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És el principal tema de conversa
entre els veïns i veïnes de Cas-
telldefels i Gavà Mar. Els ocells
piulant o cantant o l’oneig del
mar ha substituït el soroll dels
motors dels avions que sobrevo-
laven les dues ciutats cada vint
segons per aterrar o enlairar-se
de l’Aeroport del Prat. “La situa-
ció és fantàstica” o “vivim molt fe-
liços” són alguns dels comenta-
ris que fan els ciutadans, que ara
no veuen interrompudes les se-
ves converses al carrer cada pocs
segons pel pas d’un Boieng o d’un
Airbus i només s’han de preocu-
par per mantenir la distància de
seguretat i que no els caigui la
mascareta sota el nas.

De fet, el trànsit aeri s’ha re-
duït tan dràsticament des del
març que els més observadors
han comprovat que, des de fa me-
sos, els pocs avions que arriben o
marxen del Prat ho fan gairebé
sempre entrant i sortint pel mar,
sense sobrevolar cap municipi. La
pista llarga, la que han de fer ser-
vir les aeronaus més grosses, ha
quedat gairebé en desús.

INCÒGNITA ABSOLUTA
Aquest octubre van passar
712.283 passatgers per l’Aero-
port, un 84,7% menys dels que
van recórrer les terminals el ma-
teix mes del 2019. Des de prin-
cipis d’any, 11,8 milions de pas-
satgers han circulat per l’aerò-
drom, cosa que suposa una cai-
guda de gairebé el 74% en com-
paració amb les xifres de l’any
passat.

Aquestes dades registrades
allunyen els rècords assolits els
últims anys, en què especialistes
del sector asseguraven que l’Ae-
roport estava arribant al màxim

de passatgers que podia assumir
i, per això, Aena anunciava els
plans per construir una terminal
satèl·lit i allargar la tercera pista
per poder acollir els avions més
grossos de les aerolínies.

Però tot i que el coronavirus
ha suposat un sotrac immens
per a la majoria de companyies
aèries, Carmen Torres, sòcia
de l’Associació de Veïns de Gavà
Mar, i Manuela García-Cuenca,
portaveu de la Plataforma Pre-
servem Castelldefels, coinci-
deixen a l’hora de valorar el fu-
tur del sector aeronàutic i dels
plans de creixement de l’Aero-
port del Prat.

“Ara la cosa està totalment
parada, però la preocupació la te-
nim”, comenta Torres, que vol
evitar que “l’any que ve comen-
cin a sac” amb les obres. El dub-
te és “si Aena pot fer-ho, si té re-
cursos” per tirar endavant

aquests projectes. Si realment po-
gués, llavors caldria “veure quins
plans té”. García-Cuenca encara
va més enllà i assegura que “tard
o d’hora l’amenaça tornarà” i
recorda que “si no es resol, si no
queda clar que no hi haurà pis-
tes independents, que no hi hau-
rà ampliació, sempre hi haurà l’a-
menaça”. I és que perquè l’Ae-
roport pugui augmentar el tràn-
sit d’avions i de passatgers que
acollia abans de la pandèmia,
més enllà de les ampliacions que
es plantegen, un dels punts clau
seria el canvi de funcionament de
les pistes.

La lluita veïnal i de les admi-
nistracions del territori ha acon-
seguit que, fins ara, El Prat fun-
cioni amb pistes segregades, és a
dir, que per una pista es facin els
enlairaments i per l’altra els ate-
rratges. Però això limita molt el
nombre d’avions que es poden

enlairar o aterrar a l’Aeroport. El
que permetria augmentar enor-
mement els aterratges i els en-
lairaments és que es poguessin

fer per les dues pistes, que serien
independents. Però això incre-
mentaria molt el soroll sobre les
ciutats del Delta.

APOSTA SOSTENIBLE
Tot i que la incertesa és la tònica
general del sector aeri, García-
Cuenca i Torres també coinci-
deixen a l’hora de plantejar quin
ha de ser el futur de l’Aeroport i
de les aerolínies. Per a l’aeròdrom,
les dues consideren que s’ha d’a-
postar per desviar part del tràn-
sit, bàsicament les companyies de
baix preu, als aeroports de Giro-
na i Reus, per tal de desconges-
tionar El Prat.

Sobre els avions, Torres con-
sidera que s’ha d’invertir en in-
vestigació per aconseguir avions
menys contaminants, més sos-
tenibles i més silenciosos, que re-
dueixin l’impacte que deixen so-
bre el Delta a l’hora d’aterrar o en-
lairar-se. García-Cuenca encara
va més enllà i, personalment,
considera que caldria plantejar un
model de turisme i de viatjar
més sostenible a mitjà termini.

LacaraBdel confinament
» El soroll d’avions incessant que patien Castelldefels i Gavà ha quedat mut des de mitjans de març
» L’aturada del turisme i els vols no allunya el perill d’ampliació de l’Aeroport que amenaça el Delta

El trànsit de passatgers ha caigut gairebé un 74% des de principis d’any. Foto: Cillian Shields/ACN

ALTRES AFECTATS PER
LA CRISI DEL SECTOR

4A Gavà i Castelldefels hi
viuen molts treballadors
del sector aeri, on l’aturada
ha comportat ERTOs i, fins
i tot, la possibilitat de pre-
jubilacions en un sector
totalment aturat des de
mitjans de març. El fre del
turisme també ha deixat
sense clients els hotelers i
els restauradors.

Pau Massip Martori
CASTELLDEFELS
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La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient. 

La primera, i potser la més important, és l’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal feri-
da que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.

Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del te-
letreball. No sabem què en quedarà després de la pan-
dèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i ins-
titucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais re-
servats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una re-
acció ràpida dels responsables polítics per evitar l’a-
bandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia

Només el 19,6% de la
població barcelonina

jove té el català com a
llengua habitual. El Govern ha d’ac-
tualitzar els seus plans, l’Ajuntament ha
de posar-se a fer campanyes i a dotar
els barris d’eines lingüístiques i la Di-
putació de Barcelona hi ha de destinar
diners urgentment.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha una actitud polí-
tica catalana que con-

sisteix a ser els bons nens
empollons i sacrificats: si ens demanen
un 10, treure un 12; si tanquen a les
23h, aquí a les 22h... És una pulsió re-
accionària i infructífera que supleix
instintivament l’absència de poder, i la
paguem tots.

