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“Poso l’estufa molt poc”
» Les baixes temperatures d’aquest inici d’any agreugen el problema de la pobresa energètica
» Alerten que la pandèmia està provocant que gent que no ho havia fet mai hagi de demanar ajuda
Albert Ribas
BAIX MARESME
Arribar a casa, en ple hivern i amb
els termòmetres marcant temperatures molt baixes, i no poder
encendre la calefacció. Aquesta és
la realitat que viu una part, petita però significativa, de la població. És la pobresa energètica.
Enguany aquesta realitat encara ha estat més complicada
perquè un total de 13 municipis
metropolitans, amb Barcelona inclosa, han patit talls de llum. Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Gavà, per posar tres exemples, han estat alguns dels llocs
afectats. La combinació d’aquestes dues problemàtiques, més el
fort augment del preu de la llum
que hi va haver durant alguns dies,
ha tornat a posar sobre la taula
aquest problema estructural.
“Tot i que no hi ha dades actualitzades, intuïm que la pobresa energètica haurà crescut a causa dels efectes de la pandèmia”,
afirma Maria Campuzano, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica. Campuzano explica
que els últims mesos han atès
persones que fins ara mai s’hi havien adreçat. “Hi ha molta gent
sense feina o en ERTOs”, afegeix.
LA LLEI CATALANA
Malgrat aquesta dura realitat
que pateixen moltes famílies, la
llei catalana en aquesta matèria
és la que ofereix més garanties de
l’Estat, però sembla evident que
amb això no n’hi ha prou. I és que
la llei 24/2015 estableix que les
empreses distribuïdores no poden interrompre els subministraments a les persones o famílies
que estiguin en situació del que
anomena “exclusió residencial”.
Concretament, un dels articles de
la llei especifica que l’empresa

subministradora, abans de tallar el servei, ha de demanar un
informe als serveis municipals.
“Ara aquesta part de la llei funciona, però fins al novembre del
2016 les empreses l’incomplien
del tot. Llavors va morir una
dona a Reus a qui li havien tallat

L’Aliança contra la
Pobresa Energètica vol
un canvi en la gestió
dels serveis bàsics
la llum i es van posar les piles”,
afirma Campuzano.
Un dels grans problemes actuals, doncs, no són tant els talls de
subministrament sinó el deute
que va acumulant la gent amb les
factures que no pot pagar. Aquí hi
ha un conflicte entre Endesa, la
principal comercialitzadora, i la Ge-

Els últims anys s’han organitzat diferents protestes contra la pobresa energètica. Foto: Andrea Zamorano / ACN

neralitat, que de moment no han
arribat a un acord per establir
com es dividiran el deute, que a
mitjans de l’any passat se situava
al voltant dels 26 milions d’euros.
Més enllà d’aquesta situació,
des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica consideren que l’arrel de tot el problema rau “en el
model actual de gestió dels serveis
bàsics, que fa que estiguin en
mans privades i de grans multinacionals”. Segons l’entitat, caldria
anar cap a un model “basat en la
gestió pública o comunitària i
que garanteixi el control de la ciutadania”. “Una gestió més descentralitzada, que es faci més des
del municipi, com ja passa amb
l’aigua”, conclou Campuzano.
“ÉS UN MAL VIURE”
Qui pot parlar amb coneixement
de causa d’aquesta realitat és en
Jose Luis, un jubilat de 68 anys
que fa temps que pateix pobresa

energètica. Jubilat des del 2019,
el 2010 va començar a necessitar
l’ajuda dels serveis socials després que el 2004 perdés la seva
feina al sector tèxtil, on va treballar 34 anys. “A partir de llavors
vaig començar a fer feines per
anar sobrevivint i actualment

La Generalitat i Endesa
han de resoldre com
se saldarà el deute per
les factures impagades
tinc una pensió de jubilació molt
justa i segueixo anant a un menjador social”, explica. El 2015 va
començar a rebre assessorament
de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
El seu dia a dia, remarca, s’ha
convertit en “un mal viure” perquè
no té la capacitat per pagar els ser-

veis bàsics que necessita. “Haig de
controlar molt. Poso l’estufa elèctrica molt poques vegades i fa
poc vaig poder estalviar una mica
i comprar-me una estufa de butà,
però també haig de vigilar i fer durar la bombona dues o tres setmanes. I poso la rentadora al
matí per gastar menys. Haig de ser
espartà”, relata.
L’altra gran preocupació, a
part d’aquest dia a dia complicat,
és el deute que està generant per
les factures que no pot pagar.
“Entre la llum i el gas tinc uns
2.000 euros de deute. I això és
com tenir una espasa de Dàmocles
al coll perquè les companyies elèctriques, a partir dels 3.000 euros
de deute, et poden portar al jutjat”,
explica amb angoixa. Per sort,
afegeix, el 2017 la Generalitat va assumir el deute, que en el seu cas no
era gaire gran, que fins aquell
moment havia generat. Si no, l’actual encara seria més insalvable.
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La lupa

La vacuna social
Foto: Arxiu

per Jordi Muñoz

N

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

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

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

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@andreajvilloria
El director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya
qualifica de “corrupció”
les vacunacions irregulars dels que
s’han injectat la vacuna fora de llista.
“No poden quedar sense resposta penal o administrativa”, diu. Antifrau reclama un protocol sobre “què fer si sobren dosis o algú no es presenta”.

@psisuki
Lo peor de esta situación es que las opciones de ocio y disfrute
son prácticamente nulas, pero sin embargo las obligaciones y el rendimiento
tenemos que mantenerlo al mismo
nivel que antes de la pandemia. Trabajar y estudiar, pero sin despejarnos
después. Normal tanta depresión.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Dipòsit Legal: B 6618-2015

@carmerocasegui
He de mirar el debat al
canal 24h, perquè a les
Illes no s’emet a La 1. El
presentador diu que ho han de fer en
castellà “para que lo entiendan en el
resto de España”. Aquí estic, a Menorca, “en el resto de España”, sense poder
veure’l en la llengua dels menorquins.
#DebateCATrtve.

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

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@andreuginola
Piqué ha fet 34 anys,
Messi els fa al juny i
Guardiola n’ha fet 50. El
pas del temps m’està colpejant a la cara
com si fos tramuntana. Hem perdut
molts anys de guanyar-ho tot tenint
gent amb un talent descomunal. Així és
el poble català, gent amb talent governada per mediocres.

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

Safata d’entrada

Canviem el batxillerat?

Els grups de Crida Premianenca i
Premià En Comú Podem han
presentat una demanda judicial
contra el consistori per “denegar”
l’empadronament. L’Ajuntament
assegura que no s’ha negat el
padró a ningú i que han
actuat correctament.

Foto: Eloi Tost / ACN

Aj. de Premià de Mar

per David Rabadà

pàgina 14

Prop de 200 persones van tallar el
passat 31 de gener l’N-II al seu pas
per Premià de Mar per reclamar la
seva pacificació. La iniciativa
impulsada per Recuperem el Baix
Maresme va ser tot un èxit i va
tornar a posar la problemàtica
sobre la taula.

Rec. el Baix Maresme

Consell Comarcal

pàgina 20

El projecte per estabilitzar el
litoral maresmenc impulsat pel
govern espanyol ha aixecat
polseguera al Consell Comarcal.
L’oposició de diversos
consistoris de la zona i d’algunes
entitats ha generat una
important divisió dins de l’ens.

