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La Comissió Europea exigeix
que es protegeixi el Delta
Dona dos mesos a les administracions per prendre mesures mentre al Prat segueix la lluita per l’Eixample Sud pàg 18

El PSC arrasa al Delta el 14-F i Vox irromp amb força
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Arrenca una nova fase
de la reforma de la
carretera C-245

Els pagesos alerten
que Agbar els pot
deixar sense aigua

Només un de cada cinc
comerços t'atén en
català quan hi entres
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El candidat del PSC, Salvador Illa, saludant i somrient un cop ratificada la seva victòria el 14-F. Foto: PSC

El Delta torna a ser vermell
» El PSC s’imposa en els quatre municipis del Delta el 14-F i recupera el terreny perdut davant de Cs
» Esquerra Republicana es converteix en segona força als quatre municipis i Vox salta al tercer lloc
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
Vermell, groc i verd. És un patró
que es va repetir en molts municipis de la comarca i de la resta de l’àrea metropolitana el
passat 14 de febrer. Emulant els
colors de la bandera boliviana, el
PSC va tornar a ser primera força als quatre municipis del Delta en les eleccions catalanes seguit d’ERC, la qual va aconseguir
fer forat en un territori tradicionalment poc avesat a votar-la i
que va passar a ser segona força
a les quatre ciutats, una regularitat que li va permetre obtenir
33 diputats i optar a la presidència de la Generalitat, passant
per davant de Junts.
Qui també va aconseguir un

creixement fulgurant va ser
Vox. La ultradreta va ser el tercer partit més votat a Castelldefels, Gavà i Viladecans. Només el Prat va trencar aquesta
tendència, on En Comú Podem
va quedar per davant dels d’extrema dreta.
TORNA EL CINTURÓ ROIG
La llista de Salvador Illa, doncs,
es va imposar a les quatre ciutats,
recuperant el famós cinturó roig
després d’uns anys destenyit de
taronja. La victòria més àmplia
la va aconseguir a Viladecans,
amb 9.265 vots (38,8%). Però
també va ser en aquesta ciutat on
al PSC no el va votar més gent de
la que ho va fer el 2017.
En aquest sentit, l’increment
més important de vots el va recollir a Castelldefels, on va sumar
619 paperetes noves i es va en-

filar fins als 6.393 vots (28,9%).
A Gavà, la pujada va ser de 34
vots, arribant a les 5.555 paperetes (33,5%). En canvi, tot i
guanyar, al Prat va perdre suports –va rebre 8.292 vots, el
35,9%–, 49 menys que el 2017.
ESQUERRA ES DISPARA
Esquerra Republicana es va convertir en segona força als quatre
municipis. Tot i perdre vots per
la caiguda de la participació, la
llista encapçalada per Pere Aragonès va aconseguir créixer en
percentatge i assaltar el segon
lloc a tots els pobles.
A Castelldefels ho va fer amb
3.861 vots (17,5%), a Gavà amb
3.086 (18,6%), a Viladecans amb
3.786 (15,8%) i al Prat amb 4.115
(17,8%). Uns resultats que confirmen la tendència iniciada a les
municipals, on van convertir-se

en segona força als ajuntaments
de Gavà i Viladecans i va créixer
a Castelldefels i al Prat.

cipal força unionista de dretes, ja
que va superar el PP i Ciutadans
als quatre municipis.

PUJA LA ULTRADRETA
L’entrada de Vox al Parlament
va marcar la nit electoral. I hi
van ajudar els resultats obtinguts
a Castelldefels, Gavà i Viladecans, on la ultradreta es va convertir en tercera força després de
rebre 2.472 (11,2%), 1.756
(10,6%) i 2.668 (11,2%) vots,
respectivament.
L’únic municipi del Delta
que va aconseguir trencar aquesta tendència va ser el Prat, on els
comuns van quedar per davant
de la llista encapçalada per Ignacio Garriga gràcies als 2.536
vots rebuts (11%), pels 2.177 que
van donar suport a la ultradreta (9,4%). Així i tot, el partit d’Abascal es va convertir en la prin-

ENFONSAMENT TARONJA
L’ensorrament dels taronges va
ser absolut. Entre els quatre
municipis, Ciutadans va perdre
més de 42.000 vots. La reculada més important la va patir al
Prat, on va caure fins al cinquè
lloc amb 1.744 paperetes (7,5%).
A Castelldefels també va caure
fins al cinquè lloc, per darrere de
Junts, després de rebre 2.099
vots (9,5%). La mateixa situació
que hi va haver a Gavà, on va obtenir 1.409 sufragis (8,5%).
A Viladecans va quedar en
quart lloc amb 2.202 paperetes
(9,2%) i, fins i tot, va aconseguir quedar per davant dels comuns, que en aquest municipi
van recollir 2.143 suports (9%).
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La lupa

La vacuna social
Foto: Arxiu

per Jordi Muñoz

N

o hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil saber exactament quin serà el ritme de vacunació dels pròxims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al conjunt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per manca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.
Hi ha països que sembla que han negociat amb les
empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Salvador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’acaba de sortir, tingui més capacitat de vacunació representa un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els euròcrates és el potencial efecte de contagi del Brexit en altres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracassos europeus, es llegiran en aquesta clau.
Però la lentitud en el proveïment de les vacunes
també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconseguit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes desigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests mesos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’allargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.
Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalunya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’anterior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.
Tot això està deixant darrere seu un panorama social desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mullat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la cooperativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000 persones més a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegeixen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandèmia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobresa severa i moltes afronten problemes greus relacionats amb l’habitatge.
Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobretot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior crisi en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van patir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les rendes altes hi van passar més de puntetes i se’n van recuperar aviat.
Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el català i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que deixarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir.
Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,
a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, entre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap altre projecte de futur.
Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar
la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tornem a ser els campions europeus en atur i empobriment? Aquest hauria de ser el paper dels fons europeus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralisme polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes poques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@albasidera

La nova dreta radical
populista no és cap bolet sorgit del no-res, ni és
cosa d’uns energúmens “sense cultura”.
Darrere hi ha think tanks que han estudiat com penetrar en la societat: repetir barbaritats serveix per aixecar, de
mica en mica, el llistó del que considerem tolerable.

@EvaPiquer
Sou molts els que em
dieu que la ultradreta ja
hi era, al Parlament. Però
no hi era de forma tan desacomplexada. Em temo que a partir d’ara sentirem
en seu parlamentària coses que són o
haurien de ser delicte, normalitzarem
atrocitats, viurem en un lloc pitjor.
Que trist tot.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Dipòsit Legal: B 12315-2013

@tgarciaramon
[16-02-21 a les 7.00 h]
Pablo Hasél será detenido en breve, pero recordad que desde el gobierno más
progresista de la historia nos venderán
que está todo bien y que son cosas que
pasan y hasta saldrá uno a decir que lo
importante es que aún queda gente
que puede cantar sin que la encierren.

