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

8 anys

castelldefels · gavà · viladecans · el prat 
líniamar

Núm. 90 · juny 2021 · liniamar.cat 

Fo
to

: J
oa

nn
a 

C
hi

ch
el

ni
tz

ky pàgs 10 i 11

"L'Oriol Junqueras em va donar
la raó: la independència no tocava"

Entrevista a Justo Molinero, president del Grup Teletaxi

GAVÀ pàg 17

Creix el rebuig veïnal 
al projecte Pla de Ponent
amb noves protestes

A FONS pàgs 14 i 15

La política segueix
sent cosa de blancs

ESPORTS pàg 20

El Club Bàsquet Prat
torna a la lliga LEB Or

Més de 25.500 firmes contra
l’ampliació de l’aeroport

L’Ajuntament del Prat les recull mentre Gavà i Castelldefels acceptaran l’ampliació si no suposa més soroll pàgs 16 i 19

VILADECANS pàg 18

Demanen presó permanent
revisable per a l’home que 
va gravar la mort de la parella

ENTREVISTA pàgs 2 i 3

Ferran Adrià, a fons:
“Sempre dic que la
meva pàtria és el talent”



líniamar.cat
| 2

Juny 2021 Entrevista

Ferran Adrià
Cuiner i creador

“Ser de barri i arribar on he arribat
fa que la gent connecti amb mi”

Per trencar el gel: l’esmorzar,
a diferència del sopar o del
dinar, és un àpat que no

canvia gaire. Què esmorza Fer-
ran Adrià?
Per a mi també és un àpat recur-
rent. Jo esmorzo iogurt, fruita, suc
de taronja, alguna galeta... Tot molt
normal. Fora del restaurant el que
menjo és normal. 

Va néixer l’any 1962 a l’Hospita-
let. Com era aquella ciutat? 
Quan jo era un nen, l’Hospitalet era
bastant poble. Amb barris molt pe-
tits. Tota la Fira no existia. Eren
camps, horts... Tot era molt diferent
que ara. Jo vaig tenir una infància
feliç amb els meus pares i el meu
germà. Una bona infància, sense
traumes. Jugava a futbol a Santa
Eulàlia, a la posició del Xavi, al cen-
tre del camp. 

Quina és la diferència més gran
entre l’Hospitalet d’abans i el
d’ara?
Hi ha una diferència brutal. Ara, el
que era el meu Hospitalet és un
espai meravellós. Molt modern i

cosmopolita. Crec que ha estat un
canvi en positiu.

No sent nostàlgia del passat?
El que no puguis canviar no t’ha de
preocupar. Si hi havia camps, no s’hi
poden tornar a posar. 

Quina era la seva relació amb al-
tres municipis de l’àrea metropo-
litana?
Jo vivia al carrer que separava Bar-
celona de l’Hospitalet i, per tant, era
un hospitalenc bastant barceloní.
La meva generació era com ara. No
dèiem allò de “baixar a Barcelona”.
Conceptualment no hi havia dife-
rència. Potser sí que dèiem “anem al
centre” per referir-nos a anar a la
plaça Catalunya.

Quan va començar la seva pas-
sió pel món de la cuina?
En realitat, jo no tenia passió per la
cuina. Em vaig començar a buscar
la vida, quan era molt jove, i me’n
vaig anar a Castelldefels, a rentar
plats. Aleshores tenia 17 anys. Era
bastant estrany que algú marxés
amb aquella edat. Tot i això, seguia
tenint un llit a casa dels meus
pares. En aquella època a mi m’a-
gradava el que agrada a tots els
joves: sortir de festa. Però havia de
treballar. Després de Castelldefels

vaig anar cap a Eivissa, on vaig
estar treballant d’ajudant de cuina,
i a poc a poc vaig anar aprenent
l’ofici. De totes maneres, no em
vaig enamorar de la cuina fins que
vaig arribar a la Cala Montjoi, a la
Costa Brava, al Bulli, amb 22 anys. A
aquella edat jo ja era cap de cuina
i això és molt estrany, perquè el
Bulli era un restaurant molt impor-
tant i jo molt jove. 

També he llegit que la mili va ser
una bona època que el va ajudar
a aprendre a cuinar...
Per a mi va ser brutal, sí, perquè
vaig saber què volia dir portar
un restaurant, encara que fos per
a la Capitania General de l’Exèr-
cit... Tenia banquets, m’ocupava
del pressupost... Va ser molt im-
portant per a mi, sí. 

Què el va enamorar de la Cala
Montjoi? 
La cuina. Era la primera vegada que
veia parlar de cuina amb tanta pas-
sió. Vaig descobrir un món profes-
sional que per a mi era desconegut.
A la taula, quan es menjava, no es
parlava de futbol, sinó de cuina. Hi
havia una passió brutal pel que
feies. El 90% de la gent cuina per
menjar o per guanyar diners, però
aquí era diferent. En aquella època
vaig estar viatjant per França per
conèixer els millors cuiners del
món. Va ser també una fase d’apre-
nentatge i de referència. Quins eren
els millors cuiners del món? Si tu no
has vist mai el Barça, el Madrid, el
Manchester City o la Juventus, no
tens referència de què és el futbol
al màxim nivell. Doncs passa el ma-
teix amb els restaurants. Tots eren a
França i era vital visitar-los. 

Va ser d’aquella època que va
aprendre la frase “creativitat és
no copiar”. Creu que avui en dia
es copia molt i es crea poc?
Estem on estem perquè fa dos mi-
lions i mig d’anys es va començar a
innovar. De les dues grans crisis, la
sanitària i la climàtica, en sortirem
innovant. Mira la vacuna. Pel que fa
a la frase, és una metàfora que el
que ve a dir és que cal ser honest.

Tu pots copiar i la majoria de gent
copia. Simplement, i segons el meu
punt de vista, cal ser honest i dir:
“Mira, això ho he copiat d’aquí o
d’allà”. La majoria de llocs és el que
fan perquè no tenen recursos per
innovar. Jo soc un dels pocs que va
tenir la sort o la capacitat de tirar
endavant un verdader procés de
creació al Bulli, i no va ser fàcil. Vam
trigar 14 anys a oferir una cuina in-
novadora, i durant aquest temps
no vam guanyar diners. La gent co-
brava una part del sou el dia 15 i
una altra a final de mes. Això no és
treballar, això és creure en alguna
cosa més enllà... Com que fèiem
una cuina tant d’avantguarda, a la
gent li costava molt d’entendre,
però la nostra feina era crear un res-
taurant per obrir camins. 

Què vol dir amb obrir camins?
Noves tècniques, nous gustos, nous
estils... Res a veure amb el que la
gent entén per cuina. Sintetitzar tot
aquest procés de creació en una en-
trevista és impossible... Quan ho in-
tentes resumir la gent pensa: de què
em parla aquest tio? Tothom parla
de cuina perquè cuina o menja,
però si portem la cuina a un nivell
molt alt és un altre món. Per enten-
dre aquest procés de creació cal
veure el documental de 15 hores4

“De la crisi
climàtica i de la
sanitària només
podem sortir-ne
innovant”
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1. Quin és el seu grup de música preferit?
The Rolling Stones.

2. Hi ha algun aliment que detesti? 
El pebrot vermell gran.

3. Per a quina persona viva o morta li agradaria cuinar? 
Per a Pablo Picasso.

4. Digui’m un llibre que l’hagi marcat... 
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar 
El perfume, de Patrick Süskind.

5. I una pel·lícula?
Pulp Fiction.

6. Té alguna afició que em pugui sorprendre? 
Col·leccionar llapis d’hotels, tot i que amb la Covid 
ara és complicat. 

7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana 
especial per a vostè? 
El meu barri, Santa Eulàlia.

8. On li agradaria anar de vacances?
A la Costa Brava.

9. Quin és el seu màxim referent professional?
Tota la generació que va crear la Nouvelle Cuisine.

10. I en la seva vida personal?
La meva dona.

3que es va fer del Bulli: El Bulli, his-
tòria d’un somni.

15 hores? Són moltes!
No, perdona, però no! Estem en un
moment de la nostra societat on tot
són titulars i Instagram. Per estudiar
qualsevol cosa cal dedicar-li, jo què
sé, una setmana com a mínim, oi?
Doncs 15 hores no és tant per en-
tendre un procés d’anys. Si vols
comprendre alguna cosa, el que no
pot ser és que no li dediquis temps.
El concepte d’estudiar està fins i tot
mal vist. Qualsevol persona que
munti un negoci ha de saber què és
una empresa. Quanta gent que
munta una petita empresa sap què
és un balanç o un pressupost?
Ningú! El 50% de les petites i mitja-
nes empreses no duren més de cinc
anys. Per què? Per manca de conei-
xement i d’estudi. No vol dir anar a
la universitat, sinó saber el mínim i
necessari. El coneixement és vital.

Parlant d’innovar, creu que Bar-
celona és una ciutat innovadora?
Sí, el turisme va canviar la ciutat.
Amb les seves coses bones i dolen-
tes. Era una ciutat meravellosa per
viure-hi i tenia molts avantatges
competitius. Al mediterrani no hi ha
tants llocs com Barcelona i el seu es-
perit creatiu. Malauradament, amb
la Covid no sabem què passarà. Ara
és una ciutat trista, però caldrà es-
perar dos anys per veure si torna a
ser el que era, si torna a somriure.  

I què creu que passarà amb el
sector de la restauració ara que
tothom compra per Glovo? Tin-
drem ganes de tornar a anar de
restaurants?
El gran canvi l’ha produït el teletre-
ball. Abans, si la gent tenia una re-
unió, quedava a Barcelona i per
dinar. Això ja no es farà. Quan tin-
guem clar com quedarà tot el tema
del teletreball veurem què passa. El
que està clar és que una part im-
portant de la gent, almenys dos
dies a la setmana, farà feina des de
casa i això pot fer que un 10 o un
15% dels restaurants desapareguin.

La pandèmia ha afectat el seu
negoci?
Com que jo ja no tinc restaurant, no
he tingut problemes. Estem a elBu-
llifoundation i més o menys ho hem
passat bé. Hem pogut seguir amb
el 80% de la nostra activitat.

Si parlem de moments crítics en
els últims anys, hem de parlar per
força del procés independen-
tista. Com va viure aquells mo-
ments en l’àmbit personal?
Respecte a aquest tema, jo no he
tingut problemes de cap mena. Està
clar que hem viscut una situació
complexa, perquè la societat estava
molt polaritzada. Viatjo molt i quan

viatges ho veus tot d’una manera
diferent. Explicar-ho a fora és fàcil, el
que és complicat és entendre que el
conflicte es pot veure de moltes
maneres. Hi ha una gent que vol
una cosa, una que en vol una altra i
una darrera que no sap què vol...

Si em permet preguntar-li i vol
respondre-ho:  vostè què vol? 
No ho sé. Amb la situació de la
Covid i amb els milers de persones
que estan a l’atur, amb els negocis
que estan morint, crec que el que
toca ara és que l’economia torni a
ser el que era. Estem en un moment
molt fotut i tothom hauria d’anar
cap a la mateixa direcció. Crec que
hi ha consens en això. Hi ha una crisi
com mai s’havia vist. Això com s’ar-
regla? No ho sé. Els polítics hauran

de solucionar-ho, però de vegades
sembla que hi ha gent que no és
conscient que moltes persones han
perdut familiars o que hi ha altres
persones que han perdut la seva
feina després de 40 anys treballant.

Va defensar l’estatut al mateix
temps que feia una campanya
per al ministeri de l’Interior i l’E-
xèrcit. També ha dit alguna ve-
gada que se sent molt europeu.
Hospitalenc, català, espanyol,
europeu... Amb quina identitat
es queda?
Jo sempre dic que la meva pàtria és
el talent. A partir d’aquí puc dir que
em sento català, però també de
Roses [on viu actualment], de l’Hos-
pitalet... No em preocupa massa.
Sempre m’han importat més les
persones que les identitats. Pro-
curo estar bé on estic. Ara bé, és clar
que tinc un sentiment català. Vull
dir que tinc una manera de fer i
d’estimar el meu país. Però bé, últi-
mament no vull ni perdre dos mi-
nuts parlant de política... 

Doncs no en parlem més. Durant
la seva carrera ha rebut molts
premis. El Bulli va ser reconegut
cinc vegades com el millor res-
taurant del món, Català de l’Any...
Els premis sempre són positius, per-
què a la vida no tots els moments
són bonics. És cert que jo he tingut
la sort de rebre uns premis incre-
ïbles, brutals. Sempre que tens un
moment baix els premis van bé,

però jo mai he treballat pel reco-
neixement, ha estat una conse-
qüència de la meva feina. Quan
vaig aparèixer a la portada de The
New York Times va ser molt especial.
Allò, el 2003, quan no hi havia inter-
net, em va canviar la vida. 

Deia que els premis ajuden en
moments baixos. Quin ha estat
el moment més dur de la seva
carrera?
La malaltia i la mort de qualsevol fa-
miliar. Sobretot la malaltia. Els meus
pares i els meus sogres van patir
molt i va ser molt dur. En l’àmbit
professional, no em puc queixar. 

Ha rebut crítiques molt dures
que deien que la seva cuina era
massa sofisticada...
Tothom que fa alguna cosa diferent
i creativa rep crítiques. Però si surts
al carrer, al 50% li sembles simpàtic
i a l’altre 50% no, sense conèixer-te.
Un ha d’aprendre que no pot agra-
dar a tothom. No em puc queixar i
mai ho he fet, perquè en realitat he
rebut molt poques crítiques nega-
tives. És clar que afecten, aquestes
crítiques, però no s’hi pot fer res. Hi
ha gent que no està d’acord amb
els canvis i és normal. Perquè si jo et
pregunto “què vols, un ou ferrat o
una esferificació amb pèsols?”, tu
em diràs que l’ou ferrat. 

