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EasyJet escoge la T2 como base operativa

T

Imanol Crespo

ras la inauguración hace más de un lustro de la
majestuosa Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, la Terminal 2 quedó en un momento
de transición que ha derivado en un estereotipo
entre la ciudadanía de vacío e inactividad, pese que no se
corresponda con la realidad. Si hacemos caso a las cifras,
la antigua terminal sería, si lo contabilizáramos como un
aeropuerto independiente, el cuarto a nivel nacional: en
2014 se llegó a la cifra de los 12 millones de pasajeros,
lo que supera, por ejemplo, en dos millones la cifra del
año 1992, año en que Barcelona celebró las Olimpiadas.
Parte de la culpa -en su connotación más positiva- de
esta creciente evolución la tienen las compañías de bajo
coste que han apostado por el Aeropuerto de BarcelonaEl Prat como base operativa: Vueling, Ryanair, Norwegian y ahora EasyJet.
La compañía británica ha anunciado hoy que Barcelona-El Prat será su octava base operativa a partir de febrero de 2016, con lo que reafirma su apuesta por la ciudad condal después de 19 años de presencia. “La nueva
base operativa es una continuación de nuestra estrategia
en Barcelona […] Es un mercado que conocemos muy
bien y Barcelona-El Prat era el aeropuerto sin base donde
más volábamos”, ha dicho el director general de EasyJet
en España, Javier Gándara.

Se dobla la plantilla
Con el nuevo paso estratégico, EasyJet estima emplear
a 120 personas más de las 130 que ya tiene en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat; así, calcula doblar, prácticamente, la plantilla en un proceso que empieza hoy
mismo para reclutar, sobre todo, a pilotos o otros perfiles
de tripulación. En este sentido, EasyJet quiere que esta
ampliación estratégica en el Aeropuerto de El Prat favorezca a la contratación local aunque, según ha explicado

Javier Gángara, director general de easyjet en españa, y sonia corrochano, directora del aeropuerto de barcelona-el prat,
escenificaron la buena relación entre infraestructura y compañía, que lleva ya 19 años volando desde y hacia barcelona | i. crespo

Gándara para El Llobregat, todavía no se ha cerrado ningún convenio de colaboración ni con administraciones
ni con empresas privadas: “Lo primero era tomar por
nuestra parte esta decisión de ubicar la base operativa
en Barcelona. Ahora estamos abiertos a hablar con la administración porque una operación como ésta genera una
riqueza turística y una mejora de la conectividad”.
De esta manera, a partir de febrero de 2016, coincidiendo con el vigésimo año de EasyJet en Barcelona, la
compañía británica contará con tres Airbus de la familia
A320 que dormirán en las pistas de la infraestructura catalana, lo que ofrecerá nuevas ventajas, según ha avanzado Gángara, para los productos de negocios: “El hecho
de que vuelvan cada día a Barcelona permitirá ofrecer
mejores productos de este tipo”, productos que el direc-

tor general de EasyJet en España ofrecía pensando en los
empresarios de la pequeña y mediana empresa, así como
autónomos.Tras 19 años conectados a Barcelona, desde
su primer vuelo desde Londres-Luton en 1996, EasyJet
“da un paso natural” en su relación con la capital condal
después de que abriera la base operativa en Madrid, base
que se cerraría posteriormente: “España siempre ha sido
un mercado clave y aquella decisión no fue un error en
aquellos momentos […] Esta base no tiene nada que ver
con aquello porque son mercados distintos”, ha asegurado Gángara. Y, efectivamente, de momento, la relación
con Barcelona-El Prat es más que idílica: EasyJet personaliza la antigua terminal de puente aéreo, en la Terminal
2C, es la segunda compañía en vuelos de la T2 y la tercera de la T1. III
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La contaminación de los cruceros
de lujo ‘ahoga’ L’Hospitalet y
el Baix Llobregat

El éxito del puerto de barcelona, nexo turístico para cruceros, abre el debate medioambiental: un crucero mediano puede generar unas mil toneladas de residuos | bcn content factory

El aire de la comarca es irrespirable por la gran concentración
de barcos turísticos, las emisiones de los caminos portuarios,
el resto del tráfico, las cementeras, el aeropuerto y las industrias
C. F.

E

l puerto ha sido
históricamente una
de las principales
fuentes de polución
en el área metropolitana barcelonesa. Una situación que
se ha agravado por el éxito
turístico de los cruceros de
lujo, esas ciudades flotantes
que se alimentan de fueloil
pesado también mientras
están parados para mantener
activas todas sus funciones.
El éxito de la Barcelona
turística lo respiramos cada
día los habitantes del Llobregat, con las consecuencias que para nuestra salud
comporta. Reducir la contaminación del aire por partículas a pm10 (inferiores a
10 micras) en el área metropolitana que es lo que plantea la Organización Mundial
de la Salud (OMS) evitaría
3.500 muertos anuales de

los 30.000 que se registran
por diversas causas en esta
zona, asegura el codirector
del Centro de Investigación
de Epidemiología Ambiental de Cataluña, Jordi Sunyer.
Otro estudio indica que
la alta concentración de unas
500.000 partículas ultrafinas
por centímetro cúbico que
se produce en el puerto cuando coinciden varios cruceros, cosa que es habitual
en los últimos años, supera
“muy de largo” la concentración de partículas que se
puede producir en una vía
con un alto nivel de circulación de vehículos, como por
ejemplo, la Ronda Litoral a
su paso por la comarca.
Por si los habitantes de la
comarca no tuviéramos bastante con la polución derivada de tener en nuestro terri-

El médico especialista Jordi Sunyer advierte que se evitarían
3.500 muertes anuales si se redujera la contaminación del aire en
el área metropolitana a lo que plantea la OMS como saludable