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

@HiginiaRoig
Ha muerto el general
Galindo. Y a quién recuerdo es al comisario
Jesús García: localizó los cuerpos de
Lasa y Zabala en Busot, intuyó lo que
era, no desisitió, ató todos los cabos, lo
calificó de aberrante. Murió en el juicio,
de un infarto repentino, declarando
contra el GAL.

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
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Els semàfors

Safata d’entrada

Guanya l’independentisme

Els venedors del mercat
ambulant de Castelldefels
protesten perquè encara no han
rebut cap ajuda per part de
l’Ajuntament tot i ser un dels
sectors més afectats. De fet, ni
tan sols els han congelat la taxa
tot i no haver pogut treballar.
pàgina 10

L’Agrupació de Restauradors de
Gavà vol crear la seva pròpia
plataforma de repartiment de
menjar a domicili per als
establiments de la ciutat. Així els
vol ajudar a digitalitzar el negoci
però, a la vegada, evitar pagar
el cost de les grans empreses.

ARG

pàgina 14

La comunitat de regants del
Canal de la Dreta del Llobregat
denuncia que Aigües de
Barcelona vol obrir tres pous
que podrien deixar tocat de
mort l’aqüífer del Delta. L’entitat
demana a les administracions
que responguin davant del cas.

Agbar

pàgina 14

El + llegit

Foto: Mar Rovira / ACN

Aj. de Castelldefels

per Jordi Oriola

líniamar.cat

1

Millora l’estat de salut dels tres agents de la
Policia Local del Prat que van patir un accident

2

Els venedors ambulants de Castelldefels
protesten per les taxes

3

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

4

Ecologistes en Acció demana més cura
de les zones humides del Delta del Llobregat

5

El pressupost de Castelldefels
continua encallat per la falta d’entesa

P

er tercera vegada consecutiva, l’independentisme català venç amb majoria absoluta en les eleccions al
Parlament de Catalunya. Ha
guanyat de manera rotunda
amb 74 escons, per sobre dels
68 que estableixen la majoria
(en les anteriors eleccions havia
guanyat amb 70). Aquesta vegada, a més, amb el 51,22%
dels vots, sent doncs majoritari entre els votants.
Les eleccions tocaven l’any
que ve, però van ser avançades
perquè els tribunals espanyols
van enderrocar el govern del
president Quim Torra per haver
desobeït una Junta Electoral que
li va ordenar despenjar una pancarta contra l’empresonament
de polítics catalans. El president
es va negar, al·legant llibertat
d’expressió, i la justícia espanyola va estimar que el desacatament era suficient per defenestrar el president de la Generalitat de Catalunya i provocar l’avançament electoral.
A més, l’executiu català provisional, escoltant els experts
sobre la pandèmia, va decidir
posposar les eleccions cinc mesos, fins que la tercera onada de
Covid hagués disminuït, però

una altra vegada va irrompre la
justícia obligant a mantenir la
data de les eleccions el 14 de febrer. És la mateixa justícia que
manté nou polítics i activistes
catalans a la presó i que ha
emès ordres de cerca i captura
contra set polítics catalans exiliats (que les justícies alemanya
i belga han desestimat perquè
no veien justificades les acusacions o per entendre que no
es donaven garanties de judici just a Espanya). És també la
justícia que manté la cerca i
captura contra un músic mallorquí exiliat a Bèlgica per
cantar contra el rei d’Espanya,
i que ha empresonat un altre
músic català, Pablo Hasél, pel
mateix motiu.
En aquest context, i amb tot
l’aparell de l’Estat i la premsa
espanyola en contra, l’independentisme ha tornat a guanyar unes eleccions, amb una
majoria absoluta més àmplia
que mai i amb més del 50%
dels vots. Davant l’indepen-

dentisme, hi tenim l’exministre
de Sanitat espanyol socialista
durant la pandèmia, que, amb
tot el suport de l’Estat, de la
premsa i de l’unionisme en
general, ha aconseguit ser el
primer partit, però empatat
amb el primer partit independentista. I també s’oposa a
l’independentisme l’extrema
dreta espanyolista de Vox, que
irromp amb força al Parlament català amb 11 escons.
Amb aquest panorama,
l’Estat espanyol i la Unió Europea no poden negar el dret
d’autodeterminació de la societat catalana, que s’ha d’expressar en un referèndum amb
garanties democràtiques, transparència i sense joc brut. Al cap
i a la fi, la democràcia consisteix a permetre que els ciutadans decideixin a les urnes, i no
a violentar aquesta voluntat
amb lleis que haurien de servir,
precisament, per garantir un
marc que respecti el que les societats volen per a si mateixes.

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

#AragonèsPresident?

@jmangues: Com era d’esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en
què l’independentisme supera el 50%. De
fet, parlen més d’Aragonès que no pas d’Illa.

#PabloHasélAPresó

@joangalvezfoto: La policia ha anat traient els manifestants fins a arribar a en
Pablo Hasél i, en aquell moment, se l’han
emportat detingut.

#RecursAlTercerGrau

@lluis_llach: El mateix dia que deixen en
llibertat Cifuentes, la Fiscalia afina el recurs
per tornar a empresonar els presos polítics. Tot plegat, l’endemà de les eleccions.
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Mirada pròpia

A

Allò que hem après amb la pandèmia
per Maria Abellanet
de continuar treballant per una recuperació i consolidació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del turisme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un turisme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.
EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i menys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable.

Foto: ACN

questa no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turisme, com tants altres àmbits, s’ha vist especialment afectat per una paràlisi sense precedents provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha comportat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacional calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.
Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per
al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben valorats i amb un índex de demanda òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard).
Ara, per motius de força major, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’empreses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barcelona que volem?
Els últims anys han sorgit veus extremadament
contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sector com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turístiques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el veritable perjudici és no tenir turisme.
Com a sector i com a destinació, tenint en compte
la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la demanda. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç electrònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de destinacions.
El futur del turisme passa, en aquest moment, per
la supervivència de les empreses, sí, per resistir la crisi i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sector també exigeix impulsar la innovació i la digitalització per fer recerca aplicada i per apostar per la formació i la preparació, no només dels professionals que s’incorporaran al sector en un futur, sinó també dels que

Les millors

perles

ox es fa un embolic i fa campanya a favor del top manta:
“Ens comprometem a reforçar els nivells de seguretat
ciutadana a Barcelona i la venda ambulant il·legal”, deia un
cartell que va fotografiar l’exdiputat cupaire David Fernàndez.

V

’han acomiadat, com a l’avi de Leonor”, va piular
Bernat Barrachina quan el van fer fora de TVE per
rotular “Leonor se’n va d’Espanya, com el seu avi”.
Va completar el tuit amb la famosa disculpa de l’emèrit.