@AlbertLloreta

Per què el conseller
Chakir El Homrani des-

titueix els responsables
del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, si el canvi de compe-
tències de residències era simplement
“prioritzar l’atenció sanitària” i la crisi
dels autònoms era culpa d’un altre
departament?

El chico que me acaba
de poner el wifi me ha

mendigado que le ponga
un 10 cuando me llegue la encuesta de
satisfacción. Le digo que por supues-
to y que esas encuestas me parecen fa-
tal, y me cuenta que, si alguien les pone
un 8 o menos, les quitan dinero del su-
eldo. A esto hemos llegado.

@s_parias@maiolroger@ClaudiaRiusL
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Safata d’entrada

Las peluquerías se mueren len-
tamente y, con ellas, miles de
puestos de trabajo. En la crisis
anterior, y en el 2012, tuvimos
una subida del IVA del 10 al
21%. Nos dijeron que aquello
sería temporal, pero finalmen-
te, y ante aquel atropello fiscal,
tuvieron que cerrar un 20% de
los centros. En el 2018 se con-
siguió una PNL para la devolu-
ción de aquel IVA y, en el Con-
greso, el PSOE votó a favor de
la bajada, pero el PP en contra.
Paradójicamente, en el 2020,
otra PNL igual ha llegado al

Peluqueros marionetas del Gobierno
per Maribel Estrada

Congreso, pero los votos se
han invertido: el PSOE ha
votado en contra y el PP, a fa-
vor. ¿Cómo se entiende? 

Ahora hay un estudio que
estima que cerrarán del 40 al
50% de peluquerías si no se
toman medidas. Mi pregunta
es: ¿A qué esperan para de-
volvernos el IVA que nos cor-

responde? Los centros que
van a cerrar sus puertas no
pagarán ni un 10 ni un 21% de
IVA, como tampoco cotizarán
seguridad social ni darán pu-
estos de trabajo. Entonces
engrosaremos la deuda na-
cional con más paro y ayudas.
Señores, a mí no me salen las
cuentas. No sé a vosotros.

A les xarxes

@gmnzgerard: La vacuna de Moderna
presenta els mateixos resultats (fins i tot
millors) que la de Pfizer-BioNtech! L’hivern
del 2021 serà totalment diferent d’aquest.

@agenciaacn: Restauració al 30% i es-
port a l’aire lliure i cultura al 50%, aquesta
és la primera fase de l’esborrany del pla de
desescalada.

#OberturaDilluns23?

@Albertmvidal: N’hem parlat amb molta
gent i en parlarem més, però hi ha unani-
mitat: operació dolenta per a l’economia
catalana i molt dura per als treballadors.

#FusióBBVA-Sabadell #PfizerOModerna

Els semàfors

El Parc Agrari ha anunciat que
incrementarà el servei de

vigilància així com els agents
que hi treballen per tal de
garantir la seguretat dels

pagesos de la zona, després 
de detectar un augment dels

robatoris en camps i magatzems. 
pàgina 10Parc Agrari

L’AMB ha anunciat que
convertirà el centre de

transferència de residus de
Viladecans, on es carrega el

rebuig en tràilers per portar-lo
als abocadors, en un espai on la

matèria orgànica es transformarà
en adob per als cultius. 

pàgina 14AMB

L’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, 
i l’alcaldessa de Gavà, Raquel
Sánchez, han exigit a Endesa

que tingui “responsabilitat
social” a l’hora de combatre 

la pobresa energètica. La
companyia reclama 26 milions

d’euros a famílies sense recursos. 
pàgina 16Endesa
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NLes millors
perles

Cànnabis, amfetamina, metamfetamina, heroïna i cocaïna. En
tot això ha donat positiu un conductor navarrès que, a més,

no tenia assegurança, no havia passat la ITV des de 2017, duia
arma blanca i haixix i s’havia saltat confinament i toc de queda.

La missió per posar en òrbita el satèl·lit espanyol Ingenio
ha fracassat. El coet Vega, que transportava aquest i un

altre satèl·lit, s’ha desviat de la trajectòria poc després de
l’enlairament. Vuit minuts, concretament.

Netflix Espanya pregunta als usuaris de Twitter per què
s’hauria de fer una sèrie sobre la seva vida. “A veure, per on

començo?”, respon Josep Maria Mainat. A Netflix (com a la xarxa
en general) li ha agradat la idea i ja ha triat títol: El cas Mainat.

Les rates del cel. Així és com molta gent anomena els
coloms. Segurament no dirien el mateix del colom

missatger belga pel qual han pagat més d’un milió i mig
d’euros. Es diu New Kim i ha batut un rècord.

LA FOTOper Anna Utiel Albert Segura / ACN

Tribuna

Garantir l’accés a l’habitatge és garantir un
espai de seguretat i dignitat per a moltes
famílies. Una de les causes que pot in-
crementar la pobresa i el risc d’exclusió

social, fins i tot per a persones que tenen feina, és
un preu de l’habitatge molt alt. També un dels im-
pediments per a l’emancipació de les persones jo-
ves és la dificultat d’accedir a un habitatge, fet que
endarrereix l’edat per tenir fills i fer un projecte vi-
tal propi. Per això és tan important que les admi-
nistracions posem les eines necessàries per ga-
rantir-ne un accés estable i a un preu accessible.
Sense això, altres polítiques
de lluita contra la pobresa i ex-
clusió no poden tenir èxit, per-
què l’habitatge és la peça clau
de l’estat del benestar. 

És urgent que les adminis-
tracions garanteixin l’accés a
un habitatge amb el desenvo-
lupament de polítiques públi-
ques a favor de qui més ho ne-
cessita i que exigeixin que els
grans tenidors assumeixin tam-
bé la seva responsabilitat so-
cial. Als bancs, com a grans te-
nidors, els hem d’exigir el re-
torn dels diners amb què els
vam rescatar el 2008. És im-
portant que la ciutadania ex-
igim aquest retorn, especial-
ment en un moment tan com-
plicat com el que vivim, arran
de la pandèmia, on moltes fa-
mílies han vist reduïts els seus
ingressos i fins i tot els han vist
desaparèixer. No volem més fa-
mílies vulnerables expulsades de casa seva sense
una alternativa.