El Plan de Mejora de la Calidad
del Aire consta de 24 medidas

L

a nueva plataforma defiende 24
medidas, divididas en cuatro grandes bloques, el primero de ellos
sobre movilidad, capítulo en el que
se concreta “el principal objetivo de lograr la reducción de la densidad de tráfico
privado motorizado en el área metropolitana de Barcelona”, ampliando la red de
transporte en la comarca y mejorando su
frecuencia, ya que el tráfico rodado es la
principal fuente de emisión de partículas y
gases contaminantes.
El segundo eje de propuestas está centrado en la gestión sostenible del muelle y
aeropuertos y que incluye puntos dirigidos
a penalizar los barcos y aviones altamente
contaminantes y a impulsar la electrifica-

ción del puerto para que los gigantescos
cruceros turísticos dejen de utilizar fueloil
pesado. El tercer bloque, sobre la industria
y las obras públicas, pretende regular las
actividades industriales que no cumplan
las normativas ambientales y pongan en
riesgo la salud de la población.
Por último, el cuarto apartado recalca
la “importancia de comunicar de forma
contundente a la ciudadanía los riesgos
que conlleva la contaminación atmosférica”. En este sentido, la plataforma defiende la necesidad de crear “órganos de participación ciudadana para el seguimiento y
la sensibilización sobre este tema”, y una
campaña de choque coordinada entre varios departamentos de la Generalitat. III

Este año habrá 740 escalas de grandes cruceros de lujo en el
puerto para transportar 2,5 millones de turistas. Los fines de
semana coinciden varios y la contaminación se dispara

torio la mayor concentración
de industrias, cementeras,
así como una intensa actividad aeroportuaria y el volumen de tráfico de vehículos
que soportamos, desde hace
unos años se une las emisiones de los cruceros. El año
2015 lo iniciamos con un
episodio de emergencia. El
fin de semana del 9 de enero, se activó el protocolo de
contaminación atmosférica
en 40 municipios del área
metropolitana barcelonesa,
prácticamente todos de la
comarca.
La medida se tomó debido a la persistencia de un
potente anticiclón que dificultaba la dispersión de los
óxidos de nitrógeno (NOx)
y las partículas en suspensión de diámetro inferior
a 10 micras (PM10) en la
atmósfera. Los municipios
fueron: L’Hospitalet, Castelldefels, Cornellà, Gavà,
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Martorell, Molins de Rei,
Esplugues, el Papiol, Pallejà, el Prat, Sant Andreu de la
Barca, Sant Feliu, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern,
Sant Vicenç dels Horts, Viladecans.
Un total de 740 escalas
harán este año los grandes
cruceros de lujo en el puerto
de Barcelona para transportar 2,5 millones de turistas.
Los fines de semana coinciden habitualmente varios de
estos barcos, auténticas ciudades flotantes que bajo los
oropeles del “todo incluido”
producen toneladas de basura arrojadas impunemente
al mar todos los días. Hay
piscinas, saunas, campos de
golf, centros comerciales,
teatros, cines, discotecas,
pero nada se sabe sobre si
tienen instaladas depuradoras.

Basura oculta

Un crucero mediano, de
2.000 o 3.000 pasajeros,
puede llegar a generar unas
mil toneladas de residuos, a
lo que se añade el impacto
del gigantesco consumo de
fueloil pesado, que en los
barcos de ese tamaño equivale al que produce 12.000
vehículos. Y para colmo de
males no es gasoil, pues el
tipo de combustible utilizado resulta 50 veces más
tóxico que el habitual. A los
humos de los motores debe
sumarse el procedente de la
incineración de las basuras
(plásticos y papeles), práctica bastante común en este
tipo de barcos según Oceana, organización internacional dedicada a la conservación del medio marino.
El puerto de Barcelona ha pasado de recibir 0,6
millones de cruceristas en el
año 2000 a 2,5 millones este
año. El 18 de mayo 2014,
Barcelona superó el récord
anual de cruceristas en un
día, con la llegada de 7 cruceros con un total de 31.600
pasajeros. El fin de semana
del 11 al 13 de septiembre próximo se producirá
la mayor concentración de
cruceros con un total de 14
escalas de las más de 740
previstas este año. Catorce
gigantes de los mares, auténticas ciudades alimentadas de forma permanente

por fueloil pesado mientras
están atracados para mantener activas todas las funciones de una oferta de lujo.
“En los últimos años
se ha reducido mucho la
contaminación atmosférica
en el puerto de Barcelona
derivada de la carga y la
descarga”, indicaba recientemente Assumpta Farran,
directora general de Calidad
Ambiental de la Generalitat, “pero sigue habiendo un
foco importante al que habrá
que poner freno: los grandes cruceros”, reconoce. El
consumo de uno de estos
monstruos es de unos 10
megavatios diarios, es decir,
entre 1.000 y 2.000 veces el
consumo medio doméstico.
Además de replantearse el
modelo turístico de la ciudad, los nuevos ayuntamientos de la comarca deberían
tomar medidas inmediatas
contra la contaminación
causada por los cruceros.
A raíz de la elevada contaminación del área metropolitana de Barcelona, ha
nacido una plataforma social para combatir esta situación. Entidades ecologistas,
vecinales y del mundo del
transporte público han creado la Plataforma por la Calidad del Aire para combatir
e impulsar acciones que

terminen con la contaminación del aire en el Área Metropolitana de Barcelona.
Su voluntad no es otra que
“impulsar acciones que terminen con la contaminación
del aire que respiramos”.