“M

artit de Dones que ho Farien Millor que els Actuals Inútils
(PDFMAI): és el partit que va votar (i inventar) algú el 14-F.
A la papereta, que imitava les reals, s’hi podien llegir noms tan
diversos com Emma Watson, Mercè Rodoreda o la princesa Leia.

P

n ualabi, un cangur petit, a Roda de Ter (Osona): la
nova imatge surrealista d’aquest 2021. L’associació de
guàrdies municipals de Catalunya en va publicar un vídeo
fent una pregunta difícil de respondre: “Com hi ha arribat?”

U

Miquel Codolar / ACN

ja en formen part. Aquest moment és, també, una oportunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert.
LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però també algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Haurem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, posicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents
activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, platges...) és clau per fer front a la recuperació. Redimensionar l’oferta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que requereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobreviure, sí, però sense posar en perill el nostre futur a mitjà i llarg termini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà.
La situació de la Covid-19
ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treballem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sector, implementar mesures i ser, també, flexibles davant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme responsable i sostenible.
El turisme aporta valor en termes econòmics i socials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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La Covid i la violació dels domicilis
per Josep Martí Blanch

@josevico4: Antonio García Ferreras pone
en el bloque constitucionalista a Vox. No
sé si se da cuenta, pero con esto empezó
todo.

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim movent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències. Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme.
Però les qüestions referides als drets fonamentals de
les persones no han captat cap atenció a l’hora de decidir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gregàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comencen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.
Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre
els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumentar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mirar pels retrovisors, perquè tots els mals que provocaràs seran menors que el que procures evitar.
És un argument difícil de rebatre, certament. Però segueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa manera malaltís gregarisme de les societats modernes.
Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar
per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menyspreable. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu resistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, autoritari i dictatorial, el que es declara formalment guanyador en tant que més efectiu per a algunes coses.
No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverarse més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Josep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’hagi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avisats, almenys fem-nos les preguntes.

@mcalpena: Escric al CAP preguntant per la
vacunació de majors de 80. Em diuen que
“malgrat el que surt a les notícies, encara no
en sabem res ni hem rebut les directrius”.

“

Sense l’individu
resistint i mantenint
el catàleg de drets
que donen al seu jo més
íntim la capacitat
d’actuar en llibertat,
el nostre món passa
a ser impossible.
I és el model xinès,
autoritari i dictatorial,
el que es declara
formalment guanyador
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“

E

l govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En alguns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Casuística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llista sencera.
No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pandèmia, certament. Però mereix ser destacat per no oblidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 suposen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fonamentals de les persones. En aquest cas el dret a la intimitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domicili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.
No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt
pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne.
Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de decisions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable problema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–.
Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi
front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha passat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és protegir la nostra salut col·lectiva.
Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han
estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tanquen i, al final del carrer, serà tan gros el problema econòmic que també impactarà sobre la salut de les persones.
Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer
un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restrictives i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

Flaixos

@Ferrancm: Primàries, FNC i PNC han tret
menys vots que avals ciutadans van recollir per poder-se presentar. Per llogar-hi
cadires...
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Successos | Mor un home en l’incendi del seu pis

Febrer 2021

Un home va morir en un incendi al carrer Doctor Fleming. Els fets van passar
divendres 19, quan els Bombers van trobar el cos sense vida de la víctima al
passadís del seu pis, on cremava una pila de papers i una bombona de butà.

Només un de cada cinc comerços
t’atén en català quan hi entres
» És la xifra més baixa de tot el país, només per davant del Prat
» Ajuntament i Govern oferiran eines per promoure l’ús de l’idioma
LLENGUA4Només una de cada
cinc botigues del poble t’atén directament en català quan hi entres. D’aquestes, gairebé la meitat, un 47%, canvien al català
quan aquest és l’idioma del client.
Per a Lourdes Sobirà, responsable del Servei Local de Català de
la ciutat, aquestes xifres “són
baixes”, però considera que
aquesta situació “ha de servir
d’empenta, d’estímul”, ja que hi
ha “molt marge de millora”.
Aquestes dades s’extreuen de
l’estudi Ofercat, que analitza l’ús
del català als comerços i restaurants. Aquest cop, la recerca es va
centrar en deu ciutats mitjanes de
Catalunya, entre elles Castelldefels i El Prat. I són justament els
dos municipis del Delta els que
obtenen els pitjors resultats. Al
Prat encara són menys els establiments que t’atenen en català
com a llengua d’inici quan entres
en una botiga o un restaurant
(16%). Tot i que la xifra del can-

La meitat d’establiments canvien a la llengua del client. Foto: Pau Massip

vi de llengua adequant-se a la del
client és més elevada, d’un 48%.
Durant la presentació de l’estudi, el regidor de Cultura, Jordi
Maresma, va explicar que aquestes dades s’expliquen perquè Castelldefels és “una ciutat en construcció, que en trenta anys ha duplicat la població”. En aquest
sentit, el tinent d’alcaldia va detallar que només un 18% dels
nouvinguts coneixen el català,

llengua que es proposen que sigui “d’acollida i de convivència”.
Per això, l’Ajuntament i el
Consorci per a la Normalització
Lingüística, amb el suport dels
agents econòmics locals, impulsaran mesures per millorar
aquestes xifres. Des del Servei Local de Català, Sobirà recorda que
tenen eines per a les petites empreses, com el servei d’assessorament lingüístic als comerciants.

L’Ajuntament estudia ajudes
per als venedors ambulants

Un dels manifestants. Foto cedida

PROTESTA4La marxa lenta de
vehicles que van protagonitzar
desenes de venedors ambulants
del mercat setmanal de la ciutat
dimecres 10 ha servit perquè el
govern de Maria Miranda busqui
una solució per a aquest col·lectiu, molt afectat per la pandèmia.
Des del sector expliquen que
han demanat una reunió amb
l’alcaldessa. A més, l’equip de govern els ha explicat que estan
buscant la manera d’oferir-los al-

guna ajuda. Tot i la predisposició del consistori, els venedors
asseguren que no hi ha “res concret” més enllà de les bones paraules i que això ja és el que els
van dir l’any passat, però que al
final no van rebre res i van haver de pagar totes les taxes sense cap rebaixa.
L’Associació de Comerciants
no Sedentaris de la ciutat demana una reducció de les taxes
per pal·liar la caiguda de vendes.

