Difusió controlada per OJD-PGD – publicació mensual | redacció: 657 165 047– liniamar@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

A FONS pàgs 12 i 13

CULTURA pàg 15

Barcelona està aïllant-se
dels municipis propers amb
les mesures de mobilitat?

Els Premis Goya nominen
l’actriu gavanenca
Candela Peña

líniamar
8 anys

castelldefels · gavà · viladecans · el prat

Núm. 85 · Gener 2021 · liniamar.cat

Denuncien els talls de llum
que pateixen a Viladecans
El barri de Can Palmer és un dels afectats mentre Endesa desmantella “connexions fraudulentes” a Gavà pàg 16

“Els comuns
han perdut
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Dignitat fins a l’últim sospir
» La llei de l’eutanàsia aprovada al Congrés dels Diputats ha de garantir el dret a la mort digna
» La legislació que hi havia fins ara ha obligat molta gent a morir sola o a fer-ho a països com Suïssa
Anna Utiel
BAIX LLOBREGAT
El 30 de novembre de 2017, catorze mesos després que li diagnostiquessin esclerosi lateral
amiotròfica (ELA) i amb només
44 anys, Iván Martí va posar fi al
seu patiment. Ho va fer tot sol,
mentre la seva mare, Carmen
Barahona, estava treballant: fitxar a la feina era la manera de no
estar implicada en la mort del seu
fill a ulls de la justícia. “L’Iván tenia por. En aquell moment necessitava algú que li donés la mà
i que li digués que l’estimava, i jo
necessitava fer-ho. Però la llei el
va obligar a marxar sol, ens va
condemnar a un patiment extra”,
lamenta la Carmen.
La llei de l’eutanàsia que el
Congrés dels Diputats va aprovar
el passat 17 de desembre ha de
servir perquè ningú més hagi de
passar pel tràngol de l’Iván i la
Carmen. Aquesta llei ha de garantir el dret a la mort digna
que, per exemple, Jordi Rodríguez va haver d’anar a buscar a
Suïssa fa una dècada. Tenia 80
anys, li faltava un pulmó, els
seus ingressos a l’Hospital Clínic
eren cada cop més freqüents i li
havien detectat una cardiopatia.
“Ell sabia que tindria una
mort molt complicada”, diu Joan
Alquézar, que recorda com el
seu sogre va reunir la família el
dia de Sant Jordi de 2010 per comunicar-los la seva decisió. “Ens
vam quedar de pedra, però ell ho
tenia molt clar i ens va demanar
que l’acompanyéssim”, explica
el gendre. I així ho van fer: el 5
d’octubre del mateix any, en Jordi, les seves dues filles i els respectius marits van emprendre un
viatge en cotxe des de Barcelona
fins a Basilea, on van passar una
mena de vacances de comiat sen-

L’Iván (esquerra) va haver de morir sol i d’amagat; el Jordi (dreta) va haver d’anar a Suïssa per tenir una mort digna. Fotos cedides

se parlar del que vindria després.
Cinc dies més tard, van anar a una
clínica de Zuric i, quan li van preguntar per últim cop si n’estava
segur, va recordar la seva difunta dona i va dir: “Fem-ho ràpid,
que la Violeta m’espera”. Agafat
de les mans de les seves filles, en
Jordi va prendre una dosi letal
que li va fer efecte en menys
d’un minut.
“EL MEU FILL NO VOLIA MORIR”
Quan parla de l’Iván, la Carmen
mira d’evitar la paraula ‘mort’ i rebutja del tot el mot ‘suïcidi’. Ell
també preferia no fer servir
aquests conceptes: “Parlava de
descansar, perquè el meu fill no
volia morir, però tampoc volia patir”, assegura la mare. Per a ella,
obligar l’Iván a viure amb ELA era
“com obligar un falcó, lliure i
salvatge, a viure a la gàbia d’un canari”. “Forçar-lo a seguir hauria
estat egoista, ell hauria sentit
que si marxava em feia mal i en-

cara ho hauria passat pitjor. Ajudar-lo a marxar va ser un acte d’amor”, defensa.
L’Iván va tenir clar que no
arribaria fins al final de la malaltia el dia que va ser diagnosticat.
“Aquell dia vaig morir”, va escriure ell mateix en un text que la
seva mare va enviar a La Vanguardia. La Carmen, que el va
acompanyar a la consulta, explica que el metge que el va atendre
no va ser capaç de dir-li explícitament que patia ELA, però va
afirmar que, en tres anys, moriria ofegat. Un cop fora de l’hospital, mentre fumaven, es van trobar amb el doctor i l’Iván li va preguntar si, efectivament, tenia
ELA. “Sí”, va respondre el metge.
Més tard, a l’hora de dinar, l’Iván
li va dir a la seva mare el que feia
estona que li rondava pel cap i ella
va decidir donar-li suport.
Després de provar alguns
tractaments que no van funcionar
i de veure com la malaltia avan-

çava, va arribar un dels moments
més durs: escollir el dia i l’hora de
marxar. “Va estar gairebé tres mesos decidint-ho: tenia unes ganes
de viure enormes i qualsevol excusa era bona per endarrerir el
moment”, relata la Carmen. Esdeveniments com la visita d’algú
o un concert que emetien a la tele
el feien esperar un dia més. Tot
això, amb l’angoixa de saber que
“no podia passar-se esperant
perquè, quan l’ELA arribés a paralitzar-lo del tot, ja no ho podria
fer”, apunta la Carmen.
“La lluita per morir amb dignitat m’està produint més patiment i m’està matant més ràpidament que la malaltia”, deia
l’Iván en aquella reflexió escrita
poc abans de morir, que és tot un
al·legat a favor d’un dret que a ell
li va ser negat. “La malaltia no
s’escull, però sí que hem de poder
decidir quin grau de patiment físic i psíquic estem disposats a
aguantar”, afegeix la seva mare.

MÉS DE 30 ANYS DE LLUITA
Tant Carmen Barahona com Joan
Alquézar són membres de l’associació Dret a Morir Dignament de
Catalunya (DMD-CAT), creada
l’any 1984. L’entitat ha estat al
capdavant d’una lluita que s’ha
allargat 36 anys i que, per fi, es
veurà reflectida en la llei de l’eutanàsia que entrarà en vigor, si tot
va bé, el mes de març.
La vicepresidenta de l’associació, Isabel Alonso, admet que el dia
de l’aprovació de la llei –només
amb els vots en contra del PP, Vox
i UPN– va ser “molt emocionant”
i posa en valor la valentia de tots
aquells que han fet públics els seus
casos. Persones com Ramón Sampedro, Ángel Hernández i María
José Carrasco, o els mateixos Iván
Martí i Jordi Rodríguez, han estat
peces clau per aconseguir el dret a
la mort digna. En aquest sentit, la
vicepresidenta de DMD-CAT conclou que “el dret no obliga” i que
“ningú vol morir si es troba bé”.
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La lupa

L’èxit de les escoles obertes
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

L

a pandèmia de la Covid-19 ha suposat un repte inèdit per als governs de tot el món. En
molts sentits, podem dir que ha actuat com
una prova d’estrès, no només per als sistemes
sanitaris i de salut pública sinó també per als governs,
les administracions, els sistemes de protecció social,
les empreses, etc. Tothom n’ha patit les conseqüències i tothom ha hagut d’adaptar-s’hi. Uns més que altres, és clar. Però en tot cas, la prova d’estrès ha revelat moltes de les febleses del nostre sistema públic
i del nostre sistema productiu. Empreses massa febles
i amb poc marge de liquiditat, un sistema financer que
després d’haver rebut injeccions milionàries en l’anterior crisi no ha estat capaç de sostenir el sistema productiu, un sistema d’ajuts insuficient, lent i burocratitzat...
Els governs dels diferents nivells han rebut moltes pressions per ser més restrictius i per ser-ho menys, i no sempre han sigut clars i coherents en les seves decisions. Però els principals problemes que tenim en relació amb els efectes de la pandèmia tenen
més a veure amb la situació econòmica i institucional de partida que no amb les decisions que s’hagin
pres en el curt termini. Amb un sistema productiu més
robust i un sistema de protecció social més àgil i ben
dotat s’haurien pogut esmorteir molt els efectes econòmics dels tancaments. I possiblement això hauria
permès ser més restrictius en algunes mesures i controlar el desenvolupament de la pandèmia.
Però igual que cal fixar-se en allò que no ha funcionat, cal també tenir ben present què ha funcionat

raonablement bé davant d’una prova d’estrès d’aquestes característiques. I diria que al nostre país hi
ha dues coses que, malgrat les dificultats, han aconseguit adaptar-se, resistir i tirar endavant: el sistema
sanitari i les escoles.
En la primera onada el sistema sanitari es va veure clarament desbordat, com va passar en molts altres països. Però en aquests mesos, amb dificultats i
potser més lentitud de la que hauríem desitjat, els hospitals de Catalunya han augmentat significativament la seva capacitat assistencial i el sistema d’atenció

Davant la tercera onada és bàsic
seguir protegint l'escola com un
pilar fonamental de la societat
primària ha aconseguit, malgrat totes les limitacions, gestionar la càrrega extraordinària de feina vinculada a la Covid-19. I això inclou els tests i vigilància de símptomes però també, per exemple, una campanya de vacunació de la grip exemplar. Avui estem
molt més preparats per al que vingui.
El sistema educatiu ha sigut també l’altre gran exemple de feina ben feta. Les escoles i instituts van
adaptar la seva organització per mantenir els grups
bombolla, amb els recursos addicionals –però limitats– de què disposaven. Els equips directius i docents
han adaptat la seva feina i en molts casos s’han ha-

gut de reinventar. Els alumnes han respectat, generalment, les normes i han evitat que a dins dels centres es generalitzessin les cadenes de contagi. I els enllaços entre centres educatius i els CAPs han permès
el seguiment de casos, els confinaments parcials de
grups i els tests i cribratges. Tot això, de fet, ha ajudat al control de la pandèmia.
La combinació de tots aquests factors, juntament
amb el fet que els infants són el grup amb menys propensió a infectar-se, han fet que en aquests primers
mesos de curs la tornada a l’escola hagi estat un èxit
col·lectiu. I això és molt important, perquè les conseqüències del tancament de les escoles ja les coneixem bé: els infants perden aprenentatge i un espai bàsic de benestar i de relació i les desigualtats entre alumnes creixen molt. A més, el tancament escolar genera molts problemes a les famílies que han
de treballar i no poden donar als infants l’atenció que
necessiten. Després de sis mesos seguits sense anar
a escola, el fet que la majoria de grups hagin seguit
actius amb poques interrupcions i pocs contagis ha
permès recuperar un espai d’aprenentatge i benestar que és fonamental per al desenvolupament dels
infants i adolescents. Davant la tercera onada és bàsic seguir protegint l’escola com un pilar fonamental de la nostra societat. I això passa per prioritzar
l’activitat escolar davant d’altres activitats. Les escoles només haurien de tancar en un cas de confinament total. I, evidentment, cal intensificar els esforços per testar i vacunar aviat els docents per poder, així, garantir el servei.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EvaPiquer

La filla d’una amiga va
animar uns quants
amics lectors (entre els
quals hi ha el meu fill de 12 anys) a fer
un club de lectura virtual. Avui ja és la
tercera sessió que fan: ells trien els llibres que llegiran, els comenten, riuen. Els sento de fons i m’enamoren
bastant.

