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Ferran Adrià
Cuiner i creador

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

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

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

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

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

cosmopolita. Crec que ha estat un
canvi en positiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. I una pel·lícula?
Pulp Fiction.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERRAN ADRIÀ EN 10 RESPOSTES
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Salvador Illa ha donat
la cartera de Seguretat

i Convivència del seu Go-
vern Alternatiu a Ramon Espadaler, el
mateix que va posicionar-se en contra
del matrimoni entre persones del ma-
teix sexe. En un moment on les agres-
sions LGTBI-fòbiques estan en ple de-
bat. Uns genis.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

“Sento les mirades de
fàstic de la gent pel

meu color de pell. Quan
em veuen citen Mussolini, CasaPound
o Salvini”, diu la carta de comiat de Seid
Visin. Italià d’origen etíop, havia jugat
al Milan. S’ha suïcidat als 20 anys: no su-
portava el racisme que patia. #Feixis-
mePersistent.

@albasidera

Ahir la meva filla de 10
anys va patir la prime-

ra agressió de la seva
vida (que no la seva primera discri-
minació per ser dona). Estava a punt
d’entrar al portal de casa al migdia i
un home la va abordar i li va enseny-
ar una foto porno. Quan va pujar
m’ho va explicar.

Josep Maria Bartomeu
va gastar 600.000 euros

en l’auditoria del Barça-
gate. O sigui, el president del FC Bar-
celona va pagar un preu molt elevat
per una auditoria que havia d’aclarir si
s’havien pagat 800.000 o 1,1 milions
d’euros de sobrepreu per contractar
I3Venutres.

@tonimunoz@llucia_anna@jmangues

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paradoxalment, només l'alcalde
de València va mencionar la

llengua i la cultura compartides
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La lupa

per Jordi Muñoz

Barcelona i València
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Mario Lousame no seguirà 
al Masnou Basquetbol1

2
El suport de Cs, clau per tancar els 
pressupostos del 2021 a Premià de Mar

Front comú del Masnou i Premià de Mar 
contra les pantalles opaques a les vies del tren

Suspès el desnonament d’una família 
de Premià de Mar sense cap impagament 

Desnonaments sense vacuna: 175 
llançaments al Baix Maresme malgrat el virus

El + llegit líniamar.cat

3

4

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

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

Safata d’entrada

En aquests dies, criden l’a-
tenció dues activitats in-
teressants: l’inici de la

vacunació per a persones sense
sostre i un recompte nocturn a
diverses ciutats. Els que obser-
ven i anoten són subjectes que,
de manera voluntària, passegen
amb llapis i paper per un món
rar. La intenció  és explicar les
ferides que porten a sobre els
que circulen, volent o sense vo-
ler, en direcció contrària. Aquest
grup d’observació transcorre
per un camí emocionant i enri-
quidor, perquè el seu lloc de tro-
bada és amb bona gent, de molt
diversos mons on sentir-se en
companyia creant llaços, tei-
xint inquietuds i aliances. Un
públic optimista, bojos molt as-
senyats, malgrat tot.

Sílvia camina mirant, molt
interessada, l’aparador d’una
immobiliària, atenta a fotos i se-
nyals. Va deixar casa seva per
naufragar en un univers fosc a
la recerca de llum. El carrer és

Esquerdes
per Francesc Reina

ara, i des de fa anys,  la seva
llar. Les seves set vides la
mantenen en equilibri d’una
forma gairebé màgica. Unes
forces poderoses la regulen
quan es desadapta, però re-
sisteix i pateix també, cansa-
da de rescatar-se, cosint-se les
ferides. Vaga desorientada
per un orbe voraç, trepitjant
terra danyada. Extraviada i
sola, buscant sense saber què
busca, sense reconèixer-se.

Acompanyar caminars frà-
gils suggereix indagar en les
relacions amb tendresa, so-
bretot en perifèries oprimides,
perquè és un acte de madu-
resa acceptar i acceptar-se
amb totes les contradiccions.
Aquí rau la importància de la
ciència ciutadana.

És clar, no hi ha dubte,
sota l’asfalt habiten altres vides
on tot va criant, amagatalls
plens de molsa a l’espera d’u-
na mica d’aigua per reviure.
Som esquerdes.

“D’esquerdes, no en fal-
ten”, escrivia el mestre Be-
nedetti: les que separen gen-
darmes i prostitutes, ma-
júscules i minúscules, im-
mortals i suïcides, els que
abracen la meravella i els
desmeravelladors.

A Sílvia no l’han trobat el
passat mes de maig en el re-
compte. Ella dorm als re-
plans que accedeixen als ter-
rats dels blocs, allà on s’estén
la roba, a la zona més alta,
“perduda entre les esquer-
des dels precipicis”.
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A les xarxes

@marsigol: Tinc una cardiopatia congè-
nita i m’han operat dos cops a cor obert,
però els jugadors de la selecció passen
per davant meu per vacunar-se.

@MelciorComes: Si això del ‘govern al-
ternatiu’ ho fessin els indepes després
d’haver perdut les eleccions, hi hauria
querelles i acusacions de colpisme.

#GovernAlternatiu?

@tv3cat: Oriol Junqueras veu els indults
com un gest que alleuja el conflicte i
aposta, un cop més, per la via del diàleg
amb l’Estat.

#JunquerasAvalaL’Indult #VacunarFutbolistes

Els semàfors

L'executiu liderat per Rafa
Navarro va aconseguir trencar
amb la dinàmica dels últims
temps i va aprovar un nou

pressupost gràcies al suport de
Ciutadans. La resta de l'oposició
va reconèixer un “canvi de to” en
les negociacions dels comptes. 

pàgina 17Aj. Premià de Mar

La posada en marxa del nou
Centre d'Urgències d'Atenció

Primària (CUAP) Maresme ja ha
deixat els primers dubtes. Salut

ha admès que s'han detectat
algunes disfuncions en aquest
primer mes de funcionament,

com ara llargues cues d’usuaris. 
pàgina 19Salut

L’equip vilassarenc va evitar, 
en la darrera jornada de la
temporada, haver de jugar 

la promoció de permanència.
D’aquesta manera, l’FS Sant

Joan s’assegura tornar a ser un
dels conjunts de Tercera Divisió

la temporada 2021-22. 
pàgina 20FS Sant Joan
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NLes millors
perles

Tenir 20 fills en un any és possible? Només si els compres. És
el que ha fet una parella de milionaris que ha pagat uns

9.000 euros per cada nadó. Ara gasten uns 5.000 euros
setmanals en la cura dels nens i tenen 16 mainaderes.