Dos bons exemples són les mesures impulsades
des del govern català i el Parlament de Catalunya
recentment: la Llei de regulació del preu dels llo-
guers i el retorn social del rescat bancari a través
de la Sareb o “banc dolent”. Accions que pretenen
millorar les condicions d’accés a l’habitatge i can-
viar d’arrel la problemàtica. Dues mesures en de-
fensa de la ciutadania, com també ho és el decret
llei urgent per frenar els desnonaments aprovat pel

govern català aquest mes de novembre. Accions va-
lentes, malgrat ser conscients que les nostres
competències en la matèria són limitades. Perquè
qui tindria la clau a les seves mans, el govern es-
panyol, no ho fa.

Davant d’un mercat que expulsa moltes famí-
lies, desenvolupar polítiques de tinença alternati-
va d’habitatge per garantir-ne l’accés a tota la po-
blació ajuda a donar resposta a les necessitats de
col·lectius més vulnerables davant el mercat, com
les persones joves o els col·lectius en risc d’exclu-
sió social. Col·lectius que són expulsats pel mercat

tradicional. I aquí el paper del món local és clau.
Hem creat legislació i iniciatives que cerquen al-
ternatives al desnonament, com la mediació o for-
çar acords amb bancs i fons d’inversió per oferir llo-
guer social, fet que s’està donant ja en molts casos
de desnonaments durant aquests mesos.

Els governs republicans estem compromesos
amb la defensa del dret a l’habitatge digne i, per
això, des dels nostres espais de governança, im-
pulsem i defensem polítiques com l’ajuda a la re-
habilitació, posem a disposició solars en règim de

cessió d’ús per a la construcció d’habitatges co-
operatius en règim de lloguer social, treballem con-
juntament amb entitats socials per adquirir habi-
tatges i posar-los a disposició de qui més ho ne-
cessita i establim plans per rejovenir el centre del
municipi amb projectes de masoveria urbana, es-
pecialment destinats a persones joves.

A Sant Feliu de Llobregat, on governa Esquer-
ra, el compromís és clar. La competència recau en
la Regidoria de Dret de l’Habitatge. En aquest any
i mig de mandat, s’ha finalitzat la promoció de 16
habitatges de protecció oficial en règim de llogu-

er assequible i s’ha signat una
escriptura amb la Fundació
Família i Benestar, que atorga
el dret de superfície que possi-
bilitarà la construcció de 90 ha-
bitatges de protecció oficial,
amb serveis per a la gent gran.
I en aquesta línia d’impulsar
nous models d’accés a l’habi-
tatge, s’ha signat un conveni
amb Sostre Cívic per a l’elabo-
ració d’un estudi sobre la via-
bilitat econòmica i jurídica de
la constitució d’un dret tem-
poral per la promoció d’habi-
tatge cooperatiu en règim de
cessió d’ús.

Més recentment s’ha apro-
vat una bonificació del 50%
de l’IBI als habitatges destinats
a la mediació en el lloguer so-
cial, els habitatges d’inserció, i
els habitatges de protecció ofi-
cial en règim de lloguer, sot-
mesos a una renda per sota del

preu de mercat. També, per tal de consolidar l’O-
ficina Local d’Habitatge i transformar les polítiques
d’habitatge cap a una mirada més social, s’ha in-
corporat una persona tècnica d’habitatge amb
una relació transversal amb els Serveis Socials de
l’Ajuntament.

Queda demostrat, doncs, el compromís d’Es-
querra Republicana i dels seus representants
amb el dret a l’habitatge digne, amb la lluita con-
tra les desigualtats socials i, en definitiva, a favor
de l’estat del benestar.

per Jordi Albert (diputat d’ERC al Parlament) i Oriol Bossa (ERC Sant Feliu de Llobregat)

L’habitatge, peça clau



líniamar.catEnvia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

7 | 

Novembre 2020

Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim de lloguer o l’accés a la seva propietat–des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría Aznar a la segona dècada dels noranta. 

La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.

Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de conside-
rar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa manera.

Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitat-
ge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.

A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta dispo-
nible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les

d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge

com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament 
de la mateixa manera

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres

@carlappuig_: Comença ja la desesca-
lada per deixar-nos, per fi, lliures per les
festes de Nadal i tornar-nos a tancar el 20
de gener.

@orioldebalanzo: Veient l’evolució, entenc
que la 8a vacuna tindrà una efectivitat del
124% i que es podrà conservar a 210 graus
aprofitant el forn mentre fas escalivada. 

@tonivall: No hi ha diners per als autònoms,
ni per contractar més infermeres, etc. Hi ha
1.400.000 euros en dietes per als diputats
per pagar desplaçaments que no es fan.

Flaixos
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Castelldefels

IGUALTAT4El confinament i el
coronavirus han disparat el nom-
bre de dones que pateixen situa-
cions de violència masclista i que
necessiten ajuda. Així ho consta-
ten les xifres del Servei d’Infor-
mació i Atenció a les Dones
(SIAD) de la ciutat, que de gener
a agost d’aquest any ha vist com
s’han incrementat un 48% les do-
nes que sol·liciten atenció psico-
lògica durant la pandèmia, en
comparació amb les dades de
l’any 2019.

El servei ofereix atenció pro-
fessional a les dones castelldefe-
lenques que estan passant una si-
tuació complicada, proporcio-
nant-los suport psicològic, as-
sessorament i orientació. A més,
també hi ha un servei d’assesso-
rament jurídic a càrrec d’una ad-
vocada. Davant d’aquest incre-
ment de casos detectat, el govern
municipal ha anunciat que l’àrea
d’Igualtat augmentarà els recur-
sos que dedica al SIAD per tal

d’ampliar l’horari d’atenció a les
dones que ho necessitin.

També s’han augmentat els di-
ners per als Serveis de Primera
Acollida Urgent (SPAU), els ser-
veis d’atenció psicològica que s’o-
fereixen a les dependències poli-
cials per a aquelles dones que hi
van a denunciar la violència mas-
clista que puguin estar patint.

Aquest increment de la vio-
lència masclista i les agressions

durant el confinament ha estat
generalitzat a tot el país, tal com
van explicar els Mossos d’Es-
quadra a finals de maig. La poli-
cia catalana va detectar més de
900 casos de violència masclista
durant els dos primers mesos
de confinament, tot i que també
va detectar una disminució de les
denúncies d’un 30%, sobretot
per les dificultats de sortir de casa
de les dones agredides.