No sigui modest, a vostè la gent
l’estima molt...
Sí! En soc conscient. Potser és pel fet
que soc un xaval de barri, de Santa
Eulàlia, de família treballadora i que
ha arribat on ha arribat. Això és una
cosa amb la qual la gent connecta.
El meu pare era estucador i la meva
mare era el que es deia una ama de
casa, encara que de vegades treba-
llava en una perruqueria. La gent
diu “el Ferran no va anar a la Univer-
sitat, però ha donat classes a Har-
vard”. Puc ser un símbol per a la
gent treballadora, que pot pensar:
“Si ell ho ha fet, jo també ho puc fer”.

Ha renunciat a moltes coses per
ser el millor cuiner del món?
Segurament no he tingut una vida
personal normal. Les vacances, els
caps de setmana... Tot eren concep-
tes molt diferents del que entén la
gent. És una vida diferent, però com
he dit abans, el que no puguis can-
viar que no et preocupi.

Ja per acabar, per què va decidir
tancar el Bulli? 
El Bulli va ser un somni, però els
somnis també s’acaben. Nosaltres
volíem obrir camins i vam aconse-
guir-ho. La nostra missió es va aca-
bar. És difícil saber dir prou. A nivell
creatiu, t’has de mirar al mirall i ser
sincer per dir-te que has d’acabar. A
la vida s’ha de saber quan dir prou.
Saber quan una cosa s’ha acabat.<

“Tothom 
que fa alguna
cosa diferent 
i creativa rep
crítiques”

“Sortir a la portada de The New
York Times em va canviar la vida”

FERRAN ADRIÀ EN 10 RESPOSTES
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No caigamos en el er-
ror de edulcorar la re-

alidad con dotes de ro-
manticismo... Anna y Olivia NO SON SI-
RENAS. Anna y Olivia fueron ASESI-
NADAS por su padre, que trató de
magnificar el dolor lastrando los cuer-
pos de las niñas con un ancla que las
arrastró a 1.000 metros de profundidad.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Que una llengua com
el castellà la parlin més

de 500 milions de per-
sones no és motiu d’orgull, és el re-
sultat del genocidi lingüístic causat
per l’imperialisme. Sentir-se orgullós
de parlar castellà denigrant llengües
oprimides és el mateix que enorgullir-
se de ser blanc.

@Barcelo_neta

La família de la nena
de 15 anys del Manya-

net de Sant Andreu que
es va suïcidar dies enrere ha denunciat
l’escola als Mossos i davant el Síndic per
assetjament. Relat esgarrifós que, per
desgràcia, ens sona: escola tòxica, dis-
criminatòria... N’havíem tret pel mateix
els meus fills.

Una niña (mínimo) ase-
sinada por su padre

para herir a la madre. Una
madre de 17 años asesinada por su ex-
novio. El Cigala diciendo que las mu-
jeres denuncian “siempre por dinero”.
Ovación a Plácido Domingo, que re-
conoció abusos a unas 20 mujeres.
Esto es una mierda.

@dvidalcastell@maykanavarro @AngelaBonachera

El passat 20 de maig es va produir una troba-
da, instigada per la Fundació Catalunya Eu-
ropa, entre l’alcalde de València, Joan Ribó,
i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L’al-

calde i l’alcaldessa van tractar diverses qüestions, di-
guem-ne, d’interès mutu per a les dues ciutats en una
interessant conversa que es pot trobar a les xarxes.

D’entrada, cal destacar que fou una trobada estra-
nyament infreqüent. Fa la sensació que les dues ciutats
s’haurien de trobar més d’una manera molt més natu-
ral perquè comparteixen moltes coses, en diversos nivells.

Primer, hi ha una coincidència política evident. Des
del 2015, fa sis anys ja, les dues ciutats tenen alcaldies
a priori força alineades políticament. Els mateixos Ribó
i Colau van subratllar les seves complicitats. Tot i que
no són membres del mateix partit, tots dos són alcal-
des del canvi, que es reivindiquen fills del 15-M, i que
a més són dels pocs supervivents d’aquella onada del
2015: la majoria d’alcaldies del canvi, començant per les
de Madrid o Saragossa, van caure el 2019. 

Però més enllà d’aquesta coincidència conjuntu-
ral, Barcelona i València són dues ciutats molt pro-
peres en termes geogràfics, econòmics, històrics i cul-
turals. La història de la relació entre els dos caps-i-ca-
sal és llarga i intensa, com va recordar el moderador
de la conversa, el geògraf Josep Vicent Boira, actual
comissionat del govern espanyol per al Corredor Me-
diterrani. Això potser no es va recordar tant, però la
migració valenciana a Barcelona ha sigut freqüent i
important. I sovint també ha sigut invisible, proba-
blement per la proximitat cultural i lingüística, que ha

provocat la integració gairebé immediata dels valen-
cians a Catalunya.

Paradoxalment, només l’alcalde de València va
mencionar, un parell de vegades, la llengua i la cultu-
ra compartides. Vist en perspectiva, no deixa de ser sor-
prenent que, amb la història tan repetida de l’antica-
talanisme valencià, sigui ara l’alcalde de València qui hagi
de recordar a l’alcaldessa de Barcelona que les dues ciu-
tats comparteixen alguna cosa més. Fins i tot, hom di-
ria que aquesta insistència de Ribó de no invisibilitzar
aquest element compartit causava una certa incomo-

ditat a l’alcaldessa Colau. Però potser era només una im-
pressió equivocada. El silenci era significatiu, en tot cas.

Hi ha, sigui com sigui, molts elements de fons que
són compartits, però també una agenda més concre-
ta que és comuna, com va quedar clar en part de la con-
versa: l’eix mediterrani, les connexions ferroviàries,
la millora de les infraestructures, el paper dels ports
i els aeroports en els respectius entorns urbans i pe-
riurbans o la visió de com han de ser les ciutats de la
transició ecològica. 

I, sobrevolant tot això, la qüestió de Madrid i del cen-
tralisme madrileny. L’estat espanyol pateix articulació

radial de les infraestructures, una concentració abso-
luta del poder polític estatal i una creixent concentra-
ció també del poder econòmic i financer. Madrid, a més,
competeix de manera absolutament deslleial en matè-
ria fiscal i va concentrant més i més feines qualificades.
Tot això ha buidat ja bona part del centre de la penín-
sula per alimentar la macrocefàlia madrilenya. I ara ame-
naça també espais urbans més perifèrics com València.

Ribó va ser, de nou, força més explícit que Colau en
la denúncia de l’aspiradora en què s’ha convertit Ma-
drid. Potser Ribó és més clar perquè València és més fe-
ble que Barcelona davant el pol madrileny i, per tant,
la urgència és més gran. Però també pot ser que a Co-
lau li resulti incòmode fer aquest discurs per por de ser
identificada amb l’independentisme. Quan l’alcalde de
València va reclamar transitar cap a un model “confe-
deral”, l’alcaldessa de Barcelona va afirmar que ella de-
fensava un model “més federal” (sic). 

No deixa de ser estrany, però, que la líder més vi-
sible d’un espai polític que té com a principal propos-
ta territorial la transformació en sentit plurinacional de
l’estat no pugui articular un discurs més de fons i més
contundent davant l’evident espiral de centralització a
tots nivells en què ha entrat l’estat. Les conseqüències
polítiques d’aquesta hipercentralització són fàcils d’en-
devinar, si ens fixem en el resultat de les darreres elec-
cions madrilenyes. 

En tot cas, cal celebrar la trobada i el to de la con-
versa. I desitjar que es reforcin els vincles i contactes
entre les dues ciutats, perquè és una aliança que pot
alterar alguns equilibris.

Paradoxalment, només l'alcalde
de València va mencionar la

llengua i la cultura compartides
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La lupa

per Jordi Muñoz

Barcelona i València
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Ecologistes en Acció demanarà al Govern 
que sancioni l’Ajuntament de Gavà1

2
Les agrupacions locals de Junts s’oposen 
a l’ampliació de l’Aeroport del Prat

L’Institut Cartogràfic desvincula els 
terratrèmols de l’Abocador del Garraf

Reclamen un acord a Gavà, El Prat 
i Viladecans per l’ampliació de l’aeroport

Els Mossos controlen els accessos 
al Delta del Llobregat

El + llegit líniamar.cat

3

4
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Safata d’entrada

Durant les darreres setma-
nes hem assistit a un de-
goteig de personalitats

defensant l'ampliació de l'aeroport
del Prat. El tret de sortida el donà
en Maurici Lucena, ara president
d'Aena i dirigent socialista català
que obeeix, com és habitual, al nos-
trat concepte polític madrileny de
les portes giratòries implantades a
tots els actuals i passats monopo-
lis de l'Estat.

No volem discutir opinions
personals que tan sols es repre-
senten a elles mateixes o als seus
respectius llibres. Confrontem,
però, qualsevol decisió de les nos-
tres institucions, sigui Aena, l’Es-
tat, la Generalitat o l’Ajuntament
del Prat i traslladem l’ampli con-
sens al territori: El Prat no es toca.
De promeses, compromisos i com-
pensacions, en tenim prou, doncs
on són les mesures del Pla Delta?
Com és que llavors no s’abordà si
tan necessari i imprescindible era
aquesta proposta? 

No els creiem ni els podem
creure, ja que no ens han donat cap
argument convincent. Qui ho plan-
tegi com una pura necessitat eco-
nòmica menteix o explica tan sols
una part de la veritat. Som cons-
cients que el model centralista de
Madrid, en essència socialista, té
amplis partidaris també a Catalu-
nya. No són prou les vegades que
pensem que aquesta gran àrea
metropolitana de capital Barcelo-
na no exerceix ni un lideratge ge-

Catalunya, model Madrid?
per Gerard Valverde (Junts per Catalunya del Prat)

nerós ni té un model de país in-
tegrador i cohesionat al capda-
vant. És difícil pensar en una Ca-
talunya cohesionada sense pri-
mar les polítiques de reequilibri
territorial, tan necessàries. On
són Reus-Tarragona, Girona o
fins i tot Lleida (per cert, sense ni
la mínima connexió)? Quin mo-
del aeroportuari tenim? És ben
fàcil plantejar l’ampliació del
prat, però és mínimament co-
herent avui quan tothom hem
viatjat i hem vist aeroports fan-
tàstics i ben connectats com
Londres, París o Tòquio. Volem
una Catalunya-país, connectada
i cohesionada, una Catalunya on
dimensionem la potencialitat
de tot el nostre territori. 

Si a tot això hi sumem el pro-
cediment d’infracció obert con-
tra l’Estat per part de la Unió Eu-
ropea, l’oposició esdevé natural.
El delta del Llobregat ha sigut
trinxat per terra, mar i aire:
l’ampliació de l’aeroport, del
port, el mateix desviament del
riu, la pressió urbanística sense
límits i l’incompliment de me-
sures de protecció del medi na-
tural fan que aquest projecte si-
gui una gran aberració. 

Aquest projecte no tan sols

esdevé una amenaça per al del-
ta del Llobregat, per al Prat, Vi-
ladecans, Gavà o Castelldefels,
sinó una amenaça per a Catalu-
nya. Ataca el model econòmic i
de país que volem construir. Un
model de curta mirada que pas-
sa per damunt dels ciutadans, és
centralista i va contra el medi
ambient, o un model cohesio-
nador, de futur i de país.

Sabem que els socialistes,
siguin madrilenys o catalans,
no dubtaran a vendre un cop
més el nostre territori. Potser
després, tal com va passar amb
el desviament del riu, aconse-
guim que un tribunal ens doni la
raó un cop el mal ja estigui fet.
D’ençà que l’exconseller Calvet va
expressar la seva oposició a l’am-
pliació de la tercera pista a prin-
cipis del 2020 –fet que agraïm
enormement i que no va ser ca-
sualitat, sinó fruit d’una feina dis-
creta i silenciosa que nosaltres
hem fet fins avui–, esperem ara
que el compromís del nou Go-
vern de la Generalitat sigui clar
i intel·ligent. Garantim, però,
que nosaltres, sigui quin sigui el
cas, prioritzarem sempre els in-
teressos del Prat per damunt de
qualsevol altra consideració.
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Els semàfors

L’Ajuntament de Castelldefels ha
obert un expedient sancionador

a la UPC per unes obres sense
permís que va fer a l’Olla del Rei.
Salvem l’Olla del Rei demana al
nou rector que substitueixi el

delegat del campus i que valori
l’espai natural que té al costat. 

pàgina 16UPC

La Generalitat ha aprovat el Pla
Especial Urbanístic que ha de
servir per regular l’obertura de

nous pisos turístics a Gavà. 
Un fenomen que afecta

especialment el barri de Gavà
Mar, que concentra el 98%

d’establiments turístics. 
pàgina 17Generalitat

Aconseguit: el conjunt 
que entrena Dani Miret 

ha aconseguit tornar a la lliga 
LEB Or. Els potablava han

recuperat la categoria amb 
un equip molt jove i talentós,
però en el qual també hi ha

l’experiència de Marc Blanch.
pàgina 20CB Prat

A les xarxes

@cesc239: S’ha suïcidat un home de 58
anys quan l’anaven a desnonar de casa
seva. Mentrestant el govern espanyol vol
tombar la llei de regulació dels lloguers.

@Catinformacio: La Fiscalia demana presó
i inhabilitació per a l’exconseller d'Interior
Miquel Buch i per al mosso Lluís Escolà, que
va fer d’escorta de Puigdemont a Bèlgica.

#6AnysDePresó? #DesnonarÉsUnCrim

@marcelmauri: Avui més que mai no po-
dem deixar sola cap persona represaliada.
Amb més de 3.300 independentistes perse-
guits, cal l’amnistia i l'autodeterminació.

#Indults
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NLes millors
perles

L’atac de les gavines agressives podria ser el títol d’una
pel·lícula força dolenta, però és una amenaça real. Tal com

ha publicat Betevé, Cementiris de Barcelona aconsella els
visitants que portin paraigua per defensar-se d’aquests ocells.

Científics descobreixen que un organisme microscòpic
ha aconseguit sobreviure 24.000 anys congelat a

Sibèria, segons Current Biology. Qualsevol dia apareix
Walt Disney per aquí...

Una balena es fica un home a la boca i el torna a escopir al
mar. Li ha passat a un pescador de Provincetown (Estats

Units), que ha sobreviscut després de passar uns quants segons
a la boca de l’animal i ho ha explicat al mitjà Cape Cod Times.

