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Una de les primeres sortides després del confinament a Cornellà i visites de familiars des del carrer a l’Hospitalet. Fotos: Residència Teresa Duran i Jofre Fuguet

“De la nit al dia”
» La vacunació redueix els contagis i la mortalitat en unes residències que encaren la desescalada
» La pandèmia obliga a afrontar un canvi de model que cada cop haurà d’atendre més gent
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
El procés de vacunació al país va
començar en una residència a
l’Hospitalet el 27 de desembre.
Des de llavors, el risc de morir per
Covid en aquests centres per a
persones de la tercera edat ha caigut un 98%. Així ho recull un estudi liderat per la subdirectora general de Promoció de la Salut de
la Generalitat, Carmen Cabezas.
L’arribada dels vaccins “ha
canviat la situació com de la nit al
dia en comparació amb fa un
any”. Ho diu Jofre Fuguet, director de les fundacions Santa Eulàlia i Sant Roc de l’Hospitalet. Per
a Juan Gracia, director de la residència Eixample El Prat, “la vacuna és la solució”. Per això, el

també president de l’Associació
de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) considera que
ara els centres residencials viuen
“un moment dolç” després de la
“catàstrofe sanitària” que van
patir fa un any.
Però com remarca Fuguet,
“les residències no són un nucli
aïllat” i, mentre l’entorn no recuperi la normalitat, aquesta
tampoc arribarà als centres. De
moment, el que s’ha aconseguit és
que les persones que hi viuen no
es contagiïn i, si acaben agafant
el virus, la majoria ho passen amb
símptomes molt lleus. Josep Serrano, director de la residència Teresa Duran de Cornellà, diu que
la vacunació va a bon ritme, però
reconeix que “encara estem en
etapa de no normalitat” i admet
que el febrer de l’any passat no
sap “quan tornarà ni si tornarà”.

VIDES ALTERADES
Però la pandèmia també ha provocat efectes devastadors als residents que no s’han contagiat.
Serrano, de la residència Teresa
Duran de Cornellà, afirma que “la
situació de les persones s’ha vist
molt alterada”.
També detalla que a les residències hi viuen persones que,
pel grau de dependència, necessiten una sèrie d’atencions per
mantenir la seva qualitat de
vida. Però aquesta situació es va
aturar en sec amb l’arribada del
virus, ja que la prioritat va passar a ser evitar contactes. Per
això es van crear grups bombolla, es van cancel·lar totes les activitats en grup i, fins i tot, es van
fer aïllaments preventius en habitacions individuals. En aquest
sentit, resumeix que aquest
“aïllament forçat” ha provocat

una “pèrdua de facultats” entre
els residents.
APRENDRE LES LLIÇONS
Els tres responsables coincideixen
a reconèixer que la pandèmia ha
permès veure les costures del sistema d’atenció a les persones
grans i cal extreure’n conclusions
per millorar-lo de cara al futur. El
president d’ACAD, Juan Gracia, reconeix que “es va parlar molt
d’hospitalitzar residències”, però té
clar que “la gent no vol viure en un
hospital”. De fet, els tres afirmen
que aquest és el camí contrari que
s’ha d’agafar. Serrano, però, puntualitza que el coronavirus ha activat una atenció dels professionals
del sistema sanitari a les residències que “s’hauria de conservar” un
cop se superi la pandèmia.
Per a Fuguet, “ara s’ha vist la
importància i la necessitat d’un

servei robust d’atenció a les persones grans” i cal apostar per enfortir els serveis perifèrics, aquells
que permeten “garantir el benestar i el nivell de vida mentre les
persones continuen vivint a casa
seva”. Perquè, com descriu Serrano, aquest és el camí, “que la
gent pugui continuar vivint al
propi domicili tant temps com sigui possible i retardar al màxim
arribar a una residència”.
Però això no substituirà els
centres per a persones de la tercera edat, perquè tal com reconeix
Gracia, de l’ACAD, “les residències són un recurs necessari per
a la societat”. De fet, Serrano va
més enllà i afirma que “és indispensable” que n’hi hagi, que cada
cop n’hi hagi més i que s’hi dediquin més recursos, ja que, els pròxims anys, “cada cop hi haurà
més persones grans” per cuidar.
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La lupa

Després del turisme, què?
Foto: Jordi Bataller/ACN

per Jordi Muñoz

L

a pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el turisme, i això contribueix de manera decisiva que el nostre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel centre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.
Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciutat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del lloguer residencial. Per força hi ha hagut un cert retrobament de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.
Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també problemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’activitat turística té uns costos que no assumeix el sector sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Alguns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’altres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.
En tot cas, quan es planteja el debat sobre el turisme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes beneficis econòmics que aporta el sector. Són innegables: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aquesta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal saber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris.
En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els economistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els municipis més turístics, la renda de la població és significativament més baixa. Com més especialització turística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que
ara estan destinats al turisme?
rístics no són més rics, sinó més pobres que els municipis semblants però que es dediquen a altres activitats.
Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la població, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.
En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cercar alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turística per produir menys externalitats negatives?
Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’aturada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nostres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra economia. No hi ha més remei.
De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espontània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alternatives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de precarietat i d’empobriment. Redimensionar els llits turístics del país a uns nivells sostenibles permetria, potser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emergir mai a causa de la forta inèrcia turística.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@orioldebalanzo
Al ritme de vacunació
actual (300.000 setmanals), per Sant Joan tothom de més de 45 anys hauria rebut
com a mínim la primera dosi de la vacuna. Comptant que la franja 40-50 és
la més nombrosa en termes absoluts,
a finals de juliol els menors de 40 ja estarien vacunant-se. Fallarà alguna cosa?

