famílies) al
pavelló on competeixen tindria un
impacte que notarien més a par-
tir del curs que ve que no pas
aquesta temporada.

“No competim en igualtat de
condicions respecte als nostres ri-
vals”, lamenta el dirigent, que
diu que una de les accions que han
intentat impulsar en aquesta cam-
panya ha estat portar els patroci-
nadors que tenien als streamings
que han fet. Això, però, no és una
tasca senzilla. “A més, si ens com-
parem amb altres lligues de mà-
xima categoria femenina, no hi ha
un patrocinador a la Primera Di-

visió, és una altra desigualtat”, la-
menta Alonso, que també asse-
gura que el futbol sala de Catalu-
nya està “en un punt molt delicat”
i denuncia que les jugadores de
més qualitat acaben marxant.

“GENERAR VALOR”
Un altre exemple és el del Balon-
mano Granollers. “Els grans pa-
trocinadors han continuat amb
nosaltres, tot i que és cert que al-
gun de petit sí que ha marxat.
També hem perdut ingressos amb
esdeveniments especials i molt im-
portants per a la nostra economia,

com la Granollers Cup, que l’any
passat es va haver de suspendre i
que aquest 2021, de moment,
sembla que tira endavant. Veu-
rem...”, diu a aquesta publicació
Jordi Capdevila, membre de la
junta directiva i responsable de
Màrqueting i Patrocini del club.

Capdevila assegura que, cada

cop més, troben que les empreses
demanen més que una simple pu-
blicitat estàtica. “Ja no només es
tracta d’intentar captar més clients
o de mantenir els que tenim:
hem de generar valor per la vin-
culació que tinguin amb nosal-
tres”, apunta. En aquest sentit, les
xarxes socials són clau. “Aquí és
on estem fent un gran esforç per
crear una estructura capaç de
donar resposta a les necessitats di-
gitals de les empreses”, detalla.

El vicepresident apunta que el
club, com tots els sectors econòmics,
viu una davallada d’ingressos i ha
hagut d’aplicar ERTOs. “Els poders
públics ens han d’ajudar, no sé
amb quina fórmula, però és evident
que els clubs s’han menjat els re-
cursos que tenien i aquí és on han
d’intervenir les administracions”,
afegeix, alhora que diu que els
pressupostos d’aquesta temporada
i del curs que ve seran “de transició”
i aventura que el de la temporada
2022-23 podria ser “expansiu”.

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

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

El seu president, Pepe Aneas,
és contundent i considera que el
2020, econòmicament, ha estat
“un any horrorós”. “Teníem una
bossa de patrocinadors molt bona
i calculo que n’hem perdut un
70%, és una bestialitat”, lamenta,
assegurant que alguns d’aquests
eren renovacions que estaven
pendents de signar el contracte.

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

L’esclat de la Covid-19, doncs,
ha castigat encara més les arques
d’una entitat que encara arrosse-
ga alguns deutes de les dues tem-
porades que va passar a la màxi-
ma categoria del bàsquet estatal
femení. “Trigarem a recuperar
el nivell que teníem fa tres anys”,
assegura el president del club
adrianenc a aquesta publicació.

Pau Arriaga
ESPLUGUES

El rivalmés difícil de tots
» L’impacte del coronavirus en l’esport català és demolidor: 1.350 milions de pèrdues en un any

» La Penya Esplugues, el BM Granollers i el Femení Sant Adrià expliquen com han viscut el difícil 2020

La Penya Esplugues (dreta) és dels equips que encara no pot jugar amb públic, per decisió de l’Ajuntament. Fotos: FEB i AEPE

Tres de cada quatre
entitats del país 
van perdre ingressos
respecte del 2019

A fons
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La lupa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

[Sobre la proposta
d’Escrivá de pagar

12.000 euros per retardar
la jubilació] Sin duda esto es lo más ló-
gico con un 40,1% de desempleo ju-
venil. Para ayudarnos aún más a entrar
al mercado laboral, qué mejor que se-
guir incentivando el retraso en las ju-
bilaciones. ¿Qué puede salir mal? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Prefereixo tenir –i com-
batre– el problema del

catanyol –el calc persis-
tent del castellà–, que es deu al fet que
una massa de castellanoparlants s'han
incorporat al català en els últims 50
anys, que no pas haver mantingut el ca-
talà en el clos dels catalanoparlants de
tota la vida.

@EnricGoma

Miguel Bosé explica
que durant anys con-

sumia 2 grams de cocaïna
al dia. Mai hauria pogut passar (i no
m’estranya) un procés d’adopció legal.
Ara, imagineu els pocs controls de l’a-
nomenada gestació subrogada (com-
pravenda de nadons) perquè aquest tio
hi pogués accedir sense problemes.

