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Les eleccions al Parlament del
passat 14-F van deixar a Sants-
Montjuïc una victòria del PSC
per una mica més de 1.200 vots.
Els socialistes van aconseguir ser
la força més votada en sis dels 10
districtes de la ciutat. A Sants-
Montjuïc, el PSC va obtenir un
total de 15.534 vots, que li van
representar un suport del 24%,
una xifra que li va permetre
quedar per davant d’ERC, que va
ocupar el segon lloc. Així doncs,
el PSC es va emportar la victò-
ria igual que va fer al conjunt del
país, tot i que en aquest cas no-
més va ser per vots, ja que en es-
cons es va produir un empat a
33 amb ERC.
El segon lloc dels republicans

al districte va arribar gràcies al
suport de 14.327 veïns (22,1%).
El marge d’avantatge per a la for-
mació que liderava el socialista
Salvador Illa, doncs, va ser d’u-
na mica menys de dos punts
percentuals respecte de la del re-
publicà Pere Aragonès. El darrer
lloc del podi va ser per a JxCat,
que va aconseguir 10.481 vots
(16,2%). La formació de la can-
didata Laura Borràs, per la seva
banda, va ser la força més vota-

da en quatre districtes de la ciu-
tat (Sarrià-Sant Gervasi, les
Corts, Gràcia i l’Eixample).
Tornant a Sants-Montjuïc, a

una certa distància de JxCat es
va situar En Comú Podem, que
va aconseguir 6.912 vots que van

representar un suport del 10,7%.
Els comuns, amb Jéssica Al-
biach al capdavant, van tornar a
firmar uns resultats discrets en
el còmput global, repetint els 8
diputats obtinguts el 2017.

LA IRRUPCIÓ DE VOX
La principal notícia negativa
de la jornada electoral va ser la
irrupció de la formació d’extre-
ma dreta Vox, que va entrar al
Parlament amb 11 diputats com
a quarta força. Al districte, la
candidatura que encapçalava
Ignacio Garriga va recollir 3.885
vots (6%). El partit ultra va
veure, però, com la CUP que-
dava per davant seu a Sants-
Montjuïc, ja que la formació
de l’esquerra independentista va
obtenir  5.307 vots (8,2%). Els

cupaires, amb Dolors Sabater de
cap de llista, van firmar un
magnífic resultat al conjunt del
país amb nou diputats.
En setena posició va quedar

el que va ser el gran derrotat de
la nit, Ciutadans. Després de
guanyar les eleccions del 2017, va
patir una patacada espectacular
amb Carlos Carrizosa encapça-
lant la llista i va veure com no-
més aconseguia retenir 6 dels 36
diputats. Al districte es va haver
de conformar amb 3.560 vots
(5,5%). Per sota de Cs va quedar
el PP, que amb Alejandro Fer-
nández de número 1 també va
firmar uns resultats pèssims
amb només tres diputats. Els po-
pulars, a Sants-Montjuïc, es van
quedar en el 3,8% dels suports
(2.443 vots).

BAIXA PARTICIPACIÓ
Lògicament, aquestes eleccions
van estar marcades per la pan-
dèmia. Això va provocar que la
participació caigués en picat
respecte les del 2017, que d’al-
tra banda havien registrat una
xifra rècord. Llavors va votar el
79,1% del cens, mentre que
aquesta vegada ho va fer el
53,5%. A Sants-Montjuïc, per la
seva banda, la participació va
ser del 53,6%,  tres punts i mig
més baixa que la del conjunt de
la ciutat, on va ser del 57,1%.

Sants-Montjuïc, del PSC
» El PSC va ser el partit més votat al districte en les eleccions del passat 14-F per davant d’ERC
» Al conjunt de Catalunya els dos partits van quedar al capdavant empatats a 33 escons

Albert RIbas
SANTS-MONTJUÏC

El PSC ha estat el partit amb més victòries als barris de la ciutat. Infografia: Línia Sants

RESULTATS4Pel que fa als
resultats als vuit barris del
districte, el vermell del PSC
va ser la tònica dominant.
Els socialistes van guanyar
en sis (la Marina del Prat
Vermell, la Marina de Port,
la Font de la Guatlla, Sants-
Badal, el Poble-sec i Hosta-
francs) mentre que ERC en
dos (la Bordeta i Sants).
La victòria socialista més

contundent va ser a la Mari-
na del Prat, on el suport al
PSC va ser del 33,6%. A la Ma-
rina de Port els socialistes
també van superar la barrera
del 30%, ja que van obtenir el
32,2% dels vots. En els altres
quatre barris on van guanyar,
el suport es va moure entre el
22,5% i el 25,4%. En el cas de
la Bordeta i Sants, els socia-
listes van acabar en segon
(23,4%) i tercer lloc (19,7%),
respectivament.
Pel que fa a ERC, la vic-

tòria de la Bordeta la va fir-
mar amb el 24,5% dels vots,
amb un avantatge d’una
mica més d’un punt percen-
tual amb el PSC. A Sants, per

la seva banda, va tenir un su-
port del 22,9% i va quedar
per davant de JxCat per gai-
rebé tres punts. En els barris
on no van guanyar, els re-
publicans van aconseguir
ser segona força al Poble-sec,
a la Marina de Port, a la
Font de la Guatlla, a Hosta-
francs i a Sants-Badal. No-

més no ho van ser a la Ma-
rina del Prat, on el segon
partit més votat va ser En
Comú Podem.
Pel que fa a JxCat, el su-

port més gran el va aconse-
guir a Sants, on va ser sego-
na força amb el 20,2% dels
vots. Una de les notícies ne-
gatives va ser el 13,6% de su-
port de Vox a la Marina del
Prat, on va ser tercera força.