Entitats ecologistes alerten que les platges de Cadaqués
s’estan quedant sense còdols. El motiu? La gent se’ls

emporta a casa, tal com han explicat des de Naturalistes
de Cadaqués a TV3. Quin mal que ha fet el postureig.

Que els gossos són part de la família ho sap tothom que ha
tingut gos. Ho demostra un vídeo viral on es veu una noia

de 17 anys enfrontant-se a una ossa que s’havia colat al pati de
casa seva i estava a punt d’atacar els seus gossos.

Robots sexuals que podrien assassinar els seus
propietaris. Sembla una distopia, però l’expert en

ciberseguretat Nick Patterson ha alertat, en una entrevista
amb el Daily Star, que és una possibilitat. 

LA FOTOMaria Belmez / ACN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Fo
to

: A
C

N

Mirada pròpia

per Maria Abellanet

La sostenibilitat, el futur de la gastronomia
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José Montilla
Expresident de la Generalitat de Catalunya

“Hem debatut molt d’ordenació
territorial i no ho hem solucionat”

Com tants altres ciutadans
de l’àrea metropolitana,
vostè amb 16 anys va viat-

jar d’Andalusia cap aquí amb la
seva família. Com recorda aquell
viatge? 
D’això fa pràcticament 50 anys. En
aquells temps hi havia molta gent
que feia aquest viatge en tren, però
el  meu pare i jo el vam fer en auto-
car. No hi havia les autopistes que
hi ha avui i va ser un viatge llarg. Re-
cordo l’entrada a Barcelona quan
començava a sortir el sol. Era la pri-
mera vegada que venia a Catalu-
nya. Hi tenia família i algun amic.
Veníem per quedar-nos-hi i vam
començar a viure a les Planes de
Sant Joan Despí, molt a prop del
barri del Padró, on vivia una ger-
mana de la meva àvia.  

Estava molest per haver d’aban-
donar el lloc on havia viscut tota
la seva joventut? 
No va ser una decisió imposada. Tot
i que tenia 16 anys, pensava que tin-
dria més oportunitats en una terra
com Catalunya que a l’Andalusia de
principis dels setanta. No és que els

meus pares m’hi obliguessin, jo era
el principal inductor de venir. 

Com era José Montilla de jove?
Em dedicava a estudiar i practicava
atletisme federat, cosa que em va
permetre viatjar per Espanya, però
fins als 16 anys mai havia estat a Ca-
talunya. Era una persona que volia
canvis a la meva vida. Primer treba-
llant i després estudiant a la nit a la
vegada que seguia treballant. 

És cert que quan va arribar a Ca-
talunya va participar en un grup
clandestí d’extrema esquerra?
Tota la comarca del Baix Llobregat
era centre de resistència al fran-
quisme i agrupava el moviment
obrer organitzat. Tot era clandestí i
molt minoritari. De vegades es miti-
fica, però ens coneixíem tots. A l’ins-
titut nocturn hi havia la gent més
radical. Allà el més moderat eren les
joventuts comunistes. Jo vaig entrar
al Partit Comunista d’Espanya Inter-
nacional, un grup maoista. Va ser di-
vertit, encara que ens hi jugàvem la
vida i alguna gent va acabar a la
presó. Era un grup sectari, però en
el qual es debatia i es llegia molt. Al-
gunes coses totalment infumables
per a algú de 17 anys. Com que
sempre he estat una persona mo-
derada, vaig deixar el grup abans

que morís Franco i em vaig afiliar al
PSUC. Tinc molt bons records d’a-
quella època. 

El 1979 va anar a viure a Corne-
llà. Per què? 
Em vaig casar i la meva parella vivia
allà. En aquell moment jo era tinent
d’alcalde del grup socialista encara
que residia al poble del costat.

Cornellà va passar d’11.000 ha-
bitants el 1950 a gairebé 100.000
el 1980. Com va ser viure en un
lloc que havia crescut tant?
Era una ciutat mancada d’infraes-
tructures i amb una densitat altís-
sima. El clavegueram era deficient
o inexistent en algunes parts de la
ciutat. Les zones verdes simple-
ment no existien. El transport era
molt dolent. Malgrat tot, hi havia

un teixit associatiu important. Hi
havia vida. 

Quan arriba a ser alcalde el 1985
es troba amb aquesta situació...
L’Ajuntament estava pràcticament
en fallida. Vivíem una forta crisi eco-
nòmica: Cornellà tenia aleshores un
27,9% d’atur, moltes fàbriques tan-
caven i les escoles feien classes en
baixos comercials. Vam construir es-
coles i equipaments esportius, cul-
turals i sanitaris. Això es va poder fer
perquè vam dotar la ciutat d’una
base econòmica que generava ocu-
pació i ingressos. 

Quin és el record més viu que li
queda d’aquella època? 
Van ser moments molt durs. Els tre-
balladors venien a la porta de l’A-
juntament. Fins i tot vam apujar els
impostos, amb molta gent en con-
tra, però ho havíem de fer i ho ha-
víem d’explicar: si no hi ha ingressos,
no hi ha serveis, i els ingressos
venen dels impostos, que han de
ser justos. També hi va haver mo-
ments dolços, com per exemple
quan vam començar a fer els pri-
mers programes d’habitatge social
quan d’això se’n parlava molt poc.
Vam ser pioners. El moment d’en-
tregar les claus d’aquests habitat-
ges era un instant molt dolç.

Quina és la diferència més gran
entre aquell Cornellà i el d’ara?
El Cornellà que vaig deixar el 2004
ha continuat el seu procés de mi-
llora. Recordo que als anys 90 ens
vam centrar a construir el més
bàsic: clavegueram i escoles. L’ur-
banisme d’una ciutat es fa amb el
pas del temps; vas del més bàsic a
les coses que et pots plantejar si
tens recursos. El que cal és planifi-
car de manera correcta perquè la
ciutat pugui créixer ordenada-
ment. Això és el que Cornellà ha
seguit fent.

Quins són els reptes que té ara
la ciutat?
Ser un bon lloc per viure-hi i treba-
llar-hi. Parts de Cornellà i algunes
ciutats de l’entorn metropolità en-
cara són emplaçaments dormitori.
Han de ser ciutats que tinguin per-
sonalitat i on la gent se senti orgu-
llosa de viure-hi, i això vol dir més
serveis. Soc dels que sempre ha
pensat que les ciutats del voltant
de Barcelona tenen una persona-
litat pròpia: no volen ser diluïdes. 