El + llegit

pàgina 20
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1

Premià de Mar, primer consistori català
demandat per “denegar” l’empadronament

2

Vox denuncia l’alcalde de Vilassar de Mar
per la pancarta dels presos polítics

3

Rafa Navarro, nou alcalde de Premià de Mar:
”No s’ha negat el padró a ningú”

4

Vilassar de Dalt i Alella lideren un nou pic
del risc de brot al Baix Maresme

5

Tall reivindicatiu a l’N-II per reclamar
un Baix Maresme per als veïns

L

a plataforma Canviem el
Batxillerat ha petat les
xarxes amb l’ajut d’un
mitjà públic que l’ha impulsat.
Les tres professores d’aquesta
plataforma proposen que els
alumnes de batxillerat s’alliberin
d’exàmens, de memorització i de
la selectivitat. La causa és l’estrès
al qual estan sotmesos els estudiants sota les tres raons anteriors. Proposen a canvi un ensenyament per competències,
però aquí venen els malentesos.
Les anomenades competències, tal com estan definides en
origen, no impliquen una rebaixa dels continguts a assolir ni
que tot s’hagi d’aprendre de manera distreta i lúdica, ans al contrari. A més, cal recordar que el
batxillerat és una formació vo-

luntària i, per tant, l’estrès és
escollit; que l’estrès, en la seva
justa mesura, resulta bo per a
la resiliència dels futurs ciutadans; que la LOMLOE ja preveu gran part de les reclamacions d’aquesta plataforma, i
que a finals del curs passat,
amb la Covid-19 obligant a fer
classes telemàtiques, ja es van
facilitar molts títols de batxillerat sense tenir totes les competències assolides.
Com a professor, preferiria
millorar el batxillerat, no canviar-lo. Si cremem l’escola, la

canviarem, però dubto molt
que l’hàgim millorat. Els centres i països que obtenen més
bons resultats tant al curs com
a la selectivitat –i ho diuen les
dades dels informes PISA–
són aquells exigents en els
seus currículums i sense competències.
Una educació distreta i lúdica potser resulta molt útil a
infantil, però a batxillerat cal
més exigència. Potser s’està
infantilitzant el batxillerat com
ja ha passat amb la secundària
d’aquest país.

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

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

A les xarxes

#LaCampanyaEnMarxa

@albertmercade: Acaba el tercer dia de
campanya [31-01-2021] i hi ha partits que
encara no han fet públic el seu programa
electoral.

#L’AturDisparat

@324cat: L’atur a Catalunya s’acosta al 14%.
La Covid ha afegit 132.000 persones a una
xifra que ja supera el mig milió i que la lleu
recuperació de final d’any no ha compensat.

#ElSouDeMessi

@Marta_Ramon: El Comitè d’Empresa
del Barça es planteja demanar una investigació interna per esbrinar com va arribar
el contracte de Messi al diari El Mundo.
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Mirada pròpia

A

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

Foto: ACN

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

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

Les millors

perles

na dona fent aeròbic sense adonar-se que, darrere seu,
s’està produint un cop d’estat. Ha passat a Birmània,
on una professora d’aeròbic ha captat aquest moment en
una de les seves classes virtuals, que ja ha fet la volta al món.

U

’Audiència de Barcelona jutja l’excapellà de Sant Vicenç
de Castellet per haver casat una dona amb el seu xicot
mort perquè pogués quedar-se amb l’herència. És el
mateix excapellà que és a la presó per estafar àvies.

L

na infermera sueca que ha lluitat contra el coronavirus
passarà una setmana sola en una illa mirant pel·lícules.
Ho podrà fer gràcies al Festival de Cinema de Göteborg,
que l’ha escollit a ella d’entre 12.000 sol·licitants.

U

n robot aspirador fuig d’una casa i deixa els carrers de
Barcelona com una patena. L’escriptor Oriol Canosa va
publicar un vídeo a Twitter on es veia aquesta imatge
sorprenent que, de seguida, va omplir titulars.

U

Àlex Recolons / ACN

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

per Josep Martí Blanch

@Modgi: Espanya és un país tan cutre que
els rapers no els foten a la presó per vendre
marihuana, per robar cotxes o per cosir a
trets altres rapers, sinó per cantar.

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

@AlbertLloreta: Et diuen maleducat i
provincià per parlar la teva llengua perquè fa massa anys que no et poden prohibir parlar-la.

“

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

“

E

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

Flaixos

@CarlWinslou: Se están aprobando y desarrollando tantas vacunas del coronavirus
que, de aquí a que llegue el turno de vacunarme, seguro que me toca la de Deliplus.
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“Junts per Catalunya està més
a l’esquerra que els socialistes”
Laura Borràs
Junts per Catalunya

Arnau Nadeu
Fotografia: Eduardo Corria
Badalona. Dijous 4 de febrer de 2021.
Dos quarts de nou del vespre. Teatre Margarida Xirgu. La candidata de
Junts per Catalunya a la presidència
de la Generalitat, Laura Borràs, acaba
de fer un míting al costat del president Puigdemont –via telemàtica–i
de Joan Canadell –presencialment–,
entre altres pesos pesants de la
seva candidatura. Fa menys d’una
setmana, en aquest mateix escenari
hi havia Oriol Junqueras i Pere Aragonès demanant el vot per a ERC,
en un acte on es va deixar veure
Dolors Sabater (CUP). Curiosament,
tots ells noms que apareixeran en
aquesta entrevista. Una conversa
breu, però intensa, mantinguda en
un dels cors de l’àrea metropolitana
i que no podia començar sense parlar de la polèmica del dia.
ragonès l’ha emplaçat a demanar disculpes per haver
dit que Junqueras està condemnat per corrupció. Ho vol fer?
Si es mira el vídeo del diari El País
[mitjà en el qual Borràs va fer
aquestes declaracions], es veu perfectament quin exercici es va fer de

A

manipulació. La frase és llarga, el
context ho explica i, per tant, si es
vol entendre el que jo vaig dir, és
molt clar. Si se’m vol fer dir el que
no vaig dir, que ho facin ells. Jo no
hi entraré. El respecte per a tots els
represaliats, presos i exiliats, sense
excepció i de tots els partits, no és
que el prediqui, sinó que el practico des de fa anys.

Confia en la CUP? Creu que l’investirien si fos la més votada?
Nosaltres treballem perquè els electors confiïn en nosaltres. El que
volem és guanyar-nos la confiança
de molta gent perquè Junts per Catalunya tingui prou força per poder
governar bé.

Per tant, no creu que hagi de demanar disculpes a ningú.
És que quan s’agafen les teves paraules, es tallen, es treuen de context i llavors resulta que a sobre ets
tu qui representa que has fet una
cosa que no has fet, doncs la veritat
és que jo vull aturar-ho aquí. No vull
dir-ne res més perquè no pugui tornar a ser descontextualitzat.

“Nosaltres ja
hem viscut un
govern que no ha
avançat cap a la
independència”

També avui, la CUP ha dit que demanarà una “garantia absoluta i
verificable” que no hi ha cap
“ombra” de corrupció abans d’investir-la a vostè, si arriba el cas. La
pot donar, aquesta “garantia absoluta i verificable”?
Jo la dono. Ho he dit sempre. Defenso la meva més absoluta innocència. No hi ha cas. Dit això, ja sé
que no puc esperar un judici just a
Espanya, però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.