Els barris: sis victòries
del PSC i dues d’ERC

33,6%
és el suport que 
el PSC va tenir 
a la Marina del Prat,
el més alt de tots

La participació a Sants-
Montjuïc va ser del
53,6%, per sota de la
mitjana de la ciutat
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Opinió

La lupa

Comentava Joan Margarit, l’arquitecte dels
versos, que viure fa mal, que alguna cosa en-
cara no funciona si la poesia no és important
a les escoles. Que la mediocritat acaba sent

ignorància legislativa i administrativa.
Vista la violència als carrers, serà oportú prestar

més atenció a la infància i la joventut, evitar que els
elegits es quedin enrere per culpa de la reproducció
social dels desavantatges i els problemes socials (el 21%
de l’alumnat d’entre 3 i 16 anys és pobre).
La tolerància aparent, encunyada per Weidenfeld,

suposa que el procés cap a la llibertat no està associat
a l’enriquiment personal. Malauradament, l’educació
arriba tard per garantir entorns favorables i igualar
drets, una tasca sense fi.
Les societats modernes són ambivalents. Arre-

metre contra les institucions és una resposta des de
la incertesa, la inseguretat i una por inconcebible al
futur. Ens esmercem contra aquestes exigències si ens
sentim acceptats i reconeguts, indispensables. El
coneixement no constitueix l’incentiu suficient per ges-
tionar conflictes; és més, a un individu amb una iden-
titat estable no li cal menysprear ningú per reconèi-
xer les seves necessitats. Però fins i tot la joventut ben-

estant està irritable. La tolerància ha de ser sotmesa
a constants avaluacions, perquè viure entre grunyits
és un repte quotidià i hi ha qui se n’aprofita.
En algun lloc resa que les ideologies es desco-

breixen quan es fa política i, malgrat les diferents doc-
trines, hi ha una aritmètica comuna entre els gover-
nants: l’esperpent de la burocràcia i l’obsessió per man-
tenir la butaca: un conservadorisme ranci. Això escrivia

Bernard Mandeville en la seva faula de les abelles, un
mite del liberalisme: mai la virtut va fer prosperar les
societats, el motor del progrés és la corrupció; l’enveja
i la vanitat són ministres d’una indústria de bergants
que s’aprofiten de la feina aliena, l’estupidesa i el ca-
prici mouen la roda del comerç, “només els bojos s’es-
forcen per construir un rusc honrat”. Quan l’esquer-
ra abraça el liberalisme, deixa a la dreta el monopo-

li de les identitats populars, amb totes les seves de-
rives xenòfobes. Això deia el filòsof Jean-Claude
Michéa: La qüestió és mantenir la governabilitat amb
un còctel d’entreteniment i bon humor cap a una po-
blació frustrada, consumidora, desposseïda de sen-
tit crític, que besa discursos simplistes.
La violència estructural, descrita per Galtung o

Therbon, dibuixa la injusta economia d’un món glo-
balitzat que mostra una realitat falsa dominada per
la mercantilització de la informació, sovint situada en
iniciatives culturals o altruistes.
Una societat justa ha d’aspirar a l’eliminació del “pre-

cariat”, una nova classe davant la qual es passegen, sen-
se pudor, les grans rendes amb accés a altes posicions
del mercat. És dubtós el discurs que diu que les coses són
com són perquè no poden ser d’una altra manera.
Substituir les raons de la força per la força de les

raons sembla un bon propòsit, diria Walter Benjamin,
però allò que el poder ha enfosquit sempre es troba
en un disc dur que afecta els febles i segueix amb els
perdedors de la història.
Decebut, el poeta deia que quaranta anys són “els

que ha trigat un president del Govern a portar flors
a la tomba de Machado a Cotlliure”.

Arremetre contra les institucions
és una resposta des de 

la incertesa i la inseguretat

per Francesc Reina

Geografia de la intolerància

Les millors
perles

Dues dones es disfressen de velles per rebre la segona dosi
de la vacuna contra el coronavirus. Ha passat a Florida, als

Estats Units, on han estat detingudes. La pregunta que queda
ara a l’aire és: com van aconseguir posar-se la primera dosi?

Subinspectors laborals que cobren sense treballar. Fa unany que s’està produint aquesta paradoxa a l’estat
espanyol. Ho ha denunciat amb una piulada un dels 170
“afectats”, que lamenta el malbaratament de diners.

Córrer decidit cap a un vidre que no has vist i acabar estès aterra del cop ja és prou ridícul. Però si, a sobre, TV3 inclou el
xoc en una de les seves cròniques, la vergonya es quadruplica.
Li ha passat a un dels manifestants per la llibertat de Hasel.

Rep una ampolla estranya en una entrega de menjar a
domicili. L’obre, l’ensuma i descobreix que és... pipi. Li

ha passat a un client de la companyia HelloFresh al Regne
Unit que ha expressat la seva indignació a les xarxes.

LA FOTOAlan Ruiz / ACN
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Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les urnes, catalans1

2 Els veïns de Sants: “La plaça dels Països 
Catalans és un desastre des de fa anys”

El PSC guanya el frec a frec 
amb ERC a Sants-Montjuïc

Allò que hem après amb la pandèmia

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

@XaviPalli: “No pactaré la meva llibertat a
canvi d’assumir un relat d’uns fets que no
he comès”. La Generalitat manté la petició
de més de 4 anys de presó a Marcel Vivet.

@bielopez: Si un manifestant desnuca un
agent de la BRIMO d’una pedrada, que di-
gui que ha estat un “error tàctic”, que se-
gur que l’absolen.

#NitsDeProtesta

@nuriajuanico: L’Institut del Teatre aparta
Joan Ollé arran dels casos d’assetjament
sexual i abús de poder denunciats pel
diari Ara.