Ara es parla molt de cohesionar
i projectar la gran metròpoli.
Com veu aquest debat?
És un debat vell, no siguem adamis-
tes. De la Catalunya Ciutat ja en4

A. Nadeu / A. Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky

“Si els catalans
no defensem 
la llengua
catalana, 
qui ho farà?”
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1. Quin és el seu grup de música preferit?
Impossible dir-ne un. Escolto Eric Clapton, Dire Straits,
Iron Maiden, Sabina, Serrat, Llach, Manel...

2. I el seu menjar preferit? 
Un bon llobarro. Soc més de peix que de carn.

3. Ara que els restaurants tornen a estar oberts 
a la nit, n’hi ha algun on li agradi anar a sopar? 
Soc més de sopar a casa amb la família, perquè durant
molts anys he hagut de sopar a fora.

4. Digui’ns un llibre que l’hagi marcat... 
No n’hi ha cap que m’hagi marcat. Podria recomanar 
El món d’ahir d’Stefan Zweig.

5. I una pel·lícula?
Les pel·lícules t’agraden en funció de l’edat i l’estat
emocional. Podria dir la saga d’El padrino.

6. Té alguna afició que ens pugui sorprendre? 
No... M’agrada molt caminar per la muntanya. 

7. Hi ha algun lloc de l’àrea metropolitana 
especial per a vostè? 
Collserola a primera hora del matí.

8. On li agradaria anar de vacances?
A Austràlia. També voldria creuar els Estats Units 
d’est a oest o navegar pel riu Congo. I tornaria a Istanbul.

9. Quin és el seu màxim referent polític?
Per a tots els que vam ser present en la fundació 
del PSC, Joan Reventós és un referent.

10. I en la seva vida personal?
El meu pare. Sempre preocupat per la gent i per 
ajudar-la. Un home treballador i amb esperit crític.

3parlaven els noucentistes! Som el
país que més ha debatut sobre
temes d’ordenació territorial i no ha
solucionat el problema. Ni a la me-
tròpoli ni més enllà. Quan jo era pre-
sident de la Generalitat es va crear
l’AMB amb la voluntat de dibuixar
un projecte de continu urbà per de-
fensar un policentrisme. L’objectiu
era que les ciutats que no són Bar-
celona no fossin el pati del darrere.

Aquesta també és una expres-
sió molt repetida avui dia. Vostè
en què pensa quan es refereix al
pati del darrere?
En què no es tracta d’enviar a la pe-
rifèria allò que no té espai a Barce-
lona, sinó d’abordar problemes del
conjunt i no només del centre. Viure
tocant al gran municipi té avantat-
ges clars: un mercat de treball i oci.
Però té condicionants. Quan era al-
calde hi havia gent de Barcelona
que mai havia vingut a Cornellà...
No sé què s’imaginava que era, una
ciutat sense llei? Ara això ha canviat.
Recordo una família de l’Eixample
de Barcelona que va marxar a viure
a Cornellà i portava els fills a la ma-
teixa escola que els meus. Un dia
em van dir que estaven molt satis-
fets de viure a Cornellà. Em van ex-
plicar que on vivien abans era
impensable tenir un mercat o un
CAP a prop, una escola amb tant
pati, zones verdes... En força casos,
avui es viu millor a Cornellà que a
molts barris de Barcelona.

Creu que s’ha de pensar més
enllà de l’AMB i articular una
gran regió metropolitana?
És veritat que la regió metropoli-
tana avança i creix, però el Govern
de Catalunya mai veurà amb bons
ulls una articulació institucional
que agafi dues terceres parts del
país, no ens enganyem. Evident-
ment, hi ha coses com el transport
o les platges que s’han de plane-
jar i gestionar més enllà de l’AMB,
però això no vol dir crear una altra
institució. Calen fórmules de ca-
ràcter més consorciades on inter-
vinguin més administracions. 

Durant més de dos anys vostè va
ser a Madrid com a diputat i mi-
nistre. Realment és tan diferent de
Barcelona? 
La ciutat de Madrid té la mateixa ex-
tensió que l’àrea metropolitana de
Barcelona. Això la fa peculiar. A més,
és la capital i, com en la majoria d’es-
tats, és un xuclador d’activitat, ocu-
pació millor retribuïda i, per tant,
més ingressos públics. Moltes de les
empreses que teníem aquí les hem
anat perdent en detriment de Ma-
drid i això és un error garrafal que
pagarem car durant anys. Madrid
ens ha guanyat la batalla econò-
mica, i a això cal sumar-hi que és la
seu de les institucions de l’estat.

I quina és la solució?
Un model com Alemanya, on les
institucions estan repartides per tot
el territori. Barcelona tenia una
oportunitat que no ha sabut apro-
fitar. S’haurien d’haver portat insti-
tucions i empreses cap aquí; una
cocapitalitat. Una altra solució és el
que hem fet [es refereix al procés in-
dependentista], que si mirem els re-
sultats i les perspectives inicials no
ha estat gaire encertada. 

Tornem a parlar de vostè. El 2000
va tenir trigèmins. Com va ser
l’experiència d’ocupar llocs de
tanta responsabilitat política sent
pare de tres infants i de dos fills
grans més?
La meva trajectòria no ha estat mo-
dèlica pel que fa al tema de la con-
ciliació. Ho dic perquè el 2004, quan
tenien quatre anys, vaig marxar a
Madrid i la meva dona i els nens es
van quedar aquí. Jo venia quan

podia. Determinats càrrecs tenen
uns costos, són servituds que es pa-
guen. Jo era l’únic ministre que no
tenia la família a Madrid, perquè
tenia clar que hi era de pas. En tots
els càrrecs hi ets de pas. Tinc la sort
que la meva parella és una persona
molt comprensiva. Si no, no hauria
pogut exercir aquests càrrecs amb
la dedicació que requereixen.

Durant la seva presidència de la
Generalitat alguns el van criticar
durament. Creu que hi havia gent
que no estava preparada per tenir
un president d’una ciutat obrera i
que havia nascut a Andalusia?
Bé, he de dir que les crítiques van ser
minoritàries... Ser president de la Ge-
neralitat és recórrer el país. A la ma-
joria de llocs on vaig anar em vaig
sentir acollit i estimat. Eren crítiques
d’un sector de la població catalana
que existia i segueix existint. Em cri-
ticaven per ser de Cornellà i per ser
fill d’obrers andalusos. Eren crítiques
classistes i en part xenòfobes. 