@RequenaAguilar
No me gusta la forma
en la que se habla de
prohibir reuniones entre
no convivientes. Como si todas fueran
fiestas. Como si los hogares unipersonales no fueran tantos. Como si la familia fuera como hace 50 años. Como
si no necesitáramos a alguna persona
con la que no convivimos.
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@pauesparch
Fins ara s’han cobrat
8.000 de les 170.000
multes del primer estat
d’alarma. Interior n’ha tramitat poc
més de la meitat però diu que té temps
abans que la majoria (lleus de 300 euros) prescriguin. Des del juny Salut
gestiona les multes per les mesures de
la Covid i no dona dades.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@Hibai_
Un panadero francés
hizo huelga de hambre para protestar por la
orden de expulsión de su aprendiz, un
chaval de 18 años guineano. Ahora
este, Laye Fodé Traoré, ha conseguido
su permiso de residencia. Podrán seguir
haciendo pan y desafiando a la Europa Fortaleza juntos.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

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

Gener 2021

líniamar.cat

Els semàfors

Safata d’entrada

Això no és democràcia

La plataforma Salvem l’Olla
del Rei demana al Ple que
s’acceleri la modificació del
Pla General Metropolità
per protegir, definitivament,
aquest espai natural.
L’Ajuntament fa tres anys que
hi treballa sense resultats.

Foto: Pexels

Aj. de Castelldefels

per Antoni Moliné

pàgina 14

El fabricant Roca ha presentat
un projecte al govern de l’Estat
per rebre part dels fons
europeus per fer front a la Covid.
La proposta del grup nascut a
Gavà i Viladecans és investigar
material per fer més sostenible
el sector de la construcció.

Roca

pàgina 16

El jove patinador pratenc va
acabar en setena posició la
primera competició d’aquest
2021: el primer repte de la Copa
del Món. A Heerenveen, Llop va
batre el rècord d’Espanya en la
distància de 500 metres, que
ara és de 36,862 segons.

Nil Llop

pàgina 20
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1

El govern del Prat tomba
la moció de Ni un pam de terra

2

Persecució i trets a l’aire
al centre de Viladecans

3

Ni un pam de terra vol aturar
l’Eixample Sud del Prat al Ple

4

La Rifa del Nen deixa part
del primer premi a Castelldefels

5

Denuncien els talls de llum que pateixen
al barri de Can Palmer a Viladecans i a Gavà

N

o sé quants anys hauran
de passar perquè a Espanya s’entengui el significat de la paraula ‘democràcia’.
Resulta penosa la forma com
es desenvolupen les campanyes electorals a l’estat espanyol.
En qualsevol democràcia consolidada, les campanyes tenen
l’objectiu primordial de donar a
conèixer a la ciutadania les seves propostes per assolir el poder en cas d’aconseguir ser la
formació més votada. Pura lògica, atès que no hi ha una alternativa millor.
Però aquí no. Aquí tot se
centra en declaracions barroeres
on només s’intenta destruir el
contrari per raons ideològiques.
Qüestions primordials i vitals
com les pensions, l’habitatge, la
sanitat, el salari mínim, la creació de llocs de treball, el canvi cli-

màtic, les infraestructures, i un
llarg etcètera, sembla que no
interessen. S’ha arribat a un extrem en què l’electorat ja no
sap quina postura adoptar: és
pràcticament impossible saber
qui pretén ocupar el centre
polític, quina dreta ho és més
que l’altra o què s’entén per ‘esquerres’.
Espanta veure com el suposat centre s’uneix a la dreta
i aquesta, a l’extrema dreta,
formant així un trio inalterable
ideològicament, sense parangó a la resta d’Europa, on cada
formació té el seu lloc a l’arc
parlamentari.

Només és comprensible
aquesta disbauxa si s’entén
com una unió enfront de l’enemic comú: l’esquerra, a la
qual titllen de “comunista” i
no sé quantes coses més, pretenent un retorn a la retòrica
de la dictadura franquista, on
tota política aliena era considerada proscrita.
Malgrat tot, és possible donar una empenta a Espanya
(que falta li fa) donant tot el
nostre suport a aquells que, per
sobre de tot, intentin afavorir
els més necessitats. No som un
país cristià? Doncs és hora de
ser-ho, però de veritat.

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

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

A les xarxes

#14Fo30M?

@tsj_cat: El TSJC suspèn de forma cautelar
i provisional el decret que convocava les
eleccions el 30M. Està provisionalment en
vigor el decret que les fixava per al 14F.

#LaVacunacióAvança

@Fabian10_: A pesar de que la velocidad
de crucero brilla por su ausencia, Illa mantiene que “el 70% de la población española estará vacunada en verano”.

#AdeuTrump

@EugeniaLozanoVi: Avui [19-01-2021] és
l’últim dia que Donald Trump és durant
tot el dia president dels Estats Units. Crec
que és la notícia més important del dia.
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Mirada pròpia

L’

La salut del turisme, a les nostres mans
per Maria Abellanet
No és només, però, responsabilitat de les institucions. Les empreses, és clar, també hi han de participar i ser proactives. Ara tenen la responsabilitat de sobreviure per poder ser partícips del futur, però estarem
d’acord que les empreses compten amb una qualitat intrínseca al seu ADN: l’esperit emprenedor i una capacitat de superació per fer front a les situacions més desafiants. Forma part de la seva essència.
Aquest futur, però, només el podrem construir sobre una base sòlida si fem de la col·laboració la nostra
bandera. Cal treballar braç a braç, deixant de banda di-

L’ENDEMÀ DE LA RECUPERACIó
Sé que en aquestes circumstàncies resulta difícil pensar-hi, però després de la recuperació hi haurà un demà,
un futur que hem de projectar, des d’ara mateix, com
serà i com volem que sigui. Per això, el paper de les institucions públiques pren més força que mai. Des d’aquí les animo a cuidar els vincles i donar valor a les empreses del sector, a fer polítiques valentes i extraordinàries, no només per fer front al present, sinó per aquest
futur que vindrà i en el qual el turisme hi té, sens dubte, molt a dir. Per resistir ara i construir els fonaments
del futur ens calen totes les ajudes possibles.

ferències i desacords. Tenim un objectiu comú i entre
tots hem de fer efectiu un procés de transformació basat en el coneixement i en la sostenibilitat.

Foto: ACN

impacte de la Covid-19 ha obligat tota la
societat a pensar en el present. Un present
canviant i inestable que ens obliga a
adaptar-nos constantment per superar el
dia a dia i fer compatibles les nostres rutines amb l’evolució de la pandèmia.
Com a societat hem après a ser més àgils i flexibles
per incorporar aquesta nova realitat en la nostra manera
d’actuar. I així ho han de fer, també, les destinacions turístiques, sobretot les grans ciutats, que són les que més
han patit els efectes de la Covid-19. Encara que la prioritat, en aquests moments, sigui resistir, cal fer una mirada llarga i tenir clar que l’objectiu últim ha de
ser culminar una recuperació
construïda, en ferm, sobre la sostenibilitat. I això cal tenir-ho ben
present, perquè exigeix l’esforç i la
feina de tots els agents implicats
per aconseguir-ho: del teixit empresarial, de les institucions i de les
persones.
Algunes destinacions suportaran millor la crisi que altres i, a
parer meu, ho faran les que siguin més resilients, les que s’enfoquin
cap a una recuperació sostenible
i aquelles que tinguin en compte
com les afecta la salut global. Perquè als ineludibles reptes que ja
plantejava el creixement del turisme urbà cal afegir-hi ara, necessàriament, el de la seguretat sanitària, la prevenció i la generació
de confiança.

Les millors

LA SALUT I EL TURISME VAN DE LA MÀ
La Covid-19 ha posat en evidència que la salut i el turisme han de treballar conjuntament. Un escenari que des
del CETT ja plantejàvem el 2013. Hem vist i hem viscut
en primera persona que el turisme és un sector extremament sensible a la situació sanitària global. Aquesta és una
qüestió cabdal i per això va centrar l’última edició de l’Ob-

per Anna Utiel

perles

n home ha viscut durant tres mesos sense ser detectat a
l’aeroport de Chicago per por al coronavirus. Aditya Singh,
de 36 anys, va arribar a la ciutat el 19 d’octubre i ha estat
arrestat recentment, segons han publicat mitjans de tot el món.

U

elén Esteban escrivint un missatge en català és una
cosa que només podia aconseguir algú com Rosalía.
La famosa madrilenya va enviar un regal a la seva amiga
catalana dedicant-li unes paraules en la seva llengua.

B

n barceloní de 30 anys ha recorregut Europa en bicicleta
durant la pandèmia. Es tracta de Nil Cabutí, que ha
explicat a RAC1 que ha recorregut 25.700 quilòmetres i ha
visitat 43 països. Va tornar a casa el passat 28 de desembre.

U

iu Ágatha Ruiz de la Prada, coneguda per la seva vida
austera, que els seus fills mai van saber si eren rics o
pobres. Això és perquè, efectivament, no eren pobres,
tal com li han recordat centenars de tuitaires indignats.

