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Rebuig veïnal a la zona blava
de les platges de Castelldefels

Una plataforma ciutadana fa campanya de recollida de signatures i presenta una queixa al Síndic de Greuges

Viladecans pàg 12
Una gestora de centres
comercials porta al TSJC
la concessió de l’outlet 

Segueix la lluita per
l’Hospital de Viladecans

Voluntariat per la 
Llengua: una dècada
d’entrega pel català pàg 14

Corrupció pàg10
La policia fa detencions
per la trama Petromiralles

Castelldefels
Gran èxit de la primera
Shopping Night pàg 09

Cultura pàg 11
El Teatre Plaza es 
consolida com a peça
clau de l’art escènic

Urbanisme pàg 10
Castelldefels proposa
millores urbanístiques
al conseller Santi Vila

pàg 12 
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L’austeritat no atura la festa
» En els últims anys les Festes Majors dels municipis s’han vist afectades per les retallades

» Tot i els ajustos i l’austeritat dels pressupostos, els ajuntaments han intentat mantenir l’esperit festiu

Pressupostos retallats

Les retallades s'emporten per
davant les festes majors. I és
que les finances municipals fa
anys que no quadren i la ma-
joria d’ajuntaments es veuen
amb l’obligació de retallar fins
a més de la meitat el pressupost
destinat a les tradicionals festes.

A Castelldefels, per exemple,
els ajustos de pressupost han
incidit en gairebé tots els de-
partaments del consistori, no
només a les festes majors. En
aquest àmbit, respecte de l’any
passat, s’han invertit deu mil
euros menys al 2013.

FINANÇAMENT ALTERNATIU
Tot i els ajustos, els consistoris
intenten cercar alternatives i
manternir, com poden, els ac-
tes més identitaris i caracterís-
tics que, generació rere gene-
ració, han animat les celebra-
cions estiuenques.

Per exemple, ha hagut ajun-
taments que han impulsat ac-
cions per a recollir aportacions
i incentivar la contribució dels
ciutadans. 

Lluny de pensar en eliminar
actes, el que han fet molts ajun-
taments és comptar amb les ini-
ciatves de les entitats. 

A Viladecans, associacions
com el Mamut, les agrupacions
castelleres i el grup de gralles
han estat cabdals per al man-
teniment dels actes festius.

MENYS CONCERTS I FOCS
Un dels àmbits que ha patit més
retallades, ha estat la contrac-
tació de grups musicals. La ma-
joria d’ajuntaments programen
menys concerts i, si ho fan, l’o-
ferta és de formacions musicals
amb el catxé menys elevat. Els
castells de focs també ha estat
un dels actes més retallats.

Neus Màrmol
CASTELLDEFELS

Els ajuntaments

cerquen alternatives

per a mantenir els 

actes cabdals

“Castelldefels, com tots els
municipis que varen heretar
deutes dels governs ante-
riors, ha hagut de sotmetre’s
al Pla d’Ajust. Per aquest
motiu, els pressupostos de
totes les àrees, inclosa la re-
gidoria de Festes, ha patit
una retallada del cinc per
cent en el capítol de despe-
ses. Hem passat dels
200.000 euros de 2012 als
190.000 euros d’aquest 2013.
Però amb patrocinis i imagi-
nació hem aconseguit fer
més amb menys.”. 

CASTELLDEFELS
David Grau
Regidor de Cultura

VILADECANS
José Luís Atienza
Regidor de Cultura

GAVÀ
Apolònia Herrera
Serveis a la Persona

“Hem reduït un 43% del pres-
supost en els últims tres
anys. Com fer més amb
menys a Viladecans? Gai-
rebé ho hem aconseguit. El
miracle es diu cultura popu-
lar, es diu Mamut, es diu cas-
tellers o trobada de grallers.
On hi havia doble concert per
nit, ara n’hi ha un. Hem  creat
nous espais, havaneres a la
platja, concerts al jardí, a la
plaça de l’església,  reinven-
tant el sabor popular en can-
viar gresca massiva per
alegria participativa.”.

“El pressupost de la Festa
Major s'ha mantingut pràcti-
cament igual que el 2012,
amb un ajust de costos però
amb la dimensió necessària
per poder oferir activitats de
prou qualitat. Ho hem acon-
seguit perquè aquest any
hem tingut a tots els espais
culturals i musicals, tradicio-
nals i cívics, i en totes les
edats, una gran participació.
Organitzar la Festa Major 
suposa un esforç important,
però sens dubte paga molt la
pena”. 
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El 28 de maig, Julio Gómez,
Jordi Cases i jo, Neus Màrmol,
vam agafar tres vols -per sepa-
rat- en direcció a Nova York.
Començava l’aventura.

Els tres formem part de l’as-
sociació Dretadecidir.com que
té per objectiu donar a conèixer
a nivell internacional la volun-
tat de la majoria de catalans de
celebrar un referèndum per a
decidir el nostre futur: volem un
Estat propi?.

Durant tres setmanes vam
viatjar en cotxe pels Estats Units
i vam entrevistar personalitats
catalanes residents al país i nor-
damericans que coneixen la re-
alitat de Catalunya. 

Mary Ann Newman, que és
escriptora, traductora i va rebre
la Creu de Sant Jordi l’any 1998
-ha traduït obres de Quim Mon-
zó i Eugeni d’Ors a l’anglès i ha
presidit el Catalan Center de
Nova York- va ser la primera
entrevistada. Newman ens va
rebre a casa seva, al bell mig de
Manhattan, i ens va explicar per
què creu que els catalans hem

de celebrar el referèndum i
com ha viscut els “atacs” a la
llengua catalana.

Aquella mateixa tarda, Jau-
me Soler, president del Catalan
Institute of America, ens va
convidar a un Happy Hour de
catalans a Brooklyn. Allà vam
conèixer la Liz Castro, editora

de What’s up with Catalonia?,
un llibre que explica, en anglès,
les peculiaritats de Catalunya
(als capitolis vam fer l’entrega
d’aquest llibre, de la declaració
de sobirania del Parlament i
d’una samarreta del Barça).

També vam  conèixer Jordi
Dosaiguas, un dels fundadors
de les assemblees als Estats
Units. La Maria Rosa tampoc es
va perdre el meeting. És una
dona de 80 anys, molt enèrgi-

ca -els seus néts li diuen rockin’
iaia- que viu als Estats Units
des de ben jove i que es va pre-
sentar amb un mocador al coll
estampat amb les quatre barres. 

Un dels personatges que
ens va sorprendre més va ser el
Roger, un nordamericà total-
ment enamorat de Catalunya,
que viatjarà a Barcelona l’11
de setembre per participar a la
cadena humana i quedar-s’hi.