Si pogués canviar alguna cosa de
la seva gestió com a president,
què seria?
Segur que ens vam equivocar en
coses. Hauríem d’haver estat més
àgils quan va arribar la crisi del 2008.
Totes les gestions són millorables i la
nostra segur que també. De totes

maneres, va ser un govern que feia
aquelles coses que són tan avorrides:
pressupostos, lleis, carreteres –lliures
de peatges, per cert–, escoles, co-
missaries, jutjats, presons, hospitals...
Un govern ha d’anar més enllà dels
interessos emocionals i sentimen-
tals. En això últim nosaltres podríem
haver estat més fins, és cert. Ara bé,
votar amb el cor està molt bé, però
una miqueta de raó no ens aniria
malament. 

Vostè sempre ha estat un defen-
sor de la llengua catalana. Què li
sembla que ara al Parlament l’ús
del castellà s’hagi estès?
L’any 80 ja hi havia diputats que uti-
litzaven el castellà, però és cert que
el canvi va venir el 2006 amb Ciuta-
dans. Jo soc castellanoparlant. Quan
vaig arribar l’any 1971 no sabia ca-
talà i el vaig aprendre per contacte i
amb amics. Les llengües són per en-
tendre’s. Em semblen lamentables
les batalles lingüístiques. Cadascú
que parli la llengua que vulgui, però
si els catalans no defensem la llen-
gua catalana, qui ho farà? Mentre el
conjunt de la població no la faci ser-
vir, necessita protecció. Amb tot, no
cal demonitzar ningú perquè utilitzi
el castellà... Per defensar el català no
cal atacar el castellà. 

La seva opinió en aquest tema
concorda amb la del PSC actual?
Jo crec que sí. El PSC sempre ha
estat compromès amb la defensa
del català. Sense el PSC i el PSUC el
català no hauria tingut el procés de
normalització que ha viscut. 

Si no anem errats, vostè ha estat
regidor, alcalde, president de la
Diputació, diputat a Catalunya i a
Espanya, ministre, senador i pre-
sident de la Generalitat. On s’ha
divertit més?
Jo més que de diversió parlaria de
satisfacció. En aquest cas, la satis-
facció més gran és quan fas coses i
en veus el resultat i el destinatari
final. Això es té com a alcalde. Evi-
dentment, per a un polític català no
hi ha res més important que presi-
dir el seu país, però si parlem de sa-
tisfacció, em quedo amb l’alcaldia.  

Com ocupa el temps avui dia? 
Vinc cada dia al despatx excepte
quan treballo per a l’empresa que
em paga [Enagás]. No em paga la
Generalitat. Faig xerrades i vaig a
debats i actes. També escric i poso
en ordre moltes coses del passat:
papers, records i arxius.

Què el preocupa actualment?
La pandèmia, és clar. A més de la
gent morta, ens deixarà seqüeles
psicològiques i econòmiques que
encara no han aflorat. Quan l’efecte
narcòtic de les ajudes es dilueixi
quedarà un panorama complicat.<

"Avui es viu
millor a Cornellà
que a molts
barris de
Barcelona"

“Madrid ens ha guanyat
la batalla econòmica”

MONTILLA EN 10 RESPOSTES
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Justo Molinero
President del Grup Teletaxi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

InnobusMetropolità: unir els joves
emprenedors amb les empreses

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

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

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

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

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

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

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

Fo
to
: A

M
B

Fo
to
: A

M
B

Contingut patrocinat per l’AMB

FLAIXOS

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

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

Assessorarempreses
perquècreixin

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

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

Per un futur
sostenible

iMÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat

Telèfon:93 223 51 51
Xarxes:@AgenciaEconAMB

impuls internacionalització
empreses555AMB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fomentant l’economia 
social i cooperativa
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Contingut patrocinat per l’AMB

L’AMB potencia aquest
tipus d’economia com a

eina de desenvolupament
local i de cohesió social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amb tot, aquesta tasca és la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Insults i escopinades

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

no tenen cap regidor d’origen divers als seus plenaris
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El Masnou plora la mort 
del pintor Jordi Alumà

CULTURA4El pintor Jordi Alu-
mà i Masvidal va morir el passat
8 de juny a l'edat de 97 anys.
Nascut a Barcelona l’any 1924,
vivia al Masnou des del 1962 i al
llarg de la seva trajectòria va ob-
tenir la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya (2000),
el Premi Ciutat de Barcelona
(1978), la Biennal de l’Esport en
les Belles Arts (1967) o el premi
del Concurs Internacional de
Dibuix Ynglada-Guillot (1980),
entre altres reconeixements.

En un comunicat, l’Ajunta-
ment del Masnou ha volgut tras-
lladar el seu condol a la família
del pintor i ha destacat el paper
d’Alumà com a autor de diverses

suites olímpiques i de la deco-
ració pictòrica del saló presi-
dencial del Comitè Olímpic In-
ternacional, a Lausana.

Alumà es va iniciar en la
pintura el 1937, en plena Guer-
ra Civil, als tallers del Comissa-
riat de Propaganda de la Gene-
ralitat de Catalunya. Les seves
primeres obres van ser retaules
i murals de caràcter predomi-
nantment religiós i d’estètica
medievalitzant. A la dècada dels
60 va adoptar el figurativisme i
es va endinsar en la temàtica es-
portiva. A primers del 2020, va
rebre la Medalla de la Vila de
Masnou, en reconeixement a la
seva trajectòria artística.

POLÈMICA4L’Ajuntament del
Masnou ha unit forces amb Pre-
mià de Mar i 21 altres consisto-
ris d’arreu de Catalunya per re-
clamar una alternativa a la ins-
tal·lació de plaques opaques a les
vies del tren. Aquesta iniciativa
neix després de fer-se públic el
projecte de la companyia Adif,
que preveu utilitzar aquestes
grans estructures per pal·liar el
soroll derivat del pas del trans-
port ferroviari en zones urbanes,
minimitzant així les molèsties
que aquest causa en els veïns
més pròxims.