Si les pestanyes llargues són símbol de bellesa, la xinesa
You Jianxia és la persona més guapa del món: se les ha

deixat créixer fins als 20 centímetres i ha aconseguit el
rècord Guinness. Li arriben fins a la mandíbula. 

LA FOTORoger Pi de Cabanyes / ACN

Estic convençuda que estareu d’acord amb mi en
valorar que la sostenibilitat és un dels reptes glo-
bals més profunds que tenim com a societat. I,
quan parlo de sostenibilitat, no em refereixo no-

més a l’impuls d’accions responsables amb el medi am-
bient –que també–, sinó a un compromís integral que va
molt més enllà. Amb la definició dels Objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, se’ns
va posar, per primera vegada sobre la taula, una agenda
concreta de propòsits que ens interpel·len individualment
i col·lectivament, en tots els àmbits, des de la salut i l’e-
ducació fins al turisme. També en la gastronomia.

Com pot contribuir la gastro-
nomia a fer més sostenible el nos-
tre planeta? Realment la gastro-
nomia pot satisfer les necessitats
actuals sense comprometre les
generacions futures? Per a mi, la
resposta és clara: sí. La gastrono-
mia té l’oportunitat de convertir-
se en una palanca d’impuls cap a
la sostenibilitat, aprofitant la seva
visibilitat com a sector clau al
nostre país, des del vessant eco-
nòmic, social i ambiental.

Amb l’impacte de la Covid-19
hem vist de primera mà la im-
portància que els negocis gas-
tronòmics siguin també sosteni-
bles des d’una perspectiva eco-
nòmica. La restauració, en par-
ticular, s’ha vist especialment
castigada per les restriccions, i ara
cal fer possible la recuperació
del sector des de la sostenibilitat.
Aquesta transformació afecta
molts dels àmbits de la restau-
ració, des de l'aprovisionament fins a la creació de l'o-
ferta gastronòmica, i cal el compromís i implicació de
tots els agents del sector per dur a terme accions que
millorin el nostre entorn, reduir el malbaratament ali-
mentari, tenir una oferta inclusiva i introduir sistemes
i processos per minimitzar l'impacte en el medi am-
bient. Una gastronomia sostenible només serà possi-
ble si els projectes culinaris i gastronòmics funcionen
sense malbaratar els recursos naturals, tenint conti-
nuïtat en el futur sense perjudicar el medi ambient o
la salut i considerant els orígens dels productes, la seva

distribució i com arriben als clients. És un canvi ne-
cessari que no pot esperar més.

Que el futur de la gastronomia passa per la soste-
nibilitat és innegable. Hi coincideixen professionals del
sector tan reconeguts com Fina Puigdevall, del Res-
taurant Les Cols. Des de l’alta gastronomia, impulsen
des d’Olot un projecte basat en la sostenibilitat i amb
l’objectiu d’arribar a ser autosuficients. Així ho va ex-
plicar en la XV Trobada Gastronòmica del CETT-UB,
en la qual va quedar palès que la sostenibilitat gastro-
nòmica no és una quimera, sinó tot el contrari. 

Una prova clara d’això és el fet que, enguany, Bar-

celona sigui la Capital Mundial de l’Alimentació Soste-
nible i la seu del 7è Fòrum Global del Pacte de Política
Alimentària Urbana de Milà, el primer tractat interna-
cional de ciutats en matèria d’alimentació. Es basa en el
paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament de
sistemes alimentaris sostenibles i impulsa l’accés a ali-
ments saludables amb l’objectiu de reduir el malbara-
tament alimentari, preservar la biodiversitat, mitigar els
efectes de la crisi climàtica i adaptar-s’hi. És una opor-
tunitat que el sector no pot desaprofitar per assumir un
compromís ferm i fomentar-lo arreu.

LA FORMACIÓ, PUNTAL DE LA TRANSFORMACIÓ
Establir i mantenir un creixement sostenible i complir
amb els ODS ens exigeix impulsar canvis en l’estructu-
ra dels negocis, en la manera de generar-los, de trans-
metre’ls i de presentar-los als clients. Per això, la trans-
formació del sector gastronòmic cap a la sostenibilitat
només serà possible si integra noves generacions de pro-
fessionals formats amb les habilitats i els coneixe-
ments necessaris. Convençuts que aquest és el camí, el
CETT-UB ha creat el Màster Oficial en Gastronomia Sos-
tenible, en el qual brindem tots els coneixements clau
perquè els professionals del present i del futur siguin ca-

paços, no només de ser part d’a-
quest canvi, sinó de liderar-lo. 

És evident que el sector té el
repte urgent de recuperar-se de
l’impacte del coronavirus. Però
cal que faci un pas més enllà i ser
capaç de posar les llums llargues
per poder albirar com ha de ser la
gastronomia del futur. En aquest
horitzó s’hi troba la innovació, l’e-
conomia circular, l’accessibilitat i
la responsabilitat social. És, jus-
tament en aquestes variables, on
s’ha de centrar la formació actual.

La Covid-19 ens ha obligat a atu-
rar-nos i ha suposat una gran opor-
tunitat per repensar cap a on ha d’a-
nar el sector i per projectar com el
volem. Cal no oblidar que la ciuta-
dania cada vegada és més exigent
i que demana a la restauració com-
promís, transparència i ètica com
a base de la seva activitat. Les no-
ves ofertes han de respondre a
aquestes noves demandes. La re-

cuperació de la normalitat suposarà el ressorgiment de
la gastronomia. Serà el moment oportú per fer-ho amb
consciència i amb la voluntat d’assumir el gran repte de
la integració de la sostenibilitat en el model de negoci.

Ho reitero. A casa nostra, la gastronomia té la gran sort
de comptar amb molts i bons referents, que ja han demostrat
que el plaer gastronòmic pot –i ha de ser–sostenible. Que
no és un objectiu per al dia de demà. Que ha de ser una re-
alitat de present. I que només depèn de la nostra voluntat.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Mirada pròpia

per Maria Abellanet

La sostenibilitat, el futur de la gastronomia
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@anticuarenta: Si llama muchísimo la
atención es bastante probable que sea
venenoso. Válido para setas, ranas, sapos
y personas.

@CarlaVall: Quan mor un home de ma-
nera violenta, el més probable és que ho
faci a mans d’un altre home. Sou el 90%
del problema.

@AlvaroMunyoz: Com? Que una cala des-
coneguda –tu en dius “caleta”– que has tro-
bat gràcies a visitcostabrava està tota plena
de gent quan tu hi arribes? Me’n faig creus.

Flaixos

El dubte plana. Quina serà la concreció del model
econòmic i fiscal en les polítiques públiques del
nou Govern de la Generalitat de la 13a legislatu-
ra? Quin serà el model de serveis públics respecte

de les externalitzacions? Cap a qui i cap a on s’adreçaran les
mesures de rescat econòmic? El compromís expressat pel
president Aragonès de complir l’acord amb la CUP-Gua-
nyem, amb mesures concretes de base anticapitalista, es
manté amb ferma paraula, però el fet que hagi nomenat un
conseller d’Economia de perfil clarament neoliberal, a pro-
posta de Junts, obre tots els interrogants i alertes. Des del
carrer i des de la institució cal estar vigilants a les decisions.
Des del carrer no s’ha parat mai de fer-ho: les plataformes
i moviments a favor dels serveis públics i d’una economia
alternativa treballen incansablement, governi qui governi.
Les lliçons de la pandèmia no poden ignorar-se i seria un
greu error intentar rescatar l’economia aplicant les fórmules
que ja s’han demostrat ineficaces. Aquests dies mateix, amb
la flexibilització de les normes preventives, són moltes les
convocatòries de mobilitzacions en defensa dels serveis pú-
blics, i també en defensa de les pensions dignes. Les de les
pensions apunten l’Estat, contra un Pacte de Toledo abso-
lutament impropi d’un gobiernoque s’autoanomena pro-
gressista. Les dels serveis públics apunten clarament la Ge-
neralitat. Les mobilitzacions mai s’han aturat, malgrat les
restriccions, especialment les d’emergència, antirepressi-
ves i contra els desnonaments. De mica en mica l’organit-
zació i la veu popular recupera altra vegada el carrer.

Sovint es vol fer creure que és indiferent quina opció o
model econòmic s’esculli, que totes són vàlides, com si es trac-
tés d’escollir entre una carta de colors. Però no és així. Les
opcions neoliberals no serveixen per rescatar l’economia i
la vida de totes, ni serveixen per salvar el clima i el planeta.
Ja ho hem pogut comprovar durant molts anys i no és gens
intel·ligent tornar a aplicar les fórmules que ja s’han demostrat
fallides. El capitalisme és depredador i s’alimenta de rebentar
els drets de la majoria per sostenir els privilegis d’una mi-
noria. No només és un sistema injust, sinó que és ineficaç,
i en comptes d’aconseguir que cada vegada hi hagi més per-
sones al bàndol de la riquesa aconsegueix tot el contrari.

El que es faci al Govern i al Parlament, ara que comen-
ça un nou cicle, determinarà el present i el futur del país i
de les nostres vides. I no serà el mateix país ni les mateixes
vides si les decisions es prenen amb una perspectiva neo-
liberal o amb una perspectiva anticapitalista. Fa dies, des
del nostre mitjà públic de televisió, TV3, es va emetre un con-

tundent documental a Sense Ficció que ho exemplificava
amb rigorositat, en el cas de les elèctriques. L’objectiu del
sector públic és servir els drets de les persones. L’objectiu
del sector privat lucratiu, no social ni comunitari, és servir-
se de les persones i dels recursos per acumular beneficis i
augmentar les fortunes de les oligarquies. Així que no, no
serà el mateix. No serà el mateix si ara trinxem el territori
plegant-nos als interessos dels grans oligopolis de l’Ibex que
si planifiquem i impulsem una transformació econòmica
arrelada, al servei de la gent, de la seva sobirania, i assumint
els reptes climàtics que té el país i el planeta. Tampoc tin-
drem el mateix país ni les mateixes vides si afrontem l’ha-
bitatge com un negoci per a protegir els interessos de bancs,
fons voltors i grans tenidors que si l’abordem com un dret
bàsic a defensar. No serà el mateix, ni per al present ni per
al futur, invertir en fortunes privades o invertir en serveis
públics per a tothom. No serà el mateix futur, especialment
per als infants i joves a qui les crisis econòmiques, climà-
tica i ara la pandèmia estan deixant un present i futur in-
cert, de risc. No serà el mateix deixar la gestió dels submi-
nistraments bàsics per fer-hi negoci o per garantir drets, ni
fer polítiques educatives segregadores que fer-les inclusi-
ves. Ni, en definitiva, posar al centre de la política el capi-
tal o posar-hi la vida de totes.

I en aquesta disjuntiva hi ha un element puntal. Els ser-
veis públics. Els serveis públics són un dels pilars fonamentals
per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i d’accés als drets
bàsics, sense deixar ningú enrere. Són estructura de repú-
blica i llibertat. Ja ho sabíem, però la pandèmia encara ho
ha fet més evident. I no pot ser ni que en faltin o no siguin
de qualitat ni que les condicions laborals de les persones que
els sustenten siguin precàries. Ni pot ser que aquests ser-
veis no siguin de gestió pública. No pot ser que allò que és
essencial per a la vida depengui del mercat i de l’especula-
ció del capital. Per això cal blindar aquells serveis que ja són
de propietat i de gestió pública, així com recuperar la ges-
tió pública i comunitària de tots aquells que ara són gestionats
per empreses que busquen enriquir-se a costa d’allò que és
vital per a totes i tots. I això hauria de ser possible fer-ho tant
als ajuntaments com a la Generalitat, massa experta en ex-
ternalitzacions i retallades des de l’època de Mas.

Per això, en aquest nou cicle que comença, el model
compta. El servei al país per fer possible avançar en drets
nacionals i en drets socials s’ha de produir alhora en els
dos eixos, i alhora des dels dos àmbits motor: des de dins
i des de fora de les institucions.

No pot ser que allò que 
és essencial per a la vida
depengui del mercat i de
l'especulació del capital.

Per això cal blindar
aquells serveis que ja són

de propietat i de gestió
pública, així com

recuperar la gestió pública
i comunitària de tots
aquells que ara són

gestionats per empreses
que busquen enriquir-se 
a costa d'allò que és vital

“

“
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Tribuna

per Dolors Sabater

Serveis públics, puntal de drets
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Justo Molinero
President del Grup Teletaxi

"Defensaré Catalunya aquí, 
allà on vagi i davant de qui sigui"

El seu nom és sinònim de
ràdio. Però si no s’hagués
dedicat a aquest ofici, què li

hauria agradat ser? Quins eren
els seus somnis de nen?
Jo era mecànic des de petit, i quan
vaig arribar a Barcelona vaig treballar
en un taller al carrer Wellington: el ta-
ller de Pepito Domènech. D’allà vaig
anar a la Renault i a la mili. Després
de la mili, un amic que tenia un pare
taxista em va explicar que en aquella
feina es guanyaven diners i alesho-
res vaig comprar el taxi i vaig llogar
una llicència. Van ser 12 anys treba-
llant com a taxista, fins que Barce-
lona es preparava per al Mundial de
futbol de 1982 i deien que vindria
molta gent. Llavors vaig pensar: “I si
muntem una ràdio dedicada només
a què la gent pugui recuperar objec-
tes perduts als taxis?”. Aquesta va ser
la idea original. 

Abans de parlar de la ràdio... Com
era la Villanueva de Còrdova d’on
va decidir marxar amb 18 anys? 
Aquella Villanueva no té res a veure
amb la d’ara. Gràcies a la gent que
vam haver de marxar-ne, els que

s’hi van quedar van tenir més feina.
Jo era un xaval que tenia somnis. Hi
havia la cooperativa d’oli Villanueva
i vaig treballar-hi durant l’hivern. Em
pagaven 167 pessetes cada dia... De
cobrar 100 pessetes a la setmana al
taller a allò... Però treballava al taller
8 hores i després anava a la coope-
rativa. Era molt fotut i vaig pensar:
“Jo a la fàbrica no torno més!”. L’any
següent, cap al mes de novembre,
quan s’acostava el moment de tor-
nar a la cooperativa, vaig proposar
al meu pare venir cap a Catalunya.
Ell tenia un germà a Santa Coloma,
em va fer cas i vam venir. 