Nordamericans enamorats
de Catalunya, pensava. Ena-
morats de la llengua, enamorats
de les nostres tradicions, el
nostremenjar, i enamorats dels
nostres paisatges. Això nostre
tan especial, vaig pensar, tam-
bé és seu, dels nordamericans
com la Mary Ann, la Liz, el Ro-
ger i la Meghan (professora de
llengües romàniques que parla
perfectament el català i que
ens vam reunir a la Universitat
de Georgia).

Catalunya té tot el que un
pot demanar. I, si ho compar-
tim, sense recel, sense pensar
que només és nostre, sense
caure en el purisme en què
moltes vegades caiem, segura-
ment per inseguretat i per por
a morir, aleshores construirem
una societat rica, que es rela-

cionarà d’igual a igual, sense
complexes, amb la resta de so-
cietats del món.

LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA
Tots els entrevistats coincidien
en què la consulta s’ha de cele-
brar. És imprescindible que hi
hagi una legitimitat democrà-
tica i tenir en compte el parer de
tots els ciutadans. 

D’això vam parlar amb l’E-
duard Vallory, politòleg i pe-
riodista (entre d’altres moltes
coses) a Nova York. Vallory va
fer una aportació que ningú no
havia esmentat i que considero
cabdal: deia que s’ha de gene-
rar un debat en què tothom pu-
gui escoltar els arguments a
favor i en contra d’un Estat
propi, ja que és l’única manera
de poder escollir amb llibertat.
I el referèndum és l’única opció
que ens legitima de cara als ob-
servadors internacionals. Fer
una declaració unilateral d’in-
dependència és inviable demo-
cràticament.

L’ÚNICA SOLUCIÓ: EL SÍ
Molts autonomistes ara creuen
que l’única solució per a Cata-
lunya és la independència. Allen
Buchanan, professor de filoso-

fia a la Universitat de Duke i au-
tor del llibre Secesión, feia
aquesta reflexió durant l’en-
trevista que vam fer a casa
seva, una llar preciosa enmig
del bosc als afores de Durham.

Exposava dos factors clau
que, segons ell, expliquen
aquest gir: la distribució dis-
criminatòria dels recursos que
perjudica a una regió determi-
nada (Catalunya) i la negativa
continuada a negociar una for-
ma d’autonomia intraestatal
adequada per part de l’Estat es-
panyol. 

Molts catalans, com jo, que
fins ara no teníem una postura
clara envers l’Estat propi, ara la
tenim. Molts direm que sí al re-
ferèndum, però no perquè vul-
guem posar fronteres, no per-
què no ens sentim part d’Es-
panya i espanyols. Sino perquè
hem dit prou. Perquè l’afany
d’homogeneïtzació de l’Estat
espanyol està ofegant una part
de la nostra identitat. 

Impotència, tristor, buidor.
Som menyspreats per la mare.
Som fills no desitjats. I, en-
front d’això, l’única alternativa
és fugir del niu, refer la nostra
vida i independitzar-nos. Potser
la distància curarà les ferides.

La consulta viatja als Estats Units
» Una expedició formada per una periodista de Línia Mar recorre 25 estats per explicar el dret a decidir

Diversos moments de la ruta que ha fet Dretadecidir.com durant tres setmanes als Estats Units. Fotos: Julio Gómez

Per Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT

Referèndum 2014

Tots els entrevistats

coincideixen en què

la consulta s’ha de

celebrar
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Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Un diari plural

#platja #festesmajors #vacances

El PSC i el PSOE han pactat, a
Granada, una nova reforma de
la Constitució, i dic nova perquè
l’any 2011 ja en van pactar una
amb el PP on, per cert, ni rastre
de federalisme.

Dir-li reforma potser és
molt agosarat, ja que l’única di-
ferència amb la de 1978 és el
principi d’ordinalitat, un prin-
cipi que millora, sobre el paper,
el finançament per a Catalunya.
Per cert, l’article 206.5 de l’Es-
tatut de Catalunya ja l’anun-
ciava, tot i que el TC, en
sentència 31/2010, el diluïa en
tota la seva extensió.

El principal error dels so-
cialistes continua sent que pen-
sen que la independència passa
per una millora de finança-
ment: res més lluny de la reali-
tat, el pacte fiscal com a tal està
més que oblidat.

Com deia Ovidi Montllor,
“ja no ens alimenten les molles,
ara volem el pa sencer”. I és que
després dels atacs a la nostra
llengua, a les nostres institu-
cions, als nostres símbols, a la
història del nostre país, al nostre
marc competencial, la constant
residualització i ridiculització,
ja no ens conformem amb rebre
simplement els diners que ens
toca per haver estat produïts a
Catalunya. El que volem és un

Estat independent dins la Unió
Europea. 

L’acord tancat entre les di-
reccions de PSOE i PSC l’ano-
menaria “ni-ni”, m’explico.

Aquest pacte no reconeix ni
les nacions històriques ni el
Dret a decidir. Equipara la na-
turalitat de Catalunya a l’artifi-
cialitat de les que varen
aconseguir l’autonomia per la
via lenta o, el que és el mateix,
per l’article 143 de la Constitu-
ció.

A banda de la ridiculització
de Catalunya, el projecte fede-
ral que els socialistes catalans
han pactat amb els socialistes
espanyols tampoc inclou el Dret
a decidir. Un Dret essencial per
a tots aquells que creuen en la
llibertat i en poder expressar-se
més d’ una vegada cada 4 anys i
que, per cert, portaven en el seu
darrer programa electoral. I el
finançament… qui es creu, a dia
d’avui, uns pactes signats on
una de les parts és Espanya?
Ens creurem a qui ha enganyat,
estafat, manipulat i incomplert
reiteradament? Ens creurem a
qui, cap a Catalunya, té un
amor de caixer automàtic? Algú
es creurà un federalisme que
neix com a antídot a l’indepen-
dentisme, que a hores d'ara ja
és imparable? 

4La Constitució federal,
retorn al 1977

@Vicent Flor: Agradi o no, hi ha una pro-
posta destacada d’independència a Catalunya.
Però el CIS no ho pregunta. Sociologia com-
promesa amb el poder.

@Joan Vea: Mentre milers de joves
pateixen l’exili econòmic, el rei d’Espanya
diu que els té enveja. I si l’ajudem a exiliar-
se? #porquenotecallas.

@Jordi Riera: Quin estudiant voldrà
tornar aquí cobrant 2 i 3 vegades menys
per la mateixa feina un cop hagi marxat?
La fuga de cervells és un drama!

La corrupció comença a afectar la
credibilitat de tot el sistema de-
mocràtic, però mo es pot tolerar
l’intent, per part de certs mitjans
irresponsables i poders ocults
molt potents, d’obrir el ventila-
dor i generalitzar-ho tot. S’ha d’a-
nar a l’arrel del problema; és a
dir, a perseguir els casos de cor-
ruptes concrets, i també caldria
saber qui són els corruptors i ex-
plicar, amb pèls i senyals, la con-
nivència dels lobbys, prepotens
insensibles, amb tot el que s’es-
tan succeint a casa nostre. Per
aturar la corrupció cal transpa-
rència i contundència, però mai
no es pot fer servir el simplisme
i la generalització. Recordem el
cas d’Itàlia: el gran corruptor
Berlusconi va passar a fer de po-
lític, la corrupció va continuar i es
van aplicar receptes molt antiso-
cials. Avui està condemnat a
presó.