#InstitutDelTeatre #JudiciAMarcelVivet

Safata d’entrada

La gent està farta d’un Es-
tat repressiu on sempre
perd la partida el ma-

teix. Ja no val la queixa. No val
dir que la memòria ni oblida ni
perdona. Ja no val dir prou. Les
paraules no només se les em-
porta el vent. Hem après que les
paraules queden sepultades sota
els murs de les presons. Ja no
val cantar, ja no val escriure, ja
no val res quan no pots sortir al
carrer decidit a desfer el nus que
ofega la teva llibertat. 
Res val quan el debat és la

contundència de les manifesta-

Què està passant al carrer?
per Lola Salmerón

cions. Si no ens deixen ex-
pressar, ells en són els culpa-
bles. No es pot jugar brut i
guanyar la partida. Qui rep l’a-
gressió? La façana falsa d’una
societat inventada o les per-
sones acorralades i apallissa-
des en un carreró sense sorti-
da? Que un noi surti amb
l’anhel de desfer el nus que

ens oprimeix i acabi rebentat
pels robocops, titelles de qui
escampa la llavor de l’odi so-
bre una terra que vol ser lliu-
re, deixa clar què està passant
al carrer i qui està rebent l’a-
gressió. 
No em dol el contenidor

cremat. Em dol veure la cara
del Nil, i els ulls rebentats.
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Els semàfors

Els socialistes es van imposar 
al districte en les eleccions al
Parlament del 14 de febrer. El
PSC, amb Illa al capdavant,
també va ser el guanyador 
dels comicis al conjunt de

Catalunya, tot i que en escons
va empatar a 33 amb ERC. 

pàgina 3PSC

El músic barceloní va oferir
divendres passat al Casinet
d’Hostafrancs, en el marc del
festival Barnasants, un magnífic
concert on va tornar a demostrar
el seu talent. Iniesta va presentar
el seu desè disc, que porta per

nom ‘Trajecte animal’. 
pàgina 8Eduard Iniesta

La millora que havia demostrat
l’equip lila va tenir la seva
recompensa dissabte passat,
amb la primera victòria del curs
2020-21 contra la UE Barberà.
Els de Xavi Monferrer tornaran a
jugar a casa aquest diumenge,
rebent la visita del CB Roser.

pàgina 10JAC Sants

L’Ajuntament, sobre el mural 
esborrat: “Ha estat un error”
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El reportatge del mes

Gener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Di-
versos veïns es posen

en contacte amb la Guàrdia Ur-
bana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maqui-
nària. El carrer està impregnat d’u-
na forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels so-
rolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que cal-
culi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establi-
ment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.
Els agents estan marxant des-

prés de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervio-
ses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen intercep-
tar-les i un cop acorralades con-
fessen. Reconeixen que estan cui-
dant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un en-
tramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. 
El 14 de gener, els Mossos

d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de mari-
huana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.

EN AUGE
El 2020, intervencions contra plan-
tacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quo-
tidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no ac-
tuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites planta-
cions, com la que el passat 30 de se-
tembre es va trobar en el soterra-
ni d’una antiga botiga de l’Hospi-
talet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de de-
sembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes. 
Les grans plantacions de ma-

rihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 inves-
tigacions obertes relatives a aques-
ta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nom-
bre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per trà-
fic de marihuana el 2018 es va pas-

sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.  
“Fa tres anys la preocupació

més gran dins del cos eren el ter-
rorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeco-
nomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproxi-
madament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”. 

CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Cata-
lunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per ar-
ribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportu-
nitats de feina en l’economia con-
vencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enor-
mes”, relata Guzmán. 
Aquest canvi de paradigma

ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalu-
nya com “l’horta de la marihuana

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

Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats 
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona 

i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013

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

En la primera onada de la pandè-
mia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consu-
midors habituals de marihuana i ales-
hores van haver d’empescar-se siste-
mes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.

A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Du-
rant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihua-
na pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control. 

A Catalunya es pot consumir càn-
nabis, però és il·legal vendre’n o com-
prar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot con-
sumir marihuana, però aquests no te-
nen manera d’aconseguir el producte
legítimament.

Al carrer, la marihuana és més ba-
rata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb produc-
tes sintètics per augmentar-ne la pro-
ducció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis para-
noiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura. 

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerar-
les essencials, el virus i la crisi econò-
mica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre. 

Des de la CatFac posen molt èmfa-
si a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta fede-
ració. Per a ell, si la marihuana es re-
gularitzés, les màfies deixarien de te-
nir el control de la situació.

Consum confinat

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’a-
ny als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Al-
bert Palacios, del sindicat inde-
pendent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no aca-
ba trepitjant la presó”, assevera.
Si en origen les terres tarrago-

nines i gironines eren on es culti-
vava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Bar-
ris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Bar-
ca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i de-
mostra la forta vinculació del ter-
ritori amb el narcotràfic. 
Fins i tot s’han detectat orga-

nitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran es-
cala, el mercat europeu. N’és ex-
emple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’eu-
ros anuals per la venda de mari-
huana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mer-
cat”, detalla Palacios. Aquest ex-
trem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmen-
tat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumpta-
ment va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts. 