Estaria guai que els de-
lictes de violència se-

xual deixessin d’estar vin-
culats a la reacció de la víctima, perquè
no hi té res a veure. El delicte només té
a veure amb l’agressor, és a dir, amb qui
comet el delicte. És que sembla men-
tida que encara hàgim d’explicar això
tan bàsic. 

@lacarlarovira@claranarvion@JulenBollain
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Tres jornades decisives 
per al futur de l’HC Sant Just1

2
La vacuna que Reig Jofre fabricarà a Sant
Joan Despí es repartirà a partir del 19 d’abril

Sant Joan Despí protesta 
per la manca de recursos als CAPs

El CV Esplugues es prepara 
per a la fase d’ascens a la Superliga

La Penya Esplugues ja juga 
per no perdre la categoria

El + llegit líniatres.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@andreuginola: Crec que us voleu agafar
a coses per no acceptar la realitat. Hem ju-
gat malament, no hem perdut per l’àrbitre
i no passa res per dir-ho.

@linformatiu_tve: El risc de morir per Co-
vid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#MenysRiscDeMort

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Co-
lau deixava Twitter.

#ColauDeixaTwitter #CauElBarça

Safata d’entrada

Enguany commemorem el
90è aniversari de la Cons-
titució republicana de

1931, la primera constitució ple-
nament democràtica i garantista
de drets que ha tingut l’estat es-
panyol.

Aquesta constitució aspirava a
modernitzar i democratitzar Es-
panya i ho hauríem aconseguit si no
hagués estat pel cop d’estat que van
donar els militars, colpistes i tra-
ïdors, que es van alçar contra la de-
mocràcia el 18 de juliol de 1936.

Cal recordar el seu article 1:
“Espanya és una República de
treballadors de tota classe, que
s’organitzen en règim de Llibertat
i de Justícia. Els poders de tots els
seus òrgans emanen del poble”.

La República va néixer per
transformar profundament la re-
alitat d’una Espanya encara feu-
dal, per garantir la llibertat, els
drets humans i la justícia social.
Hi havia altres articles de la Car-
ta Magna molt avançats, entre ells
el 6: “Espanya renuncia a la gu-
erra com a instrument de políti-
ca nacional”. També destaquen el
7, “l’estat espanyol acatarà les nor-
mes universals del Dret interna-
cional”, o el 15: “No podran ser fo-
nament de privilegi jurídic la fi-
liació, el sexe, la classe social, la
riquesa, les idees polítiques ni les
creences religioses”.

El compromís amb la demo-

90è aniversari de la Segona República
per Antonio López (EUiA)

cràcia i la voluntat popular es va
acreditar amb l’elecció del pre-
sident de la República, l’únic cap
d’Estat triat democràticament en
la història del nostre país. La Se-
gona República va aconseguir
molts  avanços, el Parlament es
va convertir en el centre de la
vida política i de control del
Govern. També es va ampliar la
democràcia constitucionalitzant
el referèndum, establint un Es-
tat laic i creant un ampli catàleg
de drets, també en àmbits pri-
vats, com el matrimoni, l’edu-
cació, la família, el treball o l’e-
conomia. Per primera vegada es
va aconseguir la igualtat de gè-
nere, en reconèixer el dret de vot
a les dones i el matrimoni civil
amb igualtat de drets. 

La Constitució Republicana
va suposar l’accés de tot el poble
a la cultura i a l’educació, que,
per primera vegada, es van con-
vertir en drets, garantint l’e-
mancipació social. Es va establir
el caràcter obligatori de l’edu-
cació bàsica, pública, gratuïta i
laica, que va significar un im-
mens esforç econòmic de l’Estat. 

En el pla d’organització ter-

ritorial, la Segona República
va aprovar els estatuts d’auto-
nomia de Catalunya, el País
Basc i Galícia, tot i que aquest
darrer no va ser aplicat pel
cop d’estat dut a terme per la
dreta i el feixisme.

Sense oblidar-ne la segona,
continuem avançant en un ho-
ritzó republicà. Volem una III
República que sigui garantia
dels drets essencials, que posi fi
a qualsevol discriminació fa-
miliar o personal, perquè tots si-
guem iguals davant la llei. No vo-
lem càrrecs hereditaris, volem
que tota la ciutadania pugui ac-
cedir a les més altes institu-
cions de l’Estat. La nova Repú-
blica ha de garantir els plens
drets econòmics i socials, im-
prescindibles perquè totes i tots
els nostres conciutadans tingu-
in una vida plena i digna. 