El SIAD està a l’Espai Montserrat Roig. Foto: Ajuntament

Es dispara la xifra de dones que
demanen atenció psicològica

» Creixen un 48% les peticions al Servei d’Informació i Atenció
» Augmenten els recursos locals per combatre la violència masclista

Volen que es protegeixi
l’entorn del passeig Pitort

SOCIETAT4Un dels principals
objectius de Salvem l’Olla del Rei
és que l’Ajuntament modifiqui el
Pla General Metropolità (PGM)
perquè els terrenys de l’Olla del
Rei i de les zones verdes del vol-
tant passin a ser espais naturals
i definitivament no s’hi pugui ur-
banitzar. D’aquesta manera es
protegirien les espècies que hi
viuen i no es destruiria un dels
pulmons verds del municipi.

Per això, els membres de
l’organització adverteixen que
també cal frenar la planificació
actual d’urbanització del passeig

Pitort, que consideren que pre-
veu construir “una autopista ur-
bana” just a tocar de l’espai na-
tural, cosa que asseguren que po-
saria en perill l’hàbitat natural.

El projecte municipal que
contempla el pla actual preveu la
construcció d’una avinguda amb
dos carrils per cada sentit, a
més d’unes voreres i zones d’a-
parcament que Salvem l’Olla
del Rei assegura que destruirien
els boscos de ribera que delimi-
ten l’espai. Per això demana al
govern municipal que ho anul·li
i protegeixi tot l’entorn natural.

El coronavirus fa que hi hagi
un 20% menys de delictes

SEGURETAT4La Junta Local de
Seguretat constata que des de
l’octubre de l’any passat fins al
setembre hi va haver 4.228 de-
lictes a la ciutat. Això suposa que
s’han comès 1.047 delictes
menys dels que es van registrar
entre 2018 i 2019, quan n’hi va
haver 5.275.

Durant la trobada, que es va
celebrar el 13 de novembre, els
representants de la Policia Local
van emmarcar aquest descens
del 20% dels delictes comesos a
la ciutat en la situació sanitària
que vivim pel coronavirus, en

què hi ha hagut moments en què
la mobilitat ha estat molt res-
tringida i controlada. Així i tot,
asseguren que la reducció ja es
va començar a veure mesos
abans de l’esclat de la pandèmia.

Per altra banda, també s’ha
detectat un increment de les ac-
tuacions dels diferents cossos
policials per reunions al ca-
rrer, sovint protagonitzades
per joves. Davant del creixe-
ment d’aquest fenomen, els
agents creuen que el problema
és que falten alternatives d’oci
nocturn per als joves.

L’Institut Josep Lluís Sert farà
classe als nous bancs del pati
EDUCACIÓ4Alumnes de l’Insti-
tut Josep Lluís Sert han construït
unes estructures de bambú als
patis del centre per poder fer
classes a l’aire lliure amb como-
ditat. Es tracta d’una proposta im-
pulsada per l’arquitecta Greta
Tresserra en col·laboració amb el
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya.

L’objectiu d’aquests ele-
ments –hi ha bancs, para-sols i
una estructura que conjuga els

dos elements– és aconseguir un
espai al pati que sigui confortable
per als alumnes, una zona agra-
dable que proporcioni ombra i
que permeti estar-s’hi tant durant
l’esbarjo com per fer-hi classe si
els professors ho consideren
oportú.

Aquesta nova estructura tam-
bé permetrà sortir a fer classe
fora, per tal de tenir més bona
ventilació i més zones lectives al
centre per combatre la Covid.

Ajudes | Mig milió d’euros per al teixit econòmic local
El govern municipal ha decidit obrir una nova línia de suport de 500.000 euros
per ajudar el teixit econòmic de la ciutat que va haver de tancar els seus establi-
ments i negocis per les mesures impulsades per Salut per frenar el coronavirus.
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TURISME4Les limitacions per
viatjar i anar a l’estranger han
provocat un important augment
del turisme interior aquest estiu.
A Gavà i Castelldefels, això es va
notar amb un increment del
30% dels visitants d’un dia, el
que els especialistes defineixen
com a “excursionistes”. Així ho
diu un informe elaborat per
l’empresa Kido Dynamics a par-
tir de les dades de geolocalitza-
ció dels telèfons mòbils.

Segons l’estudi, recollit per la
revista Hosteltur, Gavà va ser la
tercera ciutat més visitada du-
rant l’agost amb 471.679 perso-
nes que hi van passar el dia, sen-
se quedar-s’hi a dormir. A Cas-
telldefels la xifra s’enfila fins a les
563.811 persones que s’hi van es-
tar una jornada, convertint-se en
la segona ciutat de tot l’Estat
amb més turisme d’un sol dia
només per darrere de Sitges,
segons l’informe elaborat per
Kido Dynamics.

Així doncs, Gavà, Castellde-
fels i Sitges ocupen les tres pri-
meres posicions de la llista de
deu ciutats que ha analitzat
aquesta companyia. Tenint en
compte aquestes dades, cal en-
tendre que les restriccions que
han imposat diversos països per
prevenir contagis de coronavirus
van fer que molts ciutadans, so-
bretot de l’àrea metropolitana de
Barcelona, optessin per fer sor-

tides de proximitat, d’un sol dia,
per anar a gaudir de la platja i la
gastronomia que ofereixen els
establiments tan de Gavà com de
Castelldefels.

Per poder veure la compara-
tiva completa, les dades de l’in-
forme diuen que l’agost del 2019
Gavà va rebre 362.894 visitants,
mentre que Castelldefels en va
rebre 432.498, unes xifres àm-
pliament superades aquest estiu.

Més de 470.000 persones van passar un dia d’agost a la ciutat. Foto: Aj.

La Covid fa créixer els turistes
d’un dia a Gavà i Castelldefels

» Augmenten un 30% els visitants que passen el dia als municipis
» Són dues de les ciutats de l’Estat amb més turisme d’aquest tipus

Més vigilància al Parc Agrari
per l’increment de robatoris

SOCIETAT4El Parc Agrari ha
decidit augmentar l’horari del
servei de vigilància així com el
nombre de guardes que hi tre-
ballen després d’haver detectat
un increment dels robatoris que
hi ha als cultius i als magatzems
i hivernacles dels pagesos. Des
del Consorci lamenten aquesta
situació, després de notar tam-
bé un augment de la gent que hi
va a passejar o a fer esport.

L’increment dels robatoris
és un altre dels problemes que
pateixen els pagesos que treba-
llen al camp agrari, que a través

del sindicat Unió de Pagesos
han tornat a reclamar “mesures
urgents” a l’ACA per evitar les in-
undacions que hi ha cada cop
que plou i que fan malbé gran
part de les collites.