D

Jordi Bataller / ACN

servatori CETT, Salut global i turisme. Un nou repte per
a les destinacions urbanes, que va reunir experts dels dos
àmbits per compartir coneixements i recomanacions. No
es tracta només de superar el moment que vivim, sinó de
treballar amb la tecnologia, la recerca, la formació i la prevenció per minimitzar riscos i respondre amb agilitat a les
situacions que es puguin presentar en el futur.
La vacuna de la Covid-19, tan esperada, de ben segur que obrirà la porta a una recuperació gradual del
turisme, però faig una crida a no oblidar que caldrà seguir posant sobre la taula noves propostes i estratègies.
D’una banda, per conviure amb el
virus i, de l’altra, per prevenir situacions similars. En aquest sentit, em faig meves les paraules del
Dr. Jordi Serra Cobo, investigador
de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, que a l’Observatori
CETT va insistir en el fet que “el turisme ha d’actuar a nivell de prevenció i prendre mesures abans
que arribi el virus als humans i es
propagui”.
És cert. Aquesta ha estat una
crisi sanitària excepcional que ho
ha capgirat tot i per a la qual no estàvem preparats. No obstant això,
en ciutats com Barcelona, que han
rebut un gran impacte i han patit
unes conseqüències tan severes, cal
reflexionar, promoure i recollir
tots els aprenentatges per ser capaços, en el futur, d’avançar-nos als
esdeveniments i estar molt més
preparats per afrontar-los. Barcelona té l’oportunitat d’erigir-se
com a ciutat segura i puntera en recerca sobre salut i turisme. Des del CETT estem impulsant la generació de nou coneixement, amb la participació
d’ens públics, privats i d’experts multidisciplinaris.
El turisme urbà se’n sortirà. És més, m’atreveixo a
dir que, a llarg termini, en sortirà enfortit si s’erigeix sobre els pilars de la innovació, la sostenibilitat, la recerca i la cooperació entre tots els agents implicats. Aquesta és l’única manera de garantir la salut del turisme i de
construir el camí d’un sector amb molt futur.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Catalunya-Ciutat

@genisvives: Tenir calefacció, un sostre, vacances o anar a la universitat són drets, no
privilegis. Si no tothom els té assegurats, la
batalla és per estendre’ls, no per treure’ls.

da i, per tant, a cada restricció s’incrementa el nombre de
perjudicats, a la vegada que es va limitant el paper capital de Barcelona.
Cal també una actitud coratjosa en la tarifació del transport públic. Les administracions han acordat que durant
el 2021 les tarifes seguiran congelades. Resulta difícil imaginar que un dèficit de 261 milions d’euros el 2020 justifiqui aquesta decisió. El debilitament financer de les empreses de transport, encara que siguin públiques, no pot
portar res de bo. Amagar el cap sota l’ala és una actitud
habitual en política però no gaire sostenible en el temps.
Més enllà de les bones intencions i els titulars, algú haurà d’explicar-nos com millorem el transport públic si ni tan
sols estem disposats a pagar aquell que ja tenim. Passa que,
tantes vegades, volem només les molles i ens fan nosa els
ossos. Algú hauria, més enllà de començar a aproximar el
preu del bitllet al seu cost real, atrevir-se a revisar algunes bonificacions lligades a l’edat i també a propiciar un
major control de les actituds incíviques traduïdes en viatjar sense bitllet amb impunitat. Però com que tot això resulta impopular –sobretot apujar preus i revisar les bonificacions–, no resulta prioritari. Sigui com sigui, sense
convertir el transport públic en una prioritat política –més diners– però també ciutadana –disposats a pagar el que val– costarà poder cosir tot el territori que hauria de quedar ben emmallat per poder dir que sí, que efectivament a la Gran Barcelona, la real, no l’administrativa, és possible moure’s bé i ràpid en transport públic.
Per últim és també necessari que qualsevol decisió que
afecti la mobilitat, més enllà de les intencions, respongui a criteris de racionalitat, maduració, debat i, també,
quan resulta imprescindible, consideracions estètiques.
Tota la narrativa sobre l’urbanisme tàctic articulada per
justificar les decisions preses enmig de la pandèmia i que
han alterat, per exemple, l’Eixample de dalt a baix, responen més aviat a una pulsió dirigista dels actuals responsables municipals, els quals, lluny de propiciar l’escolta activa amb la ciutadania, aprofiten assemblees buides vestides de participació per imposar models d’un dia
per l’altre sense cap mena de debat.
Naturalment, com que governen la ciutat tenen la legitimitat per carregar-se l’Eixample, apostar per la lletjor o
per allò que considerin. Una altra cosa és que tot això respongui a un veritable treball sòlid i de fons sobre mobilitat
que imagini la ciutat, insistim que sense renunciar a la seva
lògica de capital del país, a una dècada vista per fer-la, no
només més habitable, sinó també més atractiva i puntera.
El mal principal, però, i no només en mobilitat, és que els
temes, per importants que siguin, se segueixen considerant
a casa nostra des de la lògica del terme municipal. És un error. Catalunya existeix perquè en el seu dia va entendre que
era ella la ciutat sencera i que el seu barri més gran era Barcelona. I així hauríem d’entendre també la mobilitat.

@Barcelo_neta: Ser antivacunes l’any
2021, amb tot cristo vacunat al teu voltant
salvant-te de pillar la polio o la ràbia, no és
valentia, és tenir-los quadrats.

“

Barcelona no és un poble.
No és ni tan sols una
ciutat gran. És el cor
de la Catalunya-Ciutat i,
en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular
en un debat tan rellevant
com és el de la mobilitat.
L'Ajuntament no és l'únic
actor implicat.
La Generalitat i els
municipis que envolten
Barcelona també hi tenen
una responsabilitat

“

L’

any 2018 el malestar d’una part de les classes
populars franceses va parir el moviment de les
armilles grogues. Convé recordar al lector que
aquelles protestes, que van portar a les principals ciutats del país veí escenes de violència mai vistes,
van originar-se per una guspira política que resultava impossible de preveure: un nou impost als carburants que el
govern francès defensava no pas amb l’ànim recaptatori
sinó sota la lògica ambiental de “qui contamina, paga”. Al
darrere, com sempre, el discurs sobre l’ús excessiu del vehicle privat i la necessitat de reduir-lo per participar solidàriament en la millora de les condicions del planeta. Finalment, el govern es va fer enrere i va haver d’improvisar mil i una narratives polítiques per poder desactivar el
moviment de les armilles grogues després d’uns quants
morts en algunes de les protestes i danys materials per centenars de milions d’euros. El francès és un dels millors exemples de la frivolitat amb la qual els governants encaren
els assumptes polítics quan es desconnecten de la realitat
que han de manegar i es llencen a promulgar normatives
sense considerar els costos laterals que aquestes provocaran.
La ciutat de Barcelona encapçala des de fa temps una
particular croada contra el vehicle particular i malda per
la promoció de noves maneres de mobilitat que, de retruc,
ajudin a fer minvar els índexs de contaminació i també,
no hi pot faltar avui dia la menció, les emissions lligades
al canvi climàtic. Com que és una bona iniciativa, feta en
nom del bé, costa trobar-hi pegues en allò que es persegueix, però sí que segurament caldria reflexionar al voltant del com, per evitar els costos laterals que, com tota
mesura, aquesta també comportarà.
El primer que cal considerar és la temptació autàrquica
de la Barcelona política, pensant una ciutat que únicament
tingui com a prioritat l’ús i gaudi dels seus habitants empadronats. Com que encara pot considerar-se, ves a saber per quant de temps, que Barcelona és i funciona com
una capital, qualsevol decisió que s’hagi de prendre
hauria de tenir en compte l’efecte sobre aquesta qüestió.
Barcelona no és un poble. No és ni tan sols una ciutat gran.
És el cor de la Catalunya-Ciutat i, en conseqüència, no pot
adoptar un aire insular en un debat tan rellevant com és
el de la mobilitat. Aquí, naturalment, l’Ajuntament no és
l’únic actor implicat. La Generalitat i els municipis que envolten Barcelona també hi tenen una responsabilitat. Sigui com sigui, preocupa el localisme en la presa de decisions que afecten tot el conjunt, més preocupant si qui el
lidera és la mateixa Barcelona. Poden intuir que la restricció de la circulació a Barcelona hauria d’anar acompanyada de polítiques públiques molt més ambicioses pel
que fa al transport públic interurbà o l’habilitació d’espais
que de veritat complissin la funció de deixar-hi el vehicle privat a la vora sense haver d’endinsar-se a la ciutat.
De moment, però, cap de les dues coses està soluciona-

Foto: Aj. de Barcelona

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@HelenaMartinCu: Senyors, si us entrevista una periodista jove, no cal que li digueu que és jove. Si no, haurem de recordar-vos a vosaltres que sou vells.
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“La taula de diàleg no existeix:
porten tres anys i no han fet res”
Dolors Sabater

CUP-Un Nou Cicle per Guanyar
Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria
a candidata de la CUP”.
Així la presenten la majoria de mitjans, una etiqueta que no sé si li agrada gaire...
Jo em sento la candidata de la CUP
que ha sumat amb Guanyem per
posar l’accent, sobretot, en la força
del municipalisme. Em sento còmode amb aquesta aliança. Hauria
preferit que hagués sigut encara
més àmplia, perquè és important
que hi hagi fronts amplis de l’esquerra rupturista i trencar amb els
sectarismes. Però tot i que només
ha sigut possible aquesta suma de
Guanyem amb la CUP, m’hi sento
còmode. Sobretot perquè l’esperit
bàsic és el de ser una candidatura
que ve de baix.

“L

Potser el nom de la candidatura
(CUP-Un Nou Cicle per Guanyar)
no l’ajuda a evidenciar aquesta
voluntat de “trencar les costures
dels partits”, citant paraules seves.
Jo diria que l’important no és tant
el nom sinó el programa. Hem de
poder fer arribar a la gent què significa un nou cicle per guanyar. El
canvi que hi ha d’haver és de cul-

tura política. No estar tan pendent
dels partits, sinó del seu projecte.
En aquest sentit, i malgrat que és
veritat que hem acabat escollint un
nom llarg, la idea d’un nou cicle per
guanyar resumeix molt bé l’esperit
amb el qual anem a les eleccions.
Albiol fa temps que l’anomena
“la candidata de la CUP”i ara deu
pensar: m’ha donat la raó.
[Somriu] Bé, jo crec que s’ha explicat molt que la nostra és una can-

“En un futur
no llunyà hauré
de deixar de ser
regidora de
Badalona”
didatura conjunta de Guanyem, el
meu partit, i de la CUP. Però sempre
hi ha una tendència a simplificar
per part de tothom. Sigui com sigui,
jo ara soc la cap de llista de la suma
d’aquests dos espais i, per tant, assumeixo també com a propis els
valors que significa la CUP.

Què aporta Guanyem a la candidatura que fins ara havíem conegut
de la CUP? Parlen de “municipalisme de base”, però la CUP ja el reivindicava sempre.
Crec que, sobretot, hi aporta pluralitat. Guanyem permet a la CUP no
quedar-se tancada només en les sigles de la seva organització. Li possibilita una obertura. A més, penso
que li aporta una experiència municipalista més metropolitana.
Precisament, si mirem l’àrea metropolitana, els últims anys no
han sigut gaire bons per a Guanyem i la CUP. Només cal veure
Cerdanyola –l’exalcalde Carles Escolà va 6è en aquesta llista després de plegar el 2019 pels mals
resultats a les municipals– o Barcelona, on la CUP no és al Ple.
Sí, però en canvi a Ripollet hem seguit governant, per exemple. Més
enllà de les situacions conjunturals,
crec que les agendes polítiques
que hem impulsat des d’aquestes
confluències són més vigents que
mai i es demostren més necessàries que mai. Una altra cosa és que
en el vessant de la comunicació
amb la ciutadania per convèncerla que ens voti hi hagi més dificultats o menys per aconseguir la seva
confiança. Això és evident.