Finalment, cal avançar per
un procés constituent cap a la
tercera república, federal o con-
federal, laica, plurinacional, fe-
minista, solidària, ecològica,
amb justícia social i que reco-
negui el dret a l’autodetermina-
ció de les nacions que la formen.
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Els semàfors

L'Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO) que la filial

espanyola de Coca-Cola vol fer a
l'Estat afectarà especialment les
oficines que té a Esplugues, on
està previst acomiadar mig

centenar de treballadors. Serà el
centre més afectat a Catalunya.

pàgina 10Coca-Cola

La Generalitat ha aprovat
definitivament el Pla Especial 
de protecció del Parc Natural 
de la Serra de Collserola,

impulsat per l'AMB. Es tracta d'un
document que vol garantir la

màxima protecció i conservació
d'aquest espai natural. 

pàgina 16Generalitat

El sènior masculí del club
santjustenc afronta les tres
darreres jornades del curs
amb la possibilitat de pujar

directament a l’OK Lliga, haver 
de jugar la promoció d’ascens o
certificar la permanència. Seran
setmanes d’emocions fortes. 

pàgina 20HC Sant Just
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Mirada pròpia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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per Maria Abellanet

Formació en turisme, garantia de futur

NLes millors
perles

D’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia

va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

Un casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també

filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.  

El vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a parts
iguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de

l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

Gravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les

xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

LA FOTOUnió Europea
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Tribuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

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

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

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“
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per Josep Martí Blanch

La plaga dels pares i mares a les escoles

@hanso_tw: Això de convertir el teu
hobby en la teva feina és com allò de
posar la teva cançó preferida d’alarma
del mòbil.

@martaroqueta: Si et quedes immòbil o
estàs inconscient, no és violació perquè no
cal violència ni intimidació. Si et defenses,
no ho és perquè no ets prou vulnerable...

@marsigol: Si algun dia us passa pel cap
que el que feu no val res perquè ningú ho
reconeix, penseu en Rodoreda no guanyant
un premi amb La plaça del Diamant.

Flaixos
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Esplugues

‘Adri Et Volem a Casa’ celebra
la seva dissolució a Cal Suís

ENTITATS4La plataforma ‘Adri
Et Volem a Casa’ ha posat punt
final a tres anys de lluita després
de la tornada d’Adrià Carrasco
aquest gener i l’arxivament del
cas. Els membres del grup de su-
port ho van voler celebrar amb
un acte que es va fer dissabte 10
a Cal Suís, mantenint totes les
mesures sanitàries.

L’acte va comptar amb una
exposició fotogràfica que recollia
els tres anys de lluita contra la
persecució que va patir el mem-
bre del CDR. Per això també es
va organitzar un debat per par-

lar sobre l’amnistia. En aquest
sentit, els membres del grup re-
marquen que continuaran llui-
tant contra la repressió i ajuda-
ran tots els represaliats que ho
necessitin des d’altres grups o
entitats.

Al final de l’acte, quan els
participants ja estaven mar-
xant de la masia, la Policia Lo-
cal es va presentar a Cal Suís.
Des de l’Ajuntament asseguren
que van rebre “diverses truca-
des” de veïnes i veïnes que van
denunciar que la música esta-
va sonant molt alta.

El nou mòdul del CAP Lluís
Millet ja està en funcionament
SALUT4El mòdul de suport ins-
tal·lat pel Departament de Salut
al costat del CAP Lluís Millet va
entrar en funcionament el di-
marts 13 d’abril. Des d’aquell
dia, aquest espai ubicat al darre-
re del centre de salut, una zona
que fins ara estava destinada a l’a-
parcament del personal sanitari,
permet separar l’atenció especí-
ficament de coronavirus de la res-
ta d’activitat habitual.

Un exemple és l’activitat de
vacunació dels diferents col·lec-
tius que ja poden rebre-la, que
s’ha traslladat completament a

aquest nou espai. També allà es
fan les proves PCR per detectar
possibles contagiats, així com
l’atenció de pacients amb símp-
tomes o sospitosos d’haver aga-
fat el virus.

L’objectiu de Salut és crear dos
circuits d’atenció diferenciats per
evitar que hi hagi brots o trans-
missions de la Covid dins del
CAP i poder garantir així més se-
guretat per als professionals i per
als pacients. A més, també està
previst instal·lar un altre mòdul
que tindrà vuit sales de consulta
per atendre més pacients.

Coca-Cola vol acomiadar 
50 treballadors de la seu local
OCUPACIÓ4L’Expedient de Re-
gulació d’Ocupació (ERO) que
la filial espanyola de Coca-Cola vol
fer a l’Estat afectarà especial-
ment les oficines que té a la ciu-
tat, on està previst acomiadar
mig centenar de treballadors.

Serà el centre de treball més
afectat a Catalunya, ja que la pre-
visió és que a tot el país es facin
fora 65 persones i 50 seran del de-
partament d’atenció al client que
Cobega, la principal societat de la

marca de refrescos a Catalunya, té
a la ciutat.