@RuthGumbau
Llibertat d’expressió és
que un negacionista
del virus pugui sortir al
carrer a dir tonteries i no ser detingut
pel que ha dit. Però donar-li antena i
plataforma per ser escoltat no hi té res
a veure. És interpretar que les seves
idees són igual de vàlides que les d’un
científic.
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@albasidera
Salvini anirà a judici al
setembre pel cas Open
Arms acusat de segrest
de persones. És una victòria de l’ONG
catalana, que arriba, a més, enmig de
guerres internes de les fiscalies italianes. Algun sector judicial s’obstina des
de fa anys en una croada contra les
ONG de rescat.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@victorg91
Hoy, tristemente, tengo que contaros que
he sufrido un episodio de
homofobia compitiendo. Un rival me
ha llamado hasta en dos ocasiones
“maricón”. Es lamentable que estos
comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden
impunes.
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Els semàfors

Els Nou Rals

Desidia del Ayuntamiento de Gavà

Esquerra Republicana portarà al
Ple de Gavà l’abandonament de
la masia de l’Horta, un edifici
amb elements dels segles XVII i
XVIII propietat de l’Ajuntament i
inclòs dins el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de la ciutat.

per Elena Ramon
Foto: Twitter (@AjuntamentGava)

Aj. de Gavà

Safata d’entrada

pàgina 14

Els responsables de la llibreria
Els Nou Rals de Viladecans
celebren que la diada de Sant
Jordi d’enguany va ser
“espectacular” i agraeixen la
paciència dels veïns i veïnes,
que es van bolcar als carrers per
celebrar una jornada especial.
pàgina 16

El gestor aeroportuari va dir que
les administracions han de
decidir si s’amplia la tercera pista
de l’aeroport del Prat abans de
l’estiu i les pressiona sense tenir
en compte que Europa ha
advertit l’Estat que cal ampliar
l’àrea protegida del Delta.

Aena

pàgina 18
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1

Ecologistes en Acció vol aturar
el Pla de Ponent de Gavà als tribunals

2

El BF Viladecans tanca una temporada
històrica amb el primer partit amb públic

3

Gavà transforma la Fira d’Espàrrecs
pel coronavirus

4

Detenen dos lladres que van entrar
amb força en habitatges de Gavà

5

Demanen un confinament metropolità
però que s’evitin les aglomeracions

S

oy vecina de Gavà y lo que
pasa en este Ayuntamiento no lo entendemos. En febrero, les mandamos la documentación para restaurar nuestra
fachada con el correspondiente recibo de pago por los permisos. Su
contestación fue que ahora faltaba la firma jurídica del Ayuntamiento para dar paso a la obra.
Pero después de varias semanas
y correos por nuestra parte, no ha
habido más respuesta y los albañiles que deben proceder a la
restauración de la fachada, y con

la que está cayendo, ahí están,
sin trabajo por la falta de la firma de algún burócrata.
No somos los únicos en
esta situación. Es más, es algo
habitual. Algunos me han dicho que nos armemos de paciencia. Eso sí, tú no te retrases en pagar los impuestos.

Los trabajadores del Ayuntamiento de Gavà deben
cumplir con sus tareas, pero alguno no lo hace.
Podría extenderme en
otras cuestiones de desidia
por parte del Ayuntamiento de
Gavà, pero en este artículo
mejor lo dejo aquí.

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

#EROACaixaBank

@agenciaacn: CaixaBank planteja un ERO
que afecta gairebé 8.300 treballadors, el
18% de la plantilla. També vol tancar més de
1.500 oficines a l’Estat, segons els sindicats.

#SantJordi

#Superlliga

@324cat: Els llibres i les roses van tornar
als carrers de Barcelona per Sant Jordi. Hi
va haver parades davant de les botigues
des de dimecres i fins al cap de setmana.

@RafaCabeleira: Que la primera aparición
pública del futuro presidente de la Superliga
sea en un programa que se llama El Chiringuito mucha confianza no da, pero bueno.
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Mirada pròpia

l turisme té al davant l’oportunitat de transformar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Catalunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint– en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’havíem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a visitants, residents i organitzacions implicades.
Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara decididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicars’hi. La formació i el coneixement esdevenen un element cabdal per al dia de demà d’un sector fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el desenvolupament sostenible, al servei de la societat.
Segons el meu parer, les universitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recuperació i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.
Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificarne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els canvis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només atenem les necessitats actuals del sector, deixarem enrere els estudiants i, a més a més, perjudicarem la competitivitat i el progrés social.

per Maria Abellanet
Les habilitats que necessitaran els futurs professionals del turisme probablement no seran gaire diferents de les actuals, però l’experiència de la pandèmia farà avançar més ràpidament i amb més força cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de treball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències digitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara precisament estem vivint.
L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món canviant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’escoles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objectiu de formar les persones perquè siguin capaces de liderar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci realitat aquesta visió.
El sistema d’educació superior ha de combinar versatilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, hoteleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Barcelona, estem en contacte amb el sector, del qual també formem part, i constatem aquesta necessitat d’adaptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

Les millors

perles

l caçador caçat. Aquesta expressió mai havia estat tan real.
Un caçador furtiu ha mort esclafat per un grup d’elefants a
Sud-àfrica, concretament al Parc Nacional Kruger, on un altre
caçador va ser arrestat i un tercer va resultar ferit però va fugir.

E

esfer-se de l’única solució a una pandèmia. A Suècia
han hagut de llençar a les escombraries centenars de
vacunes d’AstraZeneca perquè molta gent que tenia cita
per punxar-se la va anul·lar o no s’hi va presentar.

D

an comprar al web de l’FNAC mòbils de gairebé 700 euros
per només 120 euros. L’empresa va dir que es tractava d’un
error tipogràfic i va cancel·lar les comandes. Ara el Tribunal
Superior de Justícia de Madrid ha donat la raó als clients.

V

a Carmen té Alzheimer i viu a una residència. El seu
marit des de fa 66 anys, el Xavier, té permís per visitar-la
un cop per setmana, però ell no en té prou i es planta cada
dia davant d’una finestra per veure-la i fer-li companyia.

L

cions que té el turisme per a la societat, intuir les necessitats i les voluntats dels viatgers i generar una oferta turística sostenible d’acord amb la identitat i el paisatge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el diàleg social necessari perquè la reactivació i transformació del sector es desenvolupi de manera sostenible, respectuosa i fonamentada.
L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals formats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sector coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,
la base de la recerca ha de trobarse en els reptes que afronta el sector i aquells aspectes que la societat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat.
A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de recerca de referència, on es genera un gran coneixement. D’aquest coneixement s’ha de nodrir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord
de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educació superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actual crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?
Estic convençuda que l’impuls de la formació i la recerca és la millor via possible per a un sector turístic sostenible i per a unes destinacions igualitàries i cohesionades. Potser la millor garantia de futur.
Foto: CETT

E

Formació en turisme, garantia de futur

FCB

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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Tribuna

La plaga dels pares i mares a les escoles

@andreajvilloria: L’Audiència de Barcelona condemna a penes de fins a 31 anys
de presó tres dels quatre acusats de l’agressió sexual múltiple de Sabadell.