EL PITJOR FUTUR POSSIBLE  
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narco-
tràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els fun-
cionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arre-
glar-li la plaça major o el polies-
portiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cul-
tiu de marihuana als afores del po-
ble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha nin-
gú incorruptible”. 
Així mateix, Montolio explica

que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

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

prestacions socials perquè no te-
nen contracte, i a més l’Estat dei-
xa de percebre impostos”. Són di-
ners que perd la sanitat o l’edu-
cació. Segons expliquen els Mos-
sos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi pu-
guin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per por-
tar la droga a Europa”.   
Aquesta implantació del nar-

cotràfic al territori també es co-
mença a veure en el tipus de de-
linqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques pe-
nes de presó que alguns clans es-
tan deixant la venda d’altres dro-
gues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mos-
sos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant An-
dreu de la Barca en què es van de-
tenir 26 persones, els investiga-
dors van constatar que els inte-
grants de l’organització porta-
ven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven re-
llotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual re-
marca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en con-
dicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’ar-
mes en moltes plantacions.  
Palacios afegeix que l’elevat

nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns compa-
nys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mos-
sos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàti-
ca, Palacios es pregunta si no “cal-
dria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre 

i molts d’ells no han tornat a les associacions
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Creu Coberta, al costat del comerç
associat i dels restauradors!

Sou un comerç del barri d’Hostafrancs? Teniu pensat obrir una botiga
al nostre eix comercial? Creu Coberta t’ajuda a establir-t’hi. Aquesta
setmana, volem donar suport a alguns dels nostres comerciants de
l’àmbit de la restauració, que són dels més perjudicats per les restric-
cions dels darrers mesos.

Recordeu que, a Creu Coberta, hi trobareu gastronomia de tot
arreu i de tota mena: internacional, casolana, asiàtica, empanades,
pizzes, opcions take away i molt més. Aquests són alguns dels nostres
restaurants! Els trobareu tots a les nostres xarxes socials i a la pàgina
web www.creucoberta.com.
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Segueix els actes 
de caps de setmana
al Poble Espanyol
Al Poble, hi trobaràs una programació
farcida de propostes per gaudir de la
cultura a l’aire lliure mentre contribuïm
entre tots a revitalitzar la vida i el sec-
tor cultural de Barcelona! L’entrada
també inclou l’accés al Museu Fran
Daurel d’art contemporani, als tobogans

gegants i a l’espectacular instal·lació
audiovisual FIESTA, on viuràs l’emoció
de les principals festes populars de tot
un país.

A més, tens a la teva disposició més
de 2.500 m² de terrasses per gaudir
de vermuts i dinars. T’ho perdràs?

Parlem amb en Bernat Martí, d’Aguapur, un comerç associat que es troba
al carrer del Rector Triadó, 15. L’empresa ja fa més de 15 anys que es de-
dica a millorar l’aigua que arriba a les llars dels nostres veïns, a més de tre-
ballar amb oficines, empreses i restaurants.

Què feu a Aguapur?
Principalment, oferim tractaments per millorar la qualitat de l’aigua que arri-
ba a llars i a empreses. A través d’equips de descalcificadors, dispensadors
d’aigua per a restaurants, sistemes d’osmosi per a llars i d’altres. Ara tam-
bé oferim purificadors d’aire.

Quin és el perfil de qui demana aquests productes?
Normalment són veïns i veïnes preocupats per la salut i per la voluntat de
beure i cuinar amb una aigua millor. També hi ha oficines, algunes empre-
ses a qui oferim dispensadors d’aigua, hotels... tot i que el 2020 ha estat com-
plicat per a aquest sector.

La gent és cada cop més conscient de la necessitat de millorar l’aigua?
Sí. Les persones es preocupen cada cop més per la seva salut i la de la seva
família, i per tant, des del confinament, hi ha hagut una forta demanda d’e-

quips de filtració d’aigua d’aixeta a les famílies mitjançant equips de filtració
per osmosi inversa. Les famílies volen aigua de qualitat (filtrada a casa), sen-
se generar residus plàstics i sense emetre contaminació de CO₂ en el trans-
port de l’aigua. És a dir, busquen una solució òptima per a la llar i, al mateix
temps, per al medi ambient. En aquest sentit, també estem notant que la gent
es preocupa cada vegada més per la qualitat de la seva alimentació i per l’ai-
re que respira.

Abans deien que l’aigua envasada era millor.
Amb el temps, s’ha vist que era una afirmació errònia, l’aigua envasada pot
portar microplàstics i substàncies no recomanables. Com, a vegades, un mal
emmagatzematge (intempèrie, exposició directa al sol, emmagatzematge al
costat de productes de neteja…) pot afectar tant l’envàs com la qualitat de
l’aigua.

L’administració regula bé com arriba l’aigua a les nostres llars?
La normativa està bastant obsoleta, cal revisar-la, millorar-la i ja hi estem tre-
ballant. Com passa habitualment, la demanda de la població ha avançat més
ràpidament que les normatives que regulen el nostre benestar. A Aguapur,
fa més de 10 anys que formem part de l’associació de professionals del trac-
tament d’aigua Aqua España i, des d’aquesta associació, estem treballant
per millorar el Real Decreto vigent que regula l’aigua potable que arriba a casa.

La pandèmia us ha canviat, a Aguapur?
De l’aigua ens ha dut a l’aire. La pandèmia ha fet que la gent es preocupi no
només per la qualitat de l’aigua, sinó també per respirar a casa, oficines, cen-
tres mèdics i als comerços un aire pur. Agents contaminants com pols, pol·len,
virus, floridura o bacteris entren en el nostre sistema respiratori diàriament i
són perjudicials per a la nostra salut i la de les nostres famílies. Els nostres
purificadors d’aire són capaços de reduir la contaminació de l’aire en un 99,97%,
eliminant partícules de fins a 1 micra com bacteris, virus, fongs, àcars, pol·len,
partícules de pols o compostos orgànics volàtils (VOC). 