En declaracions a l’ACN, el se-
cretari d’acció sindical d’USO,
Raúl Montoya, assegura que
Coca-Cola l’any passat va tenir uns
beneficis de 1.100 milions d’euros
i que, per tant, té prou “múscul fi-
nancer” per mantenir els llocs de
feina i no acomiadar ningú. Per
això, mig centenar de treballadors
van protestar davant de les ofici-
nes a mitjans de març.

El debat sobre l’amnistia. Foto: Twitter (@SuportLaiaLluis)

Foto: Àlex Recolons/ACN

Economia |Fase final dels pressupostos participatius
El procés de votació dels pressupostos participatius encara la fase final
amb onze propostes. Els veïns i veïnes que ho vulguin podran triar les

opcions preferides en una votació a través d’internet fins al 29 de maig.

URBANISME4El Pla Caufec en-
cara l’última fase del projecte
després de rebre l’aprovació al
Ple. Només s’hi va oposar ERC,
mentre que els comuns es van
abstenir i el PP, Ciutadans i el PSC
hi van votar a favor. Dos dies des-
prés del Ple, el 19 de març, l’al-
caldessa Pilar Díaz va protago-
nitzar la firma del conveni amb
les empreses que s’encarrega-
ran de fer les obres: Sacresa,
Porta Diagonal i Caufec. Aques-
tes constructores i promotores ai-
xecaran desenes d’edificis d’ha-
bitatges de luxe, així com edificis
d’oficines en un dels últims espais
naturals que queden a la ciutat.

Els republicans denuncien
la incongruència que suposa que
l’Ajuntament es quedi amb part
d’aquestes oficines, per valor de
14,3 milions d’euros, i n’esperi
treure rèdit econòmic, entrant en
el negoci de l’especulació im-
mobiliària. En canvi, el govern de
Pilar Díaz també va aconseguir

aprovar el plec de clàusules del
conveni, que diu que l’Ajunta-
ment es ven el terreny on s’han
de fer els blocs de pisos de pro-
tecció oficial perquè sigui una
empresa qui els construeixi. D’a-
quests, 60 aniran destinats a la
venda i 72 formaran parc del
parc de lloguer protegit.

Des d’Esquerra també criti-
quen que els habitatges protegits
es facin al carrer Sant Mateu, a
tocar de la ronda de Dalt, i els ha-
bitatges privats es facin a la fal-
da de Collserola, l’últim espai na-
tural que queda a la ciutat i que
els opositors al projecte van de-
fensar durant anys.

L’alcaldessa firmant el nou conveni amb els constructors. Foto: Ajuntament

El govern local posa en marxa
l’última fase del pla Caufec

» El consistori rebrà oficines per valor de 14,3 milions d’euros
» Els pisos de protecció oficial es faran a tocar de la ronda de Dalt
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

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

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

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

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

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

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

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

En altres indrets, les solucions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Davant d'aquesta situació s'han

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

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

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

10,73 planetes Terra

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

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

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

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

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

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

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

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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Can Negre acull una mostra
sobre la infància africana

CULTURA4Les històries d’onze
infants de diferents països d’À-
frica són els protagonistes de
l’exposició Indestructibles, una
mirada a la generació del futur
d’Àfrica. L’han creat el periodista
Xavier Aldekoa i el fotògraf Al-
fons Rodríguez, que han recor-
regut el continent buscant èxits
i reptes d’un continent divers i en
constant evolució.

L’exposició es podrà veure al
Centre Jujol-Can Negre fins al
30 d’abril. La mostra forma part
del projecte Indestructibles, que
pretén apropar-nos i donar a co-

nèixer altres realitats del conti-
nent africà. Per fer-ho, Aldekoa
i Rodríguez miren la infància per
mostrar la seva fortalesa i la
seva capacitat de superació.

Els onze infants es revolten
davant del seu destí i lluiten tot
i les difícils situacions que viuen.
L’exposició, amb una quaran-
tena de fotografies, es podrà
veure a Can Negre de dilluns a
divendres de 10 a 13 hores, de
dilluns a dijous des de dos
quarts de sis de la tarda fins a
les vuit del vespre, i els di-
umenges d’11 a 14 hores.

Reclamen més recursos per
als centres d’atenció primària
PROTESTA4Centenars de ve-
ïns i veïnes es van concentrar da-
vant del CAP del barri de Les
Planes per denunciar la manca
de recursos cap a la sanitat pú-
blica. L’associació de veïns del
barri de Les Planes va convocar
la manifestació perquè conside-
ra que Salut no dedica prou di-
ners a l’atenció primària.

L’entitat creu que la gestió del
Govern està deixant sense re-
cursos el centre d’atenció pri-
mària del barri, que cada vega-
da té menys serveis. Això es tra-
dueix en una atenció deficient

cap als veïns i veïnes, que opinen
que darrere de tot plegat hi ha
l’objectiu de desmantellar el
centre. Això obligaria els ciuta-
dans a desplaçar-se a altres zo-
nes del poble per ser atesos.
Una situació que no els agrada i
que asseguren que empitjorarà
la salut de les persones grans i
amb problemes de mobilitat.