Canvia el lloc d’arribada de les
parades de bus a Barcelona

MOBILITAT4La ronda Universitat ja no serà el lloc de destí de
totes les línies de bus que connecten la ciutat amb Barcelona.
Des de principis de mes, la línia
Castelldefels-Port Ginesta, l’L94
operada per l’empresa Mohn, comença i acaba a l’estació de busos que hi ha al costat de l’estació de Sants.
Aquest és un dels principals
canvis, ja que aquesta línia ja no
connecta directament amb el
centre de la capital. Les que sí
que hi continuaran arribant són
les línies L95 i e95. Les parades

d’aquestes dues línies només
s’han traslladat provisionalment
mentre la ronda Universitat estigui en obres per ampliar-ne les
voreres. Un cop acabi la remodelació de la via, les parades
tornaran al seu lloc habitual.
Per altra banda, l’AMB s’ha
compromès a estudiar alternatives per millorar el servei de bus
a la ciutat. L’entitat continuarà
l’estudi que va posar en marxa
l’any passat per analitzar el servei que ofereixen les diferents línies a la ciutat i quines millores
es poden aplicar.

Denuncien que l’Olla del Rei
s’ha convertit en un abocador

Restes de runa apilades a l’Olla del Rei. Foto: Twitter (@OlladelRei)

ENTORN4La plataforma Salvem l’Olla del Rei denuncia que
l’Ajuntament utilitza la parcel·la
d’aquest espai natural per abocar-hi restes de runes i altres materials. Des de l’entitat expliquen que el consistori està portant a la zona deixalles provinents de diferents obres del municipi, com restes d’asfalt, de ciment o terra, alterant l’ecosistema natural d’aquest terreny.
La plataforma ha parlat amb
pagesos que treballen a la zona
que els han explicat que l’anar i
venir de camions i vehicles pe-

sants “abocant runa d’obres és
constant”. Per això consideren
que es tracta d’un “clar exemple
de l’estratègia de degradació de
l’Olla del Rei”.
Davant d’aquesta situació,
l’entitat ha decidit convocar una
manifestació el pròxim 20 de
març per demanar que es netegi tot l’espai, se’n retirin les deixalles i es protegeixi definitivament per preservar aquesta zona
humida de la ciutat. L’acte també permetrà celebrar el tercer
aniversari del salvament d’aquest espai natural.
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Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

ener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Diversos veïns es posen
en contacte amb la Guàrdia Urbana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maquinària. El carrer està impregnat d’una forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels sorolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que calculi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establiment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.
Els agents estan marxant després de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervioses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen interceptar-les i un cop acorralades confessen. Reconeixen que estan cuidant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un presumpte delicte contra la salut pública i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un entramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona.
El 14 de gener, els Mossos
d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de marihuana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.
EN AUGE
El 2020, intervencions contra plantacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quotidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no actuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites plantacions, com la que el passat 30 de setembre es va trobar en el soterrani d’una antiga botiga de l’Hospitalet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de desembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes.
Les grans plantacions de marihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 investigacions obertes relatives a aquesta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nombre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per tràfic de marihuana el 2018 es va pas-

El reportatge del mes

Febrer 2021

L’any del tràfic
de marihuana
El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona
i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013
sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.
“Fa tres anys la preocupació
més gran dins del cos eren el terrorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeconomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproximadament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”.
CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Catalunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per arribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportunitats de feina en l’economia convencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enormes”, relata Guzmán.
Aquest canvi de paradigma
ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalunya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva majoria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al voltant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espanyola és ambigua i els delinqüents
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Consum confinat

n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són regentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

A Catalunya es pot consumir cànnabis, però és il·legal vendre’n o comprar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot consumir marihuana, però aquests no tenen manera d’aconseguir el producte
legítimament.
Al carrer, la marihuana és més barata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb productes sintètics per augmentar-ne la producció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis paranoiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura.

En la primera onada de la pandèmia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consumidors habituals de marihuana i aleshores van haver d’empescar-se sistemes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.
A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Durant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihuana pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control.

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerarles essencials, el virus i la crisi econòmica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre.
Des de la CatFac posen molt èmfasi a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta federació. Per a ell, si la marihuana es regularitzés, les màfies deixarien de tenir el control de la situació.

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre
i molts d’ells no han tornat a les associacions

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’any als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Albert Palacios, del sindicat independent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no acaba trepitjant la presó”, assevera.
Si en origen les terres tarragonines i gironines eren on es cultivava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Barris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Barca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i demostra la forta vinculació del territori amb el narcotràfic.
Fins i tot s’han detectat organitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran escala, el mercat europeu. N’és exemple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’euros anuals per la venda de marihuana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mercat”, detalla Palacios. Aquest extrem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmentat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumptament va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts.
EL PITJOR FUTUR POSSIBLE
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narcotràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els funcionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arreglar-li la plaça major o el poliesportiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cultiu de marihuana als afores del poble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha ningú incorruptible”.
Així mateix, Montolio explica
que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó,
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa
al voltant de 5 euros,
mentre que a França
en val 10, a Irlanda 16
i a Finlàndia 23”

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants
hi puguin instal·lar
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

prestacions socials perquè no tenen contracte, i a més l’Estat deixa de percebre impostos”. Són diners que perd la sanitat o l’educació. Segons expliquen els Mossos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi puguin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per portar la droga a Europa”.
Aquesta implantació del narcotràfic al territori també es comença a veure en el tipus de delinqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques penes de presó que alguns clans estan deixant la venda d’altres drogues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mossos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant Andreu de la Barca en què es van detenir 26 persones, els investigadors van constatar que els integrants de l’organització portaven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven rellotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual remarca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en condicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’armes en moltes plantacions.
Palacios afegeix que l’elevat
nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns companys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mossos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàtica, Palacios es pregunta si no “caldria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.
Un reportatge
d’Albert
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Successos | Xoca contra un pont un camió ple de droga

Febrer 2021

L’accident d’un camió que va xocar contra un pont es va convertir en una operació de drogues pels Mossos que van anar al lloc dels fets. El vehicle anava
carregat de plantes de marihuana que van quedar al mig del carrer.

Els pagesos alerten que Agbar
els pot deixar sense aigua
» La companyia d’aigües vol obrir tres nous pous d’extracció al riu
» Els regants presenten al·legacions al pla com un “toc d’atenció”
POLÈMICA4La guerra de l’aigua
al Llobregat enceta el segon capítol després del crit d’alerta
que ha fet la comunitat de regants del Canal de la Dreta del
riu Llobregat. Aquesta entitat
avisa que Aigües de Barcelona
(Agbar) vol obrir tres nous pous
d’extracció a la part baixa del riu,
entre Santa Coloma de Cervelló
i Sant Joan Despí, que augmentarien la capacitat d’extracció
d’aigua de l’empresa fins als
4.000 litres per segon, uns 126
hectòmetres cúbics anuals.
“Això és un escàndol”, diu
Jordi Codina, advocat de la comunitat de regants. El representant d’aquesta entitat, que aplega gairebé 600 titulars, regants i
usuaris d’aigües superficials, adverteix que “hi ha gent que està
encaparrada a emportar-se l’aigua per fer negoci”. Per evitar-ho,
ja han presentat les seves al·legacions a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). Aquesta institució
és qui ha de decidir si Agbar pot
fer les prospeccions per obrir
aquests tres nous pous o no.
Un dels principals arguments dels regants per oposarse al projecte d’Agbar és la preservació de les reserves d’aigua
subterrània del riu. Codina recorda que “l’aqüífer està malalt.
S’ha recuperat perquè la Seda i
la paperera ja no treuen aigua,
però està malalt”. El lletrat detalla que hi ha nivells molt elevats de salinització i contaminació d’altres productes, com
clorurs. De fet, des de la comunitat de regants recorden que,
actualment, l’estat de les aigües
subterrànies ja no compleix, ni
per quantitat ni per qualitat,