Va marxar de Còrdova per gua-
nyar-se la vida.
Sí, sí. A l’autocar que ens portava
des de Villanueva cap aquí pensava:
“La terra que em doni l’oportunitat
de desenvolupar-me com a per-
sona serà la meva terra”. Va ser Ca-
talunya, i la defensaré aquí, allà on
vagi i davant de qui sigui.

Què el va sorprendre més de la
terra a la qual arribava?
L’autocar que ens portava es va es-
patllar a València i el vam arreglar
uns familiars i jo mateix. Quan vam
arribar a Santa Coloma vam cobrar-
li al conductor el mateix que havíem
pagat pel bitllet. Vam anar a la ram-

bla Sant  Sebastià, a casa, a dormir. I
l’endemà al matí hi havia molt soroll,
cap a dos quarts de sis. No sabia què
passava. Vaig mirar per la finestra.
Era gent que anava a treballar a una
fàbrica tèxtil... No m’ho havien dit
això! Perquè és clar, a les sis del matí
al meu poble encara estàvem valo-
rant si anàvem a dormir després de
la festa [riu]. Llavors vaig dir-me:
“Compte que aquí no regalen res”. 

Com era la Santa Coloma dels
anys 70? Hi havia relació amb els
altres municipis de l’àrea metro-
politana?
La rambla Sant Sebastià encara no
estava asfaltada. Era una Santa Co-
loma molt desconeguda, i la con-
nexió amb Barcelona era a través
de l’autobús SC. Després hi havia un
altre autobús, l’SM, que anava a

Montgat. No hi havia més conne-
xions. Era com la relació que tenim
ara amb Montcada, que és la po-
blació limítrofa amb Santa Coloma
però no hi ha relació. Sembla que
vivim d’esquena. El metro ens ha
apropat, però encara estem una
mica aïllats. Hi ha moltes coses a fer.
Però és cert que Santa Coloma ha
canviat molt.

En què ha canviat més?
Ara la gent està contenta i té orgull
de pertinença. Hi ha barris molt ar-
reglats, com el de Singuerlín, o l’a-
vinguda de la Pallaresa, que fins fa
poc era una zona marginal. Jo m’es-
timo molt aquesta Santa Coloma. A
la d’abans t’havies de buscar la vida.
Recordo que quan el metro arribava
a Sant Andreu jo anava caminant
cada dia fins allà per estalviar-me el
bitllet de l’autobús. Cada dia!

Abans parlava de quan treba-
llava de taxista i de mecànic. Què
li va ensenyar aquella època? 
Jo soc una persona que sempre
m’ha agradat fer la feina millor que
ningú. És el meu lema. No entenc la
gent que s’aixeca i va a treballar mi-
rant cap a un altre costat. Si faig d’o-
perari, intento arribar a encarregat.
I quan era mecànic feia el mateix. Al
servei militar vaig ser el xofer del ge-

neral governador de Barcelona, don
Ángel Vega Franco... Això era molt
complicat per a un tio que havia
vingut de fora. Quan vaig muntar
l’emissora de ràdio vaig pensar que
havia de ser l’hòstia, perquè si no,
no sé quin sentit tenia. Jo no he
nascut per fracassar. 

Com va néixer la ràdio?
Em va costar molt. Vaig anar a l’A-
juntament de Barcelona i em van
dir que havia de demanar una lli-
cència, i jo vaig pensar: “A la merda
el projecte!”. Però després em vaig
dir: “I si munto la ràdio en plan pi-
rata, què passa?”. Per fer-ho, em
vaig vendre la llicència del taxi, que
aleshores ja era meva. Els meus
pares es van enfadar molt. Vam
tirar endavant quatre anys, però el
1986 ens van tancar la ràdio. Res és
fàcil. Per sort, ja teníem prestigi.

Com li van clausurar la ràdio?
Jo feia un programa des de les sis
del matí fins a la una. A les nou es va
presentar la policia nacional per tan-
car l’emissora. Jo ja ho sabia, perquè
m’havien fet un chivatazo. La policia
no tenia ni puta idea de com fun-
ciona una ràdio, perquè nosaltres
seguíem emetent des del Tibidabo.
Vam agafar els trastos i vam seguir
en antena. I vam convocar una4

“A la presó mai 
hi ha hagut gent
tan honrada 
com aquests
independentistes”

A. Nadeu / A. Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
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1. Quin és el seu músic preferit? 
Rocío Jurado. Però la meva filla, des d'Austràlia, em va
ensenyar els Stay Homas i també em van agradar molt.

2. I el seu menjar favorit? 
El gaspatxo. I el pernil amb pa amb tomàquet, és clar!

3. A qui li agradaria entrevistar? Sigui viu o mort...
Voldria que tornés un dia a la ràdio l'Oriol Junqueras.

4. Digui’ns un llibre que l’hagi marcat...
La vida no regalada, de Luis Cabrera. M’ha agradat molt.

5. I una pel·lícula? 
Esa voz es una mina.

6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre?
Jugar a billar.

7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana 
especial per a vostè?
M’agrada Montcada, Santa Coloma, Badalona... 

8. Digui’ns un lloc on passar les vacances... 
A Austràlia, per veure la meva filla.

9. Quin és el seu màxim referent professional?
Luis del Olmo.

10. I un referent en la seva vida personal?
La gent que creu en ella mateixa, que tira endavant.
Aquesta és la meva gent.

3manifestació davant de la seu del
governador civil, al Pla de Palau,
perquè ens reobrissin la ràdio. És
veritat que no teníem concessió,
però perquè no ens l’havien volgut
vendre! A la manifestació hi havia
taxistes i oients de la ràdio... Alesho-
res ja teníem quasi 250.000 segui-
dors. La manifestació anava des de
Colom fins al Parc de la Ciutadella... 

Quan ja van tenir la llicència,
emetien a Catalunya, al País Va-
lencià i a l’Aragó. Vostè ja tenia
una idea dels Països Catalans? 
I tant! Tenia clar que la nostra emis-
sora no s’entendria a altres llocs d’Es-
panya. Sobretot per la nostra manera
de ser. Nosaltres no tenim gaire a
veure amb la resta d’Espanya. 

Què vol dir?
Tenim una manera de fer, de treba-
llar, d’estalviar, de ser responsables...
Som persones de paraula, que
complim. Som persones amb seny.
Això a altres llocs no passa. 

Ara que parla d’identitat, com ha
viscut durant aquests anys el pro-
cés independentista? A banda
d’haver escrit un llibre junts, vostè
és amic d’Oriol Junqueras...
Recordo que un dia, quan ell encara
era lliure, vaig dir-li: “La independèn-
cia sí, però ara no toca”. Ell em va res-
pondre: “T’entenc i et dono la raó,
però ara m’he posat aquí i he de tirar
endavant”. Més tard, quan ja era a la
presó, ell em va dir: “Quanta raó te-
nies quan deies que no era el mo-
ment”. Puigdemont va tirar pel dret,
però altres s’haurien esperat.

Per què diu que no tocava?
La gent s’havia de preparar. Sembla
que si ara hi hagués un referèndum,
podria sortir el sí amb un 52%. Però hi
ha un 48% que diu que no vol la in-
dependència. Catalunya és qui més
aporta a Espanya i a canvi rebem
quatre cèntims. El que tenim  per
pagar les nostres despeses ens ho
donen amb interessos. Per això, el
primer que cal fer és reclamar la
hisenda pròpia. Després altres
competències... I a mesura que en
tinguéssim més baixaria el nivell
de demanda d’independència. 

No tot són les competències.
Cert. A mi Jordi Pujol em va ense-
nyar què era el sentiment de perti-
nença a un lloc. Vaig marxar de
Villanueva i no entenia el sentiment
d’estima al país que tenia Pujol. Ara
em sento un ciutadà d’aquí. Però si
estimes la teva terra, no has de des-
estimar la dels altres. Si Catalunya va
a més, Espanya anirà millor. 

Vostè no és independentista, és
clar.
Jo no, però entenc perfectament els
que ho són. No pot ser que a les es-

coles d’aquí els alumnes s’hagin de
pagar els ordinadors i altres els tin-
guin subvencionats. Ara bé, de la
mateixa manera que Catalunya
aporta molt a Espanya, també s’ha
de dir que Catalunya s’ha construït
en part amb diners d’Espanya. 

Què en pensa dels que diuen que
l’independentisme ha fracturat
la societat catalana?
Potser hi havia una època en què
passava una mica, però avui dia la
gent ja entén que això és fals. 

Vostè està a favor de donar l’in-
dult als presos?
Hi estic a favor, però serà compli-
cat... El primer que haurien de fer
tots els espanyols és canviar la
Constitució del 78. Una altra cosa

que crec que hauria de passar és
que els presos demanessin perdó
per poder sortir al carrer. Però és clar,
si ho fessin es buscarien enemics
arreu del món. Sigui com sigui, crec
que a la presó mai hi ha hagut gent
tan honrada com aquest grup d’in-
dependentistes.

I amb els exiliats, què cal fer?
S’han de presentar davant dels jut-
ges i adaptar-se a la llei. Em sap greu
per la Marta Rovira, perquè també li
tinc afecte, però si tornen ja saben
el que els toca. 

Deixant la política i tornant a par-
lar de la seva faceta personal... El
2006 va rebre el Premi Ondas.
Creu que va arribar massa tard
aquell reconeixement?
No soc una persona que em posi
davant del micròfon per rebre pre-
mis. El millor reconeixement és el
del públic. Si jo vaig pel carrer acom-
panyat del locutor que vulguin, a
quin dels dos creuen que coneixerà
la gent? El millor premi són els nos-
tres 400.000 oients.

Quina creu que és la clau d’a-
quest èxit?
Fer la ràdio que l'oient vol. En altres
ràdios, el locutor fa el que li dona la
gana, dona la notícia que vol...  Nos-
altres fem una ràdio a mida dels
nostres oients... Jo veig que hi ha rà-
dios on hi ha tertulians que saben
de tot. La gent ja està una mica farta
d'aquests programes.

La seva ràdio és un emblema cul-
tural que ha arribat a comunitats
a les quals altres emissores no ar-
riben.
És possible. Però nosaltres posem
més música en català que Catalunya
Ràdio, per exemple. La llei diu que jo
he de posar música en català, d’a-
cord. Però a Catalunya Ràdio no sé
què li diuen... Estic segur que si poso
una cançó dels Pets agradarà, però
si he d’escollir entre els Pets i la Pan-
toja, no hi ha dubte: posaré dues ve-
gades la Pantoja i una vegada els
Pets. És el que la gent vol. 

Creu que falten projectes com
Radio Teletaxi que arribin al  “pati
del darrere” –tal com se senten al-
guns– de Barcelona?
Segurament. L'alcaldessa de Barce-
lona diu que vol fer que es pugui ar-
ribar d'un lloc a un altre de Barcelona
en 15 minuts, i això no és possible.
Barcelona necessita un alcalde obert
a la resta d'alcaldes de l'àrea metro-
politana. Falta comunicació i falten
regidors a l'Ajuntament de Barce-
lona nascuts a fora de la capital...
Crec que aquest perfil podria apor-
tar moltes coses. Estem parlant d'un
milió i mig de ciutadans entre l’Hos-
pitalet, Badalona i Santa Coloma, i
potser la meitat van a Barcelona cada
dia, sobretot per raons de feina. I a
aquesta gent se l’ha de comprendre.

Potser caldria un superajunta-
ment de tota l’àrea metropoli-
tana.
El que caldria és aprofitar un edifici
gran, posar-hi tots els alcaldes a dins,
tancar la porta i no obrir-la fins que
no haguessin aconseguit posar-se
d'acord [riu].

El lema de la seva ràdio és “lo nu-
estro”. Creu que cal reivindicar
més precisament això, les identi-
tats d’aquestes ciutats?
No ho sé, jo els puc parlar del que
fem nosaltres a la ràdio. Diem “no
sufras, no padezcas, ilusiónate”; “hay
que dar ideas, no problemas”; “la
vida es una obra de teatro que no
permite ensayos, por eso canta, ríe,
baila, llora y vive intensamente”... 

Són missatges molt vitalistes. No
xoquen amb el moment de pan-
dèmia que estem vivint?
Això sembla que ja està bastant
controlat. Hem de ser optimistes i
mirar endavant, si no estaríem més
que fotuts. Al coronavirus també el
guanyarem. Hem estat molt mala-
ment, les hem passat molt putes i
segurament encara ens queda un
tros de camí... Jo me n’he anat a dor-
mir i m'he llevat alguns dies sense
haver dormit ni una hora. Aquí
tenim 28 treballadors i això a mi em
pesa molt. Però vull ser optimista i
mirar el món de forma positiva. Ens
en sortirem segur i ja està.<

"No he nascut 
per fracassar: 
jo vaig muntar 
la ràdio perquè
fos l'hòstia"

"Radio Teletaxi posa més música
en català que Catalunya Ràdio"

JUSTO MOLINERO EN 10 RESPOSTES
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Des de l’1 de juny està en marxa una nova edi-
ció de l’Innobus, una iniciativa de l’Innobaix i
l’AMB, a través de l’Agència de Desenvolu-
pament Econòmic,  que vol apropar els joves
emprenedors a l’ecosistema empresarial del
territori metropolità amb unes rutes en bus.