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares volent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.
És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les voretes. Són sempre els més actius i els que generen dinàmiques ambientals més estranyes.
També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova categoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alliberat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràctica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura.
Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire resultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà ferho –per motius similars– de l’administració i dels pedagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps rebent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Haurem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i mares implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, sobretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola.
Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, divertint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la guitarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’escola no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany.
Per cert, quina mandra viure de nen en segons quines cases!

@andreuginola: Jo pago les mensualitats
del DIR i ara amb els meus impostos finançaré el DIR. Mai estar en forma t’havia deixat una cara de gilipolles tan important.

“

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en
l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que
entenguessin que no
podien desentendre's
dels fills, però no els
demanàvem que es
convertissin en inquisidors
diaris del funcionament
d'una escola.
Quina mandra viure
de nen en segons
quines cases!

“

R

ebo un missatge de veu d’un amic seriós, diligent, responsable i intel·ligent que es dedica a l’ensenyament per una sana i sincera vocació d’acompanyar els més petits en el seu
procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més sovint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tranquil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.
És una broma, naturalment. El meu amic encara regeix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El missatge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’escola també hi juguen. Els he explicat que com a joc organitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el converteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en contra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treure-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que posen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gaudeixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.
Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica situacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenentatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis.
Pares i mares convençuts que el futur del seu fill depèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irreversible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo.

Foto: Marta Lluvich/ACN

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@Barcelo_neta: Si després de 8 hores de
jornada laboral, feines a casa i encàrrecs diversos no us queda esma ni temps per fer
esport, que ningú us faci sentir culpables.
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Correus | Concentració per mantenir el servei local

Abril 2021

Els treballadors de Correus denuncien que la direcció del servei postal vol
desmantellar l’empresa per privatitzar-la. Per això han convocat protestes
davant l’oficina local per denunciar la falta de treballadors i les condicions.

No tanquen la porta a protegir
l’Olla del Rei per a les aus
» El consistori espera tenir una proposta consensuada a finals d’any
» Salvem l’Olla del Rei vol aprofitar l’avís de la Comissió Europea

ENTORN4L’Ajuntament ha explicat a Línia Mar que ha posat
en marxa un grup de treball amb
la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per
“definir el nou planejament” que
ha d’ordenar urbanísticament el
parc fluvial de l’Olla del Rei. Des
del consistori expliquen que “l’objectiu és la preservació” de tota la
zona humida, uns terrenys que
actualment són considerats zona
d’equipaments.
Des de Salvem l’Olla del Rei
els preocupa que aquesta qualificació encara no s’hagi modificat
i consideren que el govern de Maria Miranda hauria d’accelerar el
procés per eliminar qualsevol
amenaça de construcció que pugui afectar l’espai. Per això, proposen aprofitar l’avís que la Comissió Europea va enviar a l’Estat fa dos mesos per ampliar les
zones protegides i de conservació
de la fauna al Delta.
La plataforma proposa a l’A-

El planejament diu que l’espai és zona d’equipaments. Foto: Twitter (@OlladelRei)

juntament que ofereixi l’Olla del
Rei per convertir-se en Zona
d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA), per la seva importància dins l’ecosistema del Delta. Però en una trobada amb els
veïns, l’alcaldessa Miranda va
dir que hi ha limitacions per ferho en zones urbanes. Des de Salvem l’Olla del Rei asseguren que
hi ha molts casos en què hi ha una
ZEPA en espais urbans i consi-

deren que el govern local només
posa excuses. Per això, van fer arribar una carta al vicepresident
Pere Aragonès presentant-li la
seva proposta.
Ara, des del consistori defensen que el grup de treball serà
l’encarregat d’estudiar quin és el
millor planejament per protegir
l’Olla del Rei i, sense descartar cap
opció, esperen tenir una proposta ferma a finals d’aquest any.

El Gremi de Discoteques vol
fer concerts al Canal Olímpic

Foto: Jaume Carbonell/Diputació

CULTURA4La patronal de l’oci nocturn proposa alternatives
per poder reprendre l’activitat. Demanen un canvi normatiu per poder dedicar els locals a usos culturals i canvis als
horaris per poder fer més activitats de dia.
Però el Gremi de Discoteques
de Barcelona explica que el seu
camp és l’oci i, per això, en una
roda de premsa recollida per
l’ACN van plantejar fer concerts

i festes en barques, a partir d’un
estudi científic que ho avala.
La idea és instal·lar un escenari on actuaria el grup de música o el DJ en un espai a tocar
d’un lloc amb aigua. Els participants, que hi haurien d’anar
amb el seu grup bombolla, s’hi
podrien apropar amb barca. Per
això, des del gremi proposen
que aquest tipus d’esdeveniments es podrien fer al Canal
Olímpic de Castelldefels.

S’aprova el mercat d’habitatge
tens per controlar els lloguers

HABITATGE4El govern municipal ha demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que declari el municipi àrea de mercat
d’habitatge tens. L’objectiu és limitar els preus dels lloguers per
evitar que es dispari i expulsi de
la ciutat les famílies més vulnerables. La proposta es va aprovar amb els vots del PSC, Esquerra, Junts, Movem i la regidora no adscrita.
El text va tirar endavant després d’acceptar una esmena de
Movem. El grup de Candela López va proposar que la mesura

s’apliqui durant tot el temps
que permet la llei, és a dir, cinc
anys. La proposta va ser acceptada pel govern local, que d’aquesta manera vol frenar l’increment continuat del preu dels
lloguers a la ciutat.
El PSC hi va votar a favor,
tot i que quan la llei es va aprovar al Parlament hi va votar en
contra. Al Ple només s’hi va
oposar el PP, mentre que Ciutadans es va abstenir. Ara, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’acceptar la sol·licitud
aprovada pel consistori.