Des de mitjans de març, els
CAPs també són els punts de
referència a l’hora de vacunar
els diferents col·lectius que ja
van rebent la seva dosi per fre-
nar la Covid.

Els impulsors de l’exposició durant la presentació. Foto: Ajuntament

Mobilitat | Prova per millorar els viatges en bici
La ciutat acollirà una prova pilot de l’AMB per millorar els desplaçaments
urbans en bici. Ho fa a través de l’aplicació Géovelo, que recull les dades
de les rutes i els trajectes a través de GPS per fer els viatges més eficients.

La producció de la vacuna es
manté per al juny a Reig Jofre
COVID-194Els dubtes sobre la
vacuna Janssen no han alterat
els plans de la farmacèutica Reig
Jofre, que assegura que manté la
data i començarà a produir l’an-
tídot de Johnson & Johnson a
partir de juny. Així ho recullen
diferents mitjans, que citen fonts
de la farmacèutica per assegurar
que la planta santjoanenca ho té
tot a punt per començar a pro-
duir un milió de dosis diàries a
partir del mes de juny. 

La notícia arriba després que
la mateixa empresa frenés la
distribució de la vacuna a Euro-
pa un cop les autoritats estatu-
nidenques van aturar la vacuna-
ció després d’haver detectat ca-
sos estranys de trombes. Aquests
casos també fan que la Comissió
Europea es plantegi trencar el
contracte amb Johnson & John-
son i AstraZeneca, tal com ex-
plica una notícia del diari italià
‘La Stampa’ recollida per  l’ACN.Foto: Gemma Sánchez/ACN

MOBILITAT4L’Ajuntament de
Sant Joan Despí vol tenir la seva
pròpia Zona de Baixes emis-
sions (ZBE). Segons el docu-
ment elaborat pel consistori, es
tracta d’una àrea de gairebé qua-
tre quilòmetres quadrats que
inclourà tots els barris i les zones
urbanes del municipi. De fet, la
proposta d’ordenança del con-
sistori determina que els límits
de la Zona de Baixes Emissions
de la ciutat siguin els límits del
terme municipal amb els muni-
cipis veïns.

Així doncs, l’espai que pro-
hibiria la circulació dels vehicles
més contaminants de dilluns a
divendres de 7 del matí a 8 del
vespre arribaria fins a la fron-
tera amb Esplugues, Sant Just,
Cornellà i Sant Feliu, mentre
que pel costat del riu el límit el
marcaria la carretera BV-2001.
El text, que com expliquen fonts
municipals a Línia Tres està en
fase d’exposició pública des-

prés que es presentés al Ple de
finals de març, també diu que
aquesta proposta “contribueix a
millorar l’eficàcia i a racionalit-
zar la gestió del trànsit de vehi-
cles a la ciutat”. 

El consistori santjoanenc se-
gueix el rastre de Sant Cugat, que
serà el primer municipi de l’àrea

metropolitana fora de la ZBE de
dins l’anella de les rondes que
prohibirà l’accés de vehicles con-
taminants al seu terme munici-
pal. Però com recorda l’alcalde
Antoni Poveda, aquesta mesura
s’haurà d’aplicar a totes les ciu-
tats de més de 50.000 habi-
tants a partir del 2023.

Una de les autovies que passa per la ciutat. Foto: Àlex Recolons/ACN

L’Ajuntament vol la seva pròpia
Zona de Baixes Emissions

» Es vol aplicar en una àrea de gairebé quatre quilòmetres quadrats
» Afectarà tots els barris i limitarà la circulació dels cotxes més bruts
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Junts i Alcaldia Republicana
trenquen el grup municipal

POLÍTICA4Alcaldia Republica-
na i Junts per Sant Just han de-
cidit separar els seus camins
després de formar una candi-
datura unitària per presentar-se
a les eleccions municipals del
maig de 2019.

Segons Anna Vilanova, re-
presentant d’Alcaldia Republi-
cana al Ple, la separació s’ha fet
“de manera amistosa” després de
votar-ho en assemblea el 18 de
febrer. Ho va explicar al Ple de
finals de març, quan va dir que
l’antic paraigua de Junts per
Catalunya ha desaparegut i han

canviat les condicions del pacte
que van firmar el 2019. Per altra
banda, la regidora Pepa Gutiér-
rez, també d’Alcaldia, va renun-
ciar a la seva acta. La substituirà
Pere Bosch, que s’afegirà al grup
de Junts, el qual continuarà li-
derat per Laia Flotats.