4La xacra de la 
corrupció

Per Oriol Rosés/ Castelldefels
Per Josep M. Li Romero. /Gavà

L'espiral de patiment dels ciu-
tadans no es transforma en
rebel·lia en la mesura que ho
hauria de fer. Em sorprèn la
desfermada alegria popular
per l'empresonament de Bár-
cenas. Aquest personatge hau-
ria d'estar entre reixes des de
fa temps. Un tipus amb 43 mi-
lions a Suïssa, que donava so-
bresous als dirigents del PP i
que gestionava comissions
d'obres públiques hauria de
ser fa molt temps inquilí de la
presó, igual que dotzenes de
col·laboradors seus. Ens con-
formem amb ben poc.

La ciutadania espanyola
mai no ha patit una rapinya
de drets i serveis tan dura en
democràcia. Un funcionari
em justificava el perquè no hi
ha una resposta social con-
tundent a aquests abusos: "Si
llegissin cada dia el BOE i
analitzessin els efectes de cen-
tenars de disposicions que es
publiquen diàriament, s'orga-
nitzaria una revolta popular.

Per bé o per mal, la gent no
s'assabenta". Construeixen un
nou ordre de desigualtats en
tots els aspectes de la vida
quotidiana, des de la sanitat a
la justícia, l'educació, el medi
ambient ... Al contrari del que
prediu Mariano Rajoy, al final
de legislatura Espanya serà
un país molt diferent; molt
pitjor, s'entén. I potser irre-
versible, precisament per la
quasi segura contribució d'en
Bárcenas, que ja està desta-
pant la caixa dels trons.

La contestació del carrer no
està a l'altura de la gravetat
dels fets i es deixa enlluernar
amb quincalla com Bárcenas.
Un acudit de l'escola surrea-
lista espanyola compta que
algú va donant-se cops de mar-
tell al cap. En ser interrogat per
la seva estranya acció respon:
"És que, quan ho deixo de fer,
em dóna un gust ...". Mala-
ment anem. Per això a Catalu-
nya l'independentisme creix
cada dia a passes agegantades.

Per Martí Jonàs i Aitort / Viladencans

4El patiment dels ciutadans
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Els ‘tuits’ del dia

Un diari obert

Per Manel Bosch/ Viladecans

4Fer truites sense ous
Per Jordi Lleal i Giralt/ Castelldefels

4Agressió Lingüística

@Jordi Del Rio: La ministra Pastor a
Barcelona (Sagrera): #«No estem per
luxes» Uissss, ho diuen els de la «doble
comptabilitat»...

@Esperanza Aguirre: Ara és l’oportunitat
de depurar responsabilitats, demanar ex-
cuses, si cal demanar-les, i, molt impor-
tant, avançar-se a la justícia.

@Ferran Mascarell: Avui [ahir per al lector]
fa 100 anys que va néixer Salvador Espriu. La
seva obra, les seves conviccions i el seu ideari
són un estímul per a la Catalunya d’avui.

Pere Navarro està exultant, ha acon-
seguit que el PSOE elabori un docu-
ment anomenat “La declaración de
Granada” en que es proposa la re-
forma de la Constitució per a que en el
seu dia Espanya sigui federal - sense
admetre que Catalunya tingui dret a
decidir fent una consulta a les urnes-
amb tot un seguit de vaguetats i inde-
finicions sense cap proposta clara i
ferma i per més inri s’ha de comptar
amb la complicitat del P.P i la seva
postura sobre el tema ja sabem tots
quina és:oposició total i absoluta. Això
no és un brindis al sol? Estava frisós
esperant la declaració de Granada i
avui en llegir- la se m’han obert les
portes del cel. Resulta que hom pot fe-
derar-se per la magnanimitat d’una de
les parts, res d’allò d’un pacte entre
iguals, si no com a una concessió, com
una almoina que el poderós llança al
pobre poble que allarga la mà supli-
cant una caritat, sense que passi per

les urnes ni que hi pugui dir la seva. Si
abaixar-se els pantalons és un èxit i
llepar la mà del que t’escanya és un
triomf i no descric altres imatges per
no entrar en terrenys escatològics, ja
entenc perquè el PSC cau en picat.
Serà per no fer front a la realitat de Ca-
talunya. Som una nació en camí de ser
sobirana i ens mereixem un respecte.
Fa molts anys el president de la Gene-
ralitat exclamà: “Qui s’han cregut que
som nosaltres?” Malauradament la
pregunta és de plena actualitat.

Navarro diu que aquesta declara-
ció passarà a la història, jo no ho se,
però del que estic segur és que passarà
a la Història en majúscula serà ell!
Han descobert - no se si patentat- com
fer truites sense ous! Només em queda
fer la proposta de que s’adjudiqui el
premi Nobel de Física o les cinc estre-
lles Michelin, ex aequo, als senyors Al-
fredo Pérez Rubalcaba i Pere Navarro.
Se’l ben mereixen !

És un acudit molt conegut. Un home
entra contra direcció en una auto-
pista i per la radio alerten: atenció,
atenció hi ha un vehicle va en contra
direcció per l’autopista! I el conduc-
tor que exclama: què diuen ara, si hi
van tots en contra direcció!

Doncs el senyor Josep Antoni
Duran i Lleida sembla que fa el mateix,
tothom està en contra d’ell, des de
companys del seu propi partit, els de
Convergència, les ràdios, televisions,
els diaris, tot el món està contra ell.

Quan hom te mania persecutòria
més val fer una reflexió - no cal que la

faci pública-, més val preguntar-se:
Què estic fent malament? I fer un
examen de consciència que igual et fa
adonar de que ja es hora d’apartar-se
de la primera línia i deixar pas a altres
companys per portar les regnes del
partit. 

Les darreres errades amb declara-
cions, inclús desconsiderades, cap a al-
tres partits són la proba de que no està
gens fi i cal que canviï el discurs i no
només de cara enfora si no en el seu
propi interior.

Equivocar-se és de savis i corre-
gir-se és d’intel·ligent.