En una reunió telemàtica con-
vocada per l’alcaldessa de Vila-
nova i la Geltrú i celebrada el pas-
sat mes de maig, les diferents ad-
ministracions locals van mani-
festar el seu desacord amb una
mesura que consideren que im-
plica un “fort impacte visual i pai-
satgístic”, ja que aquestes barre-
res acústiques poden arribar a te-
nir una alçada de gairebé set me-
tres. La trobada  –que va comptar
amb la participació en represen-
tació del Masnou del regidor

d’Urbanisme, Ricard Plana– va
servir per acordar una estratègia
de coordinació entre els diferents
consistoris per treballar en una al-
ternativa i per demanar a la Ge-
neralitat de Catalunya que hi in-
tercedeixi políticament.

En paral·lel, els ajuntaments
afectats també faran pressió
per poder reunir-se amb re-
presentants del Ministeri de

Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana del govern espanyol i
amb Adif, per tal de conèixer el
projecte en la seva totalitat, i
consensuar altres alternatives
menys agressives per als en-
tramats urbans. Les pantalles
que ADIF preveu col·locar tin-
drien entre 2 i 7 metres d'alça-
da, i alguns trams estarien si-
tuats al mig del nucli urbà.

L’estació d’Ocata del Masnou en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

Front comú contra les pantalles
opaques a les vies del tren

El pintor Jordi Alumà en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament

Condol | Adeu a Ayub, una de les Àvies de la Plaza de Mayo 
Carlota Ayub va morir el 29 de maig als 96 anys al Masnou. Aquesta dona va marxar exiliada
de la seva Argentina natal als setanta i va ser una de les fundadores del moviment de les Àvies

de la Plaza de Mayo, que lluita per recuperar els nets arrabassats durant la dictadura argentina.
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Suspès el desnonament d’una
família sense impagaments

HABITATGE4Desnonament po-
lèmic a Premià de Mar. El Jutjat
d’Instrucció número 5 de Mata-
ró va decidir finalment suspen-
dre el passat 17 de maig el llan-
çament d’uns veïns del munici-
pi que fa 40 anys que viuen en un
pis de lloguer del carrer Unió i
que mai han deixat de pagar el
preu estipulat. Aquest és el segon
intent de desallotjament que pa-
teix la família, ja que el primer va
ser aturat per la Xarxa d’Habi-
tatge del Maresme.

En aquest cas, un “tema bu-
rocràtic” va impedir que el des-
nonament s’acabés materialit-
zant. Des de la Xarxa no només
denuncien que el llançament es-
tigués previst amb la moratòria

de desallotjaments vigent, sinó
que també apunten la falta de co-
municació amb els afectats, que
es van assabentar del desnona-
ment per una notificació dels
serveis socials.

La situació d’aquests veïns és
peculiar perquè des del 1981 pa-
guen puntualment un lloguer
de renda antiga de 250 euros al
mes. En aquest sentit, la Xarxa
veu en aquest cas una “jugada
bruta” de la propietat per fer fora
els inquilins i així poder apujar el
preu. Fonts judicials citades pel
programa Planta Baixaapunten
que el jutjat ha fallat en favor dels
amos de l’habitatge perquè els in-
quilins estarien rellogant el pis a
altres persones.

POLÍTICA4Fumata blanca a
Premià de Mar. L’executiu en-
capçalat per Rafa Navarro va
aconseguir trencar amb la di-
nàmica dels últims temps i va
aprovar un nou pressupost mu-
nicipal gràcies al suport del grup
de Ciutadans, que finalment va
decidir votar a favor de la pro-
posta de la coalició JxCat-PSC.

En un Ple extraordinari ce-
lebrat el passat 3 de juny, les for-
macions van donar el seu visti-
plau al nou full de ruta amb
l'abstenció d’ERC i malgrat la
negativa dels comuns i Crida
Premianenca. L’oposició a la
proposta del consistori, però,
va tenir un regust agredolç, ja
que els tres grups van reconèixer
un “canvi de to” per part del go-
vern local a l’hora de negociar
aquests pressupostos. 

“És un pas positiu que els dos
partits majoritaris d’aquest ajun-
tament s’asseguin i parlin. Cre-
iem sincerament que aquest és
el camí, però aquests pressu-
postos no són suficients i no
estem satisfets. No podem votar

a favor, però no bloquejarem
res”, assegurava en la sessió –tal
com recull Ràdio Premià de
Mar– el portaveu dels republi-
cans, Pep Ripollès, que va voler
posar en valor els gestos de l’e-
xecutiu vers les propostes de la
resta de grups.

El flamant pressupost del
2021 ascendeix fins a gairebé els

27 milions d’euros i està focalit-
zat en la lluita contra la crisi per
la pandèmia del coronavirus.
Entre d’altres, el nou full de
ruta ratificat el passat 3 de juny
preveu 1,5 milions en Educació,
mig milió en Habitatge i gaire-
bé tres milions d’euros en in-
versions com obres en diverses
places i carrers del municipi.

El Ple del 3 de juny a l'Ajuntament de Premià de Mar. Foto: Ajuntament

El suport de Cs permet 
aprovar un nou pressupost 

Concentració per evitar el desnonament al carrer Unió. Foto: XMaresme

Cultura | S’acaba la segona fase d’obres del Museu Romà
Les obres de la segona fase del projecte de la reforma del Museu Romà de Premià ja

han acabat. Segons ha informat el consistori, el procés de reforma ha tingut un cost de
prop de mig milió d’euros i la previsió és que el museu pugui reobrir pròximament.
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La Festa Major de Sant Joan
recupera els actes presencials
CULTURA4L’Ajuntament de Vi-
lassar de Mar ha anunciat que
enguany la Festa Major de Sant
Joan se celebrarà de manera
presencial del 23 al 27 de juny.
Segons apunta el consistori en
un comunicat, l’edició d’aquest
2021 de la festivitat s’ha hagut
d'adaptar a l’actual situació epi-
demiològica, motiu pel qual tots
els actes seran amb públic asse-
gut i aforament limitat sota re-
serva prèvia a través de l’aplica-
ció del municipi.

La programació prevista es
repartirà entre tres escenaris

principals amb una capacitat
per acollir fins a 300 persones
aproximadament: el pati de l’Es-
cola de Mar, el pati de l’Escola
Pérez Sala i el parc de ca l’Abril.
També s’habilitaran altres espais
amb un aforament més petit
com el jardí de la Biblioteca
Municipal o el de can Bisa.

Com cada any, els carrers de
Vilassar de Mar es tenyiran
aquest 2021 de verd, blau i ta-
ronja per evocar els orígens de la
població i se celebrarà el tradi-
cional concurs entre els tres sec-
tors que divideixen el municipi.