Pel que fa als moviments
polítics als espais postconver-
gents, la santjustenca Ariadna
Urroz és la nova presidenta de la
Joventut Nacionalista de Cata-
lunya, les joventuts de Conver-
gència ara alineades amb el pro-
jecte de Junts.

El govern vol obrir una nova
comissaria de Policia Local

SEGURETAT4El govern muni-
cipal preveu instal·lar la nova co-
missaria de la Policia Local a l’e-
difici on hi ha l’Escola d’Arts
Gràfiques Antoni Algueró. Ho va
explicar l’alcalde Joan Basaga-
ñas en una entrevista a Ràdio
Desvern, on va detallar que es
farà en aquest espai perquè el
centre educatiu no ocupa tot l’e-
quipament.

La idea de fer aquesta nova
comissaria és poder complir
amb la ràtio d’agents del cos de
Policia Local pels metres qua-
drats que té el seu quarter ge-

neral, ja que la intenció de l’e-
quip de Basagañas és ampliar la
plantilla i arribar als 40 efecti-
us. Si s’aconsegueix, la comis-
saria ubicada a Can Ginestar
quedarà petita per acollir tots
els agents.

El govern municipal ha ha-
gut de fer contractacions d’a-
gents d’urgència les darreres
setmanes, ja que s’ha detectat
que els delinqüents que atraca-
ven a turistes a Barcelona s’han
desplaçat cap a municipis dels
afores per la falta de víctimes a
la capital catalana.

Actes incívics al parc de Can
Freixes fan malbé el mobiliari
SOCIETAT4L’Ajuntament ha
denunciat que durant el primer
cap de setmana del mes, enmig
de les festes de Setmana Santa,
algú va fer malbé part del mo-
biliari urbà que el consistori
havia instal·lat al parc de Can
Freixes.

El govern municipal ho va
qualificar d’actes de vandalisme
i va lamentar que “aquest tipus
d’accions es produeixen massa
sovint” al poble. Per això, des del

consistori es demana respecte
per al mobiliari urbà i es fa una
crida al civisme per conservar els
elements que s’instal·len a l’es-
pai públic.

Entre els danys quantificats
hi ha un parell de fanals arren-
cats i fets malbé, així com una ca-
dira de fusta, que també es va ar-
rencar del seu lloc i es va trencar.
A més, també hi havia una gran
quantitat de deixalles i escom-
braries llançades per terra.

Els quatre regidors de la candidatura conjunta. Foto: Twitter (@AlcaldiaRepubl1)

Foto: Twitter (@santjustcat)

Tribunals |Quatre anys i mig de presó per matar un pagès
El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de quatre anys i mig de presó per a

un home de 80 anys veí de Sant Just que va matar un pagès de 53 anys el
desembre de 2014 a Tàrrega. Els magistrats han rebutjat el recurs presentat.

ENTORN4La Generalitat ha
aprovat definitivament el Pla Es-
pecial de protecció del Parc Na-
tural de la Serra de Collserola, im-
pulsat per l’AMB. Es tracta d’un
document redactat i aprovat per
totes les administracions del ter-
ritori que vol garantir la màxima
protecció i conservació d’aquest
espai natural, considerat de mà-
xima importància per a l’àrea
metropolitana de Barcelona.

Aquest nou pla afecta direc-
tament Sant Just i Esplugues,
que tenen part del Parc Natural
dins del seu terme municipal,
però també Sant Joan Despí. I és
que el nou projecte amplia en més
de 700 hectàrees els espais lliures
protegits, incloent-hi un espai
funcional de més de 3.600 hec-
tàrees. El document aprovat pel
Govern defineix un model basat
en dos eixos, que Territori consi-
dera fonamentals. El primer es
basarà en la preservació de la
biodiversitat i l’altre apostarà per

potenciar els serveis. El pla tam-
bé vol reivindicar els recursos
naturals del parc, fomentant l’e-
conomia verda i el sector agrofo-
restal a través de la cogestió, ja que
el 60% dels terrenys de dins del
parc són de titularitat privada.

També es vol reduir al mínim
l’ocupació i la fragmentació dels

espais lliures amb elements com
línies ferroviàries o carreteres
que acaben tallant els passos de
la fauna que viu al parc.

Amb aquest pla es defineix un
nou model d’ús públic i social del
parc i augmenta la protecció con-
templada pel Pla General Me-
tropolità fet el 1976.

Sant Just, Sant Joan i Esplugues tenen espais protegits. Foto: Parc Collserola

S’aprova el Pla Especial per
protegir el parc de Collserola

» La Generalitat vol garantir la màxima protecció de l’espai natural
» Es promourà la cogestió, ja que el 60% dels terrenys són privats
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El nou mercat de Can Vidalet
obrirà a principis de juny

ESPLUGUES4El nou mercat mu-
nicipal de Can Vidalet obrirà a
mitjans de juny, segons expli-
quen fonts municipals al digital El
Far. Serà el primer dels dos mer-
cats municipals de la ciutat que
obrirà, mentre que el de La Plana
ho farà a principis de l’any que ve.