Manu Reyes apunta
a la direcció provincial del PP

El regidor tindria el suport d’Albiol i la direcció nacional. Foto: Àlex Recolons/ACN

POLÍTICA4Les àmplies victòries que el PP aconsegueix a les
eleccions municipals, tot i que el
mantenen a l’oposició perquè no
obté majoria, són un miratge. A
les eleccions catalanes del 14-F, el
partit va quedar en últim lloc,
amb tres diputats, superat per
Vox i Ciutadans. Això va obrir
una crisi que ha obligat a fer
canvis a la cúpula del PP català,
tot i que Alejandro Fernández
manté la direcció.
El següent episodi de la batalla interna es disputarà als congressos provincials i el de Barce-

lona serà el més renyit. I aquí és
on Manu Reyes pot jugar un paper important, ja que podria optar a la direcció provincial.
Tal com recullen diferents
mitjans, Reyes ha rebut el suport
d’Albiol i d’Alberto Fernández
Díaz, pesos pesants del partit.
També seria l’escollit de Teodoro García Egea, secretari general
del PP, que voldria col·locar un afí
a la direcció nacional. Ara és Óscar Ramírez, regidor del PP a Barcelona, qui ostenta el càrrec, proper a Alejandro Fernández i cap
de campanya el 14-F.
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olen carrers sense cotxes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per
la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana.
Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contaminació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Catalunya viu en el 2% del territori català, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.
Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a articular-se geogràficament, i cal preguntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és forassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordinadora que agrupa una cinquantena d’entitats d’aquesta comarca.
UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un territori cada cop més atapeït i trinxat, i això ha fet augmentar els conflictes socials”, explica l’ambientòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Barcelona i la presència de moviments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació territorial de Catalunya: una zona metropolitana molt poblada i un territori interior buidat.
En aquest sentit, l’àrea metropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una situació de vassallatge dels municipis respecte a la capital”.
CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néixer pels volts del 2015, amb la recuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraestructures i més turistes.

El reportatge del mes

Abril 2021

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

Revolta ambiental
per terra, mar i aire
Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008
Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massificar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanístic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Generalitat que té per objectiu construir 26 gratacels al barri de Bellvitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi.
En altres indrets, les solucions

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

el Litoral del Maresme. “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta.
No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que pretenen crear un parc temàtic del motor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de terreny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana corren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”.
CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajuntament d’aquest municipi montserratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitatges quan a Olesa hi ha entre 700
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10,73 planetes Terra

n Si tota la població mundial visqués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropolitana de Barcelona, caldrien els recursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'anomenada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se situa, segons un article de Joan Buades a Crític, en el 2,6.
“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais naturals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites veïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evident a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la política d'illes de conservació no té sentit”, afirma l'ambientòleg. És necessari, per exemple, comunicar la Serralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'entrellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

negre que absorbeix recursos i riqueses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes estimacions, la contaminació produïda per la zona metropolitana arriba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.
De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abocadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què ferne, acabem cremant-la", lamenta.
Davant d'aquesta situació s'han

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

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba
a exportar residus i contaminació fins a Osona

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del moviment. “Tots els partits estan seguint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va convertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental.
Hi ha moviments semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin sigui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau.
En la mateixa línia pot inscriure’s el cas de la plataforma Tanquem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la planta de residus més gran de Catalunya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sotmetre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empresa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de beneficis representen el 40% del pressupost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produeix males olors i una situació de dependència econòmica”, lamenta.
CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van suposar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cotxes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néixer el 2018 per intentar imaginarse una Santa Coloma de Gramenet diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, explica. La lluita connecta amb d’altres com la de Massa Crítica a Badalona. En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denuncia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxima de 30 kilòmetres”.
Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

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

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

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.
NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests moviments, que només són una petita mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un denominador comú: la crisi climàtica. Fins fa una dècada els efectes de l'escalfament global eren silenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides humanes i en el territori. En aquest sentit, els casos de Sant Adrià de Besòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.
Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Per entendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestructures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la incineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les administracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que també emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet.
Dins d’aquesta plataforma també hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badalonines des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llobregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciutat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat tenim l’aeroport –que volen ampliar–, el port, les vies del tren i diferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada situació que viu el municipi.
Els rius, els mars, l’aire i les muntanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van heretar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: podran viure-les?
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Parc Agrari | Reforcen la senyalització pels caçadors

Abril 2021

Al Parc Agrari hi ha cinc zones de seguretat on no es pot caçar. Amb l’inici
de la veda, els pagesos de la Cooperativa Agropecuària han penjat més
senyals per evitar que els caçadors cacin en aquests terrenys no autoritzats.

Ecologistes en Acció vol frenar
el Pla de Ponent als tribunals
» L’entitat considera que “no és sostenible” i avui no es podria aprovar
» L’alcaldessa explicarà el pla als veïns i diu que “no es pot aturar”

URBANISME4Un equip d’advocats d’Ecologistes en Acció està
estudiant a fons l’expedient administratiu del pla urbanístic del
Pla de Ponent per portar-lo als tribunals. El principal objectiu és
que la justícia l’acabi anul·lant de
ple dret, com ja ha passat amb altres plans urbanístics de la zona.
Una de les primeres irregularitats
que ha trobat l’entitat és que al
planejament no hi ha l’avaluació
de l’impacte que el pla tindrà sobre els espais naturals protegits.
Els ecologistes també consideren que el projecte amenaça espècies protegides. Com explica
Jaume Grau, membre d’Ecologistes en Acció, “hi ha espais
protegits, com el parc del Garraf
i el Delta, que quedarien aïllats
entre si i la Generalitat hauria de
donar explicacions a la Comissió
Europea perquè ho ha permès”.
Per això també reclamen al Govern que tingui “un paper actiu
per resoldre el conflicte”.