L’Agrupació de Restauradors
tindrà els seus repartidors

COMERÇ4L’Agrupació de Restauradors de Gavà (AGR) ha
anunciat que vol crear una plataforma de repartiment de menjar a domicili pròpia per poder
adaptar-se a les restriccions de
la pandèmia i a les noves formes
de consum de la ciutadania.
L’objectiu és tenir un sistema
àgil amb un cost mínim perquè
el funcionament sigui eficient i
poder arribar a tot el municipi.
La proposta vol evitar que els
restaurants hagin d’oferir aquest
servei a través de les grans plataformes, que s’acaben menjant

el marge de benefici que tenen
els bars i restaurants.
Els comerços també han hagut d’apostar per la digitalització
per mantenir la relació amb els
clients i poder competir amb
les grans empreses del comerç
electrònic, que han guanyat molt
de pes durant el confinament.
L’Ajuntament va impulsar la
plataforma ‘Més que mai, Comerç de Gavà’ per fer-ho possible, un servei que ha rebut dos
guardons als premis Golden
Adobe Global que es van celebrar a Teheran.

Crítiques al nou pla que
preveu 2.300 nous pisos
Els regants consideren “un escàndol” la proposta d’Agbar. Foto: Àlex Recolons/ACN

amb els objectius del Pla de
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021.

PODER CONTINUAR REGANT
Davant d’aquesta situació, els pagesos demanen “garanties de
poder regar amb aigües superficials i subterrànies”. Unes garanties que consideren que no
estan assegurades si l’ACA dona
llum verda al projecte d’Agbar.
La comunitat de regants assegura que 4 metres cúbics d’aigua
per segon equivalen a poder extreure “tota l’aigua disponible en
un any normal”, i això els deixaria a ells sense recursos per regar els seus camps, posant en perill les collites del Parc Agrari.
Codina també comenta que,
amb les al·legacions presentades
a l’ACA, la comunitat de regants
espera provocar “un toc d’atenció i despertar algunes administracions que haurien d’estar
més atentes” a un problema
com aquest. De fet, el represen-

tant de la comunitat s’exclama
perquè no hi ha més sectors
preocupats pel que pot representar aquest augment de la capacitat d’extracció d’aigua del
Llobregat per part d’Agbar.
SOLUCIÓ PARCIAL
L’altra guerra de l’aigua que pateixen els pagesos del Parc Agrari, sobretot els de Gavà i Viladecans, són les inundacions que
neguen els seus cultius cada cop
que plou en grans quantitats. El
cargol d’Arquimedes que hi ha
actualment no dona l’abast per
treure tota l’aigua i això ha provocat que es perdin collites.
Per fer-hi front, els agricultors han comprat una nova bomba provisional que té una capacitat de succió de 2.000 metres
cúbics i que ha d’ajudar a facilitar el drenatge de l’aigua quan hi
ha aiguats importants. Es tracta d’un aparell que s’acciona
amb un tractor i que es col·locarà
a l’inici del Camí de l’Arbret.

Una de les promocions en marxa. Foto: Twitter (@SalvemElCalamot)

URBANISME4El govern de Raquel Sánchez vol construir uns
2.300 pisos a la ciutat fins al
2026. Així ho va exposar l’alcaldessa en la presentació del Pla
Local d’Habitatge 2021-2026,
que va assegurar que és un projecte que es posa en marxa amb
la voluntat de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la ciutadania.
Durant l’acte, Sánchez va explicar que el seu govern vol tirar
endavant aquest pla per l’alta demanda de pisos de lloguer que
ha rebut l’Oficina Local de l’Ha-

bitatge, prop de 4.000 sol·licituds. Però també va detallar
que només un miler dels 2.300
pisos que vol construir seran
públics, és a dir, un 40%. Així
doncs, l’Oficina només podrà
atendre una de cada quatre sol·licituds que ha rebut.
Per altra banda, entitats com
No al Pla de Ponent consideren
que aquest pla no respon a les
necessitats de creixement demogràfic de la ciutat. A més, denuncien que els barris estaran
lluny del nucli urbà i destruiran
espais naturals vitals per al país.
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Salut | Convertir la ciutat en capital sanitària

Esquerra Republicana proposa aprofitar l’ampliació de l’hospital per
reforçar la “capitalitat sanitària” que té la ciutat al sud de la comarca.
L’objectiu és especialitzar l’economia local creant aliances amb Salut.

Febrer 2021

Arrenca una nova fase de la
reforma de la carretera C-245
» Les obres són entre l’avinguda del Progrés i el passeig de la Marina
» S’ampliaran les voreres als dos costats i es construirà un carril bici
MOBILITAT4La reforma de la
carretera C-245 per convertir el
vial en un passeig urbà més
agradable per als veïns i veïnes
i els ciclistes ha encetat una
nova fase des de principis de
mes. A començaments de febrer, els treballadors van posar
en marxa les obres al tram que
va des del passeig de la Marina
fins a l’avinguda del Progrés. Es
tracta d’un tros de 800 metres
entre els barris de Sales i Torre-roja.
Les obres han començat al
costat de muntanya, on s’ampliaran les voreres i es construirà un carril bici que hi anirà per
sobre. Un cop s’acabin –en principi està previst que sigui cap al
maig–, començarà la reforma a
la vorera del cantó de mar, on es
faran les mateixes ampliacions.
Mentre durin les obres, des d’ara i fins al juliol, es tallarà un carril de circulació per sentit. Un
cop s’acabin, els carrils es re-

La reforma vol millorar el servei i la velocitat de les línies de bus. Foto: AMB

obriran al pas, tot i que un d’ells
es reservarà al bus.
En aquest tram, les línies de
bus aniran pel carril exterior,
mantenint les parades a les voreres. En canvi, a partir del tanatori, els busos circularan pel
carril del mig i la resta de vehicles hauran d’anar pel de fora.
L’objectiu d’aquests canvis és
millorar la velocitat de circulació
dels autobusos per fer que el ser-

vei sigui més atractiu per als
usuaris, convertint-se en una
alternativa real al vehicle privat.
El que no tornarà són els
dotze aparcaments que hi ha a
tocar de la carretera del Prat.
Aquests s’han eliminat per fer
les obres i, un cop s’hagi acabat
la reforma, ja no hi seran. A l’abril també està previst que s’acabin les obres del primer tram,
a tocar de Gavà.