SEGURETAT4Les infraccions pe-
nals han caigut al Baix Maresme
durant el primer trimestre del
2021 respecte al mateix període
de l’any passat. Segons les últimes
dades facilitades en el balanç de
criminalitat que elabora trimes-
tralment el Ministeri d’Interior
del govern espanyol, els delictes
s’han reduït en un 14,7% a Vilas-
sar de Mar, fet que la converteix
en la població de la zona que pa-
teix una davallada més pronun-
ciada. La segueix en el rànquing
el Masnou, que registra una dis-
minució del 13,2% durant aquests
primers mesos de l’any. Aquesta
tendència a la baixa la trenca Pre-
mià de Mar, on els delictes s’han
incrementat en més d’un 13%.

Malgrat els bons resultats
obtinguts en dues de les tres po-
blacions esmentades, les xifres
mitjanes de la zona només pre-
senten una caiguda del 5% dels
delictes penals, unes dades que es
troben lluny de la mitjana de la
província de Barcelona, que re-
gistra una davallada d’un 16% en
aquest tipus d’infraccions.

En el cas de Vilassar de Mar,
la tipologia de delictes que ha pa-
tit un increment més pronunciat
ha estat els robatoris amb vio-
lència i intimidació –que es mul-
tipliquen per tres respecte a l’a-
ny passat– i els atacs contra la lli-
bertat sexual. On sí que s’ha pro-
duït un descens considerable és
en els robatoris en domicilis del
municipi i en la sostracció de ve-

hicles. Una tendència similar
presenta el Masnou, on també
creixen els contra la llibertat se-
xual i els robatoris amb violència
i cauen les entrades en domicilis.

A Premià de Mar, els delictes
que més creixen són el tràfic de
drogues i els atacs contra la lli-
bertat sexual. Descendeixen per
contra els robatoris en domicilis
i la sostracció de vehicles.

Una operació dels Mossos en una imatge d’arxiu. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Vilassar lidera la caiguda dels
delictes penals al Baix Maresme

Un dels actes de la Festa Major de Sant Joan del 2019. Foto: Ajuntament

Política | Front comú contra els atacs al mural del 25N
Els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Vilassar de Mar van
presentar en el passat Ple de maig una declaració institucional per condemnar
els diversos atacs contra el mural del 25N en contra de la violència masclista.
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SALUT4El Centre Cívic La Fà-
brica de Cabrils va ser l’escena-
ri on es va celebrar el passat 10
de juny la 24a edició de la Jor-
nada de Recerca Sanitària del
Maresme. Aquesta iniciativa im-
pulsada per l’Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya i Ba-
lears en col·laboració amb el
Servei Català de la Salut va ser-
vir per presentar estudis de re-
cerca realitzats els últims dos
anys en centres del Maresme.

Cabrils, seu de 
la 24a Jornada de
Recerca Sanitària

TEIÀ4El Maridatge dels Sentits
de Teià va tancar la seva edició
d’enguany amb el quart con-
curs internacional de perfume-
ria Mouillette d’Argent. Aquest
2021, el certamen ha reconegut
la feina de tres perfumistes -dos
triats pel jurat i un premi del pú-
blic- de tres nacionalitats dife-
rents. Els guardonats han estat
el japonès Yasuyuki Shinohara,
el nord-americà Max Rossa i la
la francesa Céline Guivarc’h.

El Maridatge dels
Sentits tanca amb
3 premis globals

SERVEIS4L’Ajuntament de Ca-
brera de Mar va posar en marxa
el passat 31 de maig la seva seu
electrònica, una plataforma vir-
tual que té per objectiu agilitzar
el contacte entre l’administració
i  la ciutadania i facilitar la re-
alització de diversos tràmits o
gestions, com poden ser la sol·li-
citud per accedir a l’empadro-
nament o la presentació d’una
instància, entre altres.

Cabrera de Mar 
ja té la seva seu
electrònica

PREMIÀ DE DALT4L’Ajunta-
ment de Premià de Dalt ha arri-
bat a un acord amb la secció del
Maresme i el Barcelonès Nord de
PIMEComerç per tal de donar
suport al comerç local i enfortir
l'associació de comerciants del
municipi, que es va crear l’any
2020. Aquest pacte permetrà
impulsar l’activitat d’aquesta
entitat, que ja compta amb una
pàgina web que funciona com un
market place de proximitat.

PIMEComerç
dona suport als
comerços locals

ALELLA4L’Ajuntament d’Ale-
lla ha impulsat la creació de dos
nous serveis d’atenció per als ve-
ïns del municipi. Des d’aquest
juny, els ciutadans tenen a la
seva disposició una plataforma
d'informació i consultes per a do-
nes i per al col·lectiu LGTBI, amb
l'objectiu de “donar suport a la
igualtat efectiva i real”. El con-
sistori també ha posat en marxa
un punt d’atenció específic per a
empreses i emprenedors locals.

Suport a les dones,
al col·lectiu LGTBI
i a les empreses

VILASSAR DE DALT4L’Ajunta-
ment de Vilassar de Dalt ha obert
una nova línia de subvencions
per impulsar l’obertura de nous
establiments comercials al mu-
nicipi. Aquestes ajudes econò-
miques tindran una dotació pres-
supostària inicial de 6.000 euros
i el termini de sol·licitud roman-
drà obert fins al 30 de novembre
de 2021. Les bases es poden con-
sultar a la web del consistori.

Nova subvenció
per a l’obertura
de comerços

SALUT4La posada en marxa
del nou Centre d’Urgències d’A-
tenció Primària (CUAP) Mares-
me ja ha deixat els primers dub-
tes. El primer mes de funciona-
ment del flamant equipament
s’ha saldat amb les queixes de di-
versos usuaris per les llargues
cues d’espera de fins a tres hores
per poder ser atesos. El gran vo-
lum d’activitat del centre i les nor-
matives de seguretat sanitària per
la pandèmia del coronavirus ob-
liguen alguns pacients a haver
d’esperar fora del recinte en les
hores punta.

Segons va avançar La Van-
guardia a finals de maig, el De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya és conscient
d’aquestes disfuncions i ja està
estudiant noves vies per poder
solucionar aquests problemes
introduint millores i així evitar
noves queixes dels usuaris de l’e-
quipament. Una de les principals
mesures que es podrien prendre
en les pròximes setmanes és
l’ampliació de l’aforament del
centre mèdic, ja que les dades so-
bre la situació epidemiològica

actual criden a l’optimisme i po-
drien permetre acollir més pa-
cients dins de les instal·lacions,
sempre mantenint les mesures
de seguretat establertes.