D’aquestes mesures també
en van parlar Josep Pañella,
president de la Cooperativa
Agropecuària de la ciutat, i l’al-
caldessa Raquel Sánchez, que di-
jous 12 de novembre van firmar
un conveni de col·laboració en-
tre l’entitat i l’Ajuntament per fo-
mentar i mantenir l’activitat
agrícola al municipi.

Tots els impostos congelats
al pressupost local del 2021

ECONOMIA4El govern municipal
congela tots els impostos munici-
pals per l’any que ve, segons va ex-
plicar l’equip de Raquel Sánchez en
un Ple especial que es va celebrar
el 17 de novembre en què es va
aprovar el pressupost municipal.

Tot i aquesta congelació, els
comptes, que pugen a 58,4 milions
d’euros, preveuen un increment
dels ingressos dels impostos locals
del 2,6%. A més, també es man-
tindran les ajudes fiscals i les bo-
nificacions de les taxes als sectors
més afectats per les mesures per
frenar la pandèmia.

Pel que fa a despeses, una de les
carteres on més creixerà la inver-
sió és la de Govern Obert i admi-
nistració electrònica, amb un in-
crement de més del 109%, que ha
de servir, segons el consistori, per
millorar “la transparència i el reti-
ment de comptes” del govern local.

També serà important l’in-
crement que hi haurà a la cartera
d’Espai Públic, on les inversions
augmentaran més d’un 330% per
impulsar projectes com la remo-
delació de la C-245, que s’ha de
convertir en un passeig, o la re-
novació de tot l’enllumenat públic.

Detenen una banda que feia
contraban d’armes i explosius
SUCCESSOS4Una operació con-
junta dels Mossos d’Esquadra, la
Policia Nacional, l’Agència Tri-
butària i l’Europol ha permès de-
tenir set membres d’una banda
criminal que, des de Gavà, es de-
dicaven al contraban d’armes i ex-
plosius i al blanqueig de capitals.

La policia catalana va poder
seguir la pista del grup criminal
després d’un enfrontament entre
faccions de la mateixa organitza-
ció, que va debilitar les mesures

de seguretat preses pels líders.
Això va permetre saber que el
grup operava des de Gavà i des del
País Valencià, des d’on contrac-
taven vaixells per portar armes i
explosius de contraban des d’U-
craïna cap a països del nord d’À-
frica i l’Orient Mitjà.

Segons l’ACN, el jutge ha en-
viat tres dels membres del grup a
presó i ha embargat 18 propietats
i 50 productes financers per va-
lor de deu milions d’euros.

Medi Ambient | Nou pla per fer front al canvi climàtic
L’Ajuntament ha presentat un pla per adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic i
reduir l’impacte que patirà la població. Un document que entitats i plataformes con-

sideren contradictori amb la construcció de milers de pisos amb el Pla de Ponent.

Fo
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària. 

Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones  d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni. 

Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.

L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931. 

Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’à-
rea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino. 

Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar la hipoteca si visquessin sols.

NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Camp-
sentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la co-
lla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona. 

“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que ne-
cessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé. 

En moltes ocasions s’ha estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un 

de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una 
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van ven-
dre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu. 

“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.   

El setembre es va allargar la prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

39 m2 i ratolins

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.

LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’enca-
rregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es po-
den fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà 
on han nascut

què encara està en tràmits de ne-
gociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.

Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el

veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes
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Viladecans

MOBILITAT4Viladecans és el mu-
nicipi amb més població de totes
les que travessa l’R2 Sud fins a Sant
Vicenç de Calders, però només dos
de cada tres trens que circulen per
aquesta línia de Rodalies paren a
la ciutat. Això passa perquè, a di-
ferència dels pobles del voltant, la
parada de Renfe és un baixador i
no una estació. Per resoldre aques-
ta anomalia i augmentar la fre-
qüència de trens que paren a la ciu-
tat, el grup municipal d’Esquerra
proposa convertir el baixador en
una estació convencional. A més,
també posen sobre la taula el des-
doblament de les vies, que per-
metria millorar la freqüència de
trens de Rodalies sense interrom-
pre el pas dels combois de llarga
distància i de mercaderies.

Els republicans, que recorden
que amb la construcció del centre
comercial es van allunyar els pilars
del pont, cosa que permetria en-
cabir dues noves vies a l’estació
sense grans impediments, expli-

quen que amb més trens creixeria
el nombre de gent que utilitzaria
aquest transport públic, però, a la
vegada, es reduirien les aglome-
racions a l’estació.

ERC ho ha proposat a través de
les al·legacions que ha presentat al
Pla Director d’Infraestructures
2021-2030, que recull quines han
de ser les inversions per millorar
la xarxa de transport la pròxima
dècada. Qui també ha presentat

al·legacions al PDI és el govern mu-
nicipal, que a més de reclamar les
mateixes millores per a l’estació de
Rodalies, també lamenta que el do-
cument no tingui com una de les
principals prioritats el projecte
del ‘Metro del Delta’, la línia de Ro-
dalies que ha de connectar Cas-
telldefels, Gavà i Viladecans amb
Cornellà, per millorar la connexió
en tren entre aquests municipis
sense haver d’anar a Barcelona.

Només dos de cada tres trens que passen per la ciutat s’aturen a l’estació. Foto: ERC

Reclamen augmentar el nombre
de trens que s’aturen a la ciutat

» Esquerra i l’Ajuntament demanen convertir el baixador en estació
» El govern també critica que el ‘Metro del Delta’ no sigui prioritari

Lluita per evitar la violència
masclista a les zones d’oci

IGUALTAT4L’Ajuntament s’ha
sumat al protocol contra la vio-
lència masclista en entorns d’o-
ci impulsat per la Generalitat.
Aquest conveni lluita per pre-
venir les violències sexuals i evi-
tar que cap conducta contra la lli-
bertat o la identitat sexual que-
di impune.

El Departament d’Interior
marca quines pautes han de se-
guir els professionals a l’hora
d’actuar en aquests casos i ha co-
mençat a formar el personal de
seguretat, els tècnics munici-
pals i els càrrecs electes.