Dotze companyies participen
en un Espai al Carrer virtual

Foto: Twitter (@carlosruiztwitt)

CULTURA4La setena edició de
l’Espai de Carrer no va fallar a la
seva cita anual, tot i que aquest
any es va fer telemàticament. La
trobada entre companyies d’arts
de carrer i professionals del sector es va celebrar dimarts 16,
mostrant una àmplia varietat
de formats i gèneres, com és habitual.
Les companyies Alta Gama,
Puntmoc, Kerol, Efecto R, Losin’FormAlls, el Circ Petit, Toc de

Fusta, Hotel iocandi, Iluya, Magí
Serra & Anamaria Klajnscek,
Madame Gaüc i Júlia Farrero
van ser els convidats a presentar
els seus espectacles.
Les dotze companyies van
mostrar les seves creacions a
235 professionals de la programació cultural perquè els contractin i poder fer els seus espectacles, en un moment en què
el sector passa per complicacions per les restriccions.

Presó sense fiança per a la
dona que va matar el seu home

SUCCESSOS4La titular del jutjat
número 6 de Gavà ha decidit
enviar a presó provisional sense
fiança la dona que, diumenge 31
de gener, va matar la seva parella amb un ganivet de cuina. Els
fets van passar al carrer Carles Altés, quan una dona de 37 anys va
apunyalar la seva parella, un
home de 65.
Segons recull la interlocutòria detallada per l’ACN, els veïns
van veure com la dona arribava
a casa en taxi amb símptomes
d’haver begut. Poc abans de les
nou de la nit, la dona va trucar

al timbre dels veïns alterada demanant-los ajuda. Quan aquests
van baixar van trobar el cos de
l’home immòbil a terra, entre la
cuina i el menjador. Sota la samarreta tenia un tall, a la zona
del pit.
La principal sospitosa, que
duia una jaqueta tacada de sang,
va trucar al fill de la víctima, que
va assegurar que li havia dit que
l’havia matat ella. La policia va
trobar el ganivet dins la nevera i
la dona no va saber explicar com
hi havia arribat. La magistrada
l’acusa d’un delicte d’homicidi.

Ecologistes en Acció demana
més cura de les zones humides

El Delta és un dels espais més amenaçats. Foto: Twitter (@deltallobregat)

ENTORN4El canvi climàtic i la
destrucció directa que provoquen els diferents projectes urbanístics són les principals amenaces de les zones humides del
país. Així ho denuncia Ecologistes en Acció, que demana al
pròxim govern de la Generalitat
un compromís ferm “amb la
conservació d’aquests hàbitats
tan importants i vulnerables”.
L’entitat proposa que s’aprovi “amb urgència” un Pla de
Conservació de les Zones Humides de Catalunya. Un projecte que doti de mitjans econòmics

i humans per gestionar i protegir cadascuna de les conques hidrogràfiques del país, entre elles
el Delta del Llobregat.
Una de les principals amenaces per a les zones humides de
Viladecans és l’ampliació de
l’aeroport que vol impulsar
Aena. Aquest projecte amenaça
l’estany i la platja del Remolar,
la maresma de les Filipines, el
braç de la Vidala i la pineda de
Cal Francès. Un espai natural
del Delta del Llobregat que serveix de refugi per a centenars
d’espècies vegetals i animals.
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Política | Fitxen Ricard Fernández com a gerent

El govern de Lluís Mijoler ha fitxat un nou gerent municipal. Es tracta de Ricard Fernández, economista de formació, que els últims cinc anys ha ocupat
el càrrec de gerent de l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Febrer 2021

La Comissió Europea vol més
protecció natural per al Delta
» Dona dos mesos a les administracions per prendre mesures
» Entitats posen el focus en l’Eixample Sud per frenar el projecte
MEDI AMBIENT4“Espanya ha
de prendre les mesures necessàries per evitar que es continuï
deteriorant el Delta del Llobregat”. Aquest és el duríssim advertiment que ha enviat la Comissió Europea a les administracions, ja que considera que no
estan complint amb la seva obligació de protegir l’espai natural del Delta i la fauna que hi viu.
Aquest compromís es va assumir
quan ajuntaments, Generalitat i
Estat van impulsar infraestructures de gran impacte com la
desviació de la desembocadura
del riu Llobregat per ampliar el
port o les diferents ampliacions
que s’han anat fent a l’aeroport.
La Comissió Europea explica que ha estat dialogant amb les
autoritats espanyoles des del
2013 per “mitigar i compensar
els danys mediambientals causats per grans projectes d’infraestructura”, però remarca que
“no han complert de manera
suficient”. Algunes de les propostes eren crear un Pla especial
per a la protecció de les àrees naturals i el paisatge del Delta del
Llobregat o ampliar la zona de
protecció especial per tal de protegir els territoris més adients
per a la conservació d’aus, opcions que no s’han desenvolupat
prou per evitar que es redueixi el
nombre d’espècies que viuen al
Delta. De fet, aquest és un dels
papers que la Comissió reivindica a l’hora de demanar més
protecció d’aquest espai natural.
El Delta del Llobregat té “una
biodiversitat excepcional i un
paper fonamental en les rutes
migratòries de moltes espècies
d’aus europees”, diuen des de la

Manifestació dels interins
per defensar els llocs de feina

PROTESTA4Més de mig centenar de treballadors i treballadores de l’Ajuntament es van concentrar dimecres 3 davant de l’Ajuntament per demanar que el
govern de Lluís Mijoler aturi el
procés de consolidació i estabilització de places de treballadors
públics del consistori.
La protesta, bàsicament organitzada pels interins que treballen actualment a l’Ajuntament, tot i que va rebre el suport
del comitè unitari de treballadors, es va convocar per demanar que el govern local s’esperi

a fer aquest procés de consolidació de llocs de treball a la reforma de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic (EBEP per les seves sigles en castellà). L’anunci
d’aquests canvis el va fer el govern central.
Els participants en la protesta, que van vestir armilles
grogues, demanen que s’aturi el
procés mentre no s’anuncia
aquesta reforma per evitar que
es destrueixin llocs de treball i,
per tant, que interins que ara
mateix estan treballant a l’Ajuntament perdin la feina.

Millora l’estat dels tres agents
de la Policia Local accidentats
Una màquina als terrenys de l’ARE Eixample Sud. Foto: Twitter (@BaixiLh)

institució. Per això consideren
que cal protegir especialment
una zona que defineixen de “fràgil”, també per “ser una de les regions més densament poblades
de la península”.
Aquesta és la primera advertència que Brussel·les envia a
les autoritats espanyoles. Ara
els dona dos mesos per començar a resoldre aquestes deficiències i anuncia que, si no ho
fan, el cas pot acabar arribant al
Tribunal de Justícia Europeu
de Luxemburg.