4El saben aquell...?
Per Joan Prats /Gavà

4Vull ser normal
Per Marc Garcia/Gavà

Fets:
Uns policies del C.N.P es dirigeixen a
Miquel Gironès -del grup de rock Ob-
rint Pas- i al parlar- los en català
aquests el comminen iradament a que
els parli en castellà, l’insulten, el vexen
i el detenen portant- lo a comissaria.
Joan Pueyo i el seu fill van en tren de
Barcelona a Figueres passa una cosa
semblant amb la corresponent de-
núncia davant els Mossos d’Esquadra.
Carles Mateu Blay, conductor d’un ve-
hicle, és aturat per la Guàrdia Civil i en
parlar en català i no voler fer-ho en
castellà és multat i retingut durant tres
hores. Quantes humiliacions, provo-
cacions i fatxenderies de les forces de
“l’ordre”, quin despropòsit! 
Conclusions:
El senyor Jorge Fernàndez Diaz,
com a ministre de Interior, pensa

prendre alguna mesura o dirà -en
to condescendent- als comanda-
ments dels sapastres que humilien
als que els parlen en català:
“Vamos, que a los agentes se les va
la mano , mirar de que no pase a
mayores” o pensa expedientar- los
per mala praxis i per abús d’auto-
ritat? La senyora Alícia Sánchez-
Camacho amb el senyor Enric
Millo i el senyor Albert Ribera amb
el senyor Jordi Cañas pensen dir-
ne alguna cosa davant d’aquestes
agressions, ells que tenen la pell
tan fina amb les “agressions” del
nostre sistema escolar? O és que
per ventura aquests casos no els
importen un rave ? S’omplen la
boca de que les lleis s’han d’acom-
plir. Doncs la llei de llengües ofi-
cials no es respecta!

El 29 de juny vaig ser al Camp Nou,
en companyia de 90.000 ciutadans
més, participant en la festa “El con-
cert per la llibertat”. Una comunió de
gent de moltes procedències, ideolo-
gies i formes de ser però amb un ob-
jectiu comú: Exigir democràtica i
pacíficament com a poble, el dret a
decidir el nostre futur. Per això vull
ser com qualsevol altre ciutadà de
qualsevol altre estat. Per això vull la
inde  pendència, per ser normal sense
  haver-me d’explicar i justificar contí-
nuament; perquè parlo un idioma
concret; perquè tinc uns costums;
perquè penso i soc així. Els de més
edat recordaran el mot separatista
que és com s’acusava des de la men-
talitat castellana centralista fa molts
anys, als catalanistes que no combre-
gaven amb el centralisme anacrònic,
amb els que defensaven el català, els
nostres costums i a ser autònoms del

poder central; els que encara creien
amb una federació dels pobles ibèrics;
els que miraven i prenien model Piri-
neus enllà com a signe de modernitat
i progrés, per no haver d’aguantar
l’estultícia i la foscor d’una Espanya
retardada i profunda, manada per
unes oligarquies de terratinents, un
militarisme tavernari i una església
inquisitorial i lligada al poder. Sem-
bla que poques coses han canviat fins
avui dia. Ara, passats aquells temps,
s’acostuma a definir la posició política
dels catalans en si són catalanistes,
nacionalistes, que si estem per l’inde-
pendentisme, etc.

Per acabar amb els istes i els ismes,
quan tinguem la independència a Ca-
talunya i siguem estat, només ens cal-
drà dir: sóc català. Així de senzill i
prou, sense adjectivacions comple-
mentàries amb plena normalitat. Ja
serà hora !



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
| 8 15 Juliol 2013líniamar



Comerç
| 9

15 Juliol 2013líniamar

L’Associació Castelldefels Acti-
va, el gremi d’Hostaleria i l’A-
juntament van ser els encarre-
gats d’organitzar la primera
edició de la Shopping Night a
Castelldefels.

El darrer cap de setmana de
juny, el centre de la ciutat es va
convertir en l’escenari ideal per

a gaudir de les compres noc-
turnes. A més, la inauguració
d’aquesta jornada comercial
tan característica, va coincidir
amb el tret de sortida de la
Ruta de tapes 2013. Per tant,
l’ambient festiu va ser el pro-
tagonista, animant a la gent a
comprar als establiments de la
ciutat mentre gaudien de la
gastronomia dels restaurants i
bars del municipi.

Des de les 17h de la tarda
fins a les 5h de la amtinada, en-

tre 7.000 i 8.000 persones, se-
gons dades proporcionades per
l’Ajuntament de Catselldefels,
es van reunir per a celebrar
aquesta festa comercial.

L’èxit va ser total. L’afluèn-
cia va ser tan gran i inesperada
que fins i tot alguns dels esta-
bliments del sector de l’hosta-
leria es van quedar sense tasts.

Els comerciants van que-
dar molt satisfets amb les ven-
des. No dubten en repetir una
altra edició.

Participants en una Shopping Night. Foto: Julia GLT

Gran èxit de la primera
Shopping Night a Castelldefels
» Unes vuit mil persones van anar de compres durant la jornada

» Els comerciants estan molt satisfets i no dubten en repetir 

Cap de setmana del comerç
local i el Mercat del Mariner

CASTELLDEFELS4Aquest cap
de setmana s’ha fet la Mostra
del comerç local i el Mercat del
Mariner al passeig Marítim de
Castelldefels.

Durant dos dies, el mercat
ha estat acompanyat d’un am-
bient festiu i d’activitats per a
totes les edats.

Per exemple, dissabte a la
tarda i diumenge s’han pro-
gramat activitats infantils de tot
tipus, tallers i animacions.

Iniciatives com aquesta, que
estava emmarcada en la cele-
bració de les Festes del Mar
(que acaben demà), són clau
per a revifar el comerç local i
donar visibilitat als establi-
ments de la ciutat.

La gran afluència de gent,
que aprofita les tardes d’estiu
per a passejar, són factors que
propicien l’augment de les ven-
des i ajuden a refer-se als boti-
guers. 

Es crea una Taula de Comerç
per afrontar la crisi

VILADECANS4El Ple Munici-
pal ha acordat, per unanimitat,
reforçar el suport al comerç
de proximitat davant la situa-
ció de crisi econòmica i l'arri-
bada del centre comercial ou-
tlet, que afectarà la competiti-
vitat del petit comerç.        

Així, a finals de juny, el ple
va aprovar la creació de la Tau-
la de Comerç de Viladecans,
acord en què participen l’'ad-
ministració i els comerciants,
que compten amb la col·labo-
ració d'experts.

L’objectiu és concretar un

full de ruta que contribueixi a
la consolidació i el desenvolu-
pament del comerç urbà de
Viladecans.

Un terç dels llocs de treball
a la ciutat està repartit en els
més de dos mil establiments i
és molt important planificar
una actuació conjunta per evi-
tar l’augment de la desocupa-
ció. 

Els partits polítics i la Xar-
xa Comercial defensen el co-
merç de proximitat com a un
element de prosperitat econò-
mica i de cohesió social.

Dinamització comercial | VinGavà
L’Ajuntament promou el comerç local coincidint amb l’inici de les rebaixes. 
Durant la primera quinzena de juliol, de l’1 al 15, s’ha fet una campanya que 

consisteix en què els clients que sumin 50 euros en les compres a tres establiments
adherits a la promoció rebran una samarreta o una gorra amb el lema VinGavà.