Però en qualsevol cas necessitarà
aliances.
Cadascú haurà de decidir allà on
vol ser. Tothom haurà de veure de
quina manera contribueix a fer que
la voluntat popular que s’hagi expressat a les urnes es reprodueixi
després a les institucions.
En una entrevista amb la xarxa de
periòdics Línia, Sabater deia que
amb Junts per Catalunya els separa el“neoliberalisme”i no acla-

ria si li donarien suport o no en
una hipotètica investidura.
Això és una decisió que hauran de
prendre ells. Jo ja n’he vist d’altres, de
decisions que ha pres la CUP. Molt
doloroses, per cert. I que han afectat
tot el país. Només he de dir un nom:
Jordi Turull. Per tant, els toca a ells
decidir on volen estar. Nosaltres estarem sempre per poder fer un govern independentista i posar per
davant de tot el que ens uneix i no
pas el que ens separa.
Un govern de Junts, Esquerra i la
CUP?
Un govern de totes aquelles forces
independentistes que treguin representació parlamentària.
Pensa en el PDeCAT també?
Penso en les forces que acabin entrant al Parlament.
Per què no es refereix mai al PDeCAT? Àngels Chacón l’acusa de fer
“joc brut”.
Jo no faig joc brut mai. Personalment, sempre m’he referit a totes les
forces independentistes que obtinguin representació parlamentària.
Puigdemont deia aquest matí a
RAC1 que, si ERC guanya les eleccions, vostès investiran Aragonès,

però condicionant-ho al fet que
els republicans tinguin un full de
ruta independentista.
És que nosaltres ja hem viscut un
govern independentista que no ha
avançat cap a la independència. Per
tant, per compromís amb els nostres
electors, no podem repetir aquest
escenari. Cal trobar unes bases
noves per fer un govern fort en funció dels resultats de les urnes, però
on el fet determinant no sigui ser independentista, perquè ja ho érem
abans i no hem avançat, sinó voler
avançar cap a la independència.
Creu que Esquerra no té aquesta
voluntat?
Això ho ha de respondre Esquerra.
Nosaltres ja hem proposat què vol
fer Junts. És una proposta oberta, per
a tothom que hi vulgui ser. Nosaltres
hi serem, per avançar. Els altres que
decideixin on volen ser.
Esquerra ja ho ha respost: la seva
aposta és la “via àmplia”. La seva,
la “confrontació intel·ligent”. I la
CUP diu que totes dues són“solucions màgiques”. No sembla que
l’entesa hagi de ser fàcil.
Nosaltres hi som per avançar. El nostre model és el de l’1 d’Octubre. El de
la via catalana. Creiem que és el
model que ens permetrà posar per4
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“Arribar a la independència sense
tenir una proposta sí que és màgic”
3davant tot el que ens uneix per
aconseguir un objectiu. I a partir
d’aquí, quan aquest objectiu l’hàgim aconseguit, potser moltes persones que no estàvem en política
tornarem pel camí que hem vingut, recuperarem les nostres feines
i els polítics ja decidiran com ha de
ser aquesta República Catalana.
Però primer l’hem de tenir. I per
tenir-la hem de ser-hi tots. I Junts
per Catalunya oferim aquesta possibilitat. Hem posat sempre per davant la unitat. No l’hem predicat,
l’hem practicat. Tenim al nostre interior un ventall de transversalitat
que així ho acredita.
Vostès parlen d’activar la declaració d’independència, però crec que
no ha acabat de quedar clar exactament què i com ho volen fer.
Nosaltres hem parlat d’un procés,
l’inici del qual l’ha de marcar la confiança dels electors i, per tant, ara
l’objectiu és aconseguir el 50% dels
vots i dels escons per tenir aquesta
força per avançar. Com? En primer
lloc, refrendant aquest compromís
al Parlament amb una resolució
que marqui aquesta carta de navegació. I a partir d’aquí, treballar con-

“En qualsevol
país no ens
plantejaríem si
el 50% dels vots
legitima o no”
juntament amb tothom i amb totes
les vies obertes. També la de la negociació, si és que l’Estat en algun
moment decideix ser democràtic
en lloc de només ser espanyol. Però
si aquesta via no prospera, el camí
cap a activar la declaració d’independència és el que nosaltres proposem. No proposem un quan, sinó
un què i un com.
D’acord, però permeti’m que ara
li pregunti pel quan.
L’important és el com, perquè això
determinarà que, quan ho fem, no
hàgim de recular. Que quan ho fem,
estiguem en disposició d’aconseguir la independència. Nosaltres
mantenim totes les vies obertes,
però els passos han de ser cap endavant. I per fer-ho hem de ser-hi
tots. Nosaltres hem fet una proposta i no n’hem vist cap altra. Això
sí que és màgic. Creure que arribaràs a la independència sense tenir
una proposta sí que és màgic. Nosaltres som molt realistes. Tenim
dosis de realisme acumulades, després de l’1 d’Octubre, la presó, l’e-

xili... El que volem, precisament, és
deslliurar-nos de la repressió.
Quan parlen de “condicions suficients” per implementar la independència, a què es refereixen?
En primer lloc, a la unitat. I després a
la força democràtica, que és la que
et dona la legitimitat. En qualsevol
país del món no ens plantejaríem si
més del 50% dels vots legitima o no
implementar el que s’ha decidit. Per
tant, quan hàgim transitat aquest
camí que li comentava, hàgim vist
que l’única sortida és l’activació de
la declaració d’independència i estiguem en disposició de defensar-la i
d’obtenir reconeixement internacional, ho farem. L’activarem.
Mentrestant, vostè també ha promès bona gestió. Aquest matí,
per exemple, ha dit que vol augmentar en 5.000 milions d’euros
els recursos sanitaris en els pròxims cinc anys. No és una qüestió menor, tenint en compte les
retallades en sanitat que va fer
Convergència.
Aquesta no és la nostra herència.
Junts per Catalunya és un partit
nou. No tenim drets electorals. Ens
hem guanyat els avals dia a dia en
les circumstàncies més fredes. El
nostre model és de futur. Ja hem
vist que la sanitat és fonamental i
nosaltres la prioritzarem. Quan diem
que volem gestionar i fer front a la
crisi de la Covid, però també ambicionar la independència, és perquè
en una Catalunya independent
aquests recursos hi serien sense cap
problema. En canvi, en una Catalunya autonòmica serà molt més difícil. Però un govern ha de prioritzar i
és evident que nosaltres ho volem
fer en matèria de salut.
La sanitat, l’educació, les mesures
per revertir la crisi social i econòmica... són temes que a l’àrea metropolitana, molt colpejada per la
situació actual, preocupen i poden
fer decantar el vot per un partit o
un altre. Per què un veí de Badalona o de l’Hospitalet, per exemple, ha de votar Laura Borràs?
Perquè volem ser un govern que
escoltarà la gent. Que voldrà conèixer les seves necessitats de primera
mà i a partir d’aquí actuar, generant
una xarxa de protecció de la vulnerabilitat que és fonamental. Perquè
no ens podem permetre avançar
com a país deixant persones enrere. Nosaltres no volem deixar
ningú enrere. Jo tinc sempre molt
present la Muriel Casals quan deia
que, “per poder tenir un estat del
benestar, primer ens cal un estat”.
És obvi que amb les eines actuals
tenim moltes mancances. Però
traurem recursos d’allà on calgui
per fer front a la situació actual. Per
exemple, donant ajuts directes a les