L’Innobus permet que els joves postuni-
versitaris impulsin els seus projectes laborals i
que les empreses es puguin beneficiar de les
noves idees i el talent que aquests aporten. La
ruta d’enguany porta els participants per em-
preses de la metròpolis de Barcelona. Aques-
tes els plantejaran reptes a resoldre sobre una
necessitat o problemàtica de la seva organit-

zació o sector. Dividits en vuit equips de qua-
tre persones, i amb el suport de tallers forma-
tius, els joves hauran de donar resposta a
aquests reptes amb una idea de negoci inno-
vadora i viable. La ruta s’acabarà l’1 de juliol
amb un acte on un jurat professional escollirà
la millor idea. L’equip guanyador viatjarà a
Brussel·les per conèixer les oportunitats que
hi ha per als joves emprenedors en aquesta
ciutat. Algunes de les empreses que formen
part del projecte són Desigual, Mesoestetic,
Aigües de Bcn, Lipotrue, Gasol Fundación,
Schneider, Nhood i Múnich, Once, Silence,
MWC, Bcn Tech City i Port de Barcelona.5

InnobusMetropolità: unir els joves
emprenedors amb les empreses

FPro: entrar al món laboral
amb la formació professional
Ocupació
L’AMB i la Fundació BCN Formació Pro-
fessional continuen treballant en l’impuls i
la promoció de la formació professional per
tal que sigui una de les millors eines perquè
els joves puguin accedir al mercat laboral.
El passat mes de maig ja es van fer les pre-
inscripcions dels cicles formatius de grau
mitjà i els de grau superior.

Des de fa temps s’ha fet evident que la
formació professional és una opció sòlida i
efectiva per trobar una bona feina i de ma-
nera ràpida. Les dades d’inserció laboral ho
mostren, ja que el 55% de joves que estu-
dien formació professional als centres de la
metròpolis de Barcelona troben feina du-
rant els nou primers mesos després d’haver-
se graduat, segons el darrer Anuari de l’FP

i del Mercat de Treball de la Fundació BCN
Formació Professional. En el cas de l’FP
dual, que combina la formació als centres
educatius amb l’activitat a les empreses, el
70% dels graduats a Catalunya troben feina
en el mateix període de temps.

OFICIS DE FUTUR
La formació professional és una aposta molt
vàlida per als joves que vulguin estar prepa-
rats per als oficis del futur, que són els de sec-
tors emergents com la logística o la indústria
4.0. Al mateix temps, cicles formatius com
els de jardineria o fusteria garanteixen seguir
aprenent feines més clàssiques per les quals
hi ha molta demanda. 

En aquest escenari cal destacar que la
formació professional té presència en 25
dels 36 municipis de l’AMB, amb 22 famí-

lies professionals diferents i 139 titulacions.
Una altra xifra positiva és la del 55% de gra-
duats que troben feina, un número que ar-
riba al 70% en les titulacions industrials.
Això ha fet que el nombre de persones ma-
triculades hagi crescut un 60% al conjunt de
l’AMB des del 2004 i un 10% des del 2013.

D’altra banda, un altre aspecte que cal
considerar és el del gènere, ja que cal seguir
apostant per la igualtat entre homes i dones,
tant a la formació professional com al món
laboral. Segons el darrer Anuari de l’FP, el
57% dels estudiants de formació professio-
nal són homes i el 43% són dones. A més, es
perpetuen els estereotips de gènere, i és que
en sectors com l’energia, la informàtica, la
mecànica o el transport hi ha menys del
10% de dones. La situació és similar per als
homes en el sector de les cures.5
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Contingut patrocinat per l’AMB

FLAIXOS

L’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB impulsa un
projecte d’assessorament a em-
preses metropolitanes per tal que
aquestes maximitzin el rendiment
de les seves inversions. Es tracta
de l’ARIE (Atracció i Retenció
d'Inversions Empresarials), que
acompanya les empreses quan es
proposen reinvertir recursos per
tal de créixer estratègicament,
desenvolupar noves línies pro-
ductives de negoci o establir nous
processos. És a dir, es busca maxi-
mitzar els resultats de les possibles
inversions minimitzant els riscos.

En aquesta línia, els equips
tècnics de l’Agència de Desenvo-
lupament Econòmic de l’AMB
fan un acompanyament indivi-
dualitzat a les empreses en la pla-
nificació, organització i cerca de
recursos perquè puguin fer inver-
sions que consolidin el seu crei-
xement empresarial.5

Assessorarempreses
perquècreixin

El programa d'educació am-
biental de l'AMB Compartim
un Futur té com a objectiu sen-
sibilitzar i educar en qüestions
relacionades amb el medi am-
bient i fomentar hàbits soste-
nibles oferint a la ciutadania les
eines i els valors necessaris per
aconseguir-ho. De fet, l’entitat
metropolitana fa més de 20
anys que porta a terme propos-
tes d’educació ambiental sobre
el tractament dels residus, la
depuració d'aigües residuals o
les platges.

Així doncs, l’objectiu és donar
a conèixer la tasca de l’AMB en
matèria de sostenibilitat i esti-
mular la participació ciutadana
en aquesta qüestió. Un dels pi-
lars de Compartim Futur és el
d’oferir un nou servei d’asses-
sorament per a centres educa-
tius, associacions, entitats o
qualsevol persona interessada
en el programa.5

Per un futur
sostenible

iMÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat

Telèfon:93 223 51 51
Xarxes:@AgenciaEconAMB

impuls internacionalització
empreses555AMB

Emprenedoria i innovació
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Model econòmic
Els nous temps exigeixen tenir una
mirada àmplia i transversal de la reali-
tat econòmica. Això ha fet que des de
l’Agència de Desenvolupament Eco-
nòmic de l’AMB s’aposti clarament
per fomentar l’economia cooperativa,
social i solidària amb un programa es-
pecífic que té una línia de finançament
i subvenció per a nous projectes locals. 

Aquesta economia està vertebrada
en tres grans eixos: gestió democràtica
i participativa; posar l'economia al ser-
vei de les persones i gestionar els re-
cursos equitativament i de manera
sostenible.   

En aquesta línia, l’Agència de Des-
envolupament Econòmic de l’AMB
busca potenciar aquest tipus d’econo-
mia com a eina de desenvolupament
local  i de cohesió social de la societat
metropolitana. Dit d’una altra manera,
fomentar la innovació social i el desen-
volupament d’activitats econòmiques
amb perspectiva social i comunitària i
que generin llocs de treball, fonamen-
talment de caràcter estable, i que des-
envolupin models de negoci orientats a
la satisfacció de les necessitats socials
del mateix territori. En aquesta línia, es
posa el focus en atendre les diverses ne-
cessitats socials del territori, que inclo-
uen les persones en risc d’exclusió

social, les persones discapacitades, les
necessitats educatives i culturals, l’ali-
mentació o la cura de les persones,
entre d’altres. 

Tot plegat es fa amb la vista posada
en augmentar l’autoorganització de la
societat civil per enfortir els vincles co-
munitaris del territori i, al mateix
temps, augmentar considerablement el
paper i el pes de l’economia coopera-
tiva, social i solidària en les dinàmiques
econòmiques com una de les respostes
als nous desafiaments en la creació d'o-
cupació i riquesa. Uns nous desafia-
ments com ara la transició verda,
l’empoderament de la dona en les or-
ganitzacions o fer visible la importàn-
cia de les cures.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes
són entre altres, associacions i funda-
cions, cooperatives, societats laborals,
mutualitats, empreses d’inserció, centres
especials de treball o persones físiques
o jurídiques en procés de constitució
d’una cooperativa.

PRESSUPOST DE 100.000 EUROS 
Els projectes subvencionats, tant a l’e-
dició de l’any 2019 com a la del 2020,
van ser un total de 18 en cada cas. Els
projectes, pel que fa al 2019,  tenien re-
lació amb els sectors de la producció i
distribució agroalimentària, el suport i
l'assistència a col·lectius de risc, l'edu-
cació, les indústries creatives i l'econo-

mia verda i circular. La mitjana de les
subvencions va ser de 6.000 euros per
projecte. En el cas del 2020, els 18 pro-
jectes també van rebre una subvenció
mitjana similar, i la seva temàtica es va
centrar, principalment, en els àmbits de
les persones en risc d’exclusió social,
producció i distribució agroecològica,
serveis ambientals, mediació, cura de
gent gran, serveis comunitaris i educa-
ció. Parlant de casos concrets que van
rebre ajudes econòmiques, es pot citar

la gestió de residus, la producció de pa
ecològic o la formació en els tallers de
mecànica i tapisseria.

Pel que fa a la nova convocatòria
d’aquest 2021, que es va obrir el passat
mes de maig, el pressupost és de
100.000 euros i l'import dels ajuts pot
cobrir el 80% del cost de les despeses
subvencionables, fins a un màxim de
6.000 euros. Un dels principals criteris
de valoració serà que els projectes for-
min part dels àmbits de la cohesió so-

cial, la transició verda o la digitalització.
Un altre element que cal destacar és l’a-
posta d’aquesta convocatòria per miti-
gar els efectes de la pandèmia del
coronavirus. S’han adaptat les bases per
incloure activitats pal·liatives i cobrir
despeses sanitàries. És per aquest motiu
que es valoraran molt aquelles activitats
que ajudin a revertir aquesta crisi. 

“REEQUILIBRI TERRITORIAL”
Aquesta aposta decidida de l’AMB,
destaca la vicepresidenta de Desenvo-
lupament Social i Econòmic de l’enti-
tat metropolitana, Montserrat Ballarín,
serveix per “impulsar unes pràctiques
econòmiques de base solidària que
contribueixen a reforçar la societat me-
tropolitana i a igualar el suport públic
de què disposen aquests projectes en
els diferents municipis metropolitans”. 

Al mateix temps, Ballarín remarca
que aquesta iniciativa, a banda de ser
una política de desenvolupament so-
cioeconòmic, també té molta impor-
tància perquè és “una acció de
reequilibri territorial”. Tot plegat en
un context on, per culpa de la crisi
causada per la pandèmia, l’economia
social i solidària paral·lelament ha
passat a formar part de les estratègies
que l’AMB impulsa per tal de fer
front a la necessària reactivació eco-
nòmica i a la protecció social de tot el
territori metropolità.5

Fomentant l’economia 
social i cooperativa
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L’AMB potencia aquest
tipus d’economia com a

eina de desenvolupament
local i de cohesió social

impulsAMB555innovació
economies emergents
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Són sis. Beatriz Silva (PSC),
Chakir El Homrani (ERC),
Najat Driouech (ERC),
Basha Changuerra (CUP),

Ignacio Garriga (VOX) i Jessica
González (comuns). Són sis de 135.
El 4,4%. Aquesta és la represen-
tació actual de persones no blan-
ques al Parlament de Catalunya.
Les similituds entre elles, tant
polítiques com ideològiques, són
escasses, però el fet de viure en una
societat com la catalana les fa
compartir almenys una expe-
riència: el racisme. Algunes són
nascudes a Catalunya de pares mi-
grants, altres tenen un dels dos
progenitors nascut en un altre
país. Algunes van venir a estudiar
i es van quedar aquí, altres van ar-
ribar quan eren petites. Són catò-
liques, musulmanes o no especi-
fiquen si tenen religió. Les dife-
rències són notables, però el fet
que les uneix, la violència que re-
cau sobre elles per tenir un origen
diferent, un color de pell no reco-
negut com a blanc, vehicula les se-
ves vivències. I encara queda molt
lluny el dia que aquests elements
deixaran d'unir-les.

POCA REPRESENTACIÓ
L'any 2003, Mohammed Chaib es
va convertir en el primer diputat
marroquí al Parlament de Cata-
lunya. Ho va fer amb el PSC i va
exercir el càrrec fins a l'any 2010,
quan va marxar a Madrid per ser
el primer diputat musulmà de la
història del Congrés espanyol.

Han passat quasi dues dècades
des d'aquella fita i, en part, la pre-
sència de persones musulmanes a
l'hemicicle ja no és nova. No es pot
dir el mateix, per exemple, de les
persones d’origen xinès o romaní. 

El 2015, Chakir El Homrani,
d'ERC, va ser elegit diputat, però
el salt qualitatiu arribaria quan el
2018 el polític nascut a Granollers
esdevindria conseller  de la Ge-
neralitat, el primer de pares mar-
roquins en ser-ho. També el 2018
Najat Driouech, d'ERC, es con-
vertia en la primera catalana nas-
cuda al Marroc –va emigrar amb
només 9 anys– en ser diputada.
En aquell mandat l'amaziga Sal-
wa el Gharbi, de Junts per Cata-
lunya, i Beatriz Silva, d'origen xilè
i del PSC, també tenien un seient
al Parlament. En les darreres elec-
cions del 14 de febrer, a Driouech,
Silva i El Homrani s'hi han sumat
tres diputats no blancs més: Chan-
guerra, afrodescendent de pare
guineà i mare cordovesa, Garriga,
de mare guineana, i González,
colombiana que va arribar a Bar-
celona fa 15 anys.

És suficient aquesta repre-
sentació? “Si un parlament ha de
ser el reflex de la societat en què
viuen els seus votants, la veritat és
que el català no ho és”, afirma
Karlos Castilla, de SOS Racisme.
Per la seva banda, González de-
nuncia que, “així com hi ha altres
infrarepresentacions com la de les
dones que es debaten, la de les
persones no blanques no és ni un
tema al Parlament”. En una línia
diferent, però, Driouech asse-
nyala que cal “ser coherents” i re-

corda que “la migració no té el
mateix impacte aquí que a Fran-
ça”. “No podem inventar noms a
les llistes”, argumenta. 

Sigui com sigui, a Catalunya vi-
uen 1,3 milions de persones que no
hi han nascut. Són vora el 19% de
la població i, per tant, no es cor-
responen amb el 4% dels diputats
catalans. Potser el problema es tro-
ba en la negativa del dret a vot que
les persones nouvingudes pateixen
al país. “Si no tenen la nacionali-
tat, no tenen dret a sufragi passiu

ni actiu”, apunta Castilla. No po-
den votar ni ser votats. 

Aquest no és l'únic motiu que
explica la manca de representació
a ulls de Castilla. “El racisme ins-
titucional fa que les persones no
blanques ho tinguin més difícil per
accedir a la universitat, un indret
on es generen els primers con-
tactes amb la política”, apunta.

Per últim, l'integrant de SOS
Racisme dona una explicació
més: “Hi ha moltes persones
d'origen divers que es dediquen

a la política activista, però en àm-
bits que no estan a l'agenda po-
lítica dels partits”, assenyala.
Temes d'estrangeria o de racis-
me institucional en són alguns
exemples. “Ara aquests debats
comencen a aparèixer als pro-
grames polítics i per això es ve-
uen més persones no blanques
als partits, però sigui com sigui
moltes vegades van a les llistes
per acomplir la quota i normal-
ment no estan en posicions de di-
recció”, considera.