Un año de vida

El médico del Centro de
Análisis y Programas Sanitarios, Pep Martí, denuncia que “existen evidencias
científicas que demuestran
que respirar un aire contaminado afecta directamente
al sistema respiratorio y cardiovascular”. Martí añade
que este aire contaminado
“tiene importantes efectos,
como neurotóxicos, especialmente en niños y gente
grande”. Según los datos
de centros de investigación
como el Centro de Investigación en Epidemiología
Ambiental (CREAL), la
contaminación causa 3.500
muertes prematuras anuales
en el Área Metropolitana de
Barcelona.
En este sentido, Martín
destaca que “en la ciudad de
Barcelona la esperanza de
vida de los habitantes se ve
reducida un año por la exposición a niveles elevados de
contaminantes”. Instancias
europeas han sancionado
Barcelona en varias ocasio-

Respiramos partículas
cancerígenas y de azufre

E

Peajes gratis para
coches eléctricos

l nivel de gases de escape de los cruceros en
las terminales del puerto ha hecho saltar todas
las alarmas sobre contaminantes atmosféricos.
Las organizaciones ecologistas y vecinales han
detectado niveles elevados de partículas en suspensión,
componente cancerígeno clasificado por la Organización Mundial salud (OMS) como de nivel 1, el más alto
de la escala. Los barcos consumen fueloil pesado, que
contiene hasta 3500 veces más azufre que el diésel que
utilizan camiones y coches y los barcos paquidermos
mantienen los motores en marcha para proporcionar
energía a la nave.
Estas emisiones afectan a la salud humana, a la
agricultura, los ecosistemas y contribuyen al cambio
climático, ha precisado la ecologista, que ha añadido
que los barcos cruceristas mantienen sus motores en
marcha continuamente para mantener todos sus sistemas
funcionando mientras están atracados en el puerto.
Los barrios cercanos al puerto de Barcelona son los
más afectados por esta contaminación del aire, si bien se
ha constatado que las emisiones llegan hasta unos 400
kilómetros más allá e incluso hasta los Pirineos. III

Las emisiones contaminantes afectan a la salud humana, pero
también a la agricultura y a los ecosistemas | bcn content factory

nes por incumplimiento de
la normativa 2008/50/CE.
El representante de la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Barcelona,
Alfons López, denuncia
por su parte que “ante la
gravedad de la situación, la
respuesta de las instituciones no está a la altura de las
circunstancias”.

Solo un crucero ecológico

López explica que el Ayuntamiento de Barcelona “no
ha presentado ninguna medida valiente para revertir el
problema y la Generalitat ha
presentado un Plan de Mejora de la Calidad del Aire con
3 años de retraso que nos
mantiene en el incumplimiento de la normativa, lleno
de medidas caducas, sin un
presupuesto asociado y sólo
vigente hasta este 2015”.
El responsable de Medio Ambiente del Puerto
Autónomo de Barcelona,
Jordi Vila, aseguró recientemente que esta institución
estudia desde 2006 las dos
alternativas más viables
para que los cruceros no
contaminen el aire cuando
están atracados: su conexión
a la red eléctrica o cambiar
el combustible de gasoil a
gas. Ya van nueve años de

estudio. Según Vila, la mejor opción es la utilización
de gas, ya que el puerto
de Barcelona cuenta con
grandes depósitos de este
combustible, aunque por
el momento sería difícil de
aplicar porque solo un barco
de cruceros, en el Mar Báltico, está preparado para funcionar con gas. Lo cierto es
que el puerto y la ciudad de
Barcelona no quieren estropear los huevos de oro que
suponen los cruceros para el
turismo, aunque sea a costa
del aire que respiramos en
el Llobregat, donde poco o
nada nos beneficiamos de
ese turismo.
Aunque
existe
un
proyecto para que los grandes cruceros que llegan a
Barcelona como el Allure
of the Seas, el mayor del
mundo, con capacidad para
6.318 pasajeros y 2.384 miembros de la tripulación, se
alimenten con electricidad,
los expertos señalan que se
trata de un proyecto a largo
plazo, porque hoy no se puede garantizar el suministro
diario y, además, los barcos tendrían que disponer
de sistemas de enchufe que
sirvieran tanto en Barcelona
como en Roma o el Pireo.
Se trata de un aspecto en

A partir del 15 de septiembre, los coches eléctricos
circularán gratis por las
autopistas de la Generalitat a gracias a que gozarán
del 100% de bonificación
de los peajes, según ha
anunciado el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, durante el Simposio Europeo de Calidad
del Aire.
Esta medida se sumará a otras iniciativas de
apoyo al coche eléctrico
relacionadas con el aparcamiento y la matriculación. El compromiso, que
se calcula que beneficiará
a 3.100 vehículos, se aplicará en la C-16, incluidos
los túneles de Vallvidrera,
la C-32 en el tramo del
Maresme y el Garraf y el
peaje de la C-33 de Mollet
del Vallès. III

el que trabaja la Unión Europea, pero que no tiene, de
momento, solución fácil. En
Barcelona hay momentos en
los que han llegado a atracar
hasta 18 cruceros, aunque la
media habitual es de entre
cinco y seis.
Otro de los factores que
contribuyen a que el puerto represente el 8% de la
emisión de partículas es el
tráfico de camiones. Son
vehículos de gran tonelaje
que se alimentan de gasóleo.
Para hacer frente a esta fuente de contaminación se
ha trabajado en dos frentes:
las autopistas del mar y el
trasvase de la carretera a los
trenes. Se conoce como autopistas del mar las rutas que
realizan grandes barcos cargados de camiones de gran
tonelaje.
Los dos destinos principales son Italia y el norte
de África. Este método de
transporte ha contribuido a
eliminar anualmente unos
250.000 camiones de las
carreteras. Está claro que
un mayor uso del transporte
ferroviario también eliminaría los numerosos camiones
que atraviesan nuestra comarca lo que causa, además
de polución, constantes
atascos. III
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Jordi Sunyer
codirector e investigador del

Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (Creal)

Habla el médico especialista: La contaminación es la
causa de cronificación de enfermedades respiratorias

Debat polític sobre l’ ai

Intervenció Sara Jaurrieta, del PSC | Neus Ràfols

L

Los altos niveles de particulas contaminantes en el aire reducen la esperanza de vida | bcn content factory