www.aguapur.com
Blog del agua Instagram - Facebook

Aguapur, cuidant l’aigua 
de les nostres llars

&
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Sants-Montjuïc

SOCIETAT4Entitats i veïns de
Sants han mostrat des de dilluns
la seva indignació per l’empre-
sonament d’un veí del barri, en
Carles, que va ser un dels detin-
guts durant les protestes que la
ciutat ha viscut aquests darrers
dies. Es tracta d’un santsenc
molt conegut per la seva impli-
cació en diferents associacions i
per la seva feina en el món de la
restauració.
Dilluns al vespre ja es va ce-

lebrar una concentració a da-
vant de la Ciutat de la Justícia
per mostrar el rebuig a la de-
tenció, que es va produir di-
umenge perquè, segons la ver-
sió policial, hauria impedit l’ac-
tuació dels vehicles de la policia
col·locant diferents obstacles a
la calçada. Des dels Castellers de
Sants, una de les entitats de la
qual forma part, van denunciar
que la Fiscalia li demana presó
provisional sense fiança, men-
tre que des del col·lectiu Alerta

Solidària, que porta la seva de-
fensa, han criticat la despro-
porció de la decisió del jutjat i
recorden que en Carles no té an-
tecedents penals.

SOLIDARITAT VEÏNAL
Des que es va conèixer la seva de-
tenció, a Sants van començar a
aparèixer pancartes de suport
demanant la seva llibertat. De fet,
el rebuig pel seu empresonament

de seguida va anar més enllà del
barri i van arribar mostres de di-
ferents col·lectius d’altres punts de
la ciutat. Ahir, durant el tanca-
ment d’aquesta informació, s’es-
tava celebrant una assemblea a la
plaça de Sants per decidir quins
serien els següents passos per
seguir denunciant el cas. De mo-
ment ja s’ha creat el grup de su-
port del Carles de Sants per co-
ordinar la reivindicació.

Una de les pancartes de suport. Foto: Twitter (@CarlesLlibertat)

Clam contra l’empresonament
d’un santsenc per les protestes
» En Carles, un veí molt conegut al barri, va ser detingut diumenge
» Entitats i veïns s’han posat en marxa per reclamar la seva llibertat

Eduard Iniesta demostra 
el seu talent al Barnasants

CONCERT4Eduard Iniesta va
ser divendres el protagonista
indiscutible del festival Barna-
sants amb el concert que va ofe-
rir al Casinet d’Hostafrancs, on
va presentar ‘Trajecte animal’, el
seu desè disc.
Iniesta va tornar a demos-

trar la seva immensa qualitat
musical en un recital on va que-
dar clar que, si d’alguna cosa és
capaç, és de transitar per dife-
rents estils. El concert va ser ga-
irebé en format acústic, tot i que
no hi va faltar el magnífic so
elèctric de les guitarres d’I-

niesta, un instrument del qual
és tot un virtuós. El músic bar-
celoní va estar acompanyat del
seu germà, Xavier Iniesta, har-
monicista i corista i responsable
de les lletres de ‘Trajecte ani-
mal’, que ha estat produït amb
una banda sencera. 
De fet, aquest àlbum repre-

senta el retorn d’Iniesta a un so
més propi del rock, que com-
bina amb el fet de cantar amb
veu gairebé parlada i on relata
cròniques urbanes sobre te-
mes com el parany dels somnis,
la demència o el desig.

Veïns de Sants: “La plaça dels
Països Catalans és un desastre”
URBANISME4El debat sobre la
renovació de l’estació de Sants i el
seu entorn tindrà dues noves ses-
sions al març, concretament els
dies 3 i 10. Les trobades serviran
per informar sobre el procés par-
ticipatiu, parlar sobre els criteris
amb els quals es farà la transfor-
mació de l’entorn de l’estació i fer
un diagnòstic dels punts clau per
redactar el projecte.
Una de les parts implicades en

la reforma són els veïns de Sants.
Des del Centre Social de Sants, l’as-
sociació de veïns del barri, fa
temps que reclamen una trans-

formació de l’entorn de l’estació,
especialment de la plaça dels Pa-
ïsos Catalans. “És un desastre des
de fa anys”, afirmen des de l’enti-
tat, que reclama una reforma que
la faci “més agradable per als via-
nants, més confortable i verda i
que es millori la mobilitat, perquè
ara s’han de fer moltes voltes per
creuar-la”. “Ens sorprèn que en el
seu moment guanyés un premi
FAD”, afegeixen. També demanen
una reflexió sobre l’estació de bu-
sos i si s’hauria de treure de la seva
ubicació actual, entre el passeig de
Sant Antoni i el carrer Viriat.

Una vintena d’escoles tindran
un entorn amb menys cotxes
SALUT4L’Ajuntament ha anun-
ciat que accelera la implemen-
tació del pla ‘Protegim les esco-
les’ per fer que l’entorn d’un
centenar d’escoles de la ciutat
tingui menys contaminació i so-
roll.  En el cas del districte, un to-
tal de 21 centres formen part de
les millores que s’aplicaran.
Entre aquestes 21 escoles hi

ha la Institució Montserrat, els
Tres Pins, la Muntanyeta, Pau
Vila, l’institut Consell de Cent o

les escoles bressol Bellmunt i El
Cotxet, entre d’altres. 
Les reformes que es faran

inclouen la disminució de l’es-
pai destinat als vehicles amb la
supressió de carrils de circula-
ció i aparcament, fixar una ve-
locitat reduïda a tot l’entorn de
les escoles i reforçar la senya-
lització. Aquesta nova tanda
de millores arriba després de les
que es van fer als dos edificis de
l’escola Magòria.