Redacció
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Diversos veïns de Castelldefels
s’han unit per crear una plata-
forma ciutadana en contra de
l’aparcament de pagament a la
zona de la platja.

Els membres d’aquest grup
de protesta han iniciat una
campanya de recollida de sig-
natures per evitar que comen-
ci a funcionar demà. 

Amb tot això, els veïns han
presentat una queixa al Síndic

de Greuges. Segons el portaveu
de la plataforma veïnal, Lluís
Gil, “amb aquesta mesura es
produeixen greuges cap als veï-
nes i comerciants”. Gil lamen-
ta que “no s’hagin tingut en
compte les necessitats reals”.

L’agrupació de veïns ha re-
dactat també un manifest en
què denuncia que “l’alcalde i el
seu equip de govern no han atès
mai cap de les opinions, reco-
manacions i suggerències de
millora de les diferents asso-
ciacions de veïns de Castellde-
fels, ni tampoc han recollit l’o-
pinió dels comerciants”.

Segons els signants del ma-
nifest de protesta, “ha hagut
manipulació i ocultació de la in-
formació, i amb aquesta ma-
nera de fer es propicia l’en-
frontament del poble amb la
platja, dels comerciants amb els
veïns i dels visitants amb els re-
sidents”.

4.816 PLACES DE PAGAMENT
La mesura de l’Ajuntament de
Castelldefels consisteix en im-
plantar 4.816 places d’aparca-
ment regulat: 1.399 serien de
zona blava i 3.417 de zona ver-
da. 

Els veïns es queixen de la nova
zona blava a les platges

» Una plataforma ciutadana fa campanya de recollida de signatures 
» L’agrupació veïnal ha presentat una queixa al Síndic de Greuges

Castelldefels proposa millores
urbanístiques al conseller Vila

URBANISME4L’alcalde de Cas-
telldefels, Manuel Reyes, s’ha
reunit recentment amb el con-
seller de Territori i Sostenibili-
tat, Santi Vila, al qual ha fet
propostes de futur en l’àmbit
urbanístic.

Durant la trobada amb el
conseller, l’alcalde Reyes va es-
tar acompanyat pel regidor de
Polítiques d’Estalvi i Sosteni-
bilitat, Santi Barona, i Jesús
Romo, regidor d’Urbanisme.

A la reunió es van posar sobre
la taula diversos projectes urba-
nístics per a la ciutat. Per exem-
ple, es va proposar una millora
dels solars municipals. 

També es va presentar un pla
alternatiu que millori l’entrada i
sortida de l’equipament esportiu
de l’Esplai, i es va demanar que es
completi la instal·lació de panta-
lles  a la C-32 per reduir la con-
taminació acústica del veïnat de
la zona.

Registres a Castelldefels per
la trama de Petromiralles

DETENCIONS4La Guàrdia Ci-
vil ha realitzat registres a Cas-
telldefels durant l’operació con-
tra una trama que suposada-
ment es dedicava a defraudar
l’IVA en el sector dels hidro-
carburs. 

Josep M. Torrens, director
general de la companyia de
benzineres Petromiralles, ha
estat detingut recentment, acu-
sat, a més, d’aprofitar el frau de
l’IVA per a oferir preus més
econòmics que la competència.

Petromiralles està contro-
lada al 50% pels germans Josep

Maria y Pere Torrens. La xarxa
suposadament creava empreses
pantalla per a no pagar l’IVA,
fet que els ha permès defraudar
milions d’euros, segons fonts de
la investigació.

Els registres, a més de fer-
se a Castelldefels, també han
tingut lloc en altres poblacions
com Barcelona, l'Hospitalet i
Sitges, a més de Madrid i loca-
litats d’Andalusia. 

També ha estat detingut
l’alcalde de Santa Maria de Mi-
ralles (Anoia), on es troba la seu
de la companyia de benzineres.

Barris | Trobades amb l’alcalde
L’alcalde Manuel Reyes, va traslladar el seu despatx als barris de la ciutat 

durant el mes de juny, en el marc de la iniciativa L’Alcalde al teu barri. Reyes i
els seus regidors (PPC, CiU i AVVIC) es van instal·lar al centre cívic de Vista

Alegre i a l’Espai del Mar per rebre els ciutadans que ho van sol·licitar.

Redacció
CASTELLDEFELS

Zones blaves a la zona de la platja de Castelldefels. Foto: Cristina Diestro
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El Teatre Plaza es consolida 
com a peça clau de l’art escènic

FESTES4Des de divendres pas-
sat fins demà, Castelldefels ce-
lebra les Festes del Mar, en què
l’entorn marítim és el centre te-
màtic de les celebracions i actes
de les jornades.

La primera activitat que es va
fer anava dirigida als més petits.
A les 19h es va fer l’Hora del Con-
te a la Biblioteca de la platja Car-
me Romaní amb el conte Un
mar de cebes.

A la nit, la música va ser la
protagonista, amb el Sona Fes-
tival, on van actuar els grups Ona
i Santo Machango.

Dissabte al matí els més es-
portistes van participar en el
torneig de vòlei platja al Beach
Club Esportiu El Péndulo. I, a la
tarda, es va fer el cercavila a la
plaça de les Palmeres. Després,
els pirates van desembarcar a la
platja, amb una performance
dirigida per un grup de Perfor-
ming Arts. A la nit, els focs arti-
ficials i el concert del grup El
Hermano Malaquias van aco-
miadar la jornada.

Ahir al matí, es va seguir
amb la competició de vòlei plat-
ja i, a la tarda, va haver un es-
pectacle infantil i l’Associació
Musical va actuar a l’església
del Carme. I a la nit, va haver  la
típica cantada d’havaneres.

Les Festes del Mar
animen la ciutat
durant cinc dies 

Any rere any, el Teatre Plaza de
Castelldefels s’ha anat fent lloc
en l’àmbit cultural i associatiu
de la ciutat fins a arribar a con-
solidar-se com a peça clau de
les arts escèniques.

El Teatre Plaza es va crear
pensant en ser un espai per a la

participació ciutadana, en què
el teixit associatiu de la ciutat,
format per entitats culturals i
diversos col·lectius socials tenen
un paper cabdal.

El model participatiu d’a-
quest centre cultural i artístic
facilita la proposta de projectes
i activitats per part dels ens ciu-
tadans.

Tothom pot fer ús de les se-
ves instal·lacions per a les seves
activitats internes. A més, hi ha

un espai de formació i assaig
que pot fer servir tothom. L’ob-
jectiu és aconseguir que la ciu-
tadania participi amb assiduï-
tat de l’oferta lúdicocultural
que s’hi genera.

Durant el 2012, per l’espai
de formació i assaig  han passat
gairebé vuit-centes persones
de les entitats locals cada set-
mana i s’han representat més
d’un centenar d’obres, entre
les professionals i les amateurs.