petites i mitjanes empreses, perquè
això és el que està aguantant en
aquests moments moltíssimes famílies. Nosaltres farem polítiques
per a la vida. Per a la gent.
A l’àrea metropolitana, els últims
anys no han sigut gaire bons per
al seu partit. Només cal veure
aquesta ciutat [a Badalona tenen
un únic regidor] o l’Hospitalet o
Cornellà, on no tenen representació. Creu que podrà guanyar-se la
confiança d’aquest territori?
Nosaltres aprenem dels errors que
s’hagin pogut cometre en el passat,
però mirem endavant. Estem creixent, la gent ens està fent confiança...
Som generadors d’il·lusió en un moment que es parla de molta desmotivació i desafecció. La campanya de
recollida d’avals ens ha demostrat
que el nostre projecte il·lusiona,
també a l’àrea metropolitana. Jo
confio en tota aquesta gent que se
m’acosta i em diu que seré la primera presidenta de la Generalitat.
Som portadors d’esperança.
Puigdemont deia el 2017, en una
entrevista amb la xarxa Línia, que
“l’àrea metropolitana és una estructura d’Estat” i que “Catalunya
es juga el seu futur aquí”. Creu que
s’ha actuat prou en conseqüència
durant aquests anys?
Segurament no, i per això treballem
i hem de treballar més. Jo li puc assegurar que sí que l’he recorregut
molt. Subscric plenament les paraules del president Puigdemont i,
si no hem treballat prou, tenim tota
l’energia per fer-ho encara més a
partir d’ara. Nosaltres volem una realitat metropolitana forta.
Potser el fet que persones com
Joan Canadell facin propostes considerades de dretes [eliminar l’impost de successions, per exemple]
i altres, com Jordi Sánchez, situïn
Junts com un partit de centreesquerra no ajuda que els electors
tinguin clar què estan votant en
l’eix esquerra-dreta amb vostè.
Els nostres votants ens situen al centreesquerra. Així ho demostren els
estudis sociològics que s’han fet. I el
millor termòmetre per saber com
són els partits és allà on els seus votants els ubiquen. Nosaltres estem
més a l’esquerra que els socialistes i
fem polítiques més progressistes que
el govern que necessita dir-se’n perquè només progressa en repressió.
Vostè personalment es considera
de centreesquerra?
A mi les etiquetes no m’agraden. El
que és important és que persones
d’un espectre ideològic molt ampli siguem capaces de treballar plegades
i de posar-nos d’acord per avançar.
Això és el que necessita el país i el que
representa Junts per Catalunya.<

– ¿Pot donar una “garantia
absoluta i verificable” que
no hi ha cap “ombra” de
corrupció, tal com ja ha dit
la CUP que li demanarà en el
supòsit d’haver-la d’investir?
– Jo la dono. Defenso la meva
més absoluta innocència.
Dit això, ja sé que no puc
esperar un judici just a Espanya,
però almenys espero una
campanya justa a Catalunya.
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Educació | Acord per combatre la segregació escolar
Febrer 2021

L’Ajuntament del Masnou i la Generalitat han signat un acord per lluitar
contra la segregació i l’abandonament escolar. El pacte -que vol ser un full de
ruta per tractar les problemàtiques- també preveu ampliar l’oferta d’estudis.

Fiscalia demana presó per l’atac
al centre de menors del 2019
TRIBUNALS4Els autors de l’atac
xenòfob al centre de menors
del Masnou que va tenir lloc el
juliol del 2019 podrien enfrontar-se a penes de fins a quatre
anys i quatre mesos de presó. En
el seu escrit d’acusació, la Fiscalia considera que els acusats
van crear un clima “de confrontació i hostilitat” en la concentració que va precedir l’incident
i que, actuant amb un “clar menyspreu i animadversió a l’origen
nacional dels menors”, van aconseguir accedir a l’interior de l’equipament, on van ferir diverses
persones.
Segons defensa el Ministeri
Públic, els implicats van participar en accions “en l’àmbit d’una
campanya d’intolerància contra
els menors migrants no acompanyats que s’havia organitzat a
les xarxes socials, actuant moguts
pel menyspreu que sentien cap
als menors i amb evident voluntat d’ofendre la seva dignitat”. En
aquest context, el grup va llençar
pedres i objectes contundents
contra els menors, personal de

Front comú al Ple per la
sanitat i la reactivació social

POLÍTICA4El primer Ple de l’any a l’Ajuntament del Masnou va
aprovar definitivament el pla
de reactivació social i econòmica, que ja havia rebut el vistiplau
inicial en una sessió celebrada el
passat juliol. Durant els mesos
que han separat les dues aprovacions, el govern local ha incorporat diverses propostes tant
per la resta de grups municipals
com per la ciutadania, entre les
quals destaca la creació d’una
Taula de Salut Comunitària (TASAC), la coordinació amb els
ajuntaments de Teià i Alella per

reclamar la recuperació del servei d’urgències o l’impuls d’un
Pla d'ocupació local i d’ajuts per
a la promoció econòmica. Finalment, el pla va rebre els vots
favorables de JxCat i Ciutadans,
l’abstenció de Fem Masnou i la
negativa de la CUP.
En l’apartat de mocions, les
formacions també van donar
llum verda per unanimitat en la
sessió del passat 28 de gener a
una proposta presentada per
Fem Masnou en defensa de la sanitat pública i per l’enfortiment
de l’atenció primària.

Els Mossos custodien el juliol del 2019 el centre del Masnou. Foto: ACN

l’alberg i policies, generant un clima d'”angoixa” i “pànic”.
Per tot, se’ls considera autors
de delictes contra l’exercici dels
drets i les llibertats públiques en
la modalitat de fomentar, promoure o incitar a l’odi per motius d’origen nacional, així com per
delictes contra la integritat moral, atemptat i resistència. A

més, la fiscalia demana multes,
inhabilitació per a la professió
educativa i la prohibició que s’aproximin a menys de 300 metres
del centre durant dos anys.
Entre els acusats hi ha Jordi
de la Fuente, membre del partit
ultradretà Vox a Barcelona i exsecretari d’organització de Plataforma per Catalunya.

El Ple telemàtic de gener a l’Ajuntament del Masnou. Foto: Aj.
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Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre
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Solidaritat | Impulsen un menjador social a Can Sanpere

La nova agrupació Vatua l’Olla ha impulsat la creació d’un menjador social a l’espai de Can Sanpere de Premià de Mar que funcionarà a través de donatius socials
i que té l’objectiu de pal·liar els efectes de l’actual crisi provocada per la pandèmia.

Premià de Mar, primer consistori
demandat per“negar”el padró
HABITATGE4Cop d’efecte en el
canvi de criteri d’empadronament a Premià de Mar. Els grups
municipals de Crida Premianenca i Premià En Comú Podem
han presentat una demanda judicial contra el consistori encapçalat per Rafa Navarro per la
moció que va ser ratificada en el
Ple del passat novembre en considerar que les noves condicions
per poder accedir al padró són
una “vulneració dels drets” de les
persones més vulnerables. D’aquesta manera, Premià de Mar es
converteix en el primer ajuntament de Catalunya demandat
per “denegar” l’empadronament.
“El canvi en el reglament és
especialment cruel amb les persones vulnerables. Demanem
que a Premià tothom es pugui
empadronar sense entrebancs i
retards”, va assenyalar la regidora
del comuns Elena Martín en una
roda de premsa conjunta amb la
Crida i entitats com la Xarxa
d’Habitatge del Maresme o Premià Acull. Els impulsors de la demanda confien que aquestes ac-

Ariño i Morilla, dues noves
regidores per fer història

POLÍTICA4La presa de possessió de Marta Ariño (JxCat) i Dolores Morilla (Premià En Comú
Podem) com a noves regidores
de l’Ajuntament de Premià de
Mar ha marcat un abans i un
després en la història del consistori. L’entrada de les representants -que es va materialitzar
en el passat Ple de gener- en substitució de l’exalcalde Miquel
Àngel Méndez i de Rafa Fer-

nández configura un plenari que
per primer cop en la trajectòria
de l'administració local està
compost per més dones que homes. Aquest predomini del sexe
femení també es produeix dins
el mateix executiu encapçalat
pel flamant batlle Rafa Navarro.
Ariño entra al consistori com
a número 6 de la llista de JxCat
i Morilla ho fa com a tercera cap
de llista dels comuns.