COP A LA TERCERA PISTA
L’Ajuntament celebra l’avís de la
Comissió Europea, que considera que és una advertència “coherent, clara i contundent” a la
defensa de l’equilibri territorial
“i la protecció dels espais naturals del Delta i també del Parc
Agrari” que assegura que sempre
ha mantingut el consistori. Ho va
dir l’alcalde Lluís Mijoler, que
creu que aquesta postura de les

institucions europees “no permetrà de cap manera una ampliació de la tercera pista de
l’aeroport”. En aquest sentit,
Mijoler defensa que l’ampliació
dels espais protegits s’ha fer a la
desembocadura del riu i a la
zona marina i estudiar si es pot
fer en espais agrícoles d’interès
ornitològic.
Però com recorden des de Ni
un pam de terra, l’entitat que s’oposa al projecte urbanístic ARE
Eixample Sud, l’advertència de
la Comissió Europea arriba gràcies a les queixes presentades per
l’entitat ecologista Depana. En
un dels documents que aquesta
plataforma va fer arribar a Brussel·les, advertien que aquest projecte, que a mitjans de mes va
iniciar els moviments de terra
destrossant els camps comunitaris que s’havien posat en marxa, s’està fent en terrenys agrícoles catalogats d’especial interès per les espècies d’ocells
del Delta que s’hi poden veure.

El cotxe de policia va quedar destrossat. Foto: Twitter (@splcme_elpratll)

SUCCESSOS4Evoluciona favorablement l’estat de salut dels
tres agents de la Policia Local
que van patir un accident de
trànsit dissabte 13, tal com expliquen fonts municipals a Línia
Mar. Els Bombers, que van rebre l’avís a les 18:10 hores, van
enviar-hi dues dotacions i van
haver d’excarcerar un dels
agents, que va quedar atrapat
dins del cotxe policial.
L’accident es va produir a la
plaça de Blanes, a la cruïlla del
carrer de Lleida amb la carretera de la Bunyola. El cotxe de po-

licia estava de servei, ja que
anava a aturar una baralla al carrer després de rebre set o vuit
trucades sol·licitant la presència
de la policia. A l’encreuament
van xocar amb una furgoneta on
viatjava el conductor, que segons
Ràdio El Prat no va patir ferides
greus. Ràpidament, diversos veïns que estaven a tocar dels fets
van apropar-se als cotxes accidentats per ajudar els ferits. En
l’operació de rescat també hi
van participar quatre ambulàncies, que van traslladar els ferits
a l’hospital de Bellvitge.
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Futbol sala | L’FS Castelldefels tanca la primera fase

A l’FS Castelldefels d’Ari Santos només li falta per jugar un partit de la primera
fase de la temporada 2020-21: serà el pròxim dissabte 27 a la pista del Futsal
Aliança Mataró. Després, l’equip veurà com queda configurada la segona fase.

Arriba l’hora de la veritat per
al Bàsquet Femení Viladecans
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
El Bàsquet Femení Viladecans
afronta les últimes sis jornades
de la Liga Femenina 2 amb tota
la il·lusió i sense cap pressió: l’equip d’Enric González està superant qualsevol expectativa i no
només és que ja hagi assolit la
salvació de forma matemàtica,
sinó que té opcions serioses de
classificar-se per a la Fase Final,
la que decidirà els equips que pugen a la Liga Endesa.
El BFV jugarà cada cap de setmana fins a finals del mes que ve
contra el Lima-Horta de Barcelona, a la pista de l’Snatt’s Sant
Adrià, a l’Atrium contra l’Andratx, al Maresme contra el Boet
Mataró 3 Viles i a casa contra el
Segle XXI. A més, l’equip haurà
d’afrontar el partit ajornat contra
l’Helios, que es jugarà el 14 de
març, de manera que el segon cap
de setmana del mes que ve serà
el més intens de tots.

L’equip està superant totes les expectatives. Foto: Twitter (@VilabasquetVila)

EL CB PRAT, TERCER
Les bones sensacions de les viladecanenques tenen la seva rèplica en el CB Prat, tercer en el seu
grup de la lliga LEB Plata. A
més, els de Dani Miret tenen
pendent el partit de la setzena jornada, contra el cuer de la categoria, el CB Tarragona, que de
moment no té data.
L’equip potablava és tercer al
grup Est de la categoria de bronze del bàsquet estatal, amb 12 vic-

tòries i cinc empats, un saldo un
partit pitjor que el del líder, el CB
Menorca, que també té un partit
ajornat i pendent de data.
Precisament els menorquins
seran el pròxim rival del CBP, en
un partit que es jugarà al Joan
Busquets el pròxim diumenge
28. El març començarà amb un
altre partit a casa, contra el CB la
Roda, mentre que altres reptes seran el Barça B (rival directe) i el
Pardinyes de Lleida.

Darrers sis partits Reconeixen els
de lliga per a
millors esportistes
l’Handbol Gavà
del curs passat
Assegurar la permanència a la Divisió d’Honor Plata. Aquest és
l’objectiu que el sènior femení de
l’Handbol Gavà vol assolir en
els sis partits de lliga que resten
per jugar-se.
Els dos últims classificats de
cadascun dels quatre grups de la
segona categoria de l’handbol
estatal baixarien i ara mateix les
gavanenques són quartes per la
cua, amb 12 punts, dos més que
l’Associació Lleidatana i el CH
Amposta, el primer dels dos
equips que baixarien, però les del
Montsià encara tenen dues jornades pendents de jugar-se.
Així, l’equip (que només ha
guanyat un partit en tot aquest
any, precisament contra l’Amposta) buscarà en les darreres jornades els punts necessaris per seguir un curs més en la categoria.
Les d’Alfred Pérez tancaran el
mes contra el Mislata al Jacme
March i en els dos primers partits del mes de març jugaran a la
pista de l’Elda i rebran la visita del
Sant Joan Despí.

Foto: Aj. el Prat

EL PRAT4L’Ajuntament del Prat
va celebrar, el passat dijous 4, un
acte d’homenatge als esportistes
i als clubs de la ciutat que van destacar i van obtenir bons resultats
durant la temporada passada.
El patinador Nil Llop (que el
mes passat va rebaixar el rècord
d’Espanya en la prova de 500 metres) i la karateka Alba Ropero
van ser escollits com a millor
esportista federat en les seves respectives categories individuals.
També van lliurar-se reconeixements al Club Triatló Prat
1994, al Club Barcelonista Terlenka (per la seva feina formativa), a l’entrenadora del Club Patí
Cobra El Prat Sandra Gómez i
una menció d’honor a l’AE Prat
pel seu 75è aniversari.