Un dels blocs del projecte que ja s’està construint. Foto: Àlex Recolons/ACN

L’anunci dels ecologistes de
portar el cas als tribunals arriba
després que l’alcaldessa Raquel
Sánchez fes un acte per explicar
com avança el projecte i detallar
que farà una campanya informativa per explicar-lo als ciutadans, tal com recull l’ACN.
Sánchez va assegurar que “el
Pla de Ponent no es pot aturar” i
que suposarà una inversió de
més de 1.000 milions d’euros

per fer un projecte que assegura
que és “més necessari que mai” i
que aposta per la sostenibilitat.
També defensa que els 4.800
pisos, menys de la meitat de protecció oficial, només ocuparan un
15% de l’espai i que la ciutat guanyarà cinc parcs que fins ara
eren de propietat privada. Però
Grau recorda que el planejament
urbanístic “avui no s’aprovaria
perquè no és sostenible”.

Denuncien l’abandonament
de la masia de l’Horta

Foto: Salvem el Calamot

PATRIMONI4La masia de l’Horta és propietat de l’Ajuntament
i forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. També està inclosa al Pla
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat
des de fa dues dècades, on es diu
que se n’han de mantenir les façanes i els elements originals que
es conserven a l’interior.
Però tal com va denunciar la
plataforma Salvem el Calamot,

l’interior de l’habitatge, habitat
fins fa 30 anys i amb elements
dels segles XVII i XVIII, està ple
d’escombraries i brutícia.
Esquerra Republicana se
suma a la crítica al govern de Raquel Sánchez i portarà el cas al
Ple perquè el consistori “protegeixi i mantingui adequadament
els elements patrimonials” de la
masia i de la resta de patrimoni
local “abans que el seu deteriorament sigui irreversible”.

Cau el nombre de delictes per
la bona coordinació policial

SOCIETAT4La xifra de delictes
a la ciutat s’ha reduït durant
l’últim any. Tot i que quan es va
acabar el confinament hi va haver un increment de les denúncies recollides pels diferents cossos policials, l’any s’ha tancat
amb una reducció del 4,5% dels
fets delictius.
Això es tradueix en 2.487
delictes, la gran majoria contra
el patrimoni, furts i estafes. De
fet, la crescuda més important és
en estafes bancàries i en l’ús
d’internet, cosa que fa pensar
que els delinqüents han canviat

el seu àmbit d’actuació per mantenir la seva activitat durant la
pandèmia.
L’alcaldessa Raquel Sánchez remarca que “Gavà és una
ciutat segura” i ho atribueix a
“l’actuació coordinada dels
Mossos d’Esquadra, la Policia
Local i la resta de cossos de seguretat”. Aquesta cooperació
ha servit per prevenir i lluitar
contra les ocupacions il·legals
d’habitatges i també contra el
cultiu de marihuana, que es
concentra als barris de Ca n’Espinós i de la Barceloneta.

El programa d’ocupació crea
mil llocs de feina en tres anys

Gavà Impulsa ha rebut sis milions d’euros de pressupost. Foto: Marina López/ACN

OCUPACIÓ4El programa Gavà
Impulsa ha aconseguit crear
un miler de llocs de feina en
tres anys. El projecte va néixer
el març de 2018 per centralitzar tots els recursos de l’Ajuntament en matèria de servei d’ocupació i convertir-se en
la referència pel que fa a les
polítiques actives d’ocupació
de la ciutat.
El consistori considera que
s’han aconseguit els objectius
que es plantejaven, amb una
inversió de sis milions d’euros
durant els últims tres anys. D’a-

quests, 700.000 euros els ha
aportat l’Ajuntament, mentre
que la resta han arribat d’administracions supramunicipals. 4,5
milions d’euros d’aquest pressupost han servit per contractar
o facilitar la contractació d’un
miler de persones, aconseguint
un 20% d’inserció durant els
sis mesos posteriors a l’actuació
del programa.
El programa s’ha hagut d’adaptar a la pandèmia i al teletreball, mantenint l’atenció als
ciutadans en un moment de crisi social i econòmica.
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Economia | Més d’un miler de bons Vilawatt venuts
Abril 2021

La iniciativa per fomentar el comerç local a través dels bons de consum
Vilawatt ja ha aconseguit vendre més d’un miler de bons, és a dir, un de cada
quatre. L’Ajuntament dobla cada 25 euros invertits a comprar la moneda.

Els carrers s’omplen per celebrar
un Sant Jordi “espectacular”
» La llibreria Els Nou Rals agraeix la paciència de la gent per les cues
» La ciutadania es va bolcar a celebrar la diada al carrer amb alegria

CULTURA4L’alegria va tornar
als carrers de la ciutat per celebrar
la Diada de Sant Jordi. Els llibres
i les roses van tornar a inundar el
municipi, tot i que aquest any, per
evitar aglomeracions, només les
floristeries i les llibreries van poder muntar parades als carrers.
La llibreria Els Nou Rals va ser
una de les que ho va fer,
instal·lant dues carpes amb circuits separats per a infants i joves
i adults. Ricard Caba, un dels seus
responsable, agraeix la paciència
dels ciutadans que hi van acudir
i van fer pacientment la cua per
poder accedir al recinte i comprar
els llibres.
Caba reconeix que “tothom va
estar content” de poder tornar a
sortir al carrer a celebrar una festa tan estimada. També diu que
hi va haver molts veïns que van
ser previsors i van anar a buscar
els llibres dies abans per evitar la
gentada de la Diada. Un dia de
Sant Jordi que assegura que va

La parada que la llibreria Els Nou Rals va muntar al carrer. Foto: Els Nou Rals

ser “espectacular”, ja que “la gent
s’ha bolcat” a comprar cultura
després d’un any tan complicat.

COMBINACIÓ PERFECTA
Pel que fa a la llista dels més venuts, la llibreria comparteix els títols de Xavier Bosch en ficció i del
doctor Oriol Mitjà en no-ficció.