Per què un veí o veïna de Badalona
o de l’Hospitalet, per exemple, ha
de votar Dolors Sabater i no Jéssica
Albiach o Pere Aragonès?
Per l’honestedat de fer política al servei de la gent sense que hi hagi interferències d’altres interessos que

“Hauria preferit
que l’aliança de
Guanyem i la CUP
hagués sigut
més àmplia”
puguin pervertir-ho. Crec que això
és el que representa la candidatura
que encapçalo i jo mateixa.
Troba a faltar honestedat en la política nacional, concretament?
Sí, trobo a faltar-hi honestedat, sinceritat i crec que massa sovint s’enganya
la població i s’està més pendent dels
interessos partidistes i de les picabaralles que no pas d’allò que és nuclear: posar-se al servei de la vida de
la gent i millorar-la. I això és el que
nosaltres ja hem fet als ajuntaments

i ara ho volem impulsar també a nivell de país.
Per fer-ho, normalment cal governar. I vostè ja ha dit que estan preparats per entrar al govern.
Que estiguem preparats no vol dir
que segur que governarem.
Ha matisat que abans s’han d’entendre amb el “què”. Quines són
les línies vermelles?
La nostra proposta es basa a fer estructures públiques que ajudin tant
a millorar la vida de la gent com a
avançar en la sobirania nacional.
Això és el que no s’ha fet en aquests
tres anys. No s’ha construït res. Ara
toca fer estructures concretes, com
crear una banca pública catalana,
una renda bàsica universal, nacionalitzar serveis bàsics com la salut o l’energia... I, a més, desencallar el camí
cap a l’autodeterminació i la construcció de la República Catalana.
Amb tot, seria estrany que la resta de
partits no es vulguin entendre amb
nosaltres, perquè el que proposem
són millores clares per a la gent.
Es veu en un govern amb JxCAT?
És evident que el que ens separa
amb Junts per Catalunya és el neoliberalisme que ells defensen. Però no
vull entrar a fer travesses de partits. 4
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“Dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica”
3Perquè tot plegat dependrà de la
representació de cadascú, de la capacitat que tinguem tots de podernos posar d’acord en punts clau i, en
el nostre cas particular, que les nostres assemblees acabin validant el
paper que hem de jugar.
Sigui com sigui, la CUP no s’ha vist
mai gaire en un govern amb JxCAT
i, en canvi, vostè ha remarcat molt
que estan disposats a entrar al govern, on és probable que hi hagi
JxCAT. Per això li preguntava.
Nosaltres el que hem dit és que
estem preparats per entrar-hi, no
que hi vulguem entrar. És a dir, que
no se’ns menystingui com a força
política i es descarti d’entrada que
puguem assumir responsabilitats
de govern, si es dona el cas. El missatge no és“volem entrar al govern”,
sinó “nosaltres també podem governar”. Estem preparats, si es donen
les circumstàncies –i tant de bo que
es donin–, per governar.
Arribat el cas, es veuria de consellera?
De la mateixa manera que vaig assumir ser alcaldessa de Badalona, si les
circumstàncies ens porten a haver de

“Fem un nou
referèndum,
però aquest cop
arribem-hi amb
la feina feta”
governar jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Però ara no és
el moment de fer travesses, repeteixo, sinó d’explicar a fons el nostre
projecte.
D’acord, parlem de projecte.“Via
àmplia” d’ERC o “confrontació
intel·ligent”de JxCAT: amb quina
de les dues estratègies podria
compartir més coses?
Totes dues propostes són solucions
màgiques. Si aquest eixamplament
que promulga ERC es produeix,
tenim garantit que l’Estat ens reconeixerà? No, no ho tenim garantit.
Per tant, no deixa de ser una mica
un engany. O la taula de diàleg... No
existeix. Porten tres anys, s’han reunit una vegada i què han fet? No
han fet res. Això no és una taula de
diàleg. I a l’altra banda tornen a parlar de la DUI... Jo hi vaig ser, en aquella DUI del 2017, però no es va poder
sostenir. I durant aquests tres anys
de legislatura no s’ha fet ni un sol
pas endavant cap a sostenir-la. Per
tant, dir que ara aixecarem la DUI
també és una solució màgica.

Què proposa, doncs?
Deixar-nos de respostes màgiques i
enfocar-nos cap a una cosa efectiva:
el referèndum. Ja sé que això decep
molta gent, perquè ho interpreten
com que l’1 d’octubre no serveix. I
és clar que serveix. El mandat és el
de l’1 d’octubre, però aquell mandat no va ser reconegut ni per Europa, ni per l’Estat ni per ningú. Ni
nosaltres mateixos hem estat capaços de sostenir-lo. Per tant, no ens
enganyem. Fem un nou referèndum, però aquesta vegada arribem-hi amb la feina feta, tant pel
que fa al reconeixement internacional com per tenir les estructures
públiques preparades per poder
sostenir-ne el resultat. Hem de tenir
garantida la sobirania econòmica,
l’energètica, l’alimentària, la sanitària... Perquè el resultat del pròxim
referèndum sigui vinculant sí o sí.
Creu que els comuns poden compartir aquesta estratègia autodeterminista?
Els comuns estan demostrant ser
anti-independentistes. És molt diferent no estar a favor de la independència però estar-hi d’acord si el
poble ho decideix que no pas treballar-hi en contra. Els comuns han
perdut aquell esperit del 15-M a
favor de totes les sobiranies. Les persones que pensen que Catalunya ha
de fer el seu procés d’autodeterminació i que estan d’acord a respectar-ne el resultat, sigui quin sigui, ja
no poden votar els comuns. Perquè
aquests s’han demostrat, no només
anti-independentistes, sinó també
anti-autodeterministes. Han pactat
amb Valls a Barcelona, han votat en
contra de la llei d’amnistia... És un
gran error, a parer meu, perquè el
PSC d’Illa es menjarà el poc espai
que els queda. Només ho podrien
evitar recuperant la defensa d’aquella dignitat del 15-M. Els seus valors.
Parlant de valors, fins ara ha dit
que no veia incompatible fer el
salt a la política nacional i alhora
seguir de regidora a Badalona.
Ho segueix veient així?
Encapçalar la llista conjunta de la
CUP i Guanyem per a les pròximes
eleccions al Parlament m’apropa
molt més a haver d’acabar deixant
de ser regidora de Badalona per ser
només diputada. És evident que
entraré al Parlament i, per tant, en
un futur no llunyà hauré de deixar
de ser regidora. Nosaltres, a més,
per codi ètic no permetem l’acumulació de càrrecs. Tot i això, esperem a veure els resultats electorals.
Em sembla que, a Badalona, quan
alguns llegeixin això es fregaran
les mans.
Bé... Jo soc una persona que he
estat sempre al servei de la ciutat,
des de molt jove i des de molts àm-

bits diferents. Sempre he treballat al
servei de Badalona i la meva entrada al Parlament també servirà
per ajudar la ciutat. Perquè les polítiques que nosaltres impulsarem
són per millorar la vida de la gent i
perquè la Generalitat tingui molt
més en compte el municipalisme i
els ajuntaments. Seguiré treballant
per Badalona i ara també ho faré
per totes les ciutats i pobles del país,
des d’un altre àmbit. La meva feina
repercutirà en Badalona i la resta de
municipis, tant si és des de l’oposició com si és des del govern de la
Generalitat.

“No pot ser que
l’1-O es malbarati
en ladepressió
col·lectiva que
viu el país”
Amb la perspectiva que dona el
temps, i de cara a unes possibles
negociacions post eleccions al
Parlament, quins aprenentatges
n’ha extret d’aquells mesos post
Pastor en què el fracàs de les esquerres va permetre a Albiol recuperar l’alcaldia de Badalona?
Que la política de sempre vol expulsar del seu pastís qualsevol que hi
entri amb ganes de fer les coses
d’una altra manera. Quan els partits
es converteixen en oligarquia, com
li ha passat a Podemos ara que governa, no volen que gent com jo estigui en política perquè representem
un perill per al poder de sempre. S’ha
vist molt clarament a Badalona.
La preocupa el resultat que pugui
treure a Badalona?
En cap moment m’he mirat el pas
que estic fent cap a la política nacional en clau d’èxit o descrèdit personal. Si el meu compromís polític
amb la ciutat i amb el país depengués de les crítiques o dels elogis,
malament aniríem, perquè no faria
mai res. Jo no estic subjecta a tot
això. El que cal és posar la convicció,
l’honestedat i la valentia personal al
servei d’un projecte. Perquè no pot
ser que tot el que hem passat i tot el
que hem viscut, sobretot l’octubre
del 2017, es malbarati en aquesta
mena de depressió col·lectiva que
estem vivint a nivell de país.
El CEO els dona 8-9 diputats per
revertir-ho. Ho firma?
Per a la CUP significaria un creixement i, per tant, seria un resultat satisfactori. Però jo soc molt optimista
i m’agradaria, fins i tot, aspirar a tenir
encara més representació.<

– Vostè ha remarcat
molt que estan disposats
a entrar al govern, on és
probable que hi hagi JxCAT.
Es veu governant amb ells?
– Amb ells ens separa el
neoliberalisme. I que estiguem
preparats no vol dir que segur
que governarem.
– Arribat el cas, seria consellera?
– Jo estaré preparada per
assumir el que calgui. Ja ho vaig
fer a Badalona amb l’alcaldia.
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i parlem de mobilitat a
Barcelona i l’àrea metropolitana podem dir que
mai plou a gust de tothom.
N’hi ha que creuen que les mesures impulsades per l’Ajuntament
barceloní per reduir els vehicles
privats convertiran la ciutat i els
seus voltants en un caos. D’altres
consideren que els projectes de
mobilitat a l’àrea metropolitana,
que en gran part lidera el consistori d’Ada Colau, són insuficients.
Uns darrers aplaudeixen els canvis per erradicar la contaminació.
El cert és que el debat sobre
mobilitat a la capital desperta ires.
Tanmateix, sovint es parla poc de
la mobilitat entre Barcelona i l’àrea
metropolitana. Com afecten les
mesures impulsades per Colau
aquells que no viuen a la ciutat però
hi treballen? Barcelona està aïllantse dels municipis propers?
Segons dades del 2018, cada dia
tenen lloc 8 milions de desplaçaments a la capital. Un 67% són moviments interns, mentre que 2,66
milions de viatges, el 33% restant,
són trajectes entre altres municipis
i Barcelona. D’aquests últims, el
46% es fan en vehicle privat.
Les persones que no viuen a
Barcelona utilitzen més el cotxe i
són les que tenen més problemes
amb les mesures de l’anomenada
nova mobilitat, les quals els pròxims anys s’intensificaran en virtut del nou Pla de Mobilitat Urbana 2024 del govern Colau.
Aquest pla vol reduir un 25%
l’ús del vehicle privat, augmentar
un 7,5% els desplaçaments a peu,
un 130% els realitzats en bici i un
16% els fets en transport públic.
L’objectiu és posar fi a la contaminació i adaptar la ciutat a la normativa de qualitat de l’aire europea.
ELEMENTS DE CONSENS
Si hi ha una cosa en la qual totes les
parts implicades en el debat coincideixen és en la necessitat d’implementar mesures contra la contaminació. “Aquesta és la responsable del 7% de les morts i d’un de
cada tres casos d’asma infantil a
Barcelona”, denuncia Guillem López, d’Eixample Respira.
També es mostra contundent
Francesc Magrinya, director de
Planificació estratègica de l’AMB
i conseller del districte de l’Eixample per BComú durant el
mandat 2015-2019, el qual afirma
que “l’Eixample és una cambra de
gas” i assegura que “en dos o
tres anys tindrem una crisi energètica de combustibles”.
Per a Maria Garcia, de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire,
“la Diagonal, Aragó i la Gran Via
són tres autopistes que creuen la
ciutat i que cal transformar-les”.
Des del 2010 Barcelona incompleix la llei europea de contaminació, destaca Garcia.
Fins i tot el RACC o la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries consideren que
cal afrontar el problema de la contaminació a Barcelona. “No som
negacionistes, però creiem que
quan es parla de contaminació
sempre s’assenyala el vehicle pri-