EL MIRALL DELS JOVES
Les persones d’origen divers no te-
nen veu en molts àmbits públics.
És per aquest motiu que la pre-
sència de polítics no blancs al Par-
lament és tan important. “No saps
quanta gent jove em contacta per
dir-me que soc un referent... Joves
que ni es plantejaven que es podien
dedicar a la política”, diu Gonzá-
lez. També ho explica Driouech:
“T'ho agraeixen i et diuen que els
motiva veure on has arribat”.

Amb tot, aquesta tasca és la

Imatges com aquesta de la diputada d'ERC Najat Driouech intervenint al ple del Parlament encara són testimonials. Foto: Sílvia Jardí/ACN

Per què no hi ha més representants d'origen divers als càrrecs de responsabilitat
política? Segons denuncia SOS Racisme, el desinterès dels partits pels temes

que afecten les persones no blanques o la negació del dret a vot a les persones
migrades són alguns dels elements que ho expliquen, però n’hi ha més

La política segueix
sent cosa de blancs
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n Després d'un any i mig aguan-
tant actes de violència racista, final-
ment Fàtima Taleb va dir prou. El ge-
ner del 2017, la regidora de Guany-
em Badalona en Comú va rebre dos
atacs que la van portar a denunciar
públicament el seu cas. El primer va
succeir quan un home la va insultar i
escopir al mig del carrer, i el segon,
tres dies després, quan un jove va
increpar-la i altres persones que l'a-
companyaven es van sumar al linxa-
ment. Segons Taleb, aquells actes,
més enllà de tenir relació amb el cli-
ma de racisme que es viu a qualsevol

municipi de Catalunya, estaven rela-
cionats amb el clima d'odi generat
per Xavier García Albiol i els seus es-
lògans xenòfobs que legitimaven
posteriors agressions.

El cas de Taleb posa sobre la tau-
la situació que viuen moltes perso-
nes no blanques quan s'exposen de
forma pública en el món local. Al
mateix temps, el seu testimoni po-
dria explicar per què en les tres pri-
meres ciutats del país no hi trobem
cap regidor d'origen divers. Després
que ella deixés la primera línia de la
política municipal en les darreres
eleccions perquè el codi ètic de la
seva formació no permet repetir
mandat, actualment ni a Barcelona,

ni a l'Hospitalet ni a Badalona hi tro-
bem cap representant no blanc. 

“Com més gran és l'espai, més di-
luïdes queden les identitats”, afirma
Karlos Castilla, de SOS Racisme, per
explicar les dificultats per a les per-
sones d'origen divers per dedicar-se
a la política en grans ciutats.

Al mateix temps, és en el món
municipal on s'expressa el racisme de
forma més evident. Segons SOS Ra-
cisme, durant les darreres eleccions
municipals a Catalunya la majoria de
programes polítics dels partits –VOX
encara era embrionari– no feien

pràcticament cap esment als temes
que preocupen les comunitats no
blanques: el racisme policial, les iden-
tificacions per color de pell, el dret a
vot o la venda ambulant. A Barcelo-
na, per exemple, la CUP era l'única
formació que detallava propostes an-
tiracistes en aquests àmbits. El PSC,
el PP, Junts i Ciutadans no es mulla-
ven, i en el cas de la venda ambulant
fins i tot algun d’ells tenia propostes
que feien el joc al racisme. Per la seva
banda, ERC i Barcelona en Comú es
mantenien en una posició ambiva-
lent i feien petites passes en alguns
temes com el racisme policial, però
no es mullaven en altres qüestions
com les identificacions racistes.

Insults i escopinades

punta de l'iceberg. Driouech con-
sidera que “la representació a
l'àmbit polític és molt important,
però no pot anar sola, ja que el
personal de la universitat, la po-
licia o els ajuntaments també
haurien de ser diversos”. Per a
Changuerra, la manca de repre-
sentació és molt profunda: “No es-
tem representades enlloc, ni als
contes, ni a la televisió ni a la his-
tòria...”, lamenta.

DEL MÓN LOCAL AL PARLAMENT
Driouech donava formacions de
diversitat al Masnou. El Homra-
ni va començar la seva militància
a ERC a Granollers. Changuerra
des de la seva joventut estava
vinculada a les comunitats ne-
grodescendents i amb el movi-
ment independentista del Prat i
Santa Coloma. González era acti-
vista a Ciutat Vella.

Un dels elements que agluti-
na la forma de fer política de les
persones no blanques és la seva
implicació amb les comunitats a
les quals se senten vinculades. “El
meu escó no és meu, és un escó
col·lectiu”, resumeix Changuerra
per afegir que ella no es representa
a si mateixa, sinó “a la comunitat
negrodescendent”. És per això
que sent “un pes i una responsa-
bilitat, perquè la comunitat ha llui-

tat molt” perquè ella “pugui ocu-
par aquest espai polític”. És la ma-
teixa forma d'entendre la política
que té González. “El meu escó està
a disposició de la comunitat co-
lombiana i d'allò que jo en dic les
comunitats dels ningú”, apunta.
La visió d’ambdues xoca amb
l’estereotip que s'ha instal·lat en-
tre la població envers la política i
l'obsessió dels partits per conser-
var cadires. “El concepte de co-
munitat d'identitat és una cosa
que les persones blanques no te-
nen. Jo soc perquè nosaltres som”,
sentencia la diputada de la CUP.

LA VIOLÈNCIA
La coincidència més gran entre les
històries de les polítiques no blan-
ques és  la violència rebuda. “Es-
tic molt acostumada que m'insul-
tin, que em diguin mora de mer-
da o ves-te'n al teu país... Que m'in-
sultin a mi, però no a la generació
dels meus fills”, diu Driouech. La
seva manera d'entomar la vio-
lència amb resiliència és sem-
blant a la de Changuerra quan afir-
ma que “qui ha viscut els anys 90
a Barcelona sap què és la violèn-
cia contra les persones no blan-
ques, les batudes nazis...”. “El pe-
rill va amb el càrrec i per això tinc
els mecanismes de defensa”, rela-
ta. La diputada de la CUP afegeix

“No estem
representades enlloc:
ni als contes, ni a la
televisió, ni a la
història, ni a les
universitats, 
ni a la policia, 
ni als ajuntaments...”

que a les xarxes els atacs són cons-
tants: “Si dic, per exemple, que Ca-
talunya està sustentada en la suor
i la sang dels meus avantpassats,
rebo tota classe d'insults”.

Al carrer, a les xarxes, però
també a la política hi ha racisme.
“Cap espai n’és lliure”, afirma
Changuerra. “Tot i que a la CUP fa
uns anys que fem revisió i se su-
posa que és un espai més per-
meable, també hi ha situacions de
desigualtat i de poder”, relata.

Al carrer, a les xarxes, als par-
tits i també al Parlament. Encara
que Driouech assenyala que ella
mai ha patit situacions de racisme
a la institució, González sí que s'ha
sentit menystinguda. Es refereix
a la mirada de superioritat que de-
tecta en els seus companys d'he-
micicle, a la condescendència amb
què la tracten –també per ser
dona– i al descrèdit que hi ha al
Parlament cap a les maneres de fer
política de les persones diverses.
“Sovint s'invaliden les altres for-
mes de coneixement de les nostres
comunitats allunyades de l’aca-
dèmia, com el coneixement oral”,
detalla Changuerra. 

A tot arreu hi ha racisme, ja
que com coincideixen els diputats
no és un problema que tingui a
veure amb les actituds  individu-
als, sinó un problema estructural.

VOX I EL CAS GARRIGA
I com pot ser que un home no
blanc encapçali una formació com
VOX? “Garriga és un fill sa del ra-
cisme, un cas d'èxit”, considera
González. “El que ell no entén és
que si un dia no duu la barba afai-
tada i s'oblida el DNI a casa, podria
acabar en un CIE”, afegeix. Així
mateix, Garriga és, segons la revista
Afrofèmines, la salvaguarda del
partit contra aquelles veus que acu-
sen VOX de racista. Una salvagu-
arda per poder seguir-ho sent.

Més enllà d’aquesta estratègia,
el cert és que l'èxit de la formació
preocupa els polítics antiracistes.
“Tot i que ens passem el dia dient
que no passaran, han passat”, es
lamenta Changuerra. González
afirma que “a VOX hi ha gent que
ha estat vinculada a crims d'odi”
i li preocupa “què pot passar” si un
dia es queda sola al Parlament cap
al tard i hi coincideix.

Des de SOS Racisme afirmen
que VOX és el reflex d'una societat
que no ha tancat les ferides del fran-
quisme i que, tot i voler-se antira-
cista, encara no es mereix el prefix
de combativa.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“A VOX hi ha gent 
que ha estat vinculada 
a crims d'odi 
i em preocupa 
què pot passar 
si un dia em quedo sola
al Parlament cap al tard 
i hi coincideixo”

Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Badalona,
les tres primeres ciutats de Catalunya, actualment

no tenen cap regidor d’origen divers als seus plenaris
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Castelldefels

ENTORN4L’Ajuntament ha
obert un expedient sancionador
a la UPC per les obres que va co-
mençar sense permís per fer un
desaigüe que abocava aigües plu-
vials directament a l’Olla del Rei. 

Les obres es van aturar a prin-
cipis de mes, quan Salvem l’Olla
del Rei va advertir de la destros-
sa que s’havia fet en un espai pro-
tegit de la zona. L’entitat considera
que la universitat ha actuat de ma-
nera “molt barroera”, ja que s’han
destruït 100 metres quadrats de
canyissar. Aquest espai és l’hàbi-
tat on viuen diferents espècies d’o-
cells, alguns d’ells protegits per-
què estan amenaçats. La plata-
forma ecologista lamenta que
aquesta destrucció s’hagi fet jus-
tament quan aquestes espècies
s’estan aparellant i estan tenint les
seves cries als nius, posant en pe-
rill moltes espècies d’aus.

Per això, Salvem l’Olla del
Rei demana al nou rector de la
UPC, Daniel Crespo, la dimissió

del delegat del rector al campus,
José Manuel Yúfera. Conside-
ren que la seva gestió de l’espai ha
estat molt dolenta i que cal un gir
de 180 graus que remarqui el va-
lor de l’espai natural i el reivin-
diqui com a propi. Aprofitant el
recent canvi de rector, l’entitat va
fer arribar la proposta a dos vi-

cerectors en una reunió que van
mantenir, on també van proposar
la creació d’un ens amb totes les
administracions implicades que
s’encarregui de la gestió de l’Olla.

Aquests fets han coincidit
amb la visita al campus, el passat
8 de juny, de la nova consellera
d’Universitats, Gemma Geis.

Les obres per fer un desaigüe a l’Olla del Rei. Foto: Twitter (@OlladelRei)

La UPC pot ser multada per 
unes obres sense permís a l’Olla
» El campus volia connectar un desaigüe per a la pluja a la bassa
» Salvem l’Olla del Rei demana la dimissió del delegat de la UPC

El Govern es compromet amb
el projecte del tercer CAP

SALUT4El projecte per cons-
truir el tercer CAP de la ciutat es-
tarà enllestit aquest setembre.
Així ho van assegurar des del De-
partament de Salut al govern
municipal en l’últim Consell de
Salut. A més, des de la Generali-
tat es van comprometre a iniciar
les obres d’aquest nou centre sa-
nitari que s’instal·larà al barri de
la Muntanyeta a finals del 2022.
De fet, els problemes per trobar
la ubicació idònia pel nou CAP
n’ha endarrerit les obres.

Per altra banda, els comuns
reclamen a Salut que destini
més personal als centres d’a-
tenció primària de la ciutat. Els
treballadors del CAP El Castell
van fer arribar una carta als
grups municipals per denun-
ciar la precarietat que pateixen
cada dia. Denuncien que fa dos
mesos que no tenen equip di-
rectiu perquè aquest va dimitir
i reclamen que se substitueixin
els metges jubilats i s’ampliï la
plantilla d’infermeres.

AEROPORT4Una llei que garan-
teixi el funcionament de pistes se-
gregades i mantingui l’horari ac-
tual si s’amplia l’Aeroport. Aques-
ta és la postura consensuada per
partits i entitats ciutadanes que va
defensar l’alcaldessa Maria Mi-
randa a la Taula Institucional
que va convocar la Generalitat per
parlar sobre l’ampliació de l’Ae-
roport del Prat. També és la pos-
tura que defensa l’alcaldessa de
Gavà, Raquel Sánchez, però Mi-
randa va anar més enllà i dema-

na que, encara que s’allargui la ter-
cera pista, una llei garanteixi que
l’Aeroport no passarà a funcionar
amb pistes independents.

Miranda va recordar que l’a-
cord sobre les pistes segregades i
l’horari es va consensuar entre
AENA i el territori i és la confi-
guració que més limita el soroll
que fan els avions en enlairar-se
sobre les dues ciutats. Però els ve-
ïns de Gavà Mar temen que tor-
nar al sistema de pistes inde-
pendents sigui la resposta d’AE-

NA si no s’acaba allargant la ter-
cera pista sobre la Ricarda.

Ells aposten per connectar
els aeroports de Girona i Reus
amb El Prat amb tren d’alta ve-
locitat per millorar la xarxa d’ae-
roports i evitar que tot el trànsit
aeri quedi centralitzat al Delta. És
la mateixa aposta de Junts per
Castelldefels, que ho va defensar
en un acte amb les agrupacions lo-
cals de Gavà, Viladecans i El Prat
en què van mostrar la seva opo-
sició a l’ampliació de l’Aeroport.