Foto: Twitter (@nerearoficial)

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van desmantellar un
punt de venda de cocaïna al
barri de Can Sellarés de Viladecans. La investigació va començar quan van detectar que molts
toxicòmans entraven en un pis i
en sortien, poc després, amb
les dosis que havien comprat.
Els agents calculen que, per
l’elevada quantitat de dosis que
van trobar preparades dins del
pis i per l’alta afluència de consumidors, els delinqüents podien
guanyar entre 9.000 i 12.000 euros diaris. Durant la intervenció,

la policia va trobar una pila de
dosis preparades per vendre sobre la taula del menjador. També hi havia bosses amb cocaïna,
alguna d’ella en roca, set quilos
de productes per tallar-la, 3.200
euros en efectiu i bàscules de
precisió per preparar les dosis.
Els dos detinguts van ser
empresonats després de passar
a disposició judicial. Els dos
homes, un de 49 anys i l’altre
de 19, tenien set antecedents
per fets similars. La policia
creu que podien arribar a vendre 400 dosis al dia.

L’Ajuntament aprova un nou
Pla de Reactivació Local

Però com sempre, els autors locals també han tingut el seu espai per reivindicar-se entre els lectors. I tot això, en un any en què
Els Nou Rals no ha pogut organitzar les tradicionals presentacions de llibres ni les activitats culturals que sempre fa per celebrar
la diada de Sant Jordi.

La gavanenca Nerea arrenca
la gira del nou disc a l’Atrium

MÚSICA4Nerea Rodríguez ha
escollit l’Atrium per arrencar la
gira del seu nou disc. Serà divendres 7 de maig a les vuit del
vespre, on presentarà les cançons del nou disc ‘Doble o nada’.
Per als fans més impacients, el
nou EP de la cantant de Gavà
està disponible a totes les plataformes des del 23 d’abril.
A més del disc i la gira, la intèrpret gavanenca que es va donar a conèixer al concurs televi-

Els Mossos desmantellen
un punt de venda de cocaïna

siu Operación Triunfo també
ha publicat els videoclips de les
cançons ‘Los recuerdos’ i ‘Doble
o nada’, el single que comparteix
nom amb el CD.
Per a Rodríguez, que després del concert a l’Atrium continuarà la gira amb concerts a
Madrid i València, aquest disc
suposarà una revolució a la
seva carrera. De moment, ja ha
firmat un contracte amb la discogràfica Sony.

La proposta va rebre els vots a favor de PSC i comuns. Foto: Ajuntament

POLÍTICA4El Ple va donar llum
verda a un nou Pla de Reactivació Local que continuarà la tasca
del que es va impulsar l’any passat. Només amb els vots a favor
del govern, PSC i comuns (la resta de partits es van abstenir), el
consistori preveu impulsar més
d’una trentena d’accions per fer
front a la crisi social i econòmica
que pateix la societat. El pla es finançarà amb 4,7 milions d’euros
que sortiran dels romanents de
tresoreria de l’any passat.
El Ple també va servir per recordar la primera tinent d’alcal-

de Elena Alarcón, que va morir
el 16 de març. Això ha obligat el
govern a reassignar les carteres
que ostentava Alarcón, convertint Anselmo Sánchez de cinquè
a primer tinent d’alcalde.
Per altra banda, Esquerra
Republicana demana al govern
de Carles Ruiz que deixi anar a
les Juntes Locals de Seguretat
els grups de l’oposició. Els republicans consideren que seria
“un gest de transparència i
obertura envers el Ple” i recorden que hi ha municipis veïns
que ja ho permeten.
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Memòria | Record per a l’alcalde i regidors afusellats
Abril 2021

Una placa col·locada al Saló de plens de l’Ajuntament recorda l’alcalde
Lluís Serra i Giribert i els regidors Joan Nadal Guixà, Moisés Orcol Elía
i Joan Reixach Prat, afusellats pel franquisme després de la Guerra Civil.

Només es protegiran els espais
no urbanitzats del Delta
» Els alcaldes critiquen la inacció del Govern per conservar-lo
» Aena pressiona per decidir ja l’ampliació de la pista de l’Aeroport

TERRITORI4La Generalitat està
planificant la protecció del Delta “en la zona no urbanitzada”.
Així ho va expressar Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,
en una entrevista a El Prat Ràdio.
Aquest càrrec de Territori assegura que el Govern “està disposat a desclassificar sòls i sectors
urbanitzables que no s’han desenvolupat”, però admet que en
aquest cas n’hi ha que ja s’han reparcel·lat i, “si és sòl urbà i té totes les condicions, difícilment té
marxa enrere”. Així doncs, Territori aposta per ampliar la protecció dels espais naturals “en la
zona no urbanitzada”. El departament assegura que ja ha enviat
la seva resposta al Ministeri d’Exteriors perquè la faci arribar a la
Comissió Europea i que ho ha fet
complint els “terminis fixats”.
D’aquesta manera contesta
les crítiques dels alcaldes del
Prat, Viladecans i Sant Boi, que

SOCIETAT4La Junta de Personal
Docent del Baix Llobregat, on hi
ha tots els sindicats de professors
de la comarca, reclama a Educació que reobri la investigació al director de l’Institut Les Salines. Ho
va fer a principis de mes, tal com
recull l’ACN, arran de les denúncies presentades per tres professors del centre, que denuncien
suposades pràctiques autoritàries
per part del director poc després
que prengués possessió del càrrec, el 2018. Els sindicats també
demanen revisar els protocols i
destinar més recursos al centre.

El cas el va destapar la Cadena SER, que va explicar que
Educació manté al càrrec el director, tot i els casos denunciats. El mateix mitjà també explica que el document de suport
que va aparèixer pocs dies després que es destapés el cas, en
què més d’una seixantena de
professors del centre mostraven el seu suport al director, el va
impulsar la mateixa direcció i
molts professors del centre, especialitzat en Formació Professional des de fa tres anys, el van
signar per por a les represàlies.

La Comissió Europea reclama ampliar la protecció del Delta. Foto: ACN

en una roda de premsa van acusar la Generalitat d’inacció per
protegir i conservar el Delta del
Llobregat. Lluís Mijoler, Carles
Ruiz i Lluïsa Moret consideren
que el Govern mai els ha plantejat “mesures concretes” ni els
ha presentat cap document on
s’expliqui quins terrenys es protegiran ni quants recursos hi
dedicaran. Una partida que asseguren que ja és insuficient i
que caldrà augmentar si s’amplia
l’àrea protegida.