El reportatge del mes

Gener 2021

Les persones que no viuen a Barcelona són les que tenen més problemes amb les mesures de l'anomenada nova mobilitat. Foto: Aj. de Barcelona

La nova mobilitat:
encert o nyap?
Les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona han estat molt
debatudes els darrers mesos, però encara no s’ha posat al centre de la discussió
com afecten els que no viuen a la capital. Cada dia tenen lloc 2,66 milions
de viatges entre altres municipis i Barcelona: el 33% del total.
vat, quan hi ha altres elements que
hi intervenen”, diu Mònica Xufré,
de la plataforma.
VEUS CONTRÀRIES
Cada dia milers de persones es
desplacen a Barcelona per feina
i són moltes les que critiquen les
mesures de Colau.
“La mobilitat sostenible es garanteix gràcies al temps gratuït
que generosament milers de treballadors entreguem cada dia”, assevera Xufré. “Si tens una jorna-

da de 10 hores de feina és normal
que vinguis en cotxe, perquè el
viatge suposa entre 20 i 25 minuts.
Si vas a la ciutat en transport públic tardes una hora i perds temps
de qualitat de vida”, reflexiona.
“En el debat hi ha massa pessimisme i poc realisme”, opina, en
canvi, Ricard Rial, de l’Associació
per a la Promoció del Transport
Públic (PTP), referint-se a aquestes postures.
Sigui com sigui, els relats sobre
dificultats per accedir a Barcelona

amb vehicle privat són abundants.
L’Antonio viu a Sant Adrià i treballa
de repartidor a Barcelona. “Aparcar a certes zones és impossible. La
circulació és molt lenta per la reducció de carrils i per entrar a la
ciutat tardes una hora”, lamenta.
De la mateixa manera, l’Alejandro, que viu a Cornellà, considera que, amb els canvis, Barcelona es convertirà en “una ciutat
de pijos i turistes” on només es podrà “anar a comprar”. “Et prohibeixen l’entrada, et multen i no

pots aparcar... I els autobusos
són impuntuals i bruts”, critica.
Per a una comerciant del barri de Gràcia que no ha donat el seu
nom i que viu a Badalona, no poder fer servir el vehicle privat suposaria un problema important.
“Cada matí surto a les 8.30h per arribar a la botiga a les 10h i quasi
sempre arribo tard pel trànsit. Plego a les 20.30h i trigo una altra hora
a arribar a casa. Com que visc a hora
i mitja del metro, per arribar puntual a la feina en transport públic
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On són les dones?

n Un home blanc, de classe mitjana i
en edat de treballar. Quan pensem en
polítiques de mobilitat sovint es repeteixen certs patrons de gènere fortament imbricats a la nostra societat: legislem per a qui té més privilegis. Així
ho explica Sara Ortiz, del projecte
d’urbanisme crític Punt 6, quan assenyala que “la mobilitat es dissenya
per fer arribar els homes a les seves
feines”. Això suposa un error de base,
ja que els desplaçaments per anar a la
feina en realitat només representen el
30% de tots els viatges que tenen lloc
diàriament en una ciutat. De fet, el

tre que en el cas de les dones aquesta xifra se situava en el 29%. Val a dir
que durant la crisi econòmica la diferència es va escurçar. El 2012 el 38%
d’homes anava en vehicle privat,
mentre que només una de cada quatre dones ho feia.
Dit això, aquesta no és l’única
qüestió en què les dones queden sovint oblidades. Un dels punts més
destacats dels plans de mobilitat és
el de la seguretat. “Aquest aspecte
només es vincula als sinistres”, reflexiona Ortiz. “No es té en compte l’assetjament sexual”, diu per afegir que

80% dels desplaçaments que es duen
a terme a l’àrea metropolitana són de
menys de 10 kilòmetres.
Ortiz denuncia que la mobilitat
sempre s’entén com si les persones
viatgessin soles, quan, de fet, molts
desplaçaments, més en el cas d’elles,
es fan en companyia. “Les cures tenen molta importància en el tipus de
desplaçaments que fan les dones i
aquestes suposen anar amb algú altre”, remarca.
Segons l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona,
les dones utilitzen molt més el transport públic que els homes. L’any
2018 el 42% dels homes emprava el
vehicle privat per desplaçar-se, men-

moltes dones modifiquen els seus
desplaçaments per evitar el risc de
violació. Des del punt de vista de l’experta, la mobilitat s’ha d’entendre
com un canvi més profund que les
maneres com ens desplacem. “Ha de
ser un canvi territorial”, assevera.
En la mateixa línia s’expressa José
Mansilla, de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà, que defensa
que “la ciutat ha de ser per a la gent i
per a la promoció del transport públic”. Per aconseguir-ho, Mansilla diu
que la participació del veïnat és imprescindible perquè l’espai es conquereix amb “la utilització que en fa
la gent”. “Cal canviar els codis, fins i
tot restablir què és un banc”, conclou.

La mobilitat femenina està invisibilitzada en els
plans de les administracions, que es focalitzen en
com es desplaça la ciutadania per anar a la feina

hauria de sortir de casa a les 6h i no
hi tornaria fins a les 23h”, diu.
També és paradigmàtic el cas
d’una jove relatat per Xufré. Viu
a Sant Vicenç dels Horts i treballa en el servei de neteja de la Maquinista. “Plega a les 23.45h i a les
24h surt l’últim ferrocarril cap a
casa. Ella voldria anar en transport públic, però no pot fer-ho. A
més, ara està d’ERTO i no pot
canviar-se el cotxe”, detalla Xufré.
Realment, però, les mesures
de mobilitat afecten més les classes treballadores? Les xifres de
l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona ho
contradiuen. Les persones amb
rendes altes són les que més es
desplacen en vehicle privat, mentre que les de rendes més baixes
tenen una mobilitat més sostenible. Els que no viuen a Barcelona i cobren menys de 8.000 euros anuals es mouen majoritàriament a peu o en bici (48%). Un
19% ho fa en cotxe, mentre que el
33% restant utilitza el transport
públic. Per contra, el 59% dels habitants amb ingressos superiors
als 20.000 euros anuals utilitza el
vehicle privat.
Això sí, hi ha excepcions en
municipis amb rendes baixes on
el cotxe és indispensable a causa
de les mancances en el transport

públic, com Badia del Vallès, Ripollet, Sant Andreu de la Barca o
Sant Vicenç dels Horts.
Amb tot, no són les classes treballadores les més afectades per les
restriccions de mobilitat, si bé és
cert que algunes mesures com la
Zona de Baixes Emissions (ZBE)
beneficien els que tenen capacitat
adquisitiva per canviar de cotxe.
VEUS CRÍTIQUES
El debat sobre la mobilitat és
complex i està ple de matisos, perquè hi ha molts actors implicats.
No només l’Ajuntament de Barcelona: també l’AMB, l’ATM, els
ajuntaments de la zona, la Generalitat i l’Estat espanyol en són
responsables. A més, la mobilitat
està subjecta als plans de cadascuna de les administracions implicades. PMU, PMMU, PDM, Pla
de Rodalies, PDI... Una sopa de
lletres que fa difícil establir un
gran pacte en aquest àmbit.
“No té sentit que la Generalitat vulgui unir els ferrocarrils de
plaça Espanya amb els del barri de Gràcia quan aquest trajecte es pot fer en metro”, argumenta Magrinya al·ludint a la vocació d’alguns governs de beneficiar certes infraestructures. Similars són les paraules de Rial,
de la PTP, quan cita la “disbau-

El 48% dels que no
viuen a Barcelona i
cobren menys de 8.000
euros anuals es mouen
a peu o en bici, mentre
que els de més renda
ho fan majoritàriament
en cotxe o moto

El nou pla de mobilitat
de l’Ajuntament de
Barcelona vol reduir
un 25% la presència
de vehicles privats
a la ciutat i augmentar
els desplaçaments
en bicicleta un 130%

xa” que suposen les parades
d’autobusos de la Meridiana, on
conflueixen línies urbanes, metropolitanes i territorials. “La
planificació en aquest cas ha de
ser supramunicipal a l’estil de
Londres”, apunta.
Des de l’Ajuntament de Barcelona, però, defensen que el nou
Pla de Mobilitat Urbana 2024 ja
“contempla mesures supramunicipals”. De fet, remarquen que
“s’ha desenvolupat en coordinació amb l’AMB” i asseguren que
“en cap cas desconnecta Barcelona de l’àrea metropolitana”.
Marc Iglesias, cap de secció de
mobilitat sostenible de l’AMB,
comparteix que hi ha bona disposició de l’entitat per tal que els diferents plans de mobilitat es coordini. Així mateix, destaca que la
majoria de municipis de l’àrea
metropolitana estan duent a terme
accions similars a les de Barcelona.
Debat supramunicipal a banda, però, són també nombroses les
crítiques a la ZBE. “S’ha comprovat que el 20% dels vehicles de
mercaderies és responsable del
40% de la contaminació”, alerta
Magrinya en aquest sentit. L’expert
subratlla que grans empreses com
Amazon subcontracten transportistes sense responsabilitzar-se de
l’impacte dels gasos que generen.