Un informe de Serveis Socials
atura el llançament a Can Fayà

L’acte on es van anunciar les accions legals pel padró. Foto: Crida Premianenca

cions legals siguin “l’inici d’un
canvi” per garantir el padró arreu
“sense entrebancs il·legals”.
“NO S’HA NEGAT CAP PADRÓ”
Per la seva banda, l’alcalde Navarro defensa l’actuació del consistori i lamenta que s’utilitzi la
redacció de la moció per “criminalitzar injustament” l’adminis-

tració. “Nosaltres mantenim que
estem actuant sota el paraigua de
la llei. No estem fent ni més ni
menys que la majoria d’ajuntaments. Ara hem de deixar actuar la justícia”, assegura el batlle,
que insisteix que no s’ha negat el
padró a ningú i atribueix aquesta doble lectura de la moció a la
“politització” de la mesura.

POBRESA4Segon llançament
aturat a la masia de Can Fayà de
Premià de Mar. Un informe dels
Serveis Socials va permetre evitar el desnonament d’en Yassin
i en Bilal, dos joves que des de fa
aproximadament vuit anys viuen
en aquest edifici protegit del segle XIX. El document dels tècnics municipals acreditava la
vulnerabilitat dels dos inquilins
d’aquesta masia, que es troben
en risc d’exclusió residencial.

La decisió d’aturar el desnonament, però, va arribar després de diversos dies de mobilització veïnal impulsats per la
Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme, que van tenir el seu punt
àlgid en l’ocupació durant unes
hores d’una oficina de CaixaBank a la Gran Via de Premià el
passat 28 de gener per forçar
l’entitat bancària a fer marxa enrere i evitar el segon intent de
llançament dels joves.
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Memòria | 800 nous documents per a l’arxiu local

L’Arxiu Municipal de Vilassar de Mar va poder incorporar malgrat la situació provocada per la pandèmia del coronavirus prop de 800 nous documents
durant l’any 2020 gràcies a la col·laboració d’una vintena de persones.

Vox denuncia del Clot per la
pancarta dels presos polítics
POLÈMICA4El partit ultradretà
Vox va denunciar el passat 22 de
gener l’alcalde de Vilassar de
Mar, Damià del Clot, per la pancarta en suport als presos polítics
que penja de la façana del consistori. Segons la denúncia compartida pel mateix batlle a través
de les xarxes socials, la formació
l’acusa de fer exhibició de “simbologia ideològica o partidista a
la façana de l’Ajuntament durant
el període electoral”.
“Vox m’ha denunciat per la
pancarta Llibertat presos polítics
penjada a la façana de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Busquen inhabilitació. Busquen condemnes. Busquen aniquilar l’independentisme amb la complicitat de la judicatura. Però guanyarem”, assenyalava del Clot a
les xarxes socials. El batlle i president del Consell Comarcal del
Maresme va rebre el suport de
diverses personalitats polítiques
com el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, o la diputada del Parlament
Mònica Palacín.

L’oposició estudia un pacte
de govern per fer fora ERC

POLÍTICA4Els grups municipals de l’oposició a Vilassar de
Mar estudien un pacte de govern
per fer fora l’executiu encapçalat per Damià del Clot de l’alcaldia. Després de la negativa als
pressupostos i de tombar la
qüestió de confiança en el Ple celebrat el passat 21 de gener, les
formacions tenen un mes per
consensuar un candidat i presentar una moció de censura. Si
no aconsegueixen posar-se d’acord en aquest termini, els
comptes municipals quedaran
aprovats automàticament, tal

com ja va passar a Premià de
Mar el passat estiu.
De moment, alguns grups ja
han manifestat la voluntat de
conformar un nou govern amb
els quatre partits de l’oposició –JxCAT, Babord, PSC i Ciutadans– i on també hi podria tenir cabuda ERC. És el cas del
PSC o Ciutadans, que en dues
entrevistes dels seus portaveus
a Vilassar Ràdio no descarten
aquest gran acord de consens,
però emplacen tots els regidors
a “treure’s la jaqueta del partit”
i no posar “línies vermelles”.

La façana de l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb la pancarta. Foto: Aj.

Segons argumenta la formació d’ultradreta a la denúncia presentada davant la Junta
Electoral provincial, l’exhibició de la pancarta a la façana del
consistori vilassarenc “vulnera
clarament la neutralitat de l’Ajuntament” i estaria infringint el
principi de “neutralitat política
dels poders públics” recollit a

l’article 9.3 de la Constitució espanyola.
El passat 12 de gener ja va
ser denunciada en un cas pràcticament idèntic l’alcaldessa
de Figueres, Agnès Lladó, per
una pancarta amb el mateix
lema que també penjava de la
façana del consistori de la capital empordanesa.

L’alcalde Damià del Clot en una imatge d’arxiu. Foto: ACN
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Perfil | Una catalana de Barranquilla

Febrer 2021

Jessica González va arribar a Barcelona fa 14 anys per estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra des de Barranquilla (Colòmbia). Ha treballat com a investigadora i formadora al Tercer Sector i actualment és consellera tècnica al Districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Foto cedida

“Encara hi ha coses
que no sabem sobre
les residències”
Jessica González / Número 3 de la llista d’En Comú Podem
González fa el salt a la política nacional per primera vegada després d’haver entrat
a l’Ajuntament de Barcelona durant aquest mandat. Amb només 31 anys, confessa
que arribar al Parlament li fa respecte, però que al mateix temps suposa un repte.
Un dels seus objectius és aportar una visió de gènere i antiracista a la cambra catalana.

Albert Ribas
BARCELONA
es enquestes els dibuixen
un escenari amb uns resultats molt discrets, similars
als del 2017. Per què creu que el
missatge d’En Comú Podem no
acaba de quallar?
Les enquestes s’han d’agafar amb
pinces. Són una foto fixa i, en
aquesta ocasió, l’abstenció pot ser
alta i hi ha molts indecisos. De fet,
ens preocupa que hi pugui haver
molta gent que no vagi a votar. Dit
això, la ciutadania reclama un canvi i per aconseguir-lo s’ha d’anar a
votar. Estem intentant que el cansament col·lectiu no ens aturi.