L

a contaminación atmosférica se ha convertido en el
problema de salud provocado por el entorno más
importante de nuestros días, de una magnitud casi
comparable al tabaquismo en cuanto a su impacto en
el conjunto de la población. Podemos distinguir dos tipos de
efectos sobre la salud, aquellos que tienen lugar justo después
de la exposición (o agudos), y aquellos que se van acumulando a lo largo del tiempo (o crónicos).
Entre los primeros encontramos el aumento de la sintomatología respiratoria en los niños cuando aumenta la contaminación, así como el agravamiento de los asmáticos y de
los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), ya sea por un aumento de los síntomas y la medicación como por un mayor requerimiento de atención médica en
urgencias y de ingresos hospitalarios.
Entre los segundos, algunos de los efectos provocados
por la contaminación del aire urbano son la disminución del
crecimiento prenatal y del desarrollo de la función pulmonar,
el aumento de incidencia del asma y el aumento del riesgo de
cáncer de pulmón. Otros efectos crónicos son la inflamación
de las arterias o aterosclerosis, el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares por trastornos en el ritmo cardíaco
o la inflamación sistémica y, sobre todo, la reducción de la
esperanza de vida.
Los vehículos a motor son en la actualidad los principales
responsables de la deficiente calidad del aire de las ciudades,
sobre todo los vehículos que funcionan con combustible diésel, debido a la generación de partículas finas y ultrafinas de

características fisicoquímicas altamente tóxicas procedentes
de la combustión, pero también del desgaste de los materiales
de los vehículos.
Cada disminución de 10 microgramos/m3 en el número
de partículas respirables del aire aumenta medio año la esperanza de vida. Este resultado abre la posibilidad de mejorar
notablemente la salud de la población urbana con intervenciones ambientales a nuestro alcance, tal como han demostrado acciones recientes realizadas en todas partes. Si tenemos
en cuenta que la media de las partículas presentes en el aire
de las ciudades del área metropolitana de Barcelona se encuentra alrededor de 40-50 microgramos/m3 y que la OMS
recomienda no superar 20 microgramos/m3, entenderemos
la magnitud del impacto de este fenómeno en la salud pública.
Las posibilidades de emprender acciones preventivas
personales son escasas y, en cualquier caso, consistirían en
alejarse tanto como se pueda de las vías altamente transitadas y, sobre todo, escoger vías con pocos vehículos para
hacer ejercicio físico. También es posible que una dieta rica
en antioxidantes contrarreste en parte los efectos negativos
de la contaminación. Pero estas son acciones menores, comparadas con el gran impacto que ejercen las intervenciones
ambientales.
En los diferentes ámbitos de nuestra sociedad debería
existir mayor interés por los riesgos de la contaminación en la
salud y por la necesidad de efectuar intervenciones para controlarla a fin de reducir sus niveles hasta alcanzar los que han
conseguido muchas otras ciudades de Europa. III

a qualitat de l’aire és el primer problema ambiental de
Barcelona, un problema que persisteix tot i comptar
amb una normativa europea d’obligat compliment.
Des de la seva aprovació la legislació ambiental europea no s’ha complert i l’àrea metropolitana barcelonina
es troba molt lluny de respectar els llindars recomanats per
la OMS (força més exigents que la normativa). Nombrosos
estudis científics alerten que la contaminació és responsable de milers de morts prematures a l’àrea metropolitana i
que la mala qualitat de l’aire no només afecta l’esperança
de vida de la ciutadania, sinó també la qualitat.
Malalties cardiovasculars, respiratòries i neurològiques
es veuen agreujades pels nivells de contaminants que respira la població. Això converteix la pol•lució en una qüestió
de salut pública de primer ordre, generant enormes despeses al sistema públic de salut. A l’area metropolitana de
Barcelona, les principals emissions de tòxics provenen del
trànsit rodat, però també en són fonts importants el port,
les obres urbanes i les indústries de l’AMB. La Plataforma
per la Qualitat de l’Aire, amb motiu de les eleccions municipals ha organitzat un debat, celebrat a la seu de la Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya
(CONFAVC), amb la participació de les set forces polítiques representades al Parlament (CiU, PSC, PP, Barcelona
en Comú, ERC, CUP, C’s).

Menys trànsit motoritzat

El densitat de trànsit de Barcelona és de gairebé 6000 turismes/km2, més del doble que Madrid o València (2200 i
2600 turismes/km2) i molt lluny de capitals com Londres
(1370) o Amsterdam (1000). Una de les principals mesures
implementades amb èxit per reduir-lo a ciutats europees ha
estat la creació de Zones Urbanes d’Atmòsfera Protegida
(ZUAP), on es limita la circulació de vehicles segons un
etiquetatge en funció de les emissions que produeixen.
En resposta a considerar la creació de ZUAPs i la necessitat disminuir la densitat de vehicles, les candidatures
de Barcelona en Comú i el PSC van mencionar explícitament que cal una reducció del trànsit de la ciutat. La CUP
va anar més enllà, concretant una reducció del 50%. Quatre de les set candidatures es van posicionar a favor de la
ZUAP amb diferents matisos. CUP, Barcelona en Comú i
PSC van afirmar que la creació de ZUAP és una mesura
necessària, mentre que ERC contestava que amb un tebi
“cal tendir-hi”. En contraposició a tots aquests, CiU va reivindicar les superilles enlloc de ZUAPs, el PP va mostrar
la seva disconformitat en restringir el trànsit o prohibir la
circulació a certs vehicles i Ciutadans va afegir que no tenien posició concreta sobre aquest tema. La CUP va voler
aclarir que la diferència entre una superilla i les ZUAPS és
que les primeres no tenen objectiu ambiental i les segones
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l’ aire de l’area metropolitana: Barcelona, ciutat contaminada
volen reduir la contaminació. La plataforma destaca la proposta alemanya de restricció del trànsit i etiquetatge a tots
els vehicles, realitzada a ciutats com a Berlín en un procés
d’implementació que va durar dos anys (2008-2009) i ocupa una zona centre d’uns 88 km², on viu aproximadament 1
milió de persones dels 3,4 milions d’habitants.