Cal recordar que el flamant
CUAP Maresme està ubicat a
Mataró, en un edifici de 550
metres quadrats annex al Centre
d’Atenció Primària (CAP) Ma-
resme, i que la previsió era que
pogués donar cobertura mèdica
les 24 hores del dia a prop de

275.000 veïns de la comarca. Les
noves instal·lacions han estat
remodelades íntegrament i dis-
posen d’un box de triatge, així
com de set punts de consulta po-
livalents, vuit punts d’observa-
ció i d’un altre box de reanima-
ció cardiopulmonar. Aquestes
característiques permeten els
professionals dur a terme des
d’atencions d’urgència fins a
procediments d’infermeria o de
radiologia urgents.

Exterior del flamant CUAP Maresme. Foto: Albert Segura/ACN

Salut admet problemes amb 
el CUAP per les llargues cues

Els empresaris alerten de la
manca de relleu generacional
INDÚSTRIA4La Federació d'As-
sociacions i Gremis Empresa-
rials del Maresme (FAGEM) ha
alertat de la manca de relleu ge-
neracional en el sector industrial
i en moltes empreses de la co-
marca. En unes declaracions
després de la celebració del
quart Congrés de Pimes de Ca-
talunya, la presidenta de l’a-
grupació, Roser Moré, vincula
aquesta tendència al “poc interès
dels joves pels oficis”.

“És una problemàtica trans-
versal que afecta el sector tèxtil,
de la construcció, als  instal·la-
dors, el comerç... Necessitem
ajudes per facilitar la contra-
ctació de  joves i que s’incorpo-
rin al món laboral perquè estem
creant un buit  generacional”,
assegura Moré, que considera
que les diferents administra-
cions competents haurien d’im-
pulsar mesures que vagin més
enllà de “només paraules”.Operari en un taller. Foto: Aina Martí / ACN

Serveis | Un nou bus unirà el Maresme amb Can Ruti
Un nou servei de bus sanitari unirà partir d’aquest mateix juny les poblacions del

Masnou, Alella i Teià amb l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Aquesta línia
directa amb l’hospital neix d’un acord entre la Generalitat i els tres ajuntaments.
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La temporada futbolística 2020-
21 per al primer equip de la UE
Vilassar de Mar va acabar el pas-
sat 23 de maig amb una derrota
per 3-2 a Cerdanyola. L’equip
d’Alberto Aybar, doncs, es va
quedar en la ronda de quarts de
final del play-off d’ascens a Se-
gona RFEF, de manera que ja sap
que el curs que ve serà un dels
conjunts del grup català de Ter-
cera RFEF.

Els vilassarencs havien tancat
la segona fase d’aquest atípic
curs en la segona posició del
grup 5D, de manera que sabien
que es veurien les cares contra un
dels conjunts del grup 5C que no
haguessin aconseguit l’ascens di-
rectament. L’oponent de la
UEVM, finalment, seria el con-
junt cerdanyolenc, que tot i haver
completat un segon tram de lliga
nefast (un empat i cinc derrotes
en sis partits), tenia el factor

camp a favor en l’enfrontament,
a partit únic.

El partit tindria una fase de
domini clar dels locals (2-0 al des-
cans), tot i que Edu Domingo i
Fran Fuentes (aquest darrer des
del punt de penal) li posarien pi-
cant a la tarda restablint l’empat
al minut 69. La reacció, però, no
tindria continuïtat, ja que dos mi-
nuts més tard els locals tornarien
a prendre la iniciativa i el mar-

cador del Municipal de les Fon-
tetes no tornaria a moure’s.

Malgrat la derrota, la reacció
de lloança pel curs que ha prota-
gonitzat l’equip va ser unànime;
Aybar i pesos pesants de la pri-
mera plantilla com Fuentes, Javi
Eslava, Ángel de la Torre i Xavi
Pluvins van coincidir a destacar
l’actuació de l’equip des de mit-
jans d’octubre del 2020, en una
temporada que costarà oblidar.

La temporada ha estat més que notable. Foto: Twitter (@javieslava_96)

La UE Vilassar de Mar jugarà 
a Tercera RFEF el curs vinent

Pau Arriaga
VILASSAR DE MAR

Bàsquet | Pol Serra serà el tècnic del Masnou Basquetbol
“A vegades els somnis es fan realitat... Només puc prometre que ho donaré tot pel
club de la meva vida com sempre he intentat fer”. Així es manifestava, el passat 28
de maig, Pol Serra després de ser confirmat com a tècnic del Masnou Basquetbol.

Cara i creu per a l’FS Sant
Joan i el CFS Premià de Mar

FUTBOL SALA4Una bona i una
mala notícia per als equips del
Baix Maresme de Tercera Divi-
sió de futbol sala: l’FS Sant Joan
de Vilassar seguirà a la categoria
la temporada que ve, tot i que no
es pot dir el mateix del CFS Pre-
mià de Mar.

Els vilassarencs van segellar
la permanència en la darrera
jornada, jugada el 29 de maig,
gràcies a la combinació del seu

triomf per 5-1 contra l’Estel Vall-
seca i la derrota del CFS Ciutat de
Mataró contra l’AECS de l’Hos-
pitalet. L’equip ha tancat la se-
gona fase segon, amb 17 punts.

Per la seva banda, els pre-
mianencs ja sabien des del mes
passat que el curs que ve jugaran
a la Divisió d’Honor Catalana,
però han tancat el segon tram del
curs havent sumat només un
punt en 10 partits.

Rubio diu estar “cremat” 
però apunta als Jocs Olímpics
BÀSQUET4Formarà part Ricky
Rubio de la convocatòria de la se-
lecció espanyola masculina de
bàsquet per als Jocs Olímpics de
Tòquio? La resposta només la co-
neixen el base del Masnou i el se-
leccionador estatal, Sergio Sca-
riolo, tot i que el base dels Min-
nesota Timberwolves va donar
pistes sobre el seu futur immediat
en una entrevista a The Athletic.

Rubio assegura que, després
d’una etapa molt dura, el bàsquet

“està en la tercera o la quarta pà-
gina en l’ordre de coses impor-
tants” i assegura estar “cremat”
perquè no va tenir prou temps
per descansar entre el curs pas-
sat i l’inici d’aquest.