VEUS FAVORABLES
La mobilitat igualitària que implica
garantir que tothom pugui moure’s de forma segura i sostenible fa
que moltes persones perdin els
seus privilegis en detriment d’altres. Amb aquesta idea en el punt
de mira, cal dir que no tot són crítiques als canvis engegats per l’Ajuntament de Barcelona o l’AMB.
Magrinya, per exemple, considera que el consistori barceloní “ha
fet la seva feina”, tot i que creu que
el ja citat Pla de Mobilitat Urbana
2024 no aconseguirà reduir un
25% l’ús del vehicle privat. Garcia
afegeix que “Barcelona ha de liderar el canvi tal com ho va fer París”.
Amb tot, la majoria de veus coincideixen en dos punts sense els
quals qualsevol pla queda coix: la
creació d’un peatge a l’entrada de
Barcelona –“és una de les millors
opcions, perquè els diners recaptats podrien destinar-se al transport
públic”, afirma Garcia–i la idea que
la reducció de cotxes serà impossible sense el compromís de totes
les administracions per acabar
les infraestructures de Rodalies,
l’L9 i el Tram.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Mobilitat | Talls de trànsit per les obres de la C-245
Gener 2021

Les obres a la C-245 han obligat a tallar la circulació a tots els vehicles entre els carrers Pau Casals i Doctor Ferran. L’Ajuntament ha creat una ruta
alternativa i demana a la ciutadania que es desplaci a peu per evitar cues.

Els comptes continuen encallats
per la falta d’entesa entre grups
» El PP proposa a Movem negociar una alternativa liderada per Reyes
» Candela López posa la moció de confiança al govern sobre la taula
Pau Massip Martori
CASTELLDEFELS
La negociació per aprovar el pressupost local d’aquest 2021 no
avança. Com ja va passar al Ple del
desembre, la falta d’entesa entre el
govern de Maria Miranda i l’oposició impedirà portar els comptes
al Ple d’aquest mes per debatre’ls.
Des del govern asseguren que
des de principis d’any estan parlant amb tota l’oposició “per arribar a acords” i aconseguir que
cap partit “quedi fora” de l’aprovació d’uns comptes que consideren excepcionals. A més, demanen als grups “deixar de banda els interessos partidistes i les sigles” i afegeixen que el més normal “seria tenir ja el vot positiu de
Movem”. Però en declaracions a
Línia Mar, Candela López, portaveu de Movem, afirma que l’equip de govern no els ha trucat per

El govern de Miranda no troba suports per aprovar els comptes. Foto: Arxiu

reprendre les negociacions i assegura que la situació està aturada des d’abans de Nadal, quan els
van enviar una sèrie de propostes
per incloure als comptes i donarlos el seu suport i encara no han
obtingut resposta.
Davant d’aquesta situació,
López diu que la responsabilitat
d’aprovar els pressupostos és
del govern i posa sobre la taula la
moció de confiança per evitar que

la ciutat estigui un any sense
comptes.
El portaveu del PP, Manu Reyes, afirma que Movem “no deixa governar ni permet l’alternativa” i convida el grup de López a
“seure per parlar” d’una moció de
censura liderada per ell. A més, el
portaveu dels populars defensa
que l’Ajuntament encara té marge de maniobra per treballar amb
els comptes del 2020 prorrogats.

Serveis Socials treballa contra
la solitud de la gent gran

Foto: ACN

SOCIETAT4La pandèmia ha augmentat la solitud no desitjada que
pateixen les persones grans, una
situació que les fa encara més vulnerables. A més, les restriccions
per frenar el virus i evitar contagis augmenten el perill que quedin aïllades. A la ciutat, aquesta
situació afecta 1.471 persones,
segons les dades que ha pogut recopilar l’Ajuntament.
Per evitar aquesta situació i els
perills que comporta la solitud,

l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament ha posat en marxa un
operatiu que trucarà a les persones més grans de 65 anys que visquin soles per saber com es troben, si necessiten alguna cosa i
evitar que quedin aïllades per culpa de les restriccions.
L’operatiu també demana la
col·laboració de la ciutadania
perquè estiguin atents per si hi
ha algun cas d’aquest tipus entre el seu veïnat.

La rifa del Nen toca a la ciutat
amb part del primer premi

SOCIETAT4La rifa del Nen va
tornar a deixar una pessigada a la
ciutat gràcies a la botiga de llaminadures i de venda de loteria ‘Somies!!’, que va repartir alguns
milions gràcies al número 19750,
el primer premi del sorteig del dia
de Reis. Aquest és el segon cop que
aquesta administració del carrer
Pompeu Fabra reparteix part d’un
premi del sorteig de Reis.
Com va explicar a l’ACN la
propietària del negoci, Núria Terés, “no sabem si és només un, o
si es tracta de tres, deu o quaranta”, els dècims que havien venut

des de la seva administració, ja que
l’establiment no és com una administració tradicional amb els dècims en paper sinó que només els
ven a través d’una màquina expenedora que van instal·lar fa
una dotzena d’anys.
Des de llavors, la botiga, que fa
més de mig segle que va obrir, ha
tingut la sort de repartir més premis com part d’un primer i d’un
cinquè premi de la loteria de Nadal, un segon premi en un sorteig
de Reis anterior i, fins i tot, va validar una butlleta premiada de
l’Euromilió en una ocasió.

Salvem l’Olla del Rei porta
la protecció de l’espai al Ple

Les obres de l’ICFO aturades per Salvem l’Olla del Rei. Foto: Twitter (@OlladelRei)

MEDI AMBIENT4La plataforma Salvem l’Olla del Rei adverteix que aquest espai natural de
la ciutat continua amenaçat. No
perquè hi hagi cap projecte urbanístic en marxa, sinó perquè
el Pla General Metropolità continua considerant aquesta zona
com una àrea urbanitzable.
La modificació del PGM és
clau per protegir l’espai i evitar
que s’hi pugui construir i l’entitat ecologista considera que el
govern de Maria Miranda està
avançant molt lentament per
complir aquest compromís.

Per això, la plataforma ha
presentat una moció que es debatrà al Ple del 28 de gener i que,
entre altres coses, preguntarà
amb quin calendari treballa el
govern de Miranda per modificar el PGM i protegir l’Olla del
Rei i les espècies animals i vegetals que hi viuen.
A més, des de Salvem l’Olla
del Rei denuncien que el govern
local “està impedint que la plataforma pugui participar en les
reunions on es negocia la modificació del PGM” i asseguren
que estan farts de promeses.
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Incivisme | Deixalles a la vil·la romana de Can Valls

Diversos ciutadans han denunciat les deixalles que s’acumulen a les restes
de la vil·la romana de Can Valls de la Roca. Asseguren que les deixen
les persones que hi van a beure alcohol, a menjar i a passar-hi l’estona.

Gener 2021

La infermera que va posar la
primera vacuna és gavanenca
» Idoia Crespo va ser qui va punxar la primera dosi a Catalunya
» Alerta per l’increment de contagis a Castelldefels i Viladecans
SALUT4La infermera Idoia
Crespo va ser l’encarregada de
posar la primera vacuna de la
Covid a Catalunya. Hospitalenca de naixement i veïna de Gavà
des de fa anys, va ser l’escollida
per subministrar la primera dosi
a Josefa, la resident de 89 anys
de la Feixa Llarga, el centre per
a gent gran on va començar tot
el procés de vacunació al país. En
declaracions a l’ACN, Crespo
explica que “les vacunes l’apassionen” i que no va tenir cap
dubte a l’hora d’afrontar aquest
repte quan la van venir a buscar
des del Departament de Salut
perquè formés part dels equips
d’infermeres que estan vacunant les persones que viuen a les
residències de gent gran i els seus
treballadors.
Crespo és referent de vacunes
al centre on treballa, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Torrassa, a
l’Hospitalet. Després de ser l’encarregada d’arrencar el procés de

Idoia Crespo, la infermera que va posar la primera vacuna. Foto: Àlex Recolons/ACN

vacunació a Catalunya, la infermera va explicar al Bruguers que
“va estar molt tranquil·la i ho tenia molt controlat” durant les
punxades d’aquest vaccí que, per
a ella, “suposa el principi de la fi”.
PREOCUPACIó AL DELTA
L’increment de casos després
de les festes de Nadal ha posat en
alerta els centres sanitaris, que
veuen com no paren de créixer el

nombre de persones ingressades
pel coronavirus. El coordinador
de la Unitat de seguiment de la
Covid-19, Jacobo Mendioroz, va
dir que estan preocupats per la
situació que hi ha a Castelldefels,
on hi ha famílies que no es poden
aïllar per falta d’espai a casa o
perquè han d’anar a treballar.
També creix l’alerta a Viladecans, tercer municipi amb
més risc de rebrot de tot el país.

Els Goya nominen l’actriu
gavanenca Candela Peña

L’actriu Candela Peña. Foto: ACN

CULTURA4L’actriu gavanenca
Candela Peña ha estat nominada a la 35a edició dels Premis
Goya, que organitza l’Acadèmia
del Cinema Espanyol. Peña opta
a l’estatueta com a millor actriu
protagonista pel seu paper a la
pel·lícula ‘La boda de Rosa’.
Aquest film és l’última creació de la directora Icíar Bollaín
i explica la història d’una dona
de 45 anys que té ganes de canviar radicalment la seva vida,

però que la seva família no li posarà fàcil per aconseguir-ho. A
la pel·lícula també hi apareix
l’actor català Sergi López, que
també ha estat nominat a la categoria de millor actor de repartiment.
Peña competirà amb les actrius Amaia Aberasturi, Patricia López Arnaiz i Kiti Mánver
en una edició especial de la
gala que se celebrarà a Màlaga
el 6 de març.

L’espàrrec salta del plat a la
copa amb un nou aiguardent

INNOVACIó4Reivindicar el
producte de proximitat, el patrimoni i la tradició agrícola de
la ciutat i la feina de la pagesia.
Amb aquest objectiu, el celler La
Vinya ha creat l’aiguardent d’espàrrec de Gavà, un producte exclusiu del qual només se n’han
produït 600 ampolles i que vol
ser una nova manera de consumir un producte únic i exclusiu
dels cultius de la ciutat, l’espàrrec blanc.
Jordi Vidal, creador d’aquesta beguda, explica al Bruguers que van haver de fer “fins

a 16 proves” per trobar el format
ideal. Finalment s’ha apostat
per un aiguardent de raïm blanc
en una ampolla que conté un espàrrec blanc sencer. El licor es va
amarant del gust de l’espàrrec i
de les sorres dels camps de Gavà,
fins que acaba convertint-se en
“un digestiu força interessant”.
Vidal el defineix com “un
destil·lat del nostre país” que incorpora “la seva identitat gavanenca” i afirma que “no deixa indiferent, agradarà més o menys,
però, que nosaltres sapiguem, no
hi ha res similar”.