Redacció
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» Les entitats culturals i els col·lectius socials tenen un paper cabdal
» Durant l’any passat es van representar més de cent obres
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La Plataforma en Defensa de
l’Hospital de Viladecans se-
gueix la seva campanya de re-
buig a la decisió del Govern de
la Generalitat de no ampliar els
serveis del centre sanitari i re-
duir-lo a “hospital bàsic”.

Durant el govern tripartit,
s’havia acordat el manteniment
de l’hospital com a centre sa-

nitari públic de referència a la
zona. Però amb el nou Govern,
l’ampliació ha quedat congela-
da i molts dels serveis quedaran
relegats a l’Hospital concertat
de Sant Boi de Llobregat.

A principis de mes, la pla-
taforma que defensa el centre
sanitari de Viladecans va cele-
brar una cerimònia en què di-
verses entitats i agrupacions
de la societat civil de Vilade-
cans, Begues, Castelldefels,
Gavà i Sant Climent, junta-
ment amb representants dels

treballadors de l’Hospital de
Viladecans, van referendar un
comunicat públic en defensa del
manteniment del centre públic
com a hospital de referència.

“La decisió del Govern no
millora la qualitat assistencial,
no redueix les llistes d’espera i
no estalvia diners al contri-
buent, sino que simplement
eés un traspàs de l’activitat i
d’algunes especialitats d’un cen-
tre públic (Viladecans) a un
hospital privat concertat (Sant
Boi)”, resa el comunicat.

Segueix la lluita per la reforma
de l’Hospital de Viladecans

» La Plataforma en Defensa de l’Hospital encapçala les protestes
»Treballadors i societat civil uneixen forces en defensa del centre

Porten al Tribunal Superior 
la concessió de l’outlet

ECONOMIA4La firma gestora
de centres comercials Unibail-
Rodamco ha interposat un re-
curs contenciós administratiu
contra la Generalitat, després
que l’Administració catalana
desestimés el seu recurs  d’al-
çada contra la concessió de la
llicència comercial a Neinver.
Aquesta té previst  fer una in-
versió de 80 milions d’euros per
a obrir 150 botigues a l’outlet de
Viladecans.

L’operador argumenta que
la llicència concedida a l’altra
firma gestora de centres co-
mercials, Neinver,  no seria le-
gal d’acord amb la  normativa
actual. Està previst que Neinver
comenci a posar en marxael
projecte el 2014.

El recurs d’alçada d’Uni-
bail-Rodamco ha estat acceptat
per la Sala 5a del Contenciós
Administratiu del Tribunal Su-
perior de Justícia (TSJC).

El Govern reitera que no hi ha
diners per ampliar l’Hospital

URBANISME4L'alcalde Carles
Ruiz i el delegat del Govern de
la Generalitat a Barcelona, Fer-
nando Brea, es van reunir a
principis de mes a Viladecans
per avaluar i posar en comú la
situació local i els projectes de
creixement a la ciutat. 

Després de la reunió, Ruiz i
Brea van visitar les obres de la
plaça de la Constitució, l'espai
on es projecta l'ampliació de
l’Hospital de Viladecans i el
sector econòmic de Ca n’Ale-
many, on començaran les obres
d'urbanització durant les pro-

peres setmanes. En acabar la
trobada, que va tenir lloc a la
Sala de Juntes de Govern de
l'Ajuntament de Viladecans,
l'alcalde i el delegat van atendre
els mitjans de comunicació. 

L’HOSPITAL HA D’ESPERAR
El delegat del Govern va reite-
rar que no hi ha recursos per
ampliar l’Hospital de Vilade-
cans, projecte que va impulsar
el tripartit, i que el centre sa-
nitari haurà de dependre de
Sant Boi. Tot i això, Brea no
descarta fer-ho a llarg termini.

Noves tecologies | Teatre al carrer
El festival Al Carrer de Viladecans comptarà en aquesta edició amb una capa
de realitat augmentada on el públic podrà tenir accés a informació útil de la

programació, transport públic o establiments de restauració. Aquesta capa es
pot trobar a l'aplicació Layar amb el nom Al Carrer 2013. 

Redacció
VILADECANS
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L’alcalde de Gavà i president del
Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, Joaquim Balsera, va vi-
sitar diverses ciutats del Marroc
a finals de juny per fer contac-
tes amb autoritats locals i go-
vernamentals amb l’objectiu
de facilitar intercanvis econò-
mics, intensificar les relacions
culturals i millorar la integració
de la comunitat marroquina a
Gavà. 

Balsera ha valorat molt po-
sitivament el viatge i ha dit
que “el Marroc ofereix moltes
oportunitats que Gavà ha de sa-
ber aprofitar, especialment en
matèria econòmica i empresa-

rial”. La finalitat és facilitar
l’intercanvi en diversos àmbits
amb el país veí.

TROBADES ESTRATÈGIQUES
Des de fa dos anys, a Gavà s’or-
ganitzen les Jornades Cultu-
rals Marroquines, en què la
ciutat aprofita per intercanviar
experiències amb les localitats
marroquines.

Gràcies a aquestes jornades,
l’alcalde de Gavà va rebre la invi-
tació oficial dels alcaldes de dues
ciutats marroquines, Salé i Se-
frou, amb la col·laboració del go-
vern marroquí a través del Con-
solat General de Marroc a Barce-
lona.

Així, l’alcalde de Salé, Nou-
reddine Lazrek, va traslladar la
invitació a l’alcalde Balsera, i
durant els dies que aquest ha

passat al Marroc han mantingut
diversos contactes en els quals
han analitzat les possibilitats de
col·laboració econòmica. 

Salé, amb prop d’un milió
d’habitants i situada al costat de
Rabat, està promovent dife-
rents iniciatives en el terreny tu-
rístic, de serveis i immobiliari,
i diversos projectes de trans-
formació de la ciutat. 

Joaquim Balsera va mani-
festar que traslladarà aques-
tes possibilitats a les empreses
i institucions de Gavà i del Baix
Llobregat.

A Rabat, Balsera es va en-
trevistar amb Abdellatiz Ma-
zouz, ministre per a la Comu-
nitat Marroquina a l’Estrange,
i amb la directora de la Divisió
Cultural del Ministeri d’Exte-
riors i Cooperació, Saloua Bichi.

L’alcalde visita el Marroc  per
facilitar l’intercanvi econòmic

Es sortegen 143 habitatges de
protecció oficial

HABITATGE4El passat 25 de
juny es va realitzar el sorteig de
143 habitatges, construïts per
l’Institut Metropolità de Pro-
moció del Sòl i Gestió Patri-
monial (IMPSOL), que depèn
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona i s’encarrega de la cons-
trucció i promoció d’habitatge
amb protecció oficial al territori
metropolità.