L

Parla de canvi. El lema de la seva
campanya és ‘El canvi que Catalunya mereix’. Sembla que els missatges contundents dels últims
anys de Pablo Iglesias i Ada Colau
han quedat enrere.
Depèn de com es miri. És cert que
la paraula canvi es fa servir molt en
política, i que pot semblar recurrent,
però quan parlem de canvi parlem
de canviar la forma de governar i de
fer les coses diferent. Volem posar
la gent al centre de les polítiques,
i un exemple d’això és que la sanitat sigui 100% pública.
S’està parlant molt dels pactes
postelectorals. Si han de triar entre Salvador Illa (PSC) o Pere Aragonès (ERC), a qui li donarien el suport per ser president? Per Laura
Borràs (JxCAT) ja no li pregunto.
Parlar de formes concretes amb la
quantitat d’indecisos que hi ha és
complicat. Ara mateix estem centrats
en aquesta bossa de votants perquè
creiem que poden ser determinants.
Però si volen governar hauran de
pactar.
Volem un Govern d’esquerres on els
comuns siguem forts per poder tancar un bon acord. Sempre hem dit que

això no va de qui té més vots i que cal
estar a l’altura del que la gent espera
d’aquestes eleccions, que és un canvi de Govern i de forma de governar.
Un tripartit amb el PSC i ERC,
però, sembla complicat. ERC ha dit
que no ho preveu“en cap cas”. No
sé si temen que els republicans i
JxCAT es tornin a entendre malgrat les seves diferències.
Aquí és on insistim en la responsabilitat. Les entitats i els moviments
socials parlen d’una dècada perduda en polítiques socials i cal recordar que ERC ha estat governant
des del 2015. Per no parlar del que
ha passat amb la pandèmia, les residències... JxCAT i ERC s’han tirat els
plats pel cap en un moment com
l’actual. Si es repeteix aquesta fórmula, hi haurà molta decepció.
Nosaltres demanem responsabilitat

“Seguim tenint l’esperit
del 15-M, però amb
el valor afegit del pas
per les institucions”
quan veiem aquests vetos creuats
entre ERC i el PSC, perquè si no és
ara no serà mai. No podem tenir el
mateix veient com s’ha gestionat la
pandèmia i amb ERC no fent res per
revertir les retallades convergents.
Amb vostès governant, la gestió
de la pandèmia hauria anat millor?
A tots ens va agafar de nou i cada dia
s’ha hagut d’anar improvisant. Tothom ha fet el que ha pogut. Però el
Govern, ara que gairebé fa un any de
la pandèmia, no ha enfortit prou els
serveis públics i no ha estat del tot
transparent. Encara hi ha coses que
no sabem sobre les residències. Jo
tinc responsabilitats al Districte de
Ciutat Vella [de Barcelona ] i he pogut comprovar l’opacitat del Govern. Nosaltres això ho hauríem fet
diferent, i ha faltat més diàleg amb
els ajuntaments, el territori... De ve-

gades ens fa por la desconnexió del
Parlament amb la ciutadania. Ha
faltat més humanitat.
Per tancar la qüestió dels pactes i
la investidura: un escenari amb
Salvador Illa de president amb els
seus vots i els de Cs, PP i Vox, si els
números surten, el contemplen?
No. I gairebé no cal afegir res més.
Ens retreuen molt els vots de Valls a
l’Ajuntament, però nosaltres no podem determinar qui vota a qui. No
es poden acceptar o no acceptar els
vots en una investidura. La responsabilitat és amb qui t’ajuntes després.
Fa pocs dies la candidata de la
CUP, Dolors Sabater, ens deia
que “els comuns han perdut l’esperit del 15-M”. Ja sé que em dirà
que això no és cert, però creu que
la gent del 15-M es pot veure reflectida en En Comú Podem?
Crec que continuem tenint l’esperit del 15-M, però amb el valor
afegit d’haver passat per les institucions. Hem estat capaces de
veure les complexitats de governar,
que de vegades poden semblar excuses, però no ho són. Hi ha resistència als canvis per mantenir l’statu quo. Pel que fa al relat, tenim un
horitzó clar i mantenim la indignació, però hem de tenir la capacitat de fer possible les coses. A Barcelona hem vist que l’horitzó hi ha
de ser, però també les fórmules del
mentrestant.
La veig realista.
Amb l’habitatge, per exemple, hem
tingut una capacitat d’acció baixa,
però hem fet molts pisos públics. La
valentia política no ha fet que s’aturin els desnonaments, però hem
creat la figura de l’acompanyament
i, quan hem anat de la mà amb les
entitats, s’ha aprovat la llei per regular
els lloguers. Veiem que es presenten
recursos perquè el sistema és fort i
l’statu quo no canvia de la nit al dia.
En la mateixa entrevista, Sabater
els acusava d’anti independen-

tistes. Creu que el votant independentista els percep així?
Hi ha polarització, però els discursos
de o blanc o negre no aporten res,
perquè hi ha molts grisos. El 2015
vam defensar el referèndum i hem
denunciat la situació dels presos
polítics. Aquesta retòrica no ajuda.
Ara que parla del referèndum, la
seva cap de llista, Jéssica Albiach,
diu que el defensen, però que ara
“no és el moment de generar expectatives”.
En un moment com l’actual, amb
una crisi sanitària, econòmica i social,
i havent vist que qüestions que
eren competència de la Generalitat
no s’han gestionat bé, l’objectiu ha
de ser canviar el model econòmic i
assegurar el benestar de la gent.
Està fent un “ara no toca”.
La prioritat de la Generalitat han de
ser els serveis públics. Això no vol dir
que no es pugui seguir treballant en
altres qüestions, com demostra la feina que està fent Jaume Asens amb
la reforma del delicte de sedició.
Però el PSOE hi acabarà donant suport? També hi ha sobre la taula
l’indult als presos polítics.
Si Podemos no fos al govern espanyol, de tot això no se’n parlaria. Sobre el delicte de sedició, l’única
proposta per reformar-lo que hi

ha sobre la taula és la nostra. Hi ha
resistències al PSOE però seguirem
lluitant. I sobre l’indult, va molt
més lent del que voldríem i estem
pressionant tot el que podem.
Ha fet referència a la sanitat en diversos moments. Al seu programa
la situen com a primera prioritat
i aposten perquè la despesa sanitària en funció del PIB sigui del
7%, quan ara no arriba al 5%. Hi
ha els diners per fer-ho?
Això depèn de tenir unes finances
públiques més fortes. Cal augmentar la pressió fiscal a qui més té.
És de justícia enfortir els serveis
públics amb un augment d’impostos, com per exemple el de patrimoni o per tenir habitatges buits.
Vostè fa 14 anys que viu aquí i
aquestes eleccions seran les primeres en les quals podrà votar. Hi
ha un milió de residents a Catalunya que no podran fer-ho perquè
no tenen la nacionalitat espanyola. No és un tema menor...
L’horitzó ha de ser canviar la llei. Però
mentrestant cal visibilitzar aquest milió de persones i aquí és clau el paper de la ciutadania amb iniciatives
com la de Casa Nostra Casa Vostra.
Ara són al govern de l’Estat.
Sí, però la cartera d’immigració és
del PSOE. No ho oblidem.
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Cabrera de Mar | Indignació per unes acrobàcies al Castell

Febrer 2021

Les imatges de les acrobàcies del ‘rider’ Pol Tarrés amb la seva bici al Castell de
Burriac han desfermat la indignació al municipi maresmenc. Des del consistori i la
Fundació consideren que es promociona una activitat que no respecta el patrimoni.