Més transport públic

Totes les forces polítiques convocades van coincidir en
considerar de vital importància una millora del transport
públic, per donar alternativa a la circulació al vehicle privat. Al llarg del debat CiU es va fer ressò de la baixada
de tarifa del passat gener, PSC va proposar reduir un euro
el preu de la T-10 i el PP va apel•lar a una congelació del
cost dels títols de transport. CUP i Barcelona en Comú van
aportar propostes més concretes més enllà del abaratiment,
com el cas de fer una nova tarificació ambiental (Barcelona
en Comú).
PP, C’s i ERC van supeditar la imposició de la reducció del trànsit rodat per garantir la qualitat de l’aire a una
millora del transport públic. La inversió necessària però,
no es podria assumir d’entrada per l’Ajuntament perquè es
tracta de competències de Foment o de la Generalitat (Rodalies, L9 etc...). El PSC va proposar obtenir aquest finançament extra mitjançant el fons Juncker. CUP i Barcelona
en Comú, en canvi, van assegurar que hi ha mesures que
són aplicables ja a curt termini, i que són possibles amb
canvis en la priorització de la inversió pública. Es van mostrar partidaris de la unió del tram per la Diagonal el PSC,
Barcelona en Comú i ERC.

Cotxe elèctric?

La mobilitat elèctrica pot fer una contribució a la reducció
d’emissions sempre que maximitzi el canvi cap a un model de mobilitat sostenible. Per la Plataforma, el factor que
permeti avaluar el benefici del vehicle elèctric ha des ser
l’impacte en la reducció de la contaminació i no l’increment d’estacions de recàrrega o la quantitat de vendes de
vehicles elèctrics com fa l’actual govern.
CIU i PP es van mostrar a favor de mantenir la linea
de suport al vehicle elèctric privat. La Plataforma considera que la prioritat, a l’hora d’electrificar, s’ha de donar al
transport públic flota municipal de vehicles (neteja, escombreries, etc..) i , de transport de mercaderies, desplegant les
energies renovables per la demanda d’electricitat addicional resultant dels nous vehicles elèctrics. La resta de partits
van mostrar-se a favor d’aquesta prioritat.

Reducció d’emissions al Port

El port és una important font de contaminants a Barcelona.
Els vaixells que arriben al moll segueixen cremant combustible mentre estan atracats i els contaminats emesos
afecten directament la qualitat de l’aire. Per afrontar el repte de reduir aquestes emissions, PSC, Barcelona en Comú,
la CUP i ERC van optar per l’electrificació del port.. En
canvi, CiU, PP i Ciutadans van coincidir en apostar per la
gasificació. La CUP va afegir que abans hem de definir
“quina potència li volem dur, per què i com”, el que implicava limitar el volum de creueristes a la capacitat de càrrega de la ciutat i repensar el model turistic i econòmic.
L’electrificació per la connexió a la xarxa elèctrica local quan els vaixells estan atracats al Port és l’opció recomanada per la Comissió Europea (2006/339/CE de la CE,
8 de maig) i la política que s’està realitzant des de fa anys
a diferents ports europeus. Aquesta via és la que més pot
contribuir a millorar la qualitat de l’aire i a l’hora reduir les

emissions de CO2, més encara si l’energia prové de fonts
renovables.

Campanya de conscienciació

Una condició indispensable per tal que la població accepti
i lideri els canvis en mobilitat necessaris per combatre la
contaminació és el coneixement detallat de la situació de la
ciutat. Avui en dia la pol•lució segueix essent “l’epidèmia
invisible”, poc percebuda per gran part de la població. Per
això la Plataforma demana el compromís per desenvolupar una campanya efectiva en sensibilització i informació
–semblant a la antitabac- que integri diferents espais educatius (escoles, CAPs i demés). Davant aquesta proposta,
totes les formacions (PSC, ERC, BCN en Comú, CUP, C’s)
es van mostrar a favor de desenvolupar una campanya, excepte CiU que va apel•lar a la “transparència”. Davant la
pregunta d’una participant que demanava quines opcions es
prendrien en dies d’episodi de contaminació -més enllà de

confinar malalts i població sensible a casa-, el vigent regidor
de medi ambient, Joan Puigdollers, va causar una gran estupefacció, al afirmar que no hi havia cap episodi des de l’any
1985. La Plataforma també va aprofitar per recordar que al
manifest hi consta la creació d’una comissió de seguiment
que pugui estar formada per experts en la matèria i ciutadania organitzada per tal de garantir que les mesures aplicades
es compleixen realment. CiU va explicar que ja hi ha espais
de participació on hi tindria cabuda (Agenda 21) i el PP va
afirmar que actualment cal “racionalitzar” els espais de participació ciutadana, ja que “ja n’hi ha molts”.
La resta de candidatures es van mostrar d’acord en configurar-la. Barcelona en Comú va explicitar la necessitat
que sigui vinculant, mentre que la CUP afirma que hauria
de consolidar-se paral•lelament a la campanya potent de
sensibilització. El PSC va fer notar que la seva candidatura
proposa un 10% de pressupost participatiu on hi podrien tenir cabuda decisions en matèria ambiental. III
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No somos el trastero de la marca #BCN