Els tres batlles van aprofitar
l’acte per desacreditar les pressions d’Aena, que a mitjans de
mes va dir que l’ampliació de la
tercera pista de l’Aeroport s’ha de
decidir abans de l’estiu. El president del gestor aeroportuari,
Maurici Lucena, afirma que invertiran 1.700 milions d’euros per
fer-ho realitat. Però ajuntaments
i Generalitat, que s’hi oposen, creuen que la Comissió Europea,
que reclama protegir molt més
l’espai natural, no ho acceptarà.

L’Eixample Sud avança tot i
la petició de parar de Depana

Foto: Ni un pam de terra

Els sindicats reclamen reobrir
el cas de l’Institut Les Salines

POLÈMICA4El projecte Eixample Sud continua en marxa tot i
el recurs d’alçada que Depana va
presentar a la Generalitat perquè
el suspengui. L’entitat creu necessari “que s’aturi qualsevol
projecte d’urbanització” per frenar la degradació de l’espai i que
les administracions en garanteixin “la protecció final”.
Per altra banda, Ni un pam de
terra denuncia que ha rebut les
sancions de l’Ajuntament pels

diferents actes de protesta organitzats. Fonts municipals expliquen que “s’ha suspès” l’expedient contra la persona que es va
encadenar a l’Ajuntament. Pels altres dos casos, s’està estudiant la
mediació que han sol·licitat. Des
de la plataforma expliquen que no
plantegen revisar ni els fets ni les
responsabilitats de les accions,
sinó que demanen una mediació
amb els polítics per parlar dels
motius reals de les multes.

Porten a Anticorrupció més
contractes de la plantilla local

Els regidors de Ciutadans a la Ciutat de la Justícia. Foto: Ciutadans

POLÍTICA4El grup municipal
de Ciutadans ha denunciat a la
Fiscalia Anticorrupció nou contractacions de l’Ajuntament que
considera que no compleixen la
llei. Com va passar amb el cas
que va denunciar a l’octubre,
llavors relacionat amb la Policia
Local, el partit ha detectat quatre persones que no haurien fet
el procés de selecció, tres més que
no haurien tret la nota necessària per poder completar el procés
i dues que, directament, no haurien participat en cap concurs i
s’haurien “contractat a dit”.

Els taronges diuen que la
meitat dels treballadors públics
del consistori són personal eventual i creuen que és una manera de “crear una xarxa clientelar”.
També defensen que aquest tipus d’irregularitats “fa anys que
es duen a terme pel govern municipal” dels comuns i del PSC.
Fonts municipals asseguren que els nomenaments de
personal municipal s’han fet
d’acord amb la legalitat i afegeixen que estan a disposició de
qualsevol organisme per aclarir el que faci falta.
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eSports | Bon Soleil, campió del torneig del Baix Llobregat

L’equip Bon Soleil es va proclamar campió del torneig d’eSports organitzat pel Consell
Esportiu del Baix Llobregat. La cita es va jugar el passat diumenge 18, i en la sèrie
de partides decisives, els vencedors van derrotar el Team Trio Calavera.

Cop d’autoritat del CB Prat en
la primera eliminatòria d’ascens
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
El camí del Club Bàsquet Prat per
intentar tornar a la lliga LEB Or
ha començat de la millor manera. Els de Dani Miret defensaran,
el pròxim diumenge 2 de maig,
una renda d’11 punts (73-84) al
Joan Busquets contra el Zamora.
La diferència, però, podria
haver estat molt més gran si no
fos perquè els castellans van atacar de forma desesperada (i efectiva) per reduir l’avantatge dels
pratencs, que va arribar a ser de
26 punts al final del tercer període. L’anotació, a més, va estar
molt repartida per part dels homes de Miret; Kriss Helmanis (16
punts), Zsombor Maronka (13
punts i 18 de valoració, MVP del
matx), Andrés Feliz (13 punts),
Marc Blanch (13 punts) i Arnau
Parrado (10 punts) van ser importants en l’estadística ofensiva.
Les úniques dues sèries d’aquest play-off de la lliga LEB Pla-

Arnau Parrado defensa un jugador del Zamora. Foto: CBP

ta que no han pogut començar
són el Pardinyes - Zornotza i el
Gijón - Menorca.
EL BBA VOL SEGUIR SOMIANT
Una categoria més avall, el BBA
Castelldefels, que va tancar el
primer tram del curs com a segon
del grup C-1 de la lliga EBA (nou
triomfs i tres derrotes), vol continuar somiant amb un possible
ascens a LEB Plata.

El rival de l’equip en aquesta
primera eliminatòria serà el Sant
Antoni Ibiza, en un partit que, si
no hi ha cap canvi, es jugarà a Eivissa el primer cap de setmana del
mes que ve. Els balears van completar un primer tram de temporada gairebé impecable, amb 11
victòries i una sola derrota (per
83-84 contra l’AE Badalonès).
El letó Toms Skuja és el seu jugador més perillós.

Segona fase
discreta de
l’FS Castelldefels
El primer equip femení
del Futbol Sala Castelldefels no està podent replicar
els bons resultats obtinguts en la
primera fase de la lliga a Segona
Divisió. De fet, l’equip que entrena Ari Santos encara no ha
guanyat d’ençà que s’ha posat en
marxa el tram que serveix per decidir quins quatre equips lluiten
per pujar a Primera.
L’equip només ha sumat un
punt (empat a dos a la pista de
l’AE les Corts UBAE de Barcelona en el darrer partit de la primera volta) i virtualment s’ha
quedat sense opcions de quedar
entre les quatre millors.
Sigui com sigui, les castelldefelenques encara han de competir les tres últimes jornades
d’aquesta atípica temporada
2020-21, durant tres caps de setmana del mes que ve. La primera d’elles farà que rebin la visita del millor equip de la categoria, el Joventut d’Elx, posteriorment visitaran Saragossa i
tancaran aquest curs amb un
partit a Can Roca contra l’UBAE.