L’oposició critica el govern
local pel Pla de reactivació

Els partits de l’oposició consideren el pla electoralista. Foto: Ajuntament

POLÍTICA4El Pla de reactivació
i innovació del govern local es va
aprovar en un Ple extraordinari que es va celebrar dijous 14
amb els vots a favor del PSC, el
PP i Ciutadans i l’abstenció d’Esquerra, Junts i Podemos. Es
tracta d’un document que inclou
21 projectes que s’han de posar
en marxa des d’ara i fins al 2023
per respondre a les necessitats
provocades per la pandèmia del
coronavirus i la situació econòmica que ha generat.
Des del govern, l’alcaldessa
Raquel Sánchez va lamentar no

haver aconseguit el suport de
tots els partits, però va reconèixer que es tracta d’una adaptació del Programa d’Actuació
Municipal “sense renunciar als
projectes clau del nostre programa electoral”.
Des de l’oposició, tots els
partits van criticar el govern de
Sánchez per aquest pla, que per
a Esquerra o el PP és electoralista. Podemos el va definir de
“mera operació de màrqueting”
i des de Junts van assegurar
que no es concreten les partides
del pressupost per fer-lo realitat.
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Societat | Cinc joves detinguts per una baralla
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La Policia Local va detenir cinc persones que van participar en una baralla
multitudinària dilluns 19. L’ACN detalla que l’enfrontament es va produir
a l’avinguda Llorenç Puig i Tomàs i que hi va haver un ferit per arma blanca.

Denuncien els talls de llum que
pateixen al barri de Can Palmer
» Els talls es produeixen en barris humils i vulnerables de tot el país
» Endesa desmantella catorze “connexions fraudulentes” a Gavà
SOCIETAT4Els veïns i veïnes
del barri de Can Palmer pateixen
talls de llum habitualment, una
situació que es repeteix en algunes zones de Gavà. De fet, fins a
13 municipis de l’àrea metropolitana viuen aquesta situació,
que també s’estén a altres ciutats
del país. Això és el que van exposar els representants de diferents ajuntaments afectats, com
l’alcaldessa de Gavà, al conseller
d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, en una reunió
que van mantenir divendres 15.
A més, tal com va destacar el
regidor d’Emergència Climàtica
i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia, la majoria de
talls de subministrament elèctric
els pateixen els habitants dels
barris més humils i vulnerables.
Com recull l’ACN, també va afegir que les connexions irregulars,
sovint relacionades amb cultius
de marihuana, “no són excusa
per no complir la llei”.

Tècnics d’Endesa a Gavà. Foto: Twitter (@AjuntamentGava)

Badia ho va dir en referència
a la Llei de la qualitat del servei
del 2018, que atorga a la Generalitat competències per supervisar i sancionar les elèctriques
si no garanteixen el subministrament de llum als seus clients.
Davant d’aquesta situació,
el Govern va anunciar que obrirà un expedient informatiu per
saber on s’han produït els talls de
subministrament elèctric de més

de mitja hora durant els últims
tres mesos, si n’hi ha de nous i els
motius que els han provocat.
Amb això esperen que les companyies elèctriques prenguin
mesures per millorar la xarxa i
posar-la al dia allà on hi hagi talls
i incidències.
A Gavà, dijous 21 Endesa i la
Policia Local van desmantellar 14
“connexions fraudulentes” al
barri de la Barceloneta.

Roca demana ajudes de la UE
per al sector de la construcció

Seu de Roca. Foto: Arxiu

ECONOMIA4Un parc empresarial per investigar i oferir materials, equipaments, tecnologia i serveis que facin que el sector de la construcció sigui més
sostenible. Aquesta és la proposta que el grup Roca i els
ajuntaments de Viladecans i
Gavà han fet arribar al Ministeri d’Indústria per poder rebre
una part de les ajudes de la
Unió Europea per fer front a la
crisi provocada per la Covid.

La idea dels dos consistoris i
la companyia és crear un ‘hub’ de
construcció sostenible on participin empreses del sector, administracions i centres de recerca com la Universitat Politècnica de Barcelona per tal de
reduir les emissions que genera
el sector. Segons la Comissió
Europea, la construcció genera
el 36% de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle i el 40% dels
residus de la Unió Europea.

Un conductor fugat provoca
una persecució amb trets

SUCCESSOS4Ensurt al centre
de la ciutat per una persecució de
la Policia Local que va acabar
amb trets a l’aire. Els fets van passar dimarts 12 a les 20:40 del vespre, quan una patrulla va veure
que hi havia un home dormint
dins d’un cotxe al polígon de
Can Calderón. Quan els agents
s’hi van atansar, l’home va arrencar el cotxe i va fugir a gran velocitat cap al centre. La persecució va recórrer la rambla Modolell, on a l’altura del carrer Santa Teresa l’esperaven dues patrulles més. Tot i aquest desple-

gament, el fugitiu va aconseguir
escapar en direcció al barri de
Torre Roja, on va topar contra el
mur d’un parc i va haver de deixar el cotxe i continuar la fugida
a peu. Això va permetre que la
Policia Local, que durant la persecució va disparar dos trets dissuasius a l’aire, el pogués atrapar.
Segons l’ACN, l’home de 42
anys portava documentació de
Bèlgica i viu a Sant Boi, de manera que s’havia saltat el confinament perimetral. A més, va donar positiu en cocaïna a la prova
de drogues que li van fer.

Mor Sheldon Adelson,
impulsor del fallit ’Eurovegas’

Sheldon Adelson volia construir hotels i casinos al Parc Agrari. Foto: ACN

TERRITORI4El paisatge que avui
es veu si des de la ciutat es mira
cap al mar podria ser completament diferent si hagués tirat
endavant el projecte que va proposar l’empresari del joc estatunidenc Sheldon Adelson. Es
tractava d’un complex amb casinos i hotels que havia d’ocupar
800 hectàrees repartides entre
els termes municipals de Viladecans, Gavà, El Prat, Sant Boi
i Cornellà.
Eurovegas, així se’l va batejar,
era un projecte que destruïa gran
part del Parc Agrari i havia d’om-

plir de casinos i hotels el que ara
són terrenys agrícoles i espais naturals. Finalment, l’oposició ciutadana i la falta d’entesa entre el
promotor del projecte i les autoritats polítiques van fer que el
projecte quedés en un esborrany.
Adelson i la seva proposta
van fer córrer rius de tinta i van
encendre la lluita per defensar
el patrimoni natural del Delta,
sempre amenaçat per diferents
projectes urbanístics. Sheldon
G. Adelson va morir dimarts 12
de gener per complicacions
d’una malaltia.
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Societat | Atenció telefònica en diversos idiomes

L’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) ha posat en marxa un servei pioner que permet oferir atenció telefònica a la població nouvinguda en
el seu idioma. S’ofereix atenció en xinès, àrab, romanès i urdú, entre d’altres.

Gener 2021

El Ple tomba la moció per
frenar el projecte Eixample Sud
» Govern i Podemos van votar contra el text de ‘Ni un pam de terra’
» S’aprova la reorganització del cartipàs pel decés de Mayordomo
POLÍTICA4El govern de Lluís
Mijoler va imposar la seva àmplia majoria per tombar la moció de ‘Ni un pam de terra’ per
frenar el projecte urbanístic ARE
Eixample Sud. L’entitat vol aturar la construcció de centenars
de pisos a la zona agrícola que hi
ha entre el barri de la Barceloneta i l’inici de la zona protegida del Delta del Llobregat. Durant el Ple, els portaveus de l’entitat van defensar que “el Delta
no pot suportar més creixement”, ja que aquest projecte suposarà “la pèrdua d’un 14% de
sòl agrícola” actiu, vital per mantenir l’activitat dels pagesos a la
ciutat. A més, estan a tocar de
terrenys protegits per la Unió
Europea per la presència de diferents espècies d’aus.
El regidor de Podemos es va
sumar al Prat en Comú i al PSC
contra la moció i va defensar que
aquests espais “continuaran protegits” i que la construcció dels

Protesta convocada per ‘Ni un pam de terra’ abans del Ple. Foto: @BaixiLh

diferents blocs de pisos servirà
per respondre a la necessitat
d’habitatge que hi ha a la ciutat.
‘Ni un pam de terra’ només
va rebre el suport d’Esquerra Republicana, que va assegurar que
el projecte “és un error” perquè
cal protegir la biodiversitat, i de
Ciutadans. L’entitat va convocar
una manifestació abans del Ple
per mostrar el suport ciutadà a
l’oposició del projecte urbanístic.

El Ple també va servir per
aprovar la reorganització del
govern local després de la mort
de la regidora Marta Mayordomo. Juan Carlos Moreno Roig
assumeix el càrrec de tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, mentre que Débora García ocuparà la tinenta d’alcalde
de Benestar i Salut i Marina
García serà la nova regidora de
Comerç i Turisme.

Apareix un dofí mort
a la platja de Ca l’Arana

Foto: Ajuntament del Prat

MEDI AMBIENT4Personal del
Consorci del Delta del Llobregat
va trobar un dofí mort a la platja de Ca l’Arana, a tocar de la desembocadura del riu. Tot i que
en un primer moment es va dir
que era un exemplar de cap d’olla gris, tècnics del departament
de Medi Ambient de l’Ajuntament van dir que es tracta d’un
cap d’olla negre. Aquesta diferència és important perquè el
dofí cap d’olla gris és una espè-

cia habitual al litoral català, en
canvi el cap d’olla negre és poc
freqüent de veure.
El cadàver, en bon estat de
conservació, es va trobar dimecres 20 al matí i tècnics de la Generalitat i Agents Rurals, amb
ajuda de treballadors de Manteniment i Serveis del consistori, el van retirar. Les restes de l’animal es van traslladar a la Universitat Autònoma de Barcelona,
on se li farà la necròpsia.

L’atur suma gairebé un miler
de persones durant el 2020

OCUPACIó4El Prat ha tancat el
2020 amb 4.267 persones apuntades a les llistes de l’atur. Això
representa un increment de 952
persones en comparació amb
les dades del desembre del 2019,
és a dir, un 28,7% més. És la tercera ciutat de la comarca amb un
nombre més elevat de parats,
només per darrere de Cornellà,
la ciutat més poblada amb 6.025
persones sense feina, i Sant Boi,
on hi ha 5.628 habitants a les llistes de l’atur.
A més, aquestes dades elaborades per l’observatori del

Consell Comarcal no inclouen les
persones afectades per un expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO).
A la resta de ciutats del Delta les xifres d’atur també són
elevades. Just per darrere del
Prat se situa Viladecans, amb
4.218 aturats, 870 més que el
desembre del 2019. Castelldefels va tancar l’any amb 3.600
persones sense feina, 900 més
que el desembre del 2019, i
Gavà suma 2.769 persones a les
llistes de l’atur, 605 més que el
desembre del 2019.