Tall reivindicatiu a l’N-II per
un Baix Maresme per als veïns
MOBILITAT4Un Baix Maresme
per als veïns. Amb aquest objectiu, prop de 200 persones
van tallar el passat 31 de gener
durant unes hores l’N-II al seu
pas per Premià de Mar. La protesta convocada per la flamant
plataforma Recuperem el Baix
Maresme va tornar a posar sobre
la taula la reclamació que l’entitat ja va fer arribar formalment
als ajuntaments de Vilassar de
Mar, el Masnou, Premià de Mar
i Cabrera de Mar a favor d’avançar en la pacificació d’aquesta artèria comarcal.
“Ja toca que l’N-II deixi de
ser una autopista urbana i es
converteixi per fi en un espai pacificat on la vida torni al centre.
La immensa assistència al tall
d'avui a Premià de Mar així ho
avala”, assenyalava la plataforma
a través de les xarxes socials, on
celebrava la bona acollida de la
iniciativa, que també es va dur a
terme en paral·lel a altres ciutats
com Barcelona, Sabadell o Barberà del Vallès. Tal com ja van
demanar als quatre consistoris
implicats, la intenció de l’entitat

El tall reivindicatiu de l’N-II a Premià de Mar. Foto: Recuperem el Baix Maresme

és poder repetir aquests talls
un cop al mes per tal que els veïns de les poblacions vertebrades
per la transitada via puguin gaudir d’un entorn tallat al trànsit i
per a les persones almenys durant unes hores.
Segons les últimes dades recollides al pacte per la Mobilitat
Sostenible del Maresme, l’N-II
suporta cada dia un trànsit de
prop de 40.000 vehicles. Des de

la plataforma consideren que
aquest volum és “absolutament
insostenible” en un context d’emergència climàtica com l’actual i aposten per avançar en
una pacificació que pren especial rellevància en una situació
epidemiològica com la causada
per la pandèmia, on són més necessaris que mai espais que
permetin mantenir distància
física entre persones.

Polèmica per l’oposició al pla
estatal per protegir el litoral

El Masnou, un dels afectats. Foto: Aj.

MEDI AMBIENT4El projecte
d’estabilització del litoral maresmenc que impulsa el Ministeri per a la Transició Ecològica
i el Repte Demogràfic del govern
espanyol ha aixecat molta polseguera en el si del Consell Comarcal. Diversos ajuntaments
com el Masnou o Premià ja han
manifestat la seva oposició al pla,
unes queixes que segons denuncia la Plataforma Preservem el Litoral han estat omeses.

Des de l’entitat demanen la dissolució per “deslleialtat” del Comissionat per la Preservació del
Litoral -el departament del Consell Comarcal encarregat de la
qüestió- abans que s’executi cap
actuació “irreversible”.
L’ens responia assegurant
que el pla havia estat treballat
amb totes les administracions locals implicades, unes afirmacions de les quals ERC Maresme
ja s’ha desmarcat públicament.

Denuncia tracte
Teià instal·la
xenòfob per voler purificadors d’aire
ser atès amb Covid a l’escola El Cim
CABRILS4Un veí nord-americà
de Cabrils ha denunciat tracte xenòfob a l’Hospital de Mataró
per voler ser atès sense targeta
sanitària amb positiu per Covid
i febre alta. Segons ha explicat la
parella de l’home a RAC1, el pacient és asmàtic i va acudir d’urgències al centre, on no va aconseguir que l’atenguessin. L’Hospital nega un tracte discriminatori i assegura que no té conveni amb la mútua de l’home.

SALUT4L’Ajuntament de Teià
ha impulsat la instal·lació de
cinc aparells per purificar l’aire
a l’escola El Cim del municipi.
Les màquines han estat distribuïdes per diferents espais del
centre on hi ha barreja de grups
bombolles, com pot ser el menjador, o en aquelles aules que no
disposen d’un mecanisme de
ventilació natural, com és el
cas de la sala d’informàtica de
l’equipament.

Quarta edició del
cicle de novel·la
Crims.DOAlella

Expedient obert
per abocaments
il·legals

CULTURA4La Biblioteca Ferrer
i Guàrdia d’Alella organitza
aquest febrer la quarta edició
del cicle de novel·la negra
Crims.DOAlella. El certamen
d’enguany combinarà activitats
en format virtual amb actes presencials -que tindran lloc a la
Sala Carquefou de l’Espai d’Arts
Escèniques Casal d’Alella- i també tornarà a obrir la convocatòria per participar en el concurs
Negres i encreuats.

Premià de Dalt
manté l’oferta de
P3 aquest 2021

EDUCACIÓ4Premià de Dalt
mantindrà durant el curs 20212022 la seva oferta de quatre
grups de P3 al municipi, dos a
l’escola Marià Manent i dos més
a l’escola Santa Anna. Malgrat el
descens de natalitat a la població, el consistori ha aconseguit
evitar l’eliminació d’un dels
grups, tal com s’havia plantejat
des del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

VILASSAR DE DALT4L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha
obert tres expedients sancionadors per abocaments il·legals
en diverses zones del municipi.
Els incidents van tenir lloc en un
lapse de temps de menys de
dues setmanes i ja s’han realitzat les corresponents tasques
de neteja dels indrets afectats,
que van des del Parc de la Serralada litoral fins a l’espai sota el
pont de l‘autopista C-32.

Doble relleu
de regidors a
Cabrera de Mar

POLÍTICA4L’Ajuntament de Cabrera de Mar compta des del passat 22 de gener amb dos nous regidors. El republicà Carles Munné s’incorpora a l’equip de govern en substitució d’Enric Mir
-que va dimitir després que la policia trobés una quantitat important de diners en efectiu al
seu despatx- i Elena Carreras
agafa el relleu de Genís Vinyals
com a representant de la CUP.

Esports
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Bàdminton | Dani Garcia, campió estatal màster

El teianenc Dani García es va proclamar, el mes passat, campió d'Espanya màster
de bàdminton. El coronavirus va obligar a reubicar el campionat, inicialment previst
a Astúries, a la Regió de Múrcia. García va derrotar Manu Gómez a la gran final.

El futbol s’atura: un positiu
a la plantilla de la UE Vilassar
Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR
La plantilla de la UE Vilassar de
Mar està aturada des del passat
divendres 5, quan el club va
anunciar que un jugador va donar positiu per coronavirus en les
proves que es fan abans de cada
jornada de lliga. Així, tot i que tota
la resta de companys van donar
negatiu, es va activar el protocol
i es van suspendre els entrenaments i el partit de futbol que els
blanc-i-vermells havien de jugar el passat diumenge 7 al Xevi
Ramon contra l’EC Granollers.
Tot i que no és el primer cop
que els d’Alberto Aybar veuen
com han de deixar de jugar algun
partit per culpa del Covid (va passar a mitjans de desembre del
2020), aquesta sí que és la primera vegada que el positiu es detecta en el conjunt maresmenc.
Esportivament, caldrà veure
com els blanc-i-vermells tornen
a la competició després d’aques-

L’últim partit de l’equip, un empat a Santa Coloma de Gramenet. Foto: UEVM

ta aturada (i també quan, ja que
sobre el paper el pròxim partit
que haurien d’afrontar seria el
pròxim dia 14 al camp del Cerdanyola FC).
L’equip vilassarenc segueix
sent sòlid com una roca en defensa i efectiu de cara a la porteria contrària i no perd des de principis de novembre; la ratxa de sis
victòries consecutives (que va
començar el 6 de desembre i es va

allargar fins a finals del mes passat) va arribar a la seva fi a Santa Coloma, en l’últim partit del gener, un empat sense gols contra
la Fundació Esportiva Grama.
Més enllà d’aquest partit pendent contra els granollerins i el
que pugui passar contra els cerdanyolencs, els d’Aybar només
haurien d’afrontar un partit més
en la recta final del mes: el dia 21
a casa contra la UE Figueres.