as riberas del río Llobregat han sido históricamente
una frontera de dos mundos que, pese a convivir yuxtapuestos, han mantenido sus opuestas idiosincrasias. Uno, cospomolita, infinito, vanguardista; otro,
trabajador, luchador y de espíritu local haya la población
que haya. Ni siquiera la compleja red de infraestructuras
entrelazadas ha sido capaz, afortunadamente, de desnaturalizar ni a la gran Barcelona, ni a nuestro territorio, el Baix
Llobregat, siempre extrarradio y metropolitano. El problema radica en la falta de complementación que ambos mundos tienen el uno del otro.
Parte de culpa viene de dentro de nuestro territorio. Las
grandes ciudades colindantes con Barcelona luchan por ser
casi parte de ella en lugar de mantenerse como una gran
ventana metropolitana de la gran capital. Barcelona, en
cambio, nos sigue viendo como la puerta de atrás, como
el trastero y, ahora, como el basurero de sus caprichos. El
auge, desmedido, de los cruceros de lujo al Puerto de Barcelona plantea un nuevo debate medioambiental provocado
por los altos niveles de partículas contaminantes que los
grandes navíos expulsan a la atmosfera mientras están atracados enfrente del cementerio de Montjuïc.
Este factor se suma a la generosa polución por la alta
densidad de población de la zona metropolitana, al excesivo
uso del vehículo privado, a la industria que nos define, así
como a infraestructuras como el Aeropuerto de BarcelonaEl Prat. Un frente más en una de las zonas con más partícu-

n l’acudit d’en kap

las contaminantes en suspensión de toda Europa.
La sostenibilidad debe ser una cuestión transversal a
cualquier actividad o actitud, sea cual sea. Por tanto, si a
lo largo de las últimas décadas se han ido introduciendo
mejoras en diferentes sectores -de manera lenta- el mundo
de los cruceros no puede escapar ante tal necesidad global.
Atrayendo el foco a lo local, Barcelona se queda todo el
beneficio de este negocio a costa de los pulmones de toda
la zona metropolitana. ¡Con lo fácil que sería redistribuir,
por ejemplo, la tasa turística al resto de los territorios! No
obstante, la ciudad condal se comporta -valga la paradoja,
ya que pone nombre al nuevo ente- menos metropolitana
que ninguno del resto de los territorios que ya hemos interiorizado la necesidad de esta fuerte administración.
Nos encontramos en un punto curioso, entonces, en el
que toda la industria lucha por reducir sus niveles de polución; la movilidad introduce paulativamente el vehículo
eléctrico y fomenta el uso de la bicicleta en los territorios
metropolitanos; el Aeropuerto sigue mejorando a nivel de
contaminación acústica; y, en general, la ciudadanía es más
consciente de la necesidad de esta sostenibilidad transversal
que reclamamos. Y, de repente, un nuevo sector echa al traste toda la labor a medio y largo plazo ensuciando, aún más
si cabe, el cielo metropolitano mientras Barcelona se embolsa los beneficios turísticos evidentes. Un lujo demasiado
caro para el Baix Llobregat i L’Hospitalet, puertas y ventanas de la gran capital, no trasteros de la marca #BCN. III
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Aprendre idiomes i els casals infantils, l’aposta
estiuenca per a les famílies del Llobregat
Beatriz Fontseré

E

ls esplais, colònies o campus són una alternativa
per aquest estiu per a moltes famílies amb fills
menors d’edat. En el cas dels adults, les opcions
estan més obertes i alguns aprofiten aquests mesos de calor per fer cursos intensius d’idiomes a través de
les Escoles Oficials d’Idiomes o d’acadèmies privades;
d’altres, s’apunten a cursos de ball o de manualitats i,
una bona part dels naturistes, aprofiten aquest temps per
fer esport o visitar zones naturals del Llobregat.

Estius més durs

La crisi, una vegada més, complica els plans de les famílies. Es calcula que un de cada quatre nens o nenes
de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa, i les
activitats de lleure són una de les primeres activitats que
les famílies amb menys recursos no es poden permetre.
Així ho demostren les xifres que la Fundació Pere
Tarrés ha presentat. El 58% de les famílies que van rebre
una beca per a les colònies o casals d’estiu durant l’estiu
passat disposen d’una renda inferior a 3.900€ anuals per
cada membre de la llar, un 8% més que al 2013. Del total
dels infants becats al 2014, el 44% eren del Barcelonès
(incloent L’Hospitalet) i el 15%, del Baix Llobregat. La
perspectiva d’aquest estiu és similar a la del 2014, malgrat les dades macroeconòmiques que indiquen una certa
millora. És per aquesta raó que la Fundació Pere Tarrés
porta a terme la campanya “Ajuda’ls a créixer - Cap Infant Sense Colònies”.
Aquest 2015, la Fundació preveu becar més de 8.500
activitats a 4.100 infants de tot Catalunya per un import
de 950.000€, el que suposa un 24% més d’infants becats
que l’any anterior. En els darrers cinc anys, la Fundació
Pere Tarrés ha vist com les sol•licituds de beques per a
aquestes activitats han augmentat un 236%. El director
de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés,
Rafael Ruiz de Gauna, ha remarcat que “és important
que els infants puguin gaudir de l’experiència d’anar de
colònies o a un casal d’estiu, independentment de la situació de les seves famílies. I des de la Fundació Pere
Tarrés volem sensibilitzar a la societat de la importància
de les activitats d’estiu, mobilitzar recursos i destinar-los
finalment a la realització d’aquestes activitats”. I precisament Ruiz de Gauna ha posat en valor el treball en xarxa que es fa amb altres entitats com parròquies, serveis
socials, escoles, Càritas i els mateixos centres oberts i
centres d’esplai.