Aena manté el seu projecte
d’ampliar la tercera pista

L’ampliació de la tercera pista amenaça espais naturals del Delta. Foto: Arxiu

TERRITORI4Aena manté l’objectiu de convertir l’Aeroport en
un ‘hub’ intercontinental, tot i
que el descens d’un 75% dels
viatgers durant la pandèmia fan
que l’ampliació de la tercera
pista sigui “menys urgent”. Així
ho recull l’ACN de fonts del gestor aeroportuari, que afegeixen
que ha de ser la Generalitat qui
demani a la Unió Europea una
possible modificació dels espais
protegits del Remolar o la Ricarda, on es preveuen construir els 500 metres de pista que
han de permetre l’enlairament i

l’aterratge d’avions de grans dimensions.
Consultat per l’ACN, el professor Pere Suau-Sanchez assegura que “seria molt difícil justificar la modificació d’una àrea
protegida per un aeroport que té
un impacte regional” i afegeix que
“el context és molt diferent”, ja
que la UE impulsa un Green
New Deal per fomentar l’economia sostenible. També ho defensa
l’alcalde Lluís Mijoler, que considera que cal pensar les infraestructures en criteris mediambientals i de sostenibilitat.
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Handbol | Tercera derrota seguida de l’Handbol Gavà

La mala dinàmica continua. L’Handbol Gavà segueix perdent posicions en el grup C
de la Divisió de Plata, ja que l’equip encadena tres derrotes. L’últim triomf gavanenc,
de fet, va ser el passat 5 de desembre al Jacme March contra el Mataró (29-25).

BF Viladecans i CB Prat,
a la zona alta de les seves lligues
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Tant el Bàsquet Femení Viladecans com el Club Bàsquet Prat
continuen ocupant posicions de
la zona noble de les seves respectives lligues superada la part
més important del mes de gener.
El conjunt d’Enric González,
nouvingut a la Lliga Femenina 2,
torna a arrossegar una bona ratxa de victòries, dues consecutives,
a la pista de la Penya i a l’Atrium
contra l’Stadium Casablanca.
Això fa que l’equip es mantingui
en la cinquena posició amb un
saldo provisional d’11 victòries i
6 derrotes, per darrere del Barça
Santfeliuenc (invicte), el LimaHorta, el Mataró Boet i el Femení Sant Adrià.
Les viladecanenques tancaran
el primer mes de l’any el pròxim
diumenge 31 a Palma de Mallorca contra el CB Sant Josep Obrer,
mentre que els primers reptes del
febrer seran contra la UE Mata-

La temporada del BF Viladecans és de notable més que alt. Foto: BFV

ró i una setmana més tard contra
l’Helios de Saragossa. Els dos
partits es jugaran a l’Atrium.
Més esperable, de fet, era que
el CB Prat ocupés una de les posicions capdavanteres del seu
grup, tot i que els de Dani Miret
arrosseguen tres derrotes consecutives que han fet que els pratencs caiguin de la segona a la
quarta posició del grup est de la
LEB Plata, la categoria de bronze del bàsquet estatal (ara l’Al-

bacete Basket i el Club Bàsquet
Menorca tenen un millor saldo de
resultats que ells).
Els potablava ja han acabat els
partits d’aquest mes, ja que en el
seu darrer cap de setmana no hi
haurà lliga. El 6 de febrer l’equip
jugarà al Serrallo contra el CB
Tarragona, mentre que el pròxim
partit al Joan Busquets serà quatre dies més tard, en una jornada intersetmanal contra el Jairis,
el cuer del grup.

L’AE Prat encara
no ha guanyat
en aquest 2021
FUTBOL4L’AE Prat de Pedro
Dólera encara ha de guanyar el
primer partit de l’any a la Segona Divisió B del futbol estatal. Els
pratencs van perdre en l’estrena
del 2021 (que era la cloenda de la
primera volta), van empatar sense gols contra l’Espanyol al Sagnier i van veure com el partit del
passat diumenge 24 contra el
Cornellà s’ajornava per la Covid.
Els potablava, doncs, posaran
el punt final als reptes d’aquest
mes rebent el Barça B al Sagnier,
mentre que a l’inici del febrer visitaran el Nàstic i jugaran de
nou a casa contra l’Olot.
La UE Castelldefels, per la
seva banda, continua amb la
seva ratxa d’empats (quatre consecutius). Els de Miki Carrillo han
obtinguts dos 1-1 en els partits
que han jugat enguany.
El conjunt groc tancarà el
primer mes de l’any amb un
partit exigent contra el Terrassa
als Canyars i descansarà el primer cap de setmana de febrer. El
següent partit, doncs, serà el dia
14 del mes que ve a Igualada.

Nil Llop, setè en la
primera prova de
la Copa del Món

Foto: Twitter (@NLlopPodium)

PATINATGE4Primer gran resultat de l’any. El pratenc Nil Prat va
acabar setè en la primera cita de
la Copa del Món de patinatge sobre gel que es va disputar el
passat dissabte 23 a Heerenveen (Països Baixos).
En aquesta competició, l’estrena del 2021, el jove pratenc va
aconseguir rebaixar el rècord
d’Espanya en la prova de 500
metres (alhora que també aconseguia la seva millor marca personal en aquesta distància) amb
un temps de 35 segons i 862
mil·lèsimes. Llop va mostrar la
seva alegria al seu perfil de Twitter dient que, per fi, havia aconseguit entrar “al club dels sub 36”
i sumar els primers punts en una
prova de Copa del Món.
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| Hitman 3
Arriba l’episodi final d’una trilogia d’èxit plena d’acció, que aquest cop
tindrà un to més seriós i adult. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@museupicasso)

L’any ha començat molt bé per a Álvaro
Cervantes (Barcelona, 1989): és un dels
nominats al Goya a millor actor de repartiment per Adú, la pel·lícula que ha sumat
més nominacions, un total de tretze. L’Acadèmia de Cinema va donar a conèixer
els nominats el 18 de gener, un dia que
Cervantes va tancar amb un missatge
d’agraïment i satisfacció a les xarxes socials: “Quin regal formar part d’Adú. Acabo un dia ple d’emoció”. L’últim cop que
l’actor va tenir tan a prop un Goya va ser
el 2008, quan va estar nominat com a millor actor revelació per El juego del ahorcado. Ara caldrà esperar fins al 6 de març,
quan se celebrarà la cerimònia d’entrega
a Màlaga, per saber si aquest cop sí que
aconsegueix l’esperat guardó.

Els quaderns de Picasso
“Els quaderns de dibuix són, per a Picasso, una mena de
diari on investiga i experimenta per solucionar els problemes inherents al seu procés creatiu”. Així ho expliquen des
del Museu Picasso de Barcelona, l’espai que acull l’exposició ‘Picasso. Els quaderns’ des del mes passat i fins al 4 d’abril. “Tan importants van ser els quaderns de dibuix per al
pintor que l’any 1907 va escriure a les pàgines d’un d’aquests quaderns: Je suis le cahier (Jo soc el quadern)”,
afegeixen. El museu conserva (i ara exposa) 19 dels 175
quaderns que Picasso va omplir entre el 1894 i el 1967.

Llibres

?

Á L V A R O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

C E R V A N T E S

Ser actor des de l’adolescència

Està en actiu des del 2005, quan només tenia 16 anys

Rebre una nominació als premis Goya

QUÈ HA FET

Com a millor actor de repartiment per la pel·lícula ‘Adú’

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Li han plogut les felicitacions

Ell ha publicat un missatge d’agraïment i satisfacció

Música

Pelis i sèries

Sal
Emma Riverola

El jardí
Lluïsa Cunillé

Cómo no hacer un trío
Sr. Chen

Lupin
George Kay

En Manuel és un periodista retirat que fa
de community manager, solitari i decebut amb la professió i la vida. Però un dia
la Núria, una professora de filosofia i activista mediambiental, contacta amb
ell. Fa temps que investiga el fosc rerefons del negoci de les mines de potassa
del Bages, un greu perill ecològic. Una recerca amb la qual ell també es bolcarà.

Una dona que havia treballat de jardinera
al parc municipal i ara està a punt de divorciar-se, després d’haver desaparegut
durant dos anys. Una assistenta social de
l’Ajuntament, que havia anat a la mateixa
escola que ella. Un pis que potser aviat
ja no serà habitable, amb un jardí abandonat poblat de tota mena d’ombres.
A la Sala Becket de Barcelona.

Sr. Chen, el nom artístic de Martí Mora Julià, forma part de l’escena trap que cada
cop creix més a Catalunya. De la mà d’altres cantants, com el terrassenc Lildami,
el rubinenc Sr. Chen s’ha anat fent un lloc
al panorama musical i, després d’haver
estrenat disc la primavera passada (4ever
Domingo), ara ha començat el 2021
amb un de nou: Cómo no hacer un trío.

Inspirant-se en les aventures del personatge clàssic francès creat per l’escriptor
Maurice Leblanc, Arsène Lupin, Assane
Diop (Omar Sy) es converteix en un lladre de guant blanc per venjar les injustícies que va patir el seu pare, un immigrant senegalès, a mans d’una família
rica. La sèrie francesa Lupin és una de les
grans novetats d’aquest mes a Netflix.
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ESTILS DE VIDA
Les mascotes també tenen fred
Foto: Pexels

i

ANIMALS

quests dies, amb el fred que fa, ens ho pensem dues vegades abans de sortir al carrer si no és estrictament necessari i, quan no hi ha més remei, ens abriguem com
mai, amb tantes capes que semblem una ceba. Doncs resulta
que les nostres mascotes, si poguessin, farien el mateix.
La Direcció General dels Drets dels Animals del govern espanyol ha creat una taula per entendre quines temperatures poden suportar els gossos, la mascota més comuna i que més necessita sortir de casa. Segons aquest departament, els gossos
petits i mitjans comencen a notar el fred quan la temperatura
baixa dels 10 graus centígrads, tot i que no hi ha cap risc fins als
4 graus. En el cas dels grans, el risc no apareix fins que el termòmetre marca l’1. Evidentment, en tots els casos cal tenir en
compte la raça. Sigui com sigui, es recomana abrigar-los, eixugar-los bé si tornem d’un passeig sota la pluja i intentar que les
caminades llargues siguin en hores de sol.
I no oblidem els gats: n’hi ha que viuen al carrer i, tal com recorda el govern central, es refugien del fred dins dels motors dels
cotxes. Abans d’arrencar, hem de fer uns copets perquè surtin.

Les claus
GOSSOS PETITS I MITJANS

Suporten millor el fred i el risc no apareix fins que el
termòmetre marca l’1, sempre en funció de la raça

GOSSOS GRANS
CONSELLS

Noten el fred a partir dels 10 graus,
però no hi ha cap risc fins als 4 graus

Abrigar-los amb roba adequada, eixugar-los bé després de la
pluja o d’un bany i fer els passejos llargs en hores de sol

GATS DE CARRER

Es refugien del fred als motors dels cotxes: salva’ls fent
un cop al capó abans d’arrencar perquè surtin

Foto: Pexels
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