Iniesta és un virtuós de la guitarra. Foto: Barnasants

Foto: Ajuntament

Art urbà |Tornen a pintar el mural de les Tres Xemeneies 
Roc Blackblock i més artistes van tornar diumenge a les Tres Xemeneies per pintar un
nou grafiti a favor de la llibertat d’expressió i per denunciar el cas Hasel després que l’A-
juntament esborrés l’anterior. Tot seguit algú va pintar un “Viva” sobre la cara de Franco.
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Rugbi | Samu Ezeala torna a jugar després de la lesió
El jove ala santsenc Samu Ezeala va tornar a competir dissabte passat amb 
el seu equip, el Clermont Auvergne francès, després de deixar enrere una 
greu lesió de genoll que l’ha apartat 15 mesos dels terrenys de joc.

RESTAURACIÓ4El Gremi de
Restauració s’ha mostrat “per-
plex” per la pròrroga de les res-
triccions aprovada per la Gene-
ralitat fins al 28 de febrer com a
mínim i ha recordat que el sec-
tor ja porta 70 dies “treballant
per sota del mínim vital”.
“És al·lucinant que havent

encadenat setmanes d’evolució
positiva, el Govern segueixi es-
canyant d’aquesta manera el

sector de la restauració. Con-
demnen milers de famílies a la
ruïna i ho fan, aparentment,
sense remordiments”, ha criticat
Roger Pallarols, director del
Gremi, que considera que “la

desfeta de Barcelona és una re-
alitat. Segons Pallarols, els par-
tits polítics es van comprometre
durant la campanya electoral a
revisar les restriccions quan la si-
tuació epidemiològica millorés.
“Per què, llavors, no es relaxen
les mesures? Per què ningú es
preocupa per la salut de les nos-
tres empreses?”, afegeix el di-
rector del Gremi.

D’altra banda, el Gremi de
Restauració també ha criticat
amb duresa els aldarulls que
s’han viscut en diferents punts de
la ciutat aquests últims dies du-
rant les manifestacions contra
l’empresonament del raper Pablo
Hasel. “Els violents estan des-
trossant bars i restaurants. No és
llibertat d’expressió ni legítima
manifestació”, diu Pallarols.

Roger Pallarols, en una imatge d’arxiu. Foto: Marta Casado Pla/ACN

El Gremi de Restauració critica
la pròrroga de les restriccions

Mercat de la Marina | JxCat demana la reforma
JxCat va presentar en la darrera Comissió d’Economia i Hisenda un prec on demanava
una remodelació del Mercat de la Marina que també permeti solucionar els problemes

d’incivisme que a les nits hi ha, segons va assegurar la regidora Neus Munté.

Esports

INVERSIÓ4L’acord que van
anunciar ahir el govern munici-
pal i ERC d’inversions als barris
inclou una partida d’1,6 milions
que es destinarà a la compra de
baixos de protecció oficial per tal
que s’hi puguin fer comerços.
Aquesta mesura té com a

objectiu combatre la desertitza-
ció comercial que pateixen al-
gunes zones del districte i que ha
provocat que hi hagi locals co-
mercials buits, amb tot el que

això comporta per al teixit co-
mercial però també per a l’espai
públic i per la sensació d’inse-
guretat que pot generar un car-
rer en aquestes condicions. 
Aquesta aposta ja s’ha dut a

terme en altres llocs de la ciu-
tat, com per exemple Ciutat
Vella, on a principis del 2019 es
van adjudicar els primers bai-
xos de protecció oficial del pro-
grama ‘Local Local-Baixos de
Protecció Oficial’.

1,6 milions per comprar baixos
buits per fer-hi comerços

A Ciutat Vella fa temps que està en marxa el programa. Foto: Ajuntament

Si fa unes setmanes el sènior fe-
mení de waterpolo del Medi do-
nava per acabada la seva partici-
pació en competicions europees
d’aquesta temporada, a partir
d’aquest dissabte serà el primer
equip masculí qui canviarà de xip
per jugar els vuitens de final de
l’Euro Cup. El conjunt de Jahzeel
Martínez es veurà les cares con-
tra el CN Sabadell, en una elimi-
natòria que començarà a Can
Llong i que es decidirà a la pisci-
na Josep Vallès dissabte de la set-
mana que ve.
Per tal de tenir el forat sufi-

cient al calendari per poder jugar
aquest partit, els de Sants-Badal
van jugar dissabte passat el pri-
mer partit de la segona fase de la
Divisió d’Honor. L’equip, però, va
perdre de forma clara contra el
gran dominador del waterpolo es-
tatal dels últims anys, l’Atlètic

Barceloneta (6-16). El pròxim
partit de lliga del Medi serà el dia
20 del mes que ve a la piscina del
CN Sant Andreu.

SEGONES DE GRUP
Per la seva banda, el conjunt de
Marc Comas va tancar dissabte
passat la primera fase de la lliga
amb una derrota a la piscina Jo-
sep Vallès contra el CN Sabadell
(5-7) que provoca que l’equip
accedeixi a la segona fase, la que

servirà per decidir els quatre
contendents al play-offpel títol.
Igual que ha passat en la Di-

visió d’Honor masculina, el Medi
arrossegarà els resultats obtinguts
contra el Sabadell i el CN Cata-
lunya (els altres classificats del
grup A) i jugarà, tant a casa com
a domicili, contra els tres millors
del grup B de la primera fase: CN
Mataró, CN Terrassa i CN Sant
Andreu. L’equip també té el bit-
llet per a la Copa de la Reina.

Repte continental: el Medi
s’enfronta al CN Sabadell

Pau Arriaga
SANTS-BADAL

L’eliminatòria començarà al Vallès i es resoldrà a casa del Medi. Foto: CEM

Torna la mala dinàmica: tres
derrotes seguides del Sants
Si els primers partits del
mes passat van ser inobli-
dables, en aquest febrer la

UE Sants de Tito Lossio ha tornat
a patir la cara amarga del futbol.
Els blanc-i-verds encadenen tres
derrotes seguides (Granollers,
Girona B i Cerdanyola) que han
evitat que l’equip deixi la cua de
la classificació del subgrup 5B.
L’equip, però, afronta dos

partits aquesta setmana, el pri-

mer demà a les vuit del vespre a
l’Energia contra la Fundació Es-
portiva Grama. Caldrà recuperar
forces del partit contra el conjunt
colomenc, ja que diumenge a
dos quarts de cinc de la tarda els
de Lossio seran a l’Alt Empordà,
per jugar contra el Figueres.
Després d’aquests dos reptes,

els santsencs afrontaran tres par-
tits (i una jornada de descans) du-
rant el mes que ve.