Aprofitar el context negatiu per formar-se

L’atur, les vacances d’estiu o el final de contractes temporals –que finalitzen al juliol o agost per l’empresa poder estalviar-se la remuneració de les vacances-, ha fet
que en els darrers anys, els cursos intensius d’idiomes es
doblessin a la nostra zona. Per exemple, l’Escola Oficial
d’Idiomes de Cornellà i de Viladecans organitzen cursos especials. Aquest any, aquests EOIs ofereixen cursos
d’introducció o de perfeccionament d’anglès, francès,
alemany, rus i xinès. Aquests centres, que són dels més
recents creació de Catalunya, són els que presenten una
major oferta idiomàtica en tot el Baix Llobregat.
En el cas de l’Hospitalet, aquest estiu hi ha cursos

d’anglès en tots els nivells i sessions intensives d’introducció al francès, alemany i italià. Una oferta similar és
la que presenta l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues,
que inclou cursos intensius d’anglès, francès, alemany i
italià. Tota aquesta oferta intensiva dels EOIS són sessions d’entre 40 a 80 hores lectives, depenent del curs
triat, amb preus que ronden els 194 euros, els cursos més
curts; i els 338, els més llargs.
Però més enllà dels cursos d’estiu de les escoles oficials d’idiomes, les acadèmies d’idiomes també organit-

zen activitats d’estiu per aprofitar els mesos de calor en
l’aprenentatge d’una llengua. Un exemple és The British
School of Barcelona (BSB), un centre educatiu que recentment ha aconseguit l’excel•lència acadèmica a nivell
internacional assolint uns resultats molt destacats en el
programa Outstanding Cambridge Learner Awards.
Aquesta prova avalua els coneixements acadèmics
dels alumnes de més de 40 països que participen en
aquests exàmens configurats per la Universitat de Cambridge. III

																											
																											
																											
Juny 2015 - Número 102
																											
10
																				

lll

educació

Nervis, il·lusió, apunts i cafès
Dos milers de joves del Baix es presenten a les proves de selectivitat on
l’estadística recull que acostumen a perdre un punt de mitjana

J

Begoña González

uny ja és aquí, i amb el caloret de Rita Barberà,
els pantalons curts i els gelats, ha arribat també
un dels moments més decisius i complicats pera
la gran majoria dels joves del país. Sí senyors, la
selectivitat o PAU, des de l’any 2011, va fer acte de presència.
Nervis, cafès, apunts i il•lusió. Les Proves d’Accés
a la Universitat (PAU) són per a gran part dels joves el
primer pas de la resta de la seva vida. Un examen decisiu
que acabarà de decidir els futurs estudis de molts joves
que han posat les seves esperances en un grapat de papers. Les PAU d’aquest any van tenir lloc els dies 9, 10 i
11 de juny de 2015 i tornaran a fer tremolar els joves del
2 al 4 de setembre durant la convocatòria extraordinària,
proves que decidiran el futur acadèmic de milers d’estudiants de Catalunya i per analogia del Baix Llobregat i
L’Hospitalet.
En total, 2.139 estudiants del Baix (8,26% de Catalunya), provinent de segon de Batxillerat, han realitzat
enguany la prova. Una xifra que es manté, pràcticament,
respecte l’any passat on es van presentar 22 joves menys.
Com ja és ben sabut per la majoria d’estudiants, i de
pares amb fills en edat d’examinar-se, des del 2010, la
selectivitat s’estructura en dues parts: la fase general, on
poden obtenir-se fins a 10 punts de qualificació i que és
obligatòria, i la fase específica, que permet aconseguir
quatre punts addicionals, i té caràcter voluntari. Aquesta fase específica és especialment indicada per als estudiants que volen accedir als estudis on la demanda de
places supera l’oferta i la nota de tall és elevada, perquè
els permet diferenciar-se de la resta d’alumnes que no
necessiten notes superiors a 10.
Només per darrere d’altres 6 comarques (Vall d’Aran,

Conca de Barberà, Segrià, Urgell, Berguedà i Bages respectivament) el Baix Llobregat és una de les comarques
on els resultats de les pau es redueixen més respecte l’expedient acadèmic.
Amb una mitjana de 7,30 d’expedient acadèmic
-igual que la xifra catalana-, els estudiants del Baix Llobregat van obtenir de promig, el passat any, un 6,221 a
les Pau, una nota inferior a la de la resta de Catalunya:
6,489. Aquestes dades cal tenir-les en compte a partir
del nombre de presentats, perquè el Baix Llobregat és la
tercera comarca en nombre d’inscrits amb 2.117, només
per darrere del Barcelonès (8.532) i el Vallès Occidental
(3.127).

Quasi impossible suspendre

Les dades positives de l’any passat encoratgen els estudiants que es presenten aquest any, perquè per exemple, un
95,69% dels estudiants que es van presentar a les proves
dels dies 11, 12 i 13 de juny del 2014, o sigui 2022 d’un
total de 2113 que es van acabar examinant a la comarca, van aconseguir superar-les amb una nota mitjana de
6,221.

Les carreres més demandades

Aquest any encara no podem saber quines seran les carreres més demandades i per tant amb notes de tall més
elevades, però és ben cert que sempre acostumen a ser
semblants i pel que respecta a la convocatòria anterior,
les carreres estrella van ser Física i Matemàtiques a la
UAB amb un 12,741, Física i Matemàtiques a la UB amb
un 12,562 i Medicina a la UB amb un 12, 460.
Com cada any les carreres de Matemàtiques i Medicina van despuntar sobre la resta però sense desmerèixer
altres itineraris que també van requerir de notes excepcionalment altes a causa de la alta demanda. III

La generalitat reconeix cada any, des del 2001, l’excel·lència a
les proves de les PAU: al 2014, 28 estudiants del baix llobregat
van treure una nota total d’entre 9 i 10

Amb el fi de curs s’obre la incògnita de què fer amb els fills
La Fundació Catalana de l’Esplai, a El Prat de Llobregat, és una de les entitats amb més oferta de Catalunya