El solar on s’ha de fer el tercer CAP de la ciutat. Foto: Google Maps

Ampliació sí, però sense soroll

El cel de la ciutat sense avions que ha deixat la pandèmia. Foto: Pau Massip

Comerç | Nova campanya de promoció
L’Ajuntament ha posat en marxa la nova campanya de promoció del comerç local ‘Tu

fas GRAN el nostre comerç’. El regidor de Comerç, Xavier Amate (Junts per Catalunya),
destaca que comprar al municipi “és garantia de confiança, qualitat i estalvi”.
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La Generalitat aprova el pla
per limitar els pisos turístics

HABITATGE4La Generalitat ha
aprovat el Pla Especial Urbanís-
tic per regular l’obertura de nous
pisos turístics a la ciutat. El do-
cument, que ja va rebre el visti-
plau del Ple el març passat, limi-
ta aquest tipus d’establiments a
un 5% de cada illa de cases a la
zona de Gavà Mar. Aquesta és la
més protegida pel text, ja que
concentra un 98% dels 218 pisos
turístics que hi ha a tota la ciutat.
De fet, el 99% dels pisos turístics
són en blocs i hi ha tres comuni-
tats on suposen entre l’11 i el 34%
d’habitatges de l’edifici.

Amb el nou pla, que el Govern
ha aprovat després de la mora-
tòria d’un any impulsada per l’A-
juntament per frenar l’obertura
de nous pisos turístics, aquests ti-
pus d’establiments s’hauran de fer
en zones on el planejament ur-
banístic ho permeti, en habitatges
que no siguin públics i el negoci
s’haurà d’obrir legalment i dins
l’ordenament legal que marca el
consistori. L’objectiu d’aquest
nou pla és garantir “de manera
prioritària el dret fonamental a
l’habitatge”, així com el descans
i la convivència dels veïns.

L’Institut Cartogràfic deslliga
els terratrèmols de l’abocador
ENTORN4L’Institut Cartogràfic
de Catalunya diu que els tremo-
lors que es van detectar l’11 de
maig als municipis de Begues i
Olivella no provenen de l’Aboca-
dor del Garraf. Segons l’informe
que ha publicat l’AMB, respon-
sable de l’abocador, els experts de
l’ICGC diuen que “no es pot es-
tablir cap relació dels tremolors
detectats amb l’abocador”. Tam-
bé els desvinculen de les tas-
ques de clausura que s’hi estan
fent per reduir l’emissió de gasos
i líquids contaminants.

Això confirma la posició de

l’AMB, que ha continuat amb els
treballs per segellar l’abocador.
De fet, l’AMB assegura que l’in-
forme de l’ICGC detalla que els
tremolors, que no són un terra-
trèmol, es van produir a uns
cinc quilòmetres de l’antic abo-
cador. Igualment, els ajunta-
ments més propers continuen
demanant a l’AMB tota la infor-
mació sobre el procés de segellat
de l’abocador. També demanen
que s’aclareixi què ha provocat
els tremolors, que sobretot van
provocar afectacions en urba-
nitzacions d’Olivella i Begues.

Música i cultura popular 
per recuperar la Festa Major

FESTES4La Festa Major de Sant
Pere arrencarà el divendres 25
de juny amb activitats al carrer
per recuperar la presencialitat
que la pandèmia va obligar a li-
mitar l’any passat. Ho farà amb
gairebé mig centenar d’actes
amb un gran protagonisme de la
música i la cultura popular, pels
quals caldrà reservar plaça per
evitar aglomeracions i controlar
l’aforament dels espais.

Nerea Rodríguez, Cesk Frei-

xas, Lucrecia, Suu, grups de tri-
buts i bandes i cantants locals se-
ran els encarregats de posar la
música als diferents concerts i
espectacles que es faran durant
els quatre dies que durarà la Fes-
ta Major de Sant Pere.

El ball de rams, les havane-
res, les sardanes i les actuacions
de les cases regionals també tin-
dran el seu protagonisme en un
cartell que vol recuperar el sen-
tit de l’humor i el vitalisme.

A Gavà Mar hi ha el 98% dels pisos turístics de la ciutat. Foto: Ajuntament

Els cartells. Foto: Ajuntament

Política | Canvis de cartera al govern municipal
El govern de Raquel Sánchez ha modificat el cartipàs “per guanyar

eficiència”. Espai Públic controlarà el Programa d’Inversions d’Obres
Públiques i Alcaldia assumeix la direcció de l’Oficina ODS Innova.

MEDI AMBIENT4Mig miler de
persones van participar el cap de
setmana del 19 i 20 de juny en les
diferents activitats que va orga-
nitzar la plataforma Salvem el
Calamot per mostrar la seva
oposició al pla urbanístic Pla de
Ponent. Una de les més vistoses
va ser la “línia vermella”, que te-
nia com a objectiu marcar el lí-
mit que l’entitat considera que la
pèrdua mediambiental del pro-
jecte urbanístic impulsat per
l’Ajuntament provocaria al cor-
redor entre el Garraf i el Delta.
“Seria irreparable”, afirmen. Més
de 300 participants, tots vestits
de vermell, van resseguir la car-
retera a tocar de la riera del
Matar per mostrar la seva opo-
sició al pla urbanístic.

A més, també es van fer dife-
rents xerrades per explicar els
efectes que suposarà per a la ciu-
tat la construcció de gairebé 5.000
pisos i la contaminació que pro-
vocarà la construcció d’un nou

barri sense connexió amb trans-
port públic. Per altra banda, un
grup de persones es va quedar a
dormir en una de les parcel·les on
es podrien començar a constru-
ir nous blocs de pisos. A tocar d’a-
quest espai, el 21 de juny es va de-
clarar un incendi que els Bombers
van aconseguir controlar i apagar
ràpidament sense haver de la-

mentar conseqüències molt greus
per l’entorn.

La plataforma es mostra sa-
tisfeta per la participació veïnal i
assegura que continuarà treba-
llant per implicar cada dia més
ciutadans en la campanya de re-
buig al pla. En paral·lel, continua
treballant per portar el projecte
als tribunals per aturar-lo.

Un grup de manifestants a la “línia vermella”. Foto: Aturem el Pla de Ponent

Creix el rebuig al projecte Pla
de Ponent amb noves protestes

» Més de 300 persones marquen el límit “irreparable” del projecte
» Els Bombers apaguen un incendi a la zona l’endemà de la protesta
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Viladecans

Ampliar l’aeroport destruïria
un terç del Parc Agrari

ENTORN4Unió de Pagesos re-
butja l’ampliació de l’Aeroport i
considera que el projecte d’AE-
NA és “una amenaça evident
per a l’agricultura” del Parc Agra-
ri. La Cooperativa Agrícola del
Prat ha calculat que amb l’am-
pliació es perdrien entre 60 i 80
hectàrees de conreu, un 30%
dels terrenys cultivats al Delta.
Per això, aquesta entitat també
s’oposa a l’ampliació.

Sindicat i cooperativa reivin-
diquen el valor únic d’aquesta
zona productiva d’aliments i cri-
tiquen que les administracions fa-
cin discursos sobre alimentació
sostenible i de proximitat per fre-

nar l’emergència climàtica i apos-
tin per una infraestructura que pot
destruir camps del Parc Agrari.

En canvi, les cooperatives de
Viladecans i Gavà s’han sumat a
la Taula de Treball per al Desen-
volupament Econòmic i Agroali-
mentari del Baix Llobregat, for-
mada per ajuntaments i entitats
empresarials i que està a favor de
l’ampliació de l’Aeroport. A can-
vi, demanen reduir al mínim els
terrenys agrícoles afectats per
l’ampliació d’espais naturals pro-
tegits, compensacions econòmi-
ques pels afectats i millorar el des-
guàs de les aigües pluvials per evi-
tar més inundacions al Parc.

El govern no tanca la platja
però hi limitarà l’aparcament

SANT JOAN4L’Ajuntament de
Viladecans ha pres una decisió
salomònica i no tancarà durant
la revetlla de Sant Joan les plat-
ges, tal com faran Castelldefels
i Gavà, però en limitarà l’apar-
cament als veïns i als clients
dels restaurants de la Murtra.
Tots els accessos estaran con-
trolats i els altres aparcaments es
mantindran tancats com cada
nit. Com que no són platges ur-
banes, com als municipis ve-
ïns, el fet de controlar l’accés i li-
mitar l’aparcament creuen que
farà d’efecte dissuasiu.

D’aquesta manera, el consis-
tori espera evitar que es formin
festes i concentracions a la plat-
ja, seguint les recomanacions
del PROCICAT. De fet, recorden
que a les platges tampoc s’hi po-
den fer fogueres ni tirar petards.

Limitant l’accés, l’Ajunta-
ment espera evitar que la plat-
ja rebi els visitants que pensa-
ven anar a Castelldefels i Gavà
abans que aquests anunciessin
que el seu litoral estarà tancat
durant la revetlla, una mesura
que a Gavà també estarà en vi-
gor per Sant Pere.

Viladecans aposta per 
entrar a Barcelona Energia

ENERGIA4Viladecans, El Prat i
set municipis més s’han sumat a
Barcelona Energia, l’elèctrica
pública impulsada per l’Ajunta-
ment de Barcelona i l’AMB. Amb
la voluntat d’entrar a aquest sis-
tema, que s’ha de materialitzar
abans de finals d’any, els muni-
cipis rebran energia produïda a
través de plaques fotovoltaiques
o de la incineradora de Sant
Adrià de Besòs.

La nova elèctrica, que sub-

ministrarà la llum als edificis i
equipaments públics i a l’enllu-
menat dels carrers, també tre-
ballarà per reduir el consum
energètic municipal, fomentant
l’estalvi econòmic municipal i la
instal·lació de plaques per a l’au-
toconsum del consistori.

A més, amb l’entrada del
municipi a la xarxa de Barcelo-
na Energia, també es facilita
que privats i empreses puguin
contractar-hi l’electricitat.

Un avió sobrevolant els camps del Parc Agrari. Foto: Cooperativa El Prat

Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

Guardó | Premien el portal de dades sobre la Covid
El portal de dades Semàfor Covid-19 a Viladecans creat per l’Ajuntament

per informar cada dia sobre l’evolució de la pandèmia a la ciutat ha rebut un
premi dels XIII Premis ASLAN de transformació digital de l’administració.

TRIBUNALS4La Fiscalia i l’acu-
sació particular demanen presó
permanent revisable per a l’home
que va gravar la seva parella
mentre moria, el juny de 2019. La
dona patia diabetis i va tenir una
baixada de sucre que li va acabar
provocant la mort. La seva pare-
lla, que també és diabètic, no va
fer res per ajudar-la ni va trucar
als serveis d’emergències. En
canvi, va gravar fins a quinze ví-
deos on simulava socórrer-la, tot
i que no l’ajudava en res i el seu
estat continuava empitjorant. A
més de patir la mateixa malaltia,
l’home havia estudiat i treballat
en el sector de l’odontologia i, per
tant, tenia coneixements mèdics.

Per això, els escrits d’acusació
avançats per El Periódico i reco-
llits per l’ACN demanen per a l’a-
cusat pena de presó permanent
revisable per assassinat. També
li demanen 7 anys més de presó
i 17 de prohibició per portar ar-
mes per delictes de maltracta-

ment i 4 anys més de presó per un
delicte contra la intimitat pels ví-
deos que va gravar de la víctima
mentre agonitzava durant ho-
res. Finalment, reclamen diver-
sos anys de llibertat vigilada i la
prohibició d’apropar-se o comu-
nicar-se amb l’entorn de la vícti-
ma, a qui haurà de pagar 710.000
euros d’indemnització. El judici

a l’home, que està en presó pre-
ventiva des del setembre del
2019, es farà amb jurat popular
a l’Audiència de Barcelona. La de-
tenció de l’home es va produir un
parell de mesos després de la
mort de la víctima. La relació va
començar aquell mateix hivern i
havia estat marcada pels mal-
tractaments i les agressions.

Concentració en record de la víctima el setembre de 2019. Foto: Ajuntament

Pena màxima per a l’home que
va filmar la mort de la parella? 

» L’acusat no la va socórrer mentre la dona, diabètica, agonitzava
» El judici es farà a l’Audiència de Barcelona amb jurat popular
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Els ferits de l’atropellament a
plaça Catalunya es recuperen

SUCCESSOS4Els ferits de l’a-
tropellament que hi va haver a la
plaça de Catalunya es recuperen
favorablement. Segons expli-
quen fonts municipals a Línia
Mar, el 17 de juny encara hi ha-
via un dels cinc ferits ingressat
en un centre mèdic. S’està recu-
perant d’una fractura.

Un altre dels ferits, també
amb una fractura, encara s’es-
tava recuperant, però en aquest
cas ho estava fent a casa seva. Fi-
nalment, els altres tres ferits
amb policontusions, tenien cops
i ferides diverses, també s’esta-

ven recuperant a casa seva des-
prés de rebre atenció mèdica el
dia dels fets.

Aquesta és l’evolució dels
cinc joves ferits que van ser
atropellats a la parada d’auto-
bús de plaça Catalunya, a tocar
del Cèntric, mentre esperaven el
bus. Els fets van passar dimarts
8 de juny, quan un cotxe que
circulava pel carrer Lleida va
perdre el control i va saltar so-
bre la vorera. Segons va recollir
l’ACN, el conductor del vehicle
va donar negatiu als tests d’al-
coholèmia i de drogues.

El desallotjament del Casal La
Llavor es posposa al setembre
ENTITATS4La presència de de-
senes de persones al Casal La
Llavor va evitar el desnonament
que s’havia programat pel pas-
sat dijous 3 de juny. Mig cente-
nar de veïns i veïnes van evitar
que els Mossos d’Esquadra po-
guessin expulsar els ocupants de
l’edifici. Ara, la nova data de llan-
çament ha quedat fixada per al
23 de setembre.

Els ocupants del casal ocupat
autogestionat denuncien que
l’edifici estava buit i en procés de
degradació quan hi van entrar fa
més de set anys. Havia estat la

seu del Centre d’Estudis Llo-
bregat, però llavors estava en
desús i asseguren que, si s’ha
mantingut en bones condicions,
ha estat gràcies a la tasca de les
persones que li han donat vida.

Segons recull La Directa,
l’edifici seria propietat de la fa-
mília Rosal Bertrand, que va
denunciar l’ocupació el juliol de
2014, quatre mesos després
de l’entrada. Són els propieta-
ris de la finca de la Ricarda i l’e-
difici estaria vinculat a l’em-
presa Comercial Ibérica Ex-
clusivas Deportivas.