La promoció d’habitatges
que es van sortejar està situada

al sector de Can Ribes. Els 143
pisos estan dividits per tipolo-
gies. Al contingent general hi ha
124 pisos, dels quals 4, que te-
nen 4 habitacions, i estan re-
servats a famílies nombroses.
També n’hi ha per a gent amb
mobilitat reduïda (4 pisos de
dues habitacions cadascun,
adaptats) o amb risc d’exclusió
social (10 pisos, per a famílies
monoparentals, i persones amb
discapacitat psíquica).

Gavà lliura els Premis Ciutat 
a entitats i personalitats

SOCIETAT4L’alcalde Joaquim
Balsera va presidir l’acte de lliu-
rament dels Premis Ciutat de
Gavà a finals de juny, amb el
quals es reconeix a les persones
i institucions que contribuei-
xen al prestigi esportiu, cultural,
social i econòmic del municipi.

Enguany s’ha celebrat la se-
gona edició d’aquests guardons,
en què el Premi d’Honor ha re-
caigut en Guillermo de Prada,
que ha estat durant trenta-sis
anys secretari de l’Ajuntament
de Gavà, i és un referent de ser-
vei públic.

El Premi de Cultura i Edu-
cació ha estat un guardó com-
partit entre l’Esbart Dansaire
Bruguers i els Amics de la Dan-
sa. 

En l’àmbit esportiu, el guar-
donat ha estat el Club d’Hand-
bol Gavà, per l’ascens a Prime-
ra Nacional, i en la categoria de
Solidaritat i Acció Cívica, el pre-
mi ha recaigut en l’Associació de
familiars de Discapacitats In-
tel·lectuals (ADISGA). 

El premi d’Economia ha es-
tat per l’empresa Complementos
Sanitarios SA (COMSAN).

Centre hospitalari | Rebuig a la pèrdua de serveis
Gavà ha refermat el rebuig a la pèrdua de serveis de l’Hospital de Viladecans i la seva

conversió en un centre hospitalari “bàsic”. La Junta de Govern Local ha aprovat 
l’adhesió de l’Ajuntament al comunicat de la Plataforma en defensa de 

l’Hospital que reivindica que continuï sent el centre sanitari comarcal de referència.

Redacció
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» Balsera: “el Marroc ofereix oportunitats que Gavà ha d’aprofitar”
» L’alcalde visita el país per intensificar també les relacions culturals
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ENTREVISTA4Marcel Pellejà és el respon-
sable del Voluntariat per la Llengua del
CNL de Barcelona, que fa accions conjun-
tes amb les seus del Baix Llobregat. Va co-
mençar a peu de carrer i ara gestiona el pro-
jecte. Hi creu fermament i en destaca els
avantatges, tant per als aprenents com per
als catalanoparlants. Assegura que la so-
cietat en general hi surt guanyant.

Es diu que el Voluntariat per la Llengua es
va pensar per ajudar els aprenents a prac-
ticar el català i ha acabat ajudant també els
propis catalanoparlants. Ho comparteix?
Totalment. El projecte té molts avantatges.
Els aprenents poden practicar la llengua ca-
talana mentre que els voluntaris catala-
noparlants s’adonen que no hi ha cap raó
per no utilitzar-la, ja que se’ls entén. Això
canvia els hàbits del catalans, que quan
veiem una persona de fora de Catalunya
canviem automàticament de llengua.

Per educació...
Ens equivoquem. Durant tots aquests anys
de Voluntariat per la Llengua he pogut
comprovar que els aprenents ens diuen el
contrari. “Cada vegada que canvieu de
llengua, que l’amagueu, ens esteu fent un
lleig”, asseguren. I això fa reflexionar els ca-
talanoparlants i fa canviar els seus hàbits,
perquè després ho apliquen al seu dia a dia.
No podem pressuposar que no ens entenen
si parlem en català, perquè sovint estem fent
un lleig canviant de llengua. És per això que
els voluntaris també hi surten guanyant.

I la societat en el seu conjunt...
Així és. L’aprenent té un espai on pot
practicar el català i el voluntari creix per-
sonalment i s’adona que no cal que ama-
gui la seva llengua. El Voluntariat per la
Llengua fa perdre aquests hàbits. Els ca-
talanoparlants estan canviant les seves
conductes aquí i a la resta de la seva vida
i això repercuteix en la societat. La gent
cada cop parla en català amb més natura-
litat. Si no se’ns entén ja canviarem de llen-
gua, però fer-ho preventivament no cal.

El context polític està enfortint el sentiment
nacional. Això es tradueix en un augment
de voluntaris per la llengua?
No sé si hi ha pujades o baixades. A Cata-
lunya es fan 10.000 parelles lingüístiques
a l’any. En termes polítics, potser sí que hi
ha participants que tenen aquest tipus de
motivacions. Però nosaltres pensem que
això és una manera simpàtica, relaxada i
desenfadada de fer llengua i de fer cultu-
ra. Volem fugir una mica de la política per-
què aquí practiquem la llengua. I és que,
malauradament, molts aprenents no ho po-
den fer durant el seu dia a dia per culpa dels
mals hàbits dels catalanoparlants.

Facilitar que persones catalano-
parlants es trobin amb altres per-
sones que volen aprendre català
i puguin conversar així en un
ambient real i distès. Això és el Vo-
luntariat per la Llengua, un pro-
grama que impulsa la Direcció
General de Política Lingüística i
que enguany celebra els seus 10
anys d’història.

Gestionat pel Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL)
a través dels 22 Centres de Nor-
malització Lingüística (CNL) d’a-
rreu del territori, el programa
serveix perquè les persones que
volen aprendre català adquireixin
seguretat i perquè les que ja el par-
len s’acostumin a no canviar de
llengua innecessàriament.

Més de 70.000 parelles lin-
güístiques s’han beneficiat dels
avantatges del programa durant la
seva dècada d’història. Durant un
mínim de 10 hores, voluntaris i
aprenents han conversat on han
volgut, quan han volgut i del que
han volgut amb un objectiu com-
partit: utilitzar el català.

El Voluntariat per la Llen-
gua va néixer l’any 2002 a Cornellà
amb 19 parelles participants. Sota
el nom de Voluntaris per la llen-
gua, el programa va sorgir com un
recurs més per facilitar l’aprenen-
tatge de la llengua catalana dels
alumnes dels cursos de català per
a adults del CPNL. Paradoxal-
ment, aquests es queixaven que
quan sortien de l’aula no podien
practicar la llengua que estudiaven

per integrar-se a Catalunya perquè
ningú no els parlava en català.

Des d’aleshores, la iniciativa ha
experimentat moments d’extensió,
de reorientació i de consolidació.
L’any 2007, i ja sota el nom de Vo-
luntariat per la llengua, el pro-
grama va rebre un impuls defini-
tiu per part de la Generalitat, que
va considerar prioritari augmen-
tar-ne l’impacte i estendre’l a tot
Catalunya i a qualsevol persona in-
teressada independentment de
les classes de català.