“Probablement sigui un sí,
però li dec temps a la meva fa-
mília (el seu fill va néixer el gener
de l’any passat)”, va explicar el
masnoví, que assegura estar can-
sat d’haver de sotmetre’s a tests
amb regularitat.
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Viu en línia

Llévame hasta el cieloés una comèdia de
Nacho A. Llorente dirigida per Joan Car-
les Ros, amb Lolita Flores i Luis Mottola
com a protagonistes. Una trobada for-
tuïta, amb un guió divertit i proper que
farà reflexionar sobre el concepte de lli-
bertat des de múltiples perspectives i
convertir l’impossible en realitat.

Al teatre Apolo de Barcelona.

Teatre

Llévame hasta el cielo
Nacho A. Llorente

Un projecte que acosta la música urba-
na als més petits. Això és Animalari urbà
(Luup Records, 2021), el nou disc produït
pel grup maresmenc The Tyets, que
adapta dotze poemes del barceloní En-
ric Larreula i que ha estat impulsat per
les Escoles La Bressola de Catalunya
Nord. Hi han participat prop d’una de-
sena d’artistes dels Països Catalans.

Música

Uns esdeveniments inesperats faran
trontollar la vida de l’Edee i perdrà la ca-
pacitat de connectar amb el que fins ales-
hores havia estat el seu món. Cansada,
decideix retirar-se a les Muntanyes Ro-
calloses, on pateix per sobreviure. Un dia,
un caçador la troba a punt de morir i
aconsegueix salvar-la, però ara haurà d’a-
prendre a viure de nou.

Pelis i sèries

En un lugar salvaje
Robin Wright

Animalari urbà
Enric Larreula, The Tyets, La Bressola

Les fotos de Winogrand
El centre KBr de la Fundació MAPFRE de Barcelona acull,
des d’aquest mes de juny i fins al 5 de setembre, una ex-
posició d’imatges captades per l’objectiu de Garry Wino-
grand (Nova York, 1928-1984), considerat un dels millors

fotògrafs de la segona meitat del segle XX. La mostra, co-
missariada per Drew Sawyer, recull fotografies de tres dè-

cades que ensenyen la realitat urbana i quotidiana dels
Estats Units de l’època tal com era. “He estat fotografiant

els Estats Units per intentar […] esbrinar qui som i com
ens sentim”, va escriure Winogrand l’any 1963.

Si sentim el nom de Roberto Enríquez (Ma-
drid, 1971), potser no ens ve res al cap. Però si
diem Bob Pop, de seguida pensem en un per-
sonatge televisiu amb un punt excèntric que

s’ha fet famós, sobretot, per la seva col·labora-
ció al programa Late Motiv d’Andreu Buenafu-

ente. Més enllà de tuits i vídeos virals, Bob
Pop és autor de diversos llibres i ara, també,

d’una sèrie: Maricón perdido. Tot i que arribarà
al gran públic el 18 de juny a través de la pla-

taforma TNT, la sèrie s’ha estrenat aquest mes
de juny al Festival de Màlaga i al festival Fire!,
la Mostra Internacional de Cinema Gai i Les-
bià de Barcelona. Maricón perdido, produïda

pel Terrat, té un fort component autobiogrà-
fic i ja ha rebut molt bones paraules per part

de la crítica. A més, la sèrie compta amb 
l’actriu gavanenca Candela Peña.

B O B  P O PQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Sobretot per aparèixer a ‘Late Motiv’
És crític de televisió, escriptor i expert en moda

Famosos

Presentar la seva sèrie al festival Fire!
‘Maricón perdido’ és una sèrie autobiogràfica produïda pel Terrat

Ganes que s’estreni a TNT
Es podrà veure a aquesta plataforma a partir del dia 18

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 1977, Sebastià Rovira va salvar la seva
editorial gràcies a les biografies per en-
càrrec. En ple canvi de règim, polítics i em-
presaris feien cua per reescriure la seva
història i fer-la apta per als nous temps.
Anys després, l’editor revisita les biogra-
fies que va publicar sobre Plàcid Escolà
i Ernest Obach, honorables prohoms de
la Transició, i en desvela la veritat.

Llibres

Els morts riallers
Ferran Sáez Mateu

|Alba
Alba: A Wildlife Adventure ens porta a una illa fictícia del Mediterrani, on l’Alba

decidirà protegir el medi ambient. Per a PS 4 i 5, Switch, Xbox One i XSX.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

LLEGIR I ESCRIURE

Mots encreuats, sopes de lletres, sudokus... 
els passatemps són una manera de mantenir el cervell actiu

JOCS DE TAULA

PASSATEMPS

MÚSICA

E S T I L S  D E  V I D A
Conservar i millorar la memòria

Tothom que té la sort de saber llegir i escriure 
no ho hauria de deixar mai (per moltes raons)

Les claus

Com els passatemps, també reforcen la capacitat de
concentració; a més, són una bona activitat en companyia

Escoltar música i cantar fa treballar les neurones, sigui parant
atenció a noves cançons o recordant les que ja coneixem
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i GENT GRAN

De petits, tots som com esponges: aprenem ràpidament i
sense gaire esforç, el nostre cap ho absorbeix tot. Des-
prés, a l’escola, a l’institut i a qualsevol etapa educativa

que emprenem, espremem al màxim la nostra memòria, que no
ens acostuma a fallar. Però això no és sempre així: la vida és
(cada cop més) llarga i la memòria, potser, no tant. 

Però no ens alarmem! Hi ha activitats entretingudes i fins i
tot divertides que et poden ajudar a conservar i millorar la me-
mòria. Per cert, un apunt: si ets massa jove per preocupar-te per
això, pensa a comentar-ho amb la gent gran del teu entorn. Els
faràs feliços si, a més, els acompanyes en el procés.

En primer lloc, uns hàbits que convé mantenir són llegir i es-
criure: tothom que té la sort de saber-ho fer no hauria de deixar-
ho mai. També són bons aliats de la memòria els passatemps –
com els mots encreuats, les sopes de lletres o els sudokus– i els
jocs de taula. Uns i altres mantenen el cervell actiu i reforcen la
capacitat de concentració. Escoltar música i cantar també ajuda
a estimular el cervell i fa treballar les neurones, sigui parant aten-
ció a noves lletres i melodies o recordant-ne les que ja coneixem.
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