El cotxe que va envestir els cinc ferits. Foto: Twitter (@DavidGVillar)

Mobilitat | Dues sentències limiten l’aparcament
Dues sentències fermes del TSJC han obligat a eliminar places de pàrquing de

la platja ubicades en zones on la llei no permet aparcar. Així, ja no es pot
aparcar entre el Centre de Vela i el CRAM ni al final del passeig marítim.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ja ha recollit més de 25.500 sig-
natures contra l’ampliació de
l’Aeroport del Prat. Es tracta de
la campanya #Niunpammés, que
es va impulsar el març del 2020
després que tots els partits del Ple
aprovessin un manifest contra
l’ampliació. Una campanya que té
un nom molt similar a la plata-
forma Ni Un Pam de Terra, que
es va crear abans que aquest
manifest i que, a més d’oposar-se
a l’ampliació de l’Aeroport i del
Port, també critica els plans ur-
banístics que el govern de Lluís
Mijoler (comuns + PSC) impul-
sa a la ciutat.

Així ho van denunciar el mig
miler de persones que el 12 de
juny van recórrer els carrers de la
ciutat per manifestar-se contra la
proposta d’AENA i contra l’ARE
Eixample Sud. L’entitat ecologista
denuncia que aquest espai tam-
bé és de vital importància per a
diferents espècies d’aus. I per
això reclamen a l’Ajuntament i a
la Generalitat que aturin aquests
projectes urbanístics que s’es-
tan fent a tocar de la Ricarda.

UN ESPAI IRREPETIBLE
Els científics expliquen que la Ri-
carda és un sistema “únic” format
per ecosistemes extensos, madurs
i ben consolidats durant tres se-
gles. Es tracta d’un antic braç
abandonat del riu, originat durant
el segle XVII. Actualment conté
un dels aiguamolls més valuosos
del Delta i del conjunt del país per
la seva extensió i pel seu estat de
conservació global.

Per això, en declaracions a
l’ACN, la gerent del Consorci
del Delta del Llobregat, María

José Albadalejo, deixa clar que és
totalment “impossible” traslla-
dar-lo o crear un nou espai hu-
mit amb les mateixes caracte-
rístiques. També ho repeteix
Narcís Prat, professor emèrit
d’ecologia de la UB, que deixa
clar que “és un ecosistema únic
amb espècies que no estan enlloc
i que, malgrat el que alguns afir-
men, és impossible de reprodu-
ir”. I afegeix que “seria un dis-
barat” traslladar l’espai.

La importància de l’estany de
la Ricarda fa que els científics
adverteixin que la seva destruc-
ció per allargar la tercera pista
de l’Aeroport acabi sent una
amenaça per l’equilibri de tot el
Delta del Llobregat. Un espai
que el comissari europeu de
Medi Ambient, Virginijus Sin-
kevicius, podrà visitar si atén la
invitació que li ha enviat per car-
ta la consellera d’Acció Climàti-
ca, Teresa Jordà. I és que el pa-
per de la Comissió Europea en
tot aquest debat és clau, perquè

serà l’encarregada de donar el
vistiplau a la proposta d’AE-
NA, tenint en compte l’afectació
per al medi ambient.

DEBAT OBERT
De moment, la taula institucional
impulsada pel Govern d’Arago-
nès, on hi ha representats els
ajuntaments del Prat, Gavà, Vi-
ladecans i Castelldefels, ha apro-
vat la creació d’una taula tècnica
que estudiï les diferents opcions
que hi ha sobre la taula. Una d’a-
questes és l’informe presentat
per l’Ajuntament de Barcelona,
que diu que l’ampliació de l’ae-
roport suposaria un increment
del 33% de les emissions de CO2
generat pels avions. Per això,
proposen construir una terminal
satèl·lit dins el recinte actual i mi-
llorar la connexió amb tren.

Per altra banda, SOS Baix
Llobregat reclama que les entitats
ciutadanes tinguin presència en
aquesta taula per poder fer les se-
ves aportacions.

Capçalera de la manifestació del 12 de juny. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

Més de 25.500 firmes contra
l’ampliació de l’aeroport

» Ni Un Pam de Terra surt al carrer contra l’ampliació i l’ARE Sud
» Experts remarquen que és impossible traslladar de lloc la Ricarda
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Ha estat pel camí més llarg, però
finalment ha merescut la pena. El
Club Bàsquet Prat de Dani Miret
va aconseguir, el passat dissab-
te 29 de maig, certificar l’ascens
(i el retorn) a la lliga LEB Or. Els
potablava, a més van fer-ho a
casa, al Joan Busquets (i amb
part de l’afició a les graderies),
derrotant el Grupo Alega Canta-
bria de Torrelavega (58-61 a do-
micili i 83-70) al Prat.

D’aquesta manera, els pra-
tencs tornen a la categoria de pla-
ta del bàsquet estatal dos cursos
després del descens… tot i que la
temporada passada, atípica per
culpa de la pandèmia, podrien
haver-ho aconseguit també.

En el seu camí cap a l’ascens,
els de Miret van derrotar el Za-
mora a la ronda de vuitens de fi-
nal (73-84 a Castella-Lleó i 89-69
al Joan Busquets), mentre que el
penúltim obstacle per pujar va

ser el Marbella (58-70 a Anda-
lusia i 91-66 a casa).

Miret ha sabut treure tot el
suc a una plantilla molt jove
amb vinculats del Joventut de
Badalona, com Arnau Parrado,
Kriss Helmanis, Miguel Malik
Allen i Adrià Domènech, entre al-
tres. Al mig d’aquesta joventut,
però, ha tingut també un pes
enorme la veterania de l’aler
Marc Blanch, qui amb 39 anys

assegura que encara vol seguir
gaudint de l’esport que estima.

PORTES OBERTES
Per altra banda, des del passat
dia 9 el club té en marxa jorna-
des de portes obertes per captar
jugadors i jugadores per a tots els
equips de la base. Cal escriure a
basquetmasculi@cbprat.cato a
basquetfemeni@cbprat.cat per
rebre més informació.

La celebració sobre el parquet del Joan Busquets. Foto: Gerard Franco/FEB

El Club Bàsquet Prat torna a la
lliga LEB Or dos anys després

Pau Arriaga
EL PRAT

Futbol sala | Última jornada de la Primera Catalana
L’FS Gavà i l’FS Castelldefels afrontaran, el tercer cap de setmana d’aquest mes,
una darrera jornada de lliga intranscendent. Els gavanencs, sense opció de pujar,

visitaran Esplugues, mentre que l’FSC, ja descendit, jugarà a Sant Vicenç.

FUTBOL4Des de finals del mes
passat els dos principals equips
de futbol de la zona del Delta sa-
ben en quina categoria jugaran:
l’AE Prat ho farà a la nova Sego-
na RFEF, mentre que la UE Cas-
telldefels tornarà a formar part de
la Tercera.

Els pratencs van aconseguir
la permanència en la darrera
jornada de la segona fase, gua-
nyant l’Orihuela per 1-0 al Sag-
nier el passat 23 de maig. Dies
després, els potablava van co-
nèixer que el seu president, Luis
Quiñonero, serà el representant
dels set catalans (Lleida, CF Ba-
dalona, Espanyol B, Europa, Ter-
rassa i Cerdanyola) d’aquesta
nova divisió del futbol estatal.

Per la seva banda, els castell-
defelencs seran un dels equips de
Tercera RFEF (que es converteix
en el cinquè esglaó del futbol es-
panyol, no el quart com ara) i es-
tan esperant encara saber quins
són els darrers dos equips que els
acompanyen, que sortiran de les
eliminatòries Guineueta-Tona i
Mollerussa-Ascó.

L’AE Prat jugarà 
a Segona RFEF 
i la UEC a Tercera

Garrote i Rider
brillen al Mundial
de ciclisme

CICLISME4Els viladecanencs
Sergio Garrote i Israel Rider con-
tinuen la seva preparació per als
Jocs Paralímpics col·leccionant
bons resultats. De fet, Garrote va
penjar-se tres medalles de plata
(una d’elles fent equip amb Rider)
en el Mundial de ciclisme adap-
tat disputat els dies 12 i 13 d’a-
quest mes a Cascais (Portugal).

Les medalles van arribar en
les modalitats de ruta, contrare-
llotge i relleus, i només els hand-
bikers italians van aconseguir mi-
llors resultats que els dos vila-
decanencs.

La gran cita d’aquest any,
però, són els Jocs de Tòquio,
ajornats l’any passat per la pan-
dèmia, i que arrencaran el 24 del
mes d’agost.

Foto: Aj. de Viladecans
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Una família veu capgirada la seva quo-
tidianitat amb els fets polítics de la tar-
dor de 2017 a Catalunya. La Rosa, el Jau-
me i els seus fills, la Laura i el Jofre, es re-
trobaran al menjador de casa seva en
cinc ocasions. Cinc “dies després”; és a dir,
l’endemà de cinc dies que aleshores
semblaven “històrics”. 

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Alguns dies d’ahir
Jordi Casanovas

Txarango s’acomiada per sempre. Des-
prés que la pandèmia esguerrés la seva
gira de comiat, el grup del Ripollès ha de-
cidit posar punt final a la seva trajectò-
ria amb El gran ball (Halley Records,
2021), un disc doble d’edició limitada que
recull grans èxits regravats en col·labo-
ració amb una quarantena d’artistes, com
Lluís Llach, Gerard Quintana o Zoo. 

Música

La segona part de l’angoixant Un lloc
tranquil (en què una família havia de viu-
re en complet silenci per sobreviure) ja
ha arribat als cinemes. Mantenint encara
aquest silenci per no alertar les criatu-
res que cacen orientant-se pel so, la fa-
mília Abbot s’adonarà que hi ha nous
perills i amenaces al món exterior als
quals haurà d’enfrontar-se.

Pelis i sèries

Un lloc tranquil 2
John Krasinski

El gran ball
Txarango

Exposició d’Antoni Llena
Els Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a l’Eixample de

Barcelona, acullen la nova exposició de l’artista Antoni
Llena. Sota el títol ‘En veu baixa’, la mostra –comissariada
pel mateix autor i per Àlex Susanna– aplega gairebé 600

obres de Llena i “està concebuda com un quartet en qua-
tre moviments”, expliquen des de la Fundació Vila Casas.

“Així és la meva vida, no he fet res que no fos fràgil, no he
volgut preocupar-me mai per fer una carrera artística i

tampoc he tingut cap ego, cosa que m’ha donat una gran
tranquil·litat”, ha dit l’artista a l’ACN sobre l’exposició.

L’Acadèmia del Cinema Català ja té nova
presidenta: Judith Colell (Sant Cugat del

Vallès, 1968). La directora, guionista i
productora ha guanyat les eleccions de

l’Acadèmia amb la candidatura ‘Cinema i
futur’, que s’ha imposat per 172 vots a la

proposta liderada per Neus Ballús, que
ha aconseguit 103 vots. La candidatura

de Colell comptava amb noms com Car-
la Simón, David Verdaguer i Sílvia Quer.

Entre els objectius de la flamant presi-
denta hi ha augmentar el nombre i la va-
rietat de les produccions cinematogràfi-
ques del país i eixamplar-ne el públic, tal
com va explicar ella mateixa en una en-

trevista a l’ACN. “La prioritat és aportar 
el talent de dins de l’Acadèmia i impli-

car-hi els associats”, va afegir. 

J U D I T H  C O L E L LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
També és productora i guionista

Famosos

Ser escollida presidenta de l’Acadèmia
Ha guanyat les eleccions amb la candidatura ‘Cinema i futur’

Felicitacions
L’han felicitat cares conegudes de la política i la cultura

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’aparició de dues noies inconscients i fe-
rides greus a l’entrada de l’hospital civil de
Venècia encarrila el comissari Brunetti dar-
rere la pista de dos joves que podrien ha-
ver incorregut en un delicte d’omissió del
deure de socors. Però aviat es posa en evi-
dència una connexió amb una xarxa ma-
fiosa que es dedica al tràfic de persones
i que porta a Venècia immigrants africans.

Llibres

Esclaus del desig
Donna Leon
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|Guilty Gear
Guilty Gear Strive és el nou videojoc de la saga que farà feliços

els fans dels jocs de lluita. Disponible per a PS4, PS5 i PC.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PER COMENÇAR...

La crema solar ha de ser d’un factor de protecció 
adequat al tipus de pell, però mai menys de 15

QUAN?

QUINA CREMA?

A EVITAR...

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

i SALUT

Torna l’estiu i, amb ell, els dies de platja i piscina, les ganes de
prendre el sol, els plans de cap de setmana... i les cremades
solars. Com que encara som al juny, potser som a temps d’a-

judar-te a prevenir la típica cremada del primer dia que t’exposes
(potser durant massa estona) als rajos de sol. Abans de res, cal re-
cordar que, més enllà de les molèsties i el mal que passes quan et
cremes, la sobreexposició al sol afavoreix l’aparició de càncer de
pell. Per tant, es tracta d’un tema molt seriós. 

“Només 15 minuts d’exposició a les radiacions ultraviolades
poden danyar la pell”, alerta el Departament de Salut de la Ge-
neralitat a través del Canal Salut. En el mateix espai, ofereix qua-
tre consells bàsics per protegir la pell, sobretot durant l’estiu. Cal
començar a prendre el sol “de manera gradual” i cal fer servir
crema solar sempre, també els dies ennuvolats, ja que les radia-
cions passen a través dels núvols. La crema ha de ser d’un factor
de protecció adequat al tipus de pell, però mai menys de 15.
S’ha d’aplicar “20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol i cada
dues hores, després de cada bany o si se sua molt”. Per últim,
s’han d’evitar les hores centrals del dia, de 12:00 a 16:00.

Protegir la pell dels rajos solars

S’ha de començar a prendre el sol gradualment 
i cal posar-se crema sempre, també quan fa núvol

Les claus

La crema s’ha d’aplicar 20 o 30 minuts abans de l’exposició al sol 
i cada dues hores, després de cada bany o si se sua molt

Es recomana evitar prendre el sol durant les hores 
centrals del dia, és a dir, de 12:00 a 16:00
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