La firma d’aquest conveni
entre el consistori i Interior
s’emmarca dins dels actes i ac-
tivitats per commemorar el 25 de
novembre, el Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violèn-
cia envers les Dones, durant el
qual es recordarà les 40 dones
assassinades a tot l’Estat des de
principis d’any, vuit d’elles a
Catalunya.

A la ciutat, des de principis
d’any el Servei Integral d’Aten-
ció a les Dones ha realitzat 395
atencions per context de vio-
lència masclista a 111 dones.

Territori frena el projecte
d’urbanització de Can Sellarès
PATRIMONI4La Comissió Te-
rritorial d’Urbanisme ha aturat
l’aprovació definitiva del Pla per
urbanitzar la zona de Can Sella-
rès que impulsa l’Ajuntament, ja
que els documents del projecte
que impulsa el govern de Carles
Ruiz presentats a l’ens tenen al-
guns punts febles.

Segons expliquen des d’Es-
querra Republicana, la Comissió
reclama un nou text en què el go-
vern de PSC i Comuns assegurin
que la majoria d’equipaments
que es construiran mantindran
usos esportius. A més, també

demanen que es garanteixi la
preservació de la intimitat entre
habitatges i l’assolellament, és a
dir, que els blocs de pisos que pre-
veu el projecte estiguin prou se-
parats perquè no es tapin el sol
entre ells.

Els republicans lamenten
que, tot i aquests punts, la Co-
missió “valida en el fons la re-
forma” i remarquen que la ma-
sia de Can Sellarès “continua
amenaçada”. Per això, han anun-
ciat que se sumen al contenciós
administratiu que Salvem Can
Sellarès vol portar als tribunals.

L’AMB produirà adob per al
Parc Agrari des d’aquí mateix
ENTORN4El Parc Agrari passa-
rà de tenir un centre de transfe-
rència d’escombraries, on es por-
ten les deixalles dels municipis
per carregar-les en tràilers que les
traslladen als abocadors o a la in-
cineradora, a tenir una planta de
producció d’adobs i altres ferti-
litzants que recuperarà la fracció
orgànica i la convertirà en ferti-
litzants que es podran fer servir
als camps del mateix parc.

L’AMB impulsa aquest pro-

jecte, al qual destinarà 53,5 mi-
lions d’euros, i que estarà en
marxa el 2024.

A més de convertir les deixa-
lles orgàniques en adob, el centre
també tractarà les aigües per treu-
re’n altres fertilitzants, produirà
biogàs, que farà servir per reca-
rregar els camions d’escombraries
que funcionin amb aquest pro-
ducte, i funcionarà amb l’energia
fotovoltaica que produeixin les
plaques que tindrà a la coberta.

Energia | Llum verda d’Europa al projecte Vilawatt
La Unió Europea ha donat el vistiplau perquè la companyia elèctrica local Vilawatt

continuï l’aposta per l’energia renovable i la gestió energètica local. Ara, però, ho hau-
rà de fer sense la supervisió comunitària ni el suport econòmic dels fons europeus.
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POLÍTICA4L’alcalde Lluís Mi-
joler i l’alcaldessa de Gavà, Ra-
quel Sánchez, demanen a Ende-
sa que tingui més “responsabi-
litat social” a l’hora d’evitar la po-
bresa energètica. Ho van dir en
un debat organitzat per Alcal-
des.eu dijous 12 de novembre en
què també van participar els
batlles de Sant Adrià de Besòs i
de Santa Coloma de Gramenet.
Els quatre alcaldes van retreure
la manca de comprensió de l’em-
presa energètica, que l’any pas-
sat va reclamar factures impa-
gades a famílies sense recursos,
una factura que puja a un total de
26 milions d’euros, segons els
càlculs de la Generalitat.

Tal com recull l’ACN, l’alcal-
dessa de Gavà, Raquel Sánchez,
va exigir a les elèctriques, “so-
bretot a Endesa”, que es facin cà-
rrec “de la situació d’emergència
social” que pateixen moltes fa-
mílies que no poden fer-se càrrec
de les despeses de la llar. Per això

va demanar a les subministra-
dores que “assumeixin la seva
responsabilitat social cap a la
gent que pitjor ho està passant”.

L’alcalde del Prat, Lluís Mi-
joler, també va anar un pas
més enllà i va plantejar solu-
cions davant d’aquest problema
que afecta centenars de famílies
a tot el país. Per això, el repre-
sentant dels comuns va voler
posar sobre la taula el foment de

l’autoconsum sostenible com
una de les vies per combatre la
pobresa energètica. En aquest
sentit, el batlle pratenc creu
que s’ha d’apostar per crear
instal·lacions solars i estudiar
sistemes per derivar part de
l’energia municipal cap al con-
sum domèstic i va acabar re-
blant que “no ens en sortirem de
la crisi energètica si no innovem
mediambientalment”.

Endesa reclama 26 milions d’euros de deute a famílies sense recursos. Foto: ACN

Reclamen responsabilitat social
contra la pobresa energètica

» L’alcalde Lluís Mijoler demana més implicació a les elèctriques
» Proposa crear instal·lacions solars per resoldre la crisi energètica

Tots els partits declaren 
el Prat municipi feminista

IGUALTAT4Tots els partits del
Ple van aprovar la declaració
institucional que converteix el
Prat en municipi feminista. El
document recull el decàleg per a
la construcció de ciutats femi-
nistes que van elaborar les al-
caldesses de la comarca i que es-
tableix que la perspectiva femi-
nista s’ha de tenir en compte a
l’hora d’elaborar i aplicar totes
les polítiques que impulsi l’A-
juntament, inclosos els pressu-
postos.

El mateix Ple, que es va ce-
lebrar a principis de mes, tam-

bé va aprovar per unanimitat
una declaració institucional per
mostrar el suport dels partits al
manifest del Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència
contra les dones. Aquest any, les
activitats es faran en línia i
comptaran amb una taula ro-
dona amb les periodistes Rebe-
ca Carranco i Núria Ribó, que
parlaran sobre el tractament de
les violències masclistes que fan
els mitjans de comunicació.
També hi haurà una instal·lació
artística a la plaça de Catalunya
i es llegirà el manifest en línia.

Ni un pam de terra, contra el
nou barri al nord de la ciutat

TERRITORI4La plataforma Ni
un pam de terra considera que la
construcció d’un nou barri que El
Prat en Comú i el PSC volen
desenvolupar a la zona de l’esta-
ció, la Seda i la Paperera és un
projecte faraònic i asseguren que
es tracta d’“un error propi d’una
altra època”, d’abans de l’esclat de
la bombolla immobiliària.