El nou espai tindrà una tren-
tena de parades, a més d’un su-
permercat de la cadena alemanya
Lidl. De fet, aquesta empresa, que
també va reformar i obrir un es-
tabliment a l’antic restaurant
Tres Molinos, ha estat l’encarre-
gada de pagar les obres de cons-

trucció dels dos nous mercats i els
gestionarà durant mig segle, quan
passaran a ser de l’Ajuntament.

Ara mateix, el govern de Pi-
lar Díaz preveu que un 85%
dels paradistes que hi ha a l’ac-
tual mercat provisional de Can
Vidalet es traslladaran al nou
edifici. Fonts municipals diuen
al digital El Far que “paradistes
i consumidors podran abando-
nar les instal·lacions provisio-
nals que ocupen des de fa anys
i estrenar unes instal·lacions
més modernes, més competiti-
ves i més accessibles”.

RESTAURACIÓ4El funciona-
ment de bars i restaurants ha
canviat completament amb la
pandèmia del coronavirus. Fa un
any, els negocis van haver de
tancar completament quan l’Es-
tat va imposar el confinament
més sever i, des de llavors, els ho-
raris i els espais d’obertura han
anat variant segons la situació
sanitària. Això ha fet que molts
establiments que mai abans s’ho
havien plantejat comencessin a
fer el seu menjar per emportar-
se o oferissin servei a domicili.

Per promoure aquest nou
servei, l’Ajuntament de Sant
Joan Despí ha posat en marxa la
campanya ‘Del restaurant a la
teva taula’. L’objectiu és fomen-
tar el consum en la restauració
local, que des del consistori con-
sideren que està fent un gran es-
forç per adaptar-se a la situació
que estem vivint.

Més de 70 establiments
santjoanencs s’han sumat a
aquesta iniciativa, que ara els
recull en una llista actualitzada
que es pot consultar a través

d’internet. En aquest espai es
pot veure si ofereixen servei a
domicili o preparen menjar per
emportar-se.

CONSUMIR A LA CIUTAT
Aquesta nova campanya se suma
al sorteig que també va impulsar
l’Ajuntament de Sant Joan, en
què ha sortejat un centenar de

targetes per gastar als bars i
restaurants de la ciutat.

Es tracta de la iniciativa
100% Restauració, en què
s’han repartit targetes amb cent
euros aportats pel consistori
per gastar fins al 31 de juliol en
els més de 80 bars i restaurants
santjoanencs que s’han sumat
a la proposta.

Els bars i restaurants aposten pel menjar a domicili. Foto: Aj. de Sant Joan

Sant Joan vol impulsar el servei
a domicili dels restaurants locals

Estat de les obres del mercat de Can Vidalet. Foto: Ajuntament d’Esplugues

Medi Ambient |Reparteixen més contenidors als bars
L’Ajuntament de Sant Joan Despí ha entregat més de 90 contenidors per
recollir la fracció orgànica als bars i restaurants de la ciutat. L’objectiu és
millorar la recollida selectiva i incrementar les escombraries reciclades.
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Entre finals d’aquest mes i el
primer cap de setmana de maig,
el sènior masculí de l’Hoquei
Club Sant Just sabrà si puja di-
rectament a l’OK Lliga, si ha de
jugar la promoció d’ascens o si el
curs que ve tornarà a ser un dels
equips de l’OK Plata.

Els de Ferran Pujalte, que
després de 19 partits ocupen la
tercera posició, es jugaran el seu
futur esportiu en tres jornades.
Dues d’aquestes (el dissabte 17
d’aquest mes i el dissabte 8 de
maig) seran lluny de casa; els dos
darrers desplaçaments seran a les
pistes del CP Tordera i de l’RC Jo-
laseta. Entremig, el dissabte 24
d’aquest mes, els santjustencs
rebran el SHUM Maçanet, equip
salvat que ja no té cap possibili-
tat d’acabar entre els dos millors
de la lliga.

I és que per bases de compe-
tició, el campió de cadascun dels

dos grups en els quals s’ha divi-
dit la categoria aconsegueix l’as-
cens (ara mateix el primer és el
CP Manlleu, que té quatre punts
més que el Sant Just, quan en
queden nou per jugar-se), men-
tre que el segon hauria de dispu-
tar una eliminatòria contra l’on-
zè o el dotzè de l’OK Lliga. El CP
Vilafranca ocupa, després de 19
jornades, aquesta segona plaça,
amb dos punts més que l’HCSJ.