La iniciativa també ha rebut
el suport de la Comissió Europea
en forma de reconeixement, sent
considerada una de les 50 millors
pràctiques europees d’aprenen-
tatge d’una llengua.

MÉS ENLLÀ DE LA LLENGUA
A més de conversar en català du-
rant una hora a la setmana en el
lloc i l’horari que decideixen, les pa-
relles lingüístiques poden partici-
par en les activitats complemen-
tàries de coneixement del territo-
ri, la cultura i la societat catalanes
que també impulsa el programa.
Tots els participants disposen d’un
carnet que els permet gaudir d’a-
vantatges arreu de Catalunya.

En aquest sentit, el Volunta-
riat per la Llengua compta amb
la col·laboració de moltes entitats
i establiments que transporten el
programa al teixit social i asso-
ciatiu. Durant l’últim any, prop de
700 entitats i més de 2.000 esta-
bliments hi han donat suport.

Actualment, la iniciativa s’ha
introduït a diversos àmbits secto-
rials, com ara l’empresa, la sanitat,
la justícia, l’esport o els Instituts
d’Educació Secundària, on ha tin-
gut també una molt bona acollida.

» Més de 70.000 parelles lingüístiques participen en el programa del Voluntariat per la Llengua
» Prop de 700 entitats i més de 2.000 establiments col·laboren amb la iniciativa durant l’últim any

Arnau Nadeu
BAIX LLOBREGAT

del Voluntariat per la Llengua

“Quan canviem de llengua per
educació ens equivoquem”

Una dècada d’entrega
desinteressada pel català

Reportatge fotogràfic: Pamela Martínez
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La història de l’Adrián Murga i
l’Eulàlia Silvente va començar fa
només un mes amb un joc de tar-
getes. “La primera trobada va
ser a la Casa dels Entremesos on
ens van repartir uns papers amb
un animal dibuixat i es tractava de
trobar la nostra parella”, comen-
ta l’aparellador toledà. La imat-
ge d’un bou els va unir com a pa-
rella lingüística i des d’aleshores
han compartit més d’una canya i
ja han fet plans de futur com anar
a patinar, assistir a un concert de
música clàssica o fins i tot ajudar-
se a fer els forats per a penjar una
prestatgeria. I és que qualsevol ex-
cusa és bona per practicar el ca-
talà.

Per a aquesta voluntària “és
molt positiu que algú vulgui
aprendre català perquè molta
gent aposta per estudiar anglès,
francès o rus perquè amb el cas-
tellà ja els entenen a tot arreu”. De
fet, tal i com comenta l’Adrián, “hi
ha llocs, com les Rambles, on és
més habitual trobar-te una per-
sona que parli anglès que una que
parli català”. 

Asseguda a la terrassa d’un
bar, la Pamela Campoverde, una
estudiant d’origen equatorià,
manté una conversa amb la seva
voluntària, l’Isabel Baeza, sobre
l’hàbit dels catalanoparlants de
canviar de llengua davant d’un in-
terlocutor estranger. “El que em
fa sentir discriminada és que la
gent em senti parlar en català i em
contesti en castellà”, comenta la
Pamela. Els aprenents que par-
ticipen al Voluntariat per la Llen-
gua coincideixen en destacar les
dificultats que tenen per poder
conversar en aquest idioma.
“Diuen que et parlen en castellà
per ajudar-te però jo sempre dic
que així no m’estan beneficiant”,
destaca la futura dissenyadora. 

Per la Isabel, filòloga, “costa
molt no canviar de llengua perquè
tenim la idea que som poc res-
pectuosos si no ho fem”. Es trac-
ta d’un sentiment compartit en-
tre els voluntaris, però la Pame-
la hi fa un incís: “Jo sé que no sóc
catalana però m’estimo aquesta
llengua i m’entristeix que els ca-

talans no defensin el seu idioma
perquè amb el temps es perdrà”. 

La Pamela i l’Isabel només
s’han vist tres vegades però han
connectat de meravella. “Estem
començant però estic encantada
perquè la veig amb tantes ganes
d’aprendre...”, comenta la vo-
luntària. 

Els que sembla que es coneguin
de tota la vida són en Ferran Cas-
tilla i la seva aprenent, la Maria
Isabel Pereyra. Originària de l’Ar-
gentina i periodista de professió,
el seu primer contacte amb el ca-
talà va ser precisament a  Ciudad
de La Plata. “Em  vaig casar amb
en Jordi, que era de Catalunya
però es considerava totalment
castellanoparlant i no volia tenir
res a veure amb el català. Un dia
vaig haver de fer un reportatge so-
bre un casal català i m’hi va
acompanyar. Després de tres
anys de resistència a l’idioma va
ser escoltar ‘Bon dia’ i posar-se a
plorar”. Per la Maria Isabel aquest
va ser un punt d’inflexió perquè
“vaig veure la part emocional de
la llengua, com hi connectes, i
vaig decidir posar-me a estu-
diar”. 

Un temps més tard, el destí la
va fer creuar el Pacífic per venir
a Barcelona i després de dotze
anys a la ciutat va decidir inten-
tar, per tercer i últim cop, treure’s
el nivell C de català. Segons ex-
plica la Maria Isabel, “tenia molts
problemes de fluïdesa i vaig de-
manar un voluntari molt estric-
te i em van presentar el Ferran, el
qual m’ha ajudat a treure’m el tí-
tol”.

“Des del mes de gener hem
anat al Palau de la Música, al Li-
ceu i a l’Auditori, he conegut el
Museu d’Història i el MNAC  i
m’ha explicat la història dels edi-
ficis modernistes de Barcelona”,
comenta la periodista.

En Ferran té clar els beneficis
que ha extret d’aquest programa:
“A part d’ajudar a aprendre i di-
vulgar la llengua i la cultura ca-
talana, el voluntariat ha estat
molt enriquidor perquè he cone-
gut a una gran persona”. En
aquest sentit, els aprenents no es
volen perdre l’oportunitat de viu-
re el Voluntariat per la Llengua
des de l’altra banda i asseguren
que “si arribem al nivell sufi-
cient de català algun dia també fa-
rem de voluntaris”. 

Aina Galduf
BAIX LLOBREGAT

“Em sento 

discriminada quan

em contesten 

en castellà”

“Hem anat al Palau

de la Música, al 

Liceu, a l’Auditori i al

Museu d’Història”

“A les Rambles és més habitual trobar-te una persona 
que parli anglès que una que parli català”

Línia  Mar comparteix una jornada amb sis participants del Voluntariat per la Llengua

“Diuen que em parlen en castellà per ajudar-me però
jo sempre dic que així no m’estan beneficiant”

“A part d’ajudar a aprendre i divulgar la llengua i la cultura
catalana, el voluntariat ha estat molt enriquidor”

Tres parelles, el mateix objectiu

del Voluntariat per la Llengua
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