Un sistema de pensions més just
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» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital
4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sistema de pensions.
D’una banda, s’ha donat llum
verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han flexibilitzat els criteris per accedir a l’ingrés mínim vital.
Són mesures per aconseguir un
sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmiques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o paternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 euros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Seguretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà accés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pensions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions?
Anem a pams: fins ara, el sistema reconeixia aquest complement només a les dones que fossin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’incapacitat, jubilació o viduïtat. El ministre Escrivá –que ha detallat que

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una caiguda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la reducció de la pensió.
Escrivá també ha assegurat
que, tot i que tant homes com dones tindran dret al nou complement, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acreditar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Unitat de Convivència per tal de facilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a persones que viuen a centres residencials de caràcter no permanent, com albergs o cases d’acollida. També s’introdueix el concepte “unitat de convivència independent” en casos de violència masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es possibilita que situacions determinades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.
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| Super Mario
El personatge per excel·lència dels videojocs i que no passa mai de moda
porta ara a Switch el Super Mario 3D World amb l’extra Bowser’s Fury.

Famosos

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

Algú com ell no necessita presentació: el coneix
tothom. Gerard Piqué (Barcelona, 1987) és un dels
millors centrals del món i un crac del Barça des de
l’era Guardiola, però no només això. També assumeix el paper de portaveu dels jugadors quan cal i
és d’aquells futbolistes que destaquen fora del
camp per raons tan diverses com ser la parella de
Shakira des del 2010 o mullar-se parlant de política. Aquesta última l’ha portat a ocupar titulars els
últims dies. Mentre la premsa esportiva se centrava en la seva recuperació de la lesió que es va fer el
mes de novembre, Piqué feia un tuit reflexionant
sobre els resultats de les eleccions del 14 de febrer.
“Majoria de vots independentistes. I ara, què?”, es
preguntava, alhora que es mostrava preocupat per
la irrupció de l’extrema dreta i elogiava l’actitud
d’Alejandro Fernández davant la derrota mentre
criticava el mal perdre de Carlos Carrizosa.

BCN Districte Cultural
Des del passat 10 de febrer està en marxa una nova edició
del Barcelona Districte Cultural, que omplirà d’espectacles
els centres cívics de la ciutat fins a finals de maig. Només
aquest mes s’han programat una vintena d’actes per a
tots els gustos: concerts d’estils molt variats, obres de teatre, projeccions de pel·lícules i documentals i, fins i tot,
una comèdia musical. Entre un mar de propostes, n’hi ha
també de moltes pensades per als més petits. Com cada
any, les entrades són gratuïtes; això sí, cal reservar-les per
controlar l’aforament i no superar els límits permesos.

Llibres

La fitxa

?

G E R A R D

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

Ser un crac del Barça

És un dels grans actius de l’equip des de l’era Guardiola

Reflexionar sobre el resultat de les eleccions

QUÈ HA FET

Ho va fer via Twitter, on també va publicar una foto votant

...

A LES XARXES

Teatre

P I Q U É

Moltes (i diverses) reaccions

Hi ha qui el va felicitar per implicar-s’hi i qui el va criticar

Música

Pelis i sèries

Dilluns ens estimaran
Najat El Hachmi

Canto jo i la muntanya balla
Clàudia Cedó

Parc
Ferran Palau

Entre nosotras
Filippo Meneghetti

La novel·la amb què Najat El Hachmi va
guanyar el Premi Nadal fa un mes ja és
a les llibreries. Dilluns ens estimaran (Edicions 62) segueix la línia dels seus llibres
anteriors, que s’endinsen en l’experiència de dones que, com ella, han crescut
en una família musulmana tradicional. La
protagonista coneixerà una noia que l’acompanyarà en el seu camí a la llibertat.

La dramaturga Clàudia Cedó i els directors Guillem Albà i Joan Arqué han convertit en obra de teatre l’exitosa novel·la
d’Irene Solà. El text, maridat amb música de Judit Neddermann, transportarà el
públic al paisatge bucòlic descrit al llibre,
entre Camprodon i Prats de Molló, i a conèixer-ne els personatges que l’habiten.
A la Biblioteca de Catalunya.

Reflexe i Parc, els dos primers temes del
nou disc de Ferran Palau a veure la llum,
han triomfat a totes les plataformes.
Això demostra que el cinquè àlbum del
collbatoní és un dels més esperats del
moment. Parc (Hidden Track Records),
que comparteix títol amb una de les cançons, arriba aquest mes amb una bona
dosi del que Palau anomena easyloving.

La Nina i la Madeleine són dues dones
jubilades que porten el seu amor en secret des de fa dècades. A ulls de la resta
del món, només són unes veïnes amb
bona relació, però de portes endins
procuren estar sempre juntes i compartir
una vida en comú. Fins que un succés inesperat farà trontollar les seves vides i,
potser, el seu secret deixarà de ser-ho.
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ESTILS DE VIDA
Organitza’t fent ‘batch cooking’
Foto: Pexels

i

CUINA

es paraules en anglès per denominar hàbits que potser
hem fet tota la vida estan de moda. Un d’aquests conceptes és el batch cooking, que consisteix a cuinar en una tarda
(normalment, la de dissabte o diumenge) els dinars de tota la
setmana. És a dir, preparar tàpers... o n’hauríem de dir carmanyoles? Tingui el nom que tingui, el cas és que aquesta pràctica
és molt útil a l’hora d’organitzar-nos la setmana i evita que ens
hàgim de preguntar cada dia què menjarem. A més, ens fa més
fàcil seguir una dieta sana: si ja tenim el dinar preparat, no acabarem menjant qualsevol cosa quan tinguem pressa.
Per acostumar-nos al batch cooking, hem de saber planificar.
Podem aprofitar els divendres al vespre o els dissabtes al matí,
per exemple, per decidir els menús de la setmana. Un cop els
tinguem apuntats, hem de tenir en compte què necessitem i
què tenim a casa, per fer una llista de la compra adequada. A
l’hora de cuinar, hem de fer més quantitat que normalment, així
podrem congelar les racions i tenir-les per a més endavant.
També haurem d’aprofitar bé els recursos de la nostra cuina,
fent servir els diversos focs i el forn alhora per acabar abans.

Les claus
PLANIFICAR
COMPRAR
CUINAR
CONGELAR

Aprofita el vespre de divendres o el matí de dissabte
per aturar-te a pensar tots els menús de la setmana
Comprova què necessites i què tens a casa per fer
una bona llista de la compra i no malbaratar temps ni diners
Treu el màxim partit a la teva cuina per preparar diversos plats
en poc temps, fent servir tots els focs i el forn alhora
Fes més quantitat que normalment i congela les racions
per separat, així les tindràs llestes per a més endavant

Foto: Pexels
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