Per tal d’intentar arribar, com
a mínim, a la segona posició, el
conjunt groc ha de millorar les se-
ves prestacions a domicili. Els de
Pujalte no han guanyat en els tres
darrers partits jugats lluny de la
Bonaigua (un empat i dues der-
rotes), i per trobar el seu últim
triomf com a visitant cal remun-
tar-se al 30 de gener, quan l’equip
va guanyar per 0-2 al Poliespor-
tiu Capellades.

Dos dels tres partits seran lluny de casa. Foto: HCSJ

Tres jornades decisives 
per al futur de l’HC Sant Just

Pau Arriaga
SANT JUST

Futbol | El Levante veu com el Sant Gabriel se li acosta
Les darreres jornades de la Primera Divisió femenina de futbol seran d’allò més

emocionants. I és que el Levante las Planas ha vist com el Sant Gabriel se li acosta.
Les de Sant Joan Despí visitaran el Balears FC i rebran el Girona pròximament.

El sènior femení de l’AE
Penya Esplugues ja juga
per evitar el descens a la

Segona Divisió de futbol sala. I és
que després que l’equip de Ma-
nolo Moya tanqués la primera
fase del curs en la sisena posició,
l’objectiu des del mes passat és
mantenir-se a Primera.

La meta d’aquesta segona
meitat del curs 2020-21, doncs,
és quedar entre els quatre millors
del grup D (format per 10 con-
junts); i és que els quatre pitjors
perdran la categoria directa-
ment, mentre que el cinquè i el
sisè hauran de jugar eliminatòries
de permanència contra els de Se-
gona Divisió que no aconseguei-
xin l’ascens directe.

Les espluguines encara tenen
pendent el partit de la primera
jornada d’aquesta segona fase
(una visita a l’Intersala Promises
que s’havia de jugar a finals del
mes passat) i abans que s’acabi el
mes rebran la Universidad de Ali-
cante i jugaran a la pista d’un al-
tre equip d’aquesta localitat del
País Valencià, el Xaloc.

L’AEPE ja juga 
per no perdre
la categoria

Cristina Bermejo:
de Sant Just a la
‘March Madness’

BÀSQUET4La santjustenca Cris-
tina Bermejo, formada al Basket
Almeda de Cornellà, va fer his-
tòria el mes passat jugant la
March Madness, la fase final de
la lliga de bàsquet universitària
dels Estats Units, una de les
competicions que més segui-
ment genera i més passions ai-
xeca en aquest país.

Amb el seu equip, les Bulls de
la University of South Florida,
Bermejo va superar la primera
ronda, derrotant Washington
State (59-53, en un partit en el
qual només va jugar tres mi-
nuts). El seu periple en aquesta
competició universitària, però
acabaria l’endemà, el 23 de març,
quan el seu equip va caure con-
tra North Carolina State.

Foto: USF
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Viu en línia

La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no te-
nen clients. Thrumble, el propietari bor-
ratxo i malcarat, decideix posar-hi solu-
ció. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lla-
dre inepte, posen en marxa uns mèto-
des poc habituals per tal de fer prospe-
rar el negoci.

Al teatre Almeria de Barcelona.

Teatre

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jet-
lag (Delirics, 2021), un àlbum amb set-
ze cançons –tant en català com en cas-
tellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Música

Quatre professors d’institut que traves-
sen la crisi dels 40 decideixen fer un ex-
periment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teò-
ricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aques-
ta pel·lícula danesa està nominada a l’Os-
car a millor pel·lícula de parla no angle-
sa i a millor direcció.

Pelis i sèries

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Jetlag
31FAM

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.  

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La compe-
tència. Estic relativament convençuda que

aquests homes ja poden fer el programa sen-
se mi”. Amb aquest missatge publicat a Twit-
ter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un

disgust el passat dia 12 als fans d’un dels pro-
grames més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixe-
ment a l’única dona del format que conduei-
xen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on

Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunica-
dora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no

trobava el temps ni l’energia” per fer-ho. 
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor 
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

N A T Z A  F A R R ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Fer divulgació feminista i humor alhora
La seva ironia punyent la caracteritza

Famosos

Anunciar que deixarà ‘La competència’
La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

Fans tristos
Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una no-
vel·la sobre la família, els records, la in-
fantesa perduda i la identitat que ha es-
tat guardonada amb el Premi Sant Jor-
di que atorga Òmnium Cultural.

Llibres

L’aigua que vols
Víctor García Tur

| Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ALIMENTACIÓ

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

SOPAR

RUTINA DE SON

EXERCICI

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

i SALUT

Els dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatu-
res més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el

cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a ni-
vell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professo-
ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansa-
ment físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símpto-
mes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions. 

Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que
es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitami-
nes suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar proble-
mes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenir-
se força actiu durant el dia.

Què és l’astènia primaveral?

S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

Les claus

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son, 
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor

En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia 
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir
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