El JAC confirma la millora 
i guanya el seu primer partit

Les sensacions que
desprenia el sènior
masculí del JAC ha-

vien millorat en les darreres jor-
nades, però a l’equip li faltava el
premi de la victòria... que final-
ment va arribar dissabte passat
contra la UE Barberà (76-62).
El triomf s’entén gràcies a

una feina constant dels 40 mi-
nuts, amb l’equip sent el domi-
nador clar i sabent mantenir els

visitants en els moments en els
quals van tenir reacció. Mauricio
Cheda, que va fregar les dobles fi-
gures (21 punts i 9 rebots), va ser
el referent del JAC a la pintura i
el jugador diferencial del partit.
Aquest diumenge a la una

del migdia, en un partit que es ju-
garà novament al Virolai, el con-
junt de Xavi Monferrer voldrà se-
guir sumant victòries contra el
Club Bàsquet Roser.

L’entitat acusa el
Govern “d’escanyar”
el sector i “condemnar
famílies a la ruïna”
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Què passa quan et vols quedar emba-
rassada i no pots? Concha Milla s’ho pre-
gunta en una peça que ha escrit i que pro-
tagonitza. Recorda que la infertilitat afec-
ta més del 17% de la població espanyo-
la i que és un tabú. “Vull parlar per totes
aquelles dones que, tot buscant donar
vida, se n’hi han deixat un tros de la seva”.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

Teatre

ESTIgMES
Concha Milla

La cantant Judit Neddermann acaba de
publicar el seu quart disc en solitari,
Aire, el primer que fa en castellà. En una
entrevista al programa Via Lliurede RAC1,
on col·labora setmanalment, ha explicat
que qui la va animar a provar-ho amb el
castellà va ser ni més ni menys que Ale-
jandro Sanz. També ha dit que aquest és
l’àlbum “més íntim i feminista” que ha fet. 

Música

Ilargi Guztiak (Todas las lunas, en la seva
traducció al castellà) és la nova pel·lícu-
la d’Igor Legarreta, rodada en basc i pro-
tagonitzada per Itziar Ituño, molt cone-
guda per La casa de papel, i la debutant
Haizea Carneros. L’escenari del film és al-
guna vall del nord de Navarra, on a finals
del segle XIX, durant la tercera guerra car-
lista, una nena s’hi quedarà sola i aïllada.

Pelis i sèries

Todas las lunas
Igor Legarreta

Aire
Judit Neddermann

Alguna direcció
La fotògrafa Violeta Mayoral (Almeria, 1988) presenta en
la seva obra una gran influència de l’escenari de la seva
infantesa, el desert de Tabernas. La Fundació Joan Miró
acull ara una exposició seva en què “l’artista ubica l’expe-
riència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en
uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la
vulnerabilitat”, diuen des de l’organització. Alguna direc-
ció és el títol de la mostra fotogràfica comissariada per

Martina Millà i que estarà exposada al museu del Parc de
Montjuïc de Barcelona fins al pròxim mes de maig.

“La paraula càncer fa por, però estic apre-
nent a pronunciar-la en primera persona
des de fa sis dies”. Així va anunciar Julia
Otero (Monforte de Lemos, 1959) que li
han diagnosticat càncer i que passarà un
temps lluny de la seva estimada ràdio per
tractar-se’n. Ho va fer el 22 de febrer al pro-
grama que condueix a Onda Cero des del
2007, Julia en la Onda, des d’on va assegu-
rar que, “entre quimio i quimio”, anirà als es-
tudis “a donar una mica la tabarra”. La pe-
riodista barcelonina d’ascendència gallega
ha rebut una allau de missatges d’ànims i
suport per part d’oients, companys de pro-
fessió i personalitats de tots els àmbits. I és
que, amb més de quaranta anys de trajec-
tòria i quatre premis Ondas, Otero ocupa
un lloc destacat al món de la comunicació.

J U L I A  O T E R OQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva trajectòria en TV i, sobretot, ràdio
L’avalen quatre premis Ondas i més de 40 anys de carrera

Famosos

Anunciar en antena que té càncer
Estarà un temps allunyada de la ràdio per tractar-se’n

Allau d’escalf i ànims
Personalitats de tots els àmbits li han fet arribar el seu suport

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Poc abans del Dia Mundial de les Malal-
ties Minoritàries, el periodista Quim Miró
ha anunciat que publicarà, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, el conte Una
nena entre vint milions (Excellence Edito-
rial), protagonitzat per l’Alexandra Peraut,
l’única nena catalana que pateix progè-
ria. Miró ha comptat amb l’assessorament
científic de la doctora Núria Coll-Bonfill.

Llibres

Una nena entre vint milions
Quim Miró
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|Bravely Default 2
Arriba a Nintendo Switch un clàssic dels jocs de rol. Bravely Default 2
ofereix als jugadors una aventura llegendària amb quatre herois.

ÉS FAMOSA PER...
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

AUTOCRÍTICA

Un cop conscients de l’ús que en fem, es tracta 
de dosificar i intentar no fer-les servir més d’una hora

HORARIS

DOSIFICACIÓ

AFICIONS

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

i OCI

Parlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa
anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un es-
pai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci

i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem
d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat
espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va aug-
mentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons
informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.
Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara,

amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem
d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes al-
tres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat
de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especial-
ment als adolescents i joves– que convé recordar. 
En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de

l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop
avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no
sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a
dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.