Masbol i AB
Premià jugaran
a partir del març
BÀSQUET4L’acord entre les federacions catalana i espanyola de
bàsquet, com ha passat en moltes altres disciplines, permetrà
que tant el Vive El Masnou com
l’AB Premià puguin jugar finalment la lliga (Copa Catalunya)
d’aquesta temporada 2020-21. El
curs començarà el mes de març,
tot i que aquests equips no tindran el mateix objectiu.
Les premianenques formaran
part del rebatejat Campionat
d’Espanya de Primera Divisió i
són al grup 2A d’aquesta categoria. L’equip jugarà contra la Salle Reus, el filial del Femení Sant
Adrià, el CEEB Tordera i el CEJ
l’Hospitalet, buscant ser entre els
dos millors del seu grup per aspirar a seguir progressant en la
lluita per l’ascens.
En canvi, els masnovins competiran, però sense aspirar a l’ascens a l’EBA. Els de Mario Lousame jugaran la Copa Federació,
també a partir del primer cap de
setmana de març, contra l’UBSA,
el CB Santa Coloma i els Escolapis de Sarrià de Barcelona.

Tram decisiu
del curs per al
CV Premià de Dalt

Foto: @cvpremiadedaltmaresme

Tot es decidirà en les
darreres sis jornades.
El Club Vòlei Premià
de Dalt es jugarà la permanència
a la Superliga Femenina 2 en els
partits que s’han de disputar entre la segona meitat d’aquest
mes i tot el març. Ara mateix, l’equip és segon per la cua (perdria
la categoria), però a només dos
punts de la salvació, que marca
l’UBE l’Illa Grau de Castelló.
Les premianenques visitaran
el Volei Grau Castelló el pròxim
dissabte 13, jugaran el segon partit del mes a casa el dia 20 contra el Voley Ciutat Cide de Son
Rapinya i tancaran el segon mes
de l’any amb un partit crucial el
dia 28 a la pista del cuer, el CV
Vall d’Hebron de Barcelona.
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| Werewolf
A Werewolf: The Apocalypse et convertiràs en un guerrer licantrop que
s’oposa a la civilització urbana. Per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Series X.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Universitat de Barcelona

La seva cara ens va començar a sonar
per les seves aparicions a sèries de
TV3, però el seu nom es va fer gran en
la indústria del cinema català i espanyol quan va protagonitzar Pa negre
l’any 2010. Amb aquesta pel·lícula,
Nora Navas (Barcelona, 1975) va guanyar el premi Goya i la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià com a
millor actriu protagonista. En aquests
anys, Navas no ha parat i l’hem vist,
per exemple, a l’aclamadíssima Dolor
y gloria i a la sèrie d’èxit Les de l’hoquei.
Ara, està nominada al premi Gaudí a
millor actriu pel seu paper d’Enriqueta Martí a La vampira de Barcelona,
una de les poques pel·lícules en català i la favorita d’aquesta edició.

Vespres d’hivern
Malgrat la pandèmia que tot ho complica, la Universitat
de Barcelona ha decidit apostar un any més per la cultura i ha organitzat la sisena edició del cicle de concerts Els
Vespres d’Hivern. Així, el magnífic Paranimf (Gran Via de
les Corts Catalanes, 585) acollirà dos concerts –el de Lu
Rois i el d’Anna Andreu–, que hauran de tenir menys públic que mai per raons òbvies. Alhora, les dues actuacions es retransmetran en streaming per tal que
tothom en pugui gaudir des de casa. Això sí, per al
format virtual també caldrà una inscripció prèvia.

Llibres

?

N

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

O

A

N

A V A

S

La seva carrera com a actriu

Va guanyar el Goya pel seu paper a ‘Pa negre’ el 2010

Rebre una nominació als premis Gaudí

QUÈ HA FET

Com a millor actriu per ‘La vampira de Barcelona’, la favorita

...

Opinen que es mereix el guardó

A LES XARXES

Teatre

R

La fitxa

La seva interpretació a la pel·lícula ha agradat molt

Música

Pelis i sèries

Pedres a la butxaca
Kaouther Adimi

Els ulls de Dalton
Iñaki Garz

Viatge en espiral
Lildami

Noticias del gran mundo
Paul Greengrass

Una jove algeriana establerta a París ha de
tornar al seu país d’origen per assistir al casament de la seva germana petita. Dies
abans del viatge comença a sentir inquietud: és autosuficient i està ben posicionada, però continua soltera. L’opinió de
la seva mare sobre això la submergirà en
un mar de dubtes. Pedres a la butxaca (Periscopi), en català gràcies a Anna Casassas.

Allò que els ulls no veuen es fa visible dins
el nostre cap. Aquest és el principi que regeix la línia argumental d’aquesta obra.
El protagonista, J.R., es val d’aquest precepte per dur a terme un exercici introspectiu a la recerca del perdó per un
acte comès en el passat. El que els seus
ulls no poden veure, ho veu el seu cap.
A l’Escenari Joan Brossa de Barcelona.

Damià Rodríguez, el nom real del cantant
Lildami, ha publicat el seu segon disc,
Viatge en espiral (Halley Records). En una
entrevista amb l’ACN, el terrassenc ha explicat que el nou àlbum té lletres “més
madures” i que és “molt més variat” que
el primer; de fet, fins i tot hi ha inclòs una
havanera. També hi ha col·laboracions
amb artistes com Albert Pla i La Casa Azul.

Un veterà de la guerra civil estatunidenca,
el capità Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks),
viatja de ciutat en ciutat narrant notícies.
Un dia, a Texas, coneix una nena de 10
anys que va ser segrestada per una tribu,
amb qui s’ha criat. El capità Kidd decideix
tornar-la a la seva família biològica. Un
film estrenat el 29 de gener als cinemes
i que arribarà a Netflix el 10 de febrer.
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ESTILS DE VIDA
Protegir els ulls de les pantalles
i

SALUT

reballar davant l’ordinador, socialitzar a través del mòbil i
desconnectar mirant una sèrie a la tele. Així és, si fa no fa,
la realitat de cada cop més gent. En definitiva, una vida
entre pantalles. Segons la Societat Espanyola d’Oftalmologia
(SEO), no està demostrat científicament que la llum blava de
les pantalles afecti negativament la vista ni que arribi a provocar ceguesa, però alerta que aquesta sobreexposició ha desencadenat “noves patologies”. El problema, diuen des de la SEO,
és que forcem la vista per “mantenir l’enfocament en un objecte que es troba a una distància curta” i que, “inconscientment,
la mitjana de parpellejos per minut baixa considerablement”.
Això fa que els ulls s’assequin i s’irritin i provoca fatiga ocular. El
Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes, així com molts altres
experts, engloben aquests símptomes dins de l’anomenada
síndrome visual informàtica, i ofereixen alguns consells per
pal·liar-ne l’impacte. Recomanen apartar la mirada de la pantalla durant vint segons cada vint minuts, regular la brillantor de
la pantalla, recordar parpellejar amb freqüència i fer servir gotes humectants (llàgrimes artificials) quan sigui necessari.

T

Les claus
DESCANSOS

Els experts aconsellen apartar la mirada de la pantalla
durant aproximadament vint segons cada vint minuts

BRILLANTOR

És recomanable regular la brillantor de les pantalles
perquè no sigui ni massa intensa ni massa tènue

PARPELLEIG

Recorda parpellejar amb freqüència per evitar la sequedat
ocular: deixem de fer-ho inconscientment davant la pantalla

GOTES

Si tot i això et notes els ulls molt secs, pots fer servir gotes
humectants, també conegudes com a llàgrimes artificials
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