És el que diuen en les al·le-
gacions que han presentat al
projecte, ara que s’ha fet l’apro-
vació inicial de la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM). L’entitat remarca que

una economia basada en el totxo
és insostenible. A més, defensen
que la construcció de 8.000 pisos
a la ciutat, en el context de pan-
dèmia actual i davant les neces-
sitats socials i econòmiques que
tenen molts ciutadans, no solu-
ciona cap d’aquests problemes,
com tampoc l’accés a l’habitatge.

A les al·legacions també de-
nuncien que les obres provocaran
moltes emissions de gasos con-
taminants i que es destruirà una
zona humida catalogada, des-
truint els escassos espais agraris
que queden a la ciutat.

Denúncia a Inspecció de Treball
per les hores extra de la policia
POLÈMICA4El Sindicat de Po-
licia Local (SPL-CME) ha de-
nunciat el govern de Lluís Mijo-
ler a Inspecció de Treball per les
8.500 hores extra que els agents
del cos van haver de fer l’any pas-
sat per complir amb totes les ho-
res i serveis per culpa de la fal-
ta de personal. De fet, asseguren
que aquest any la xifra s’elevarà
fins a les 10.000 hores extra.

Davant d’aquesta situació,
el sindicat ha decidit portar el cas

a Treball i tornar a manifestar-
se davant de l’Ajuntament du-
rant el Ple, unes protestes que
s’havien aturat després de la
reunió mantinguda entre con-
sistori i treballadors per millorar
la situació laboral de la plantilla.

Però des del sindicat criti-
quen que el govern va “menys-
prear” la seva proposta de ca-
lendari laboral per segon cop i
que els en va presentar una que
empitjora l’actual.

Successos | Detenen un home per tenir pornografia infantil
La Policia Nacional va detenir, dilluns 23 de novembre, un veí de 37 anys, tècnic de re-

paració d’electrodomèstics, que formava part d’un grup de pederastes que tenien i
compartien material pornogràfic infantil amb altres ciutadans de tot l’Estat.  
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia de la Covid-19. 

Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.

La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals
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ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.

El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.

Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i des-
plaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma més àgil i completes, i això és molt important”.

Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.

PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any an-
terior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix perí-
ode de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”. 

La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació



Jordi Llopart, un pioner, el pri-
mer corredor que va aconsegu-
ir una medalla per a l’atletisme
català i espanyol en uns Jocs
Olímpics (una plata en els 50 qui-
lòmetres marxa a Moscou l’estiu
de 1980) va morir el passat dia 11
de novembre a Badalona. El pra-
tenc, que tenia 68 anys, havia in-
gressat a l’Hospital Germans
Trias i Pujol per la seva salut de-
licada (va estar en coma, després
d’haver patit un infart) i fins i tot
algun dia abans s’havia publicat
la notícia de la seva mort. La seva
família, però, no la confirmaria
fins al dia 11.

El 1980, quan tenia 28 anys,
va arribar el moment més desta-
cat de la seva carrera. Dos anys
després de coronar-se campió
d’Europa de 50 quilòmetres mar-
xa, en la plenitud de la seva car-
rera, va fer història per a l’atle-
tisme català i espanyol pujant al

segon calaix del podi a l’Estadi Le-
nin (actualment Lujniki). El ven-
cedor de la final va ser Hartwig
Gauder, de la República Demo-
cràtica Alemanya.

DIFICULTATS
A banda del títol europeu i la
plata olímpica, Llopart va ser
campió d’Espanya de la modali-
tat en nou ocasions, la darrera de
les quals va ser el 1991.

El pratenc no s’apartaria de la
marxa (va entrenar el barceloní
Dani Plaza, qui sí que aconsegu-
iria l’or olímpic a Barcelona),

però fa vuit anys tornaria a ser no-
tícia perquè s’havia quedat sen-
se feina i l’únic ingrés que tenia
era una ajuda com a aturat de poc
més de 400 euros. La seva dar-
rera experiència com a entrena-
dor va ser a Mèxic, però va tenir
un final problemàtic amb la Fe-
deració d’aquest país.

Quan va tornar a Catalunya
va tenir una petita ajuda del Co-
mitè Olímpic Espanyol i ajuda
psicològica amb Pep Marí (per les
gestions de la Secretaria General
de l’Esport), però ja no tornaria
a exercir com a tècnic.

Llopart va ser subcampió olímpic als Jocs de Moscou 1980. Foto: RFEA

L’atletisme plora la mort 
del pratenc Jordi Llopart

Pau Arriaga
EL PRAT

Softbol | El CB Viladecans, subcampió de la Copa de la Reina
No va poder ser. El CB Viladecans va perdre la final de la Copa de la Reina de softbol que

va organitzar contra el Rivas (4-12) el passat diumenge 22. Malgrat la derrota, l’equip
s’assegura una de les places europees i jugarà la Women’s European Cup Winners Cup.

FUTBOL4El curs 2020-21 avan-
ça amb una certa tranquil·litat per
als sèniors masculins de l’AE
Prat i la UE Castelldefels. Els
potablava, però, no han pogut
guanyar cap partit en aquest mes
(tres empats i una derrota, si bé
encara han de rebre la visita de
l’Andorra), mentre que els cas-
telldefelencs continuen a la zona
alta del grup 5A de Tercera.

Els de Pedro Dólera descan-
saran el primer cap de setmana
de desembre, mentre que els al-
tres partits abans de les vacances
seran al Sagnier contra l’Hospi i
al camp del Lleida Esportiu.

La UEC, per la seva banda, re-
brà el Santfeliuenc en l’últim
partit d’aquest mes i el desembre
visitarà l’Europa, rebrà el Vila-
franca i tancarà l’any a la Pobla.

Per altra banda, el dia 23 d’a-
quest mes es tornen a posar en
marxa els entrenaments dels
equips que juguen en lligues de fut-
bol i futbol sala de base organit-
zades per la Federació Catalana.
Les competicions arrencaran el cap
de setmana del 5 i 6 de desembre.

Mes irregular del
Prat i més sòlid
del Castelldefels

Garrote guanya
tres ors en l’estatal
de Cartagena

CICLISME4Sergio Garrote va ser
un dels grans protagonistes del
Campionat d’Espanya de para-
ciclisme que es va disputar a
Cartagena el primer cap de set-
mana d’aquest mes. El de Vila-
decans va guanyar l’or en les
tres finals de la categoria MH2
que va disputar (per equips, la
prova en línia i la contrarrellot-
ge) per sisè any consecutiu.