Hi ha vida fora de les xarxes socials

És molt important prendre consciència de la quantitat 
de temps que dediquem a les xarxes socials cada dia

Les claus

Es recomana no consultar les xarxes abans d’anar a dormir. 
També marcar-se altres moments del dia “lliures” de xarxes

Fomenta altres aficions: en comptes de mirar tan sovint 
Instagram o Twitter, dedica més temps a fer esport o llegir
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Pàgines especials

“El Districte amb mar i muntanya”, deia la
nostra companya i exregidora adscrita
Maria Buhigas quan explicava la seva ale-
gria de poder treballar a Sants-Montjuïc. I
és que aquest districte genera tota mena
de sentiments a qui el coneix, tant sigui de
nou o hi pertanyi secularment. Muntanya
omnipresent, però distant, i mar amagat

darrere. Barris amb segles d’història i bar-
ris a punt de néixer, que avui conformen
una realitat plural i heterogènia, rica i, per
què no dir-ho, plena.

Trepitjar els seus carrers genera mil
sensacions. Des dels més petits i càlids al
Poble-sec, als més freds i tècnics al polígon
industrial, que també en tenim. Des dels
que miren de reüll l’esplèndid Eixample, als
que desfilen recordant les rieres que han
travessat molts barris. La seva vila històrica
i els indrets que recorden un passat no tan
antic de fàbriques, de magatzems, de co-
merç, de pas i d’entrada. 

Testimoni de revolucions socials en el
passat, des de la Canadenca al voltant de
les Tres Xemeneies al Poble-sec, a Sant
Medir a La Bordeta i la clandestinitat sindi-
cal i obrera. I de revoltes presents, comen-
çant per La Marina i els seus equipaments,
continuant per Can Batlló, pel Refugi a
Badal, contra el tanatori a Sants i pel Turó
a Font de la Guatlla. Envoltat per aquest
gran teixit associatiu que omple de vida i di-

versifica l’activitat social amb lleure, cures,
aprenentatge i educació, assistència i ve-
ïnatge, art i cultura, esports, acompanya-
ment i tantes entitats com siguin
imaginables, fins a les més de sis-centes
que donen espai a tot el veïnat i fan possi-
ble un sentiment cooperatiu i col·laboratiu
que enforteix els lligams de tots els habi-
tants i de tothom qui fa vida a aquest dis-
tricte. La història i l’actualitat del districte
expliquen que allò que és públic se senti
com a propi.

Igualment, per a totes i tots els que for-
mem part d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, a Sants-Montjuïc és molt present
el significat del petit carrer Cros, on els prò-
xims 17, 18 i 19 de març farà 90 anys es
fundà la nostra formació política, fruit
també de la conjunció de moltes forces po-
lítiques i socials, a la seu del Foment Repu-
blicà. És un orgull formar part del bressol
d’una força política amb personalitat, fidel
a les seves sigles, amb història, amb res-
ponsabilitat, neta i amb compromís. I avui,

pocs dies després d’unes eleccions, amb
el lideratge necessari per entomar relleus i
prémer amb força per a la reconstrucció del
barri, del districte, de la ciutat i del país, per
dignificar la vida de les persones, perquè
ningú quedi enrere. Compromesos amb les
llibertats, la independència del país amb un
referèndum reconegut internacionalment i
l’amnistia dels presos, exiliats i tots els que
són objecte de repressió. Ho hem dit abans
i ho continuem dient: Al costat de la gent!
Perquè som la gent, som els fills i filles de
republicans i republicanes que ens han
portat fins aquí i els ho devem.

Com ha dit molts cops Oriol Junqueras:
“Som el fruit de moltes derrotes, però
també som la llavor de moltes victòries”.
Aquest paradigma il·lumina el grup munici-
pal d’ERC al districte: amb una diversitat
que ens enriqueix cada dia, amb cap dife-
rència que toqui la nostra acció diària, fe-
ministes, verdes, acollidores, antifeixistes i
solidàries.  Som la Lourdes Vidrier, en Ton
Martínez, la Ling Ling Masferrer, en Saoka
Kingolo, el nostre actual regidor adscrit
Jordi Castellana i jo.  Sempre amatents i a
disposició de tothom, seguint la nostra ac-
tivitat diària. Fins avui, a banda de temes
d’espai públic del dia a dia, hem promogut
en primera instància mesures de comerç
de proximitat, serveis socials i mobilitat, co-
incidint amb les necessitats que expressa
el veïnat aquest darrer any d’emergència.
No hem deixat de banda reclamar i exigir
millores tant en matèria d’ensenyament
com de ciutadania i participació, elements
que cohesionen la nostra ciutat i especial-
ment el nostre districte i els nostres barris.
Finalment, com a integradors del mateix
ADN del republicanisme, hem impulsat me-
sures sobre gènere i esports, medi am-
bient, ocupació i jovent, seguretat i
memòria. 

En definitiva, hem arribat aquí a espat-
lles de gegants i ens alcem cada dia amb la
responsabilitat que se’ns ha traslladat,
amb l’alegria de servir la ciutadania millo-
rant el concepte i la riquesa del que és pú-
blic, transmetent el gran valor que això
representa per a tothom.

Pepe Pérez i Calvo
conseller portaveu d’ERC 
a Sants-Montjuïc

Els consellers i consellers de districte d’ERC a Sants-Montjuïc 

@ErcSantsMon ercsantsmontjuicsantsmontjuic@esquerra.cat

Sants-Montjuïc

El bressol republicà  
de Sants-Montjuïc
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