L’AE Prat segueix
sumant i s’acosta
a la Segona RFEF

Foto: AEP

FUTBOL4Dues victòries i un
empat en els darrers tres partits
de la segona fase del curs futbolístic 2020-21 deixen l’AE Prat de
Pedro Dólera en bona situació per
evitar el descens a Tercera i assegurar-se una plaça a la Segona
RFEF de la temporada que ve.
Els potablava jugaran contra
la Peña Deportiva, rebran la UE
Atzeneta, visitaran el Valencia
Mestalla i tancaran el curs contra
l’Orihuela el mes que ve.
La UE Castelldefels, per la
seva banda, va sumar el passat
dia 25 el primer punt de la segona fase de Tercera Divisió gràcies
a l’empat als Canyars contra el Vilassar (1-1). Dos dels tres partits
de la segona volta dels grocs seran lluny de casa.
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| Edificis amb sentiments
Buildings Have Feelings Too! (“Els edificis també tenen sentiments”) és un
joc de gestió de ciutats una mica diferent. Per a PS4, PS5, XOne i XSX.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: caixaforum.org

Productora, guionista i directora de cinema, presidenta de l’Acadèmia de Cinema
Català i ara també de l’Ateneu Barcelonès
(entitat que, per cert, mai abans havia
presidit una dona). Tot això és Isona Passola (Barcelona, 1953), que acaba de rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest.
Es tracta d’un reconeixement a la seva
trajectòria com a productora de pel·lícules com Pa negre o Incerta glòria, però
també a la seva tasca al capdavant de l’Acadèmia en els últims vuit anys. Una tasca que està a punt d’arribar a la seva fi, ja
que Passola va entomar fa un mes un
nou repte liderant l’Ateneu Barcelonès i,
tal com ella mateixa ha reconegut en una
entrevista a Catalunya Ràdio, no vol ni
pot “assumir tantes responsabilitats”.

Art estatunidenc
L’exposició ‘El somni americà. Del pop a l’actualitat’,
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, ofereix una visió
general del desenvolupament de l’art gràfic als Estats
Units des del 1960 fins als nostres dies. La mostra dedica
una atenció especial a figures clau com Andy Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein i Robert Rauschenberg. Les
obres provenen majoritàriament de la col·lecció del British Museum i s’hi poden veure peces de totes les tendències artístiques sorgides al llarg d’aquests anys. Es pot
visitar de dilluns a diumenge fins al 13 de juny.

Llibres

?

I S O N A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

P A S S O L A

Ser productora, guionista i directora de cine

Ha estat presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català 8 anys

Rebre el Premi d’Honor del BCN Film Fest

QUÈ HA FET

Fa un mes va començar a presidir l’Ateneu Barcelonès

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Felicitacions i desitjos de sort i encerts

La feliciten pel premi i l’encoratgen en la seva nova etapa

Música

Pelis i sèries

Consumits pel foc
Jaume Cabré

Sopar amb batalla
Jordi Casanovas

V.E.H.N.
Love of Lesbian

Una joven prometedora
Emerald Fennell

L’Ismael, professor de llengua i literatura, es troba un dia amb una antiga veïna.
A poc a poc, comencen a intimar, fins que
una altra trobada aparentment casual, ara
amb el conserge de l’institut on treballa,
porta l'Ismael a una situació límit, de conseqüències traumàtiques. L’autor de Jo
confesso torna a les llibreries amb una novel·la imprescindible per Sant Jordi.

La Cris i el Dani s’estimen, s’acaben de
comprar la casa dels seus somnis i estan
a punt de fer el pas per crear una família. Els amics de la Cris estan convidats a
sopar a casa seva, malgrat que no els caigui gens bé el Dani. Potser per això es
desencadenarà una autèntica lluita de
tots contra tots.
Al teatre Borràs de Barcelona.

V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia la Nada) és el
novè àlbum de Love of Lesbian. La formació liderada per Santi Balmes va gravar les dotze cançons que formen el disc
abans de la pandèmia, però no han perdut pes en el context actual. “(El disc) es
va avançar a nosaltres, ha estat més llest
que ningú”, han dit els integrants del grup
en una entrevista concedida a l’ACN.

La Cassie era una jove prometedora,
però el futur brillant que tenia al davant
es va veure truncat per un esdeveniment
traumàtic. Ara la seva vida no és com s’esperava i ha decidit fer justícia pel seu
compte, venjant-se dels culpables. L’actriu Emerald Fennell s’ha estrenat com a
directora amb un film nominat a cinc Oscars, inclosos millor pel·lícula i direcció.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Primavera: època d’al·lèrgies
Foto: Pixabay

i

SALUT

er a qui té al·lèrgia al pol·len, la primavera és sinònim de
mocs, esternuts, ulls plorosos... En definitiva, de sensacions desagradables que no apareixen als poemes dedicats a aquesta estació de l’any. El Departament de Salut de la
Generalitat, a través del Canal Salut, ofereix alguns consells de
prevenció per als al·lèrgics al pol·len. És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia per evitar estar a prop de les
plantes que el produeixen. Si has de sortir a l’aire lliure, intenta
no fer-ho a les hores de màxima concentració de pol·len: de les
5.00 a les 10.00 hores i de les 19.00 a les 22.00 hores. Evita també desplaçar-te en moto o en bici i, si vas en cotxe, no abaixis
les finestres. A casa, sobretot durant la nit, tingues també les finestres tancades. A l’hora d’estendre la roba, millor fes-ho dins
de casa perquè no s’hi acumuli pol·len.
Aquesta és la primera primavera pandèmica sense confinament domiciliari. La mascareta pot ser una aliada dels al·lèrgics,
perquè fa de barrera i evita que el pol·len entri en contacte amb
el nas. Ara bé, els ulls queden al descobert, evidentment. En
aquest cas, poden ajudar les ulleres (de sol o de veure-hi).

Les claus
TIPUS

És important saber quin tipus de pol·len et provoca al·lèrgia
per evitar estar a prop de les plantes que el produeixen

HORARI

Evita estar a l’aire lliure a les hores de màxima concentració
de pol·len: de 5 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit

HÀBITS

Estén la roba a dins de casa, tanca les finestres sobretot a la nit
i, si pot ser, no et desplacis en bicicleta o en moto

MASCARETA

Pot ser una bona aliada per fer de barrera i evitar
el contacte del pol·len amb el nas (no amb els ulls, és clar)

Foto: Pexels
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