PLATA PER A RIDER
En aquesta ocasió, però, Garro-
te no era l’únic representant de la
ciutat en aquesta cita. Israel Ri-
der, en la categoria MH3, va
penjar-se una medalla de plata en
l’única final que va disputar. El de
Viladecans va acabar a 38 segons
del vencedor de la prova.

Esports
| 20
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Com respon l’Estat quan se sent amena-
çat, quan veu trontollar el seu ordre o algú
en qüestiona la unitat? Quins mecanismes
s’activen, fins i tot al marge del govern de
torn? Són les preguntes que es fa la pe-
riodista Sara González a Per raó d’Estat (Ara
Llibres), que inclou testimonis de repre-
saliats per l’Estat, així com de Pablo Igle-
sias, Xavier Trias i Jorge Fernández Díaz.

Viu en línia

Llibres

Per raó d’Estat
Sara González

Francesca Piñón ha adaptat el clàssic de
Simone de Beauvoir sobre la violència es-
tructural dels rols de gènere. La dona tren-
cadahavia d’estar a la Sala Tallers del TNC
del 29 d’octubre a l’1 de novembre, però
no va poder ser. Per això, aviat arribarà a
l’espai virtual que ha creat el teatre. Un es-
pectacle val 5€; la temporada sencera, 29.

Al TNC Digital.

Teatre

La dona trencada
Francesca Piñón

Onze cançons (de les quals, tres en català)
formen el nou àlbum de Miki Núñez: Ice-
berg. Des que va sortir d’Operación
Triunfo 2018, el terrassenc ha sabut fer-
se un lloc a la indústria musical del país,
tal com va demostrar amb Amuza–el seu
primer treball, que incloïa èxits com Es-
criurem– i ho ha tornat a fer amb els sin-
gles Me Vale i Viento y Vida, del nou disc.

Música

Netflix ja ha estrenat l’esperadíssima
quarta temporada de The Crown, cen-
trada principalment en la dècada dels 80.
La reina Isabel II (Olivia Colman) veurà
amb inquietud com entren a la seva vida
dues dones: la primera ministra Marga-
ret Thatcher (Gillian Anderson) i Diana
Spencer, que es convertirà en Diana de
Gal·les (Emma Corrin). Tres pesos pesants.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

Iceberg
Miki Núñez

Zoom Festival
La 18a edició del Zoom Festival, el festival internacional

de continguts audiovisuals de Catalunya, se celebrarà
en línia entre el 24 i el 19 de novembre. Sota el lema

‘Believe!’ (creure, en anglès), aquesta edició fa una crida
a la confiança en els productes audiovisuals fets a casa

nostra. El festival s’inaugurarà amb 100×100 Tito, un do-
cumental en record a l’entrenador del Barça Tito Vilano-
va. En total, aquesta 18a entrega comptarà amb 45 pro-

duccions de cinc seccions diferents: Ficció, Cultural i 
divulgatiu, Entreteniment, Esports i Informatius.

K A T Y  P E R R Y

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans dives del pop actual 
Va fer el salt a la fama el 2008 amb ‘I kissed a girl’

Famosos

Col·laborar amb la baixllobregatina Aitana
Han estrenat el remix de ‘Resilient’ de la mà de DJ Tiësto 

Sorpresa positiva
La inesperada col·laboració ha tingut molt bona acollida

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

La de Katy Perry (Santa Bàrbara, Califòr-
nia, 1984) és una de les veus habituals a
les ràdios d’arreu del món des del 2008,

quan es va donar a conèixer amb l’èxit 
I kissed a girl. Anys després, per cert, va

dir que es penedia de la lletra d’aquesta
cançó perquè reproduïa “un parell d’es-

tereotips”. Sigui com sigui, des d’alesho-
res s’ha mantingut com una de les can-

tants més exitoses, arribant a fer el pres-
tigiós concert de la mitja part de la Su-

per Bowl el 2015. Ara, en un any molt es-
pecial per a ella –ha sigut mare per pri-

mer cop amb Orlando Bloom i ha publi-
cat el cinquè àlbum–, ha col·laborat

amb la cantant Aitana per fer el remix
de Resilient. “És un somni fet realitat”, 

ha dit la jove del Baix Llobregat.

| Call of Duty: Black Ops Cold War
El joc de guerra més famós ja té nova entrega, la història de la qual es desenvolupa

en els anys de la Guerra Freda. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PEIX BLAU

La llet sencera (i no la desnatada ni la semi) i els seus derivats, 
com el formatge o la mantega, són aliments rics en vitamina D

OUS I ALGUNS BOLETS

LACTIS

SI POTS...

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

i SALUT

Es diu que la vitamina D és la vitamina del sol. I, efectiva-
ment, la llum solar és una font molt important de vitami-
na D. Aleshores, d’on la podem obtenir quan no fa sol? 

Als països nòrdics, on les hores de sol es veuen reduïdes al
no-res durant els mesos d’hivern, és habitual que la gent
prengui suplements de vitamina D. A casa nostra tenim la
sort que el sol ens acompanya tot l’any, però és cert que ara,
amb l’horari d’hivern, en plena tardor (i, per tant, amb força
dies plujosos) i amb la recomanació de no sortir gaire de casa,
la nostra dosi de vitamina D disminueix bastant. 

Però hi ha maneres de fer que el nostre cos continuï re-
bent aquesta vitamina, que és essencial per a la salut dels os-
sos, entre altres coses. En aquest sentit, hi ha aliments que es
poden convertir en els nostres aliats. El peix blau n’és l’exem-
ple més clar: el salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els
peixos que més vitamina D contenen. També en contenen la
llet sencera i els seus derivats, així com els ous (especialment
el rovell) i alguns bolets, com els xampinyons o els xiitakes.
Ara bé, sempre que puguis, deixa que et toqui la llum solar.

La vitamina D quan no fa sol

El salmó, les sardines, la tonyina i el verat són els peixos 
que més vitamina D contenen i, a més, són rics en Omega 3

Les claus

El rovell de l’ou i alguns bolets, com els 
xampinyons, són fonts de vitamina D

En la mesura que puguis, surt de casa en les hores de sol: 
aquesta és la millor manera d’obtenir la teva dosi de vitamina D
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