E

l final de curs es sempre una de les dates més esperades i temudes al mateix
temps. Els fills, farts de la rutina, de l’estudi i d’aixecar-se d’hora anhelen l’arribada de la calor i inevitablement de les vacances i els pares temen el final de
l’escola perquè d’ençà en endavant hauran de buscar què fer als seus fills fins que
coincideixin en els períodes vocacionals.
Sovint, avis, germans grans o cangurs acaben fent-se càrrec dels més petits de la casa
fins que els pares poden agafar les merescudes vacances perquè els casals resulten ser
una alternativa cara a la televisió. Tot i així cada cop més casals d’estiu s’adapten a les
necessitats dels pares i sobretot a les seves butxaques.
Els casals d’estiu ofereix als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a
prop del seu entorn habitual (escola, barri, municipi,...) en una època de l’any especial i
plena de recursos amb l’objectiu que assoleixin uns aprenentatges que els acompanyin en
el seu desenvolupament com a persones a partir de les activitats i vivències amb les que
podran gaudir l’estiu d’una forma divertida i participativa.
De casals n’hi ha molts, des d’iniciatives públiques promogudes per ajuntaments i
fundacions com a privades promogudes per les mateixes escoles o grups esportius. La
Fundació Catalana de l’Esplai, per exemple, ofereix una gran varietat de casals i activi-

tats per a nens durant les dates d’estiu, i la seva oferta per a la zona del Baix Llobregat i
L’Hospitalet es de les més altes de Catalunya. La Fundesplai és una entitat sense afany
de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, i tracta
de proporcionar serveis per als mes joves a Catalunya.
Esplugues i Sant Joan Despí son les localitats que més tallers concentren d’aquesta
fundació amb 5 i 6 respectivament seguides de Cervelló amb 4, Sant Feliu i el Prat amb
3 iniciatives cadascun, Castelldefels i Viladecans amb dues cadascun i Gavà, Sant Boi i
Cornellà amb una activitat més respectivament.
Des de 30 euros el més barat a preus més elevats en augmentar dies i hores, els casals
d’estiu presenten una gran varietat capaç d’impressionar pares i fills i convertir-se en la
millor alternativa a quedar-se a casa durant el més de juliol. D’altre banda, també hi ha
iniciatives privades que parteixen de les mateixes escoles o de les cada cop més habituals acadèmies de llengües d’estiu. Tot i la gran oferta, no n’hi ha de millors o pitjors més
enllà del que puguin agradar als pares i als fills perquè tota activitat és bona si fa feliços
a pares i fills i ajuda tant a uns a poder treballar sense fer-se càrrec de què fer amb els
nens, com a d’altres a no avorrir-se en la que resulta ser la seva millor època de l’any. III
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CiU demana la suspensió del
Reial Decret sobre avaluacions
finals amb valor acadèmic

L

Redacció

es reformes educatives del ministre d’educació,
José Ignacio Wert, continuen generant oposició
a les bancades polítiques catalanes, on es compta amb una Llei d’Educació pròpia des de l’any
2009. Entre els partits opositors es troba Convergència
i Unió que, novament, ha exterioritzat les diferències amb el Govern espanyol. En aquest cas, el punt de
fricció es tracta de les avaluacions finals. El portaveu
en matèria d’educació del grup parlamentari de CiU al
Congrés, Martí Barbera, ha reclamat la suspensió del
Reial Decret que regula les avaluacions finals amb valor
acadèmic de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)
i de batxillerat.
A més, a través d’una proposició no de llei que ha
presentat a la Comissió d’Educació, Barberà ha demanat analitzar i estudiar l’experiència de les diferents
comunitats autònomes i dels seus Consells Superiors
d’Avaluació, que ja realitzen avaluacions censals de diagnòstic com la LOE preveia, enlloc d’aprovar, de manera unilateral, el Reial Decret. En aquest sentit, CiU
considerar que el Govern espanyol hauria de rectificar
per aconseguir un sistema d’avaluació “sense valor acadèmic, modern i actualitzat”, que permeti detectar prematurament els alumnes amb dificultats.
I és que, CiU considera que el nou sistema d’avaluació final és, en definitiva, un mecanisme de control
del ministeri per assegurar-se que aquells continguts i
disciplines –no competències- que ha posat en els currículums escolars, s’hagin d’impartir a la força “perquè
al final hi haurà un examen i d’aquest examen depèn
un títol”. D’altra banda, segons la bancada convergent,
aquestes avaluacions tiren per terra el concepte d’avaluació continua: “Aquest sistema que ha imposat el PP el
que fa és posar en joc tota la feina feta durant el procés
educatiu en les etapes obligatòries en una única prova”, ha dit el portaveu d’educació de CiU al Congrés.
En qualsevol cas, tot i les diferències evidents, hi ha un
punt d’acord: tots creuen necessàries les avaluacions.
Ara bé, CiU pensa que han de ser només de diagnòstic i
el PP amb valor acadèmic.

Set lleis en déu legislatures

El partidisme a Madrid ha portat a Espanya a tenir en
45 anys set lleis educatives diferents: la Ley General
de Educación (1970), encara en el període franquista;
la LOECE (1980) d’UCD, marcada per la nova Constitució i el cop d’Estat; quatre del PSOE (la LODE de
1985 va introduir el sistema de col•legis concertats; la
LOGSE de 1990 deroga la LGE i dóna pes a les autonomies; la LOPEG de 1995, molt criticada pel professorat;
i la LOE de Zapatero al 2006 que introduïa l’assignatura
d’Educació per la Ciutadania, entre d’altres) i aquesta
última del PP, impulsada per Wert pràcticament en solitari. Aquesta és, de fet, la única del PP ja que la que va
promoure, al 2002, José Maria Aznar mai es va arribar a
aplicar amb l’arribada de Zapatero.
Set lleis en déu legislatures democràtiques, factor
que també influeix en el fracàs escolar d’uns alumnes
que, pràcticament, cada quatre anys veuen com es canvia el seu model amb la mateixa facilitat que canvia un
govern de color. III

Nova atenció a la pluridiscapacitat
B. G.

L

a Diputació de Barcelona, La Generalitat i Nexe Fundació impulsen un projecte pilot d’aules especialitzades per
atendre infants amb pluridiscapacitat que desenvoluparà
la seva primera aplicació al municipi de Sant Feliu de Llobregat. El president en funcions de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, la consellera de Benestar Social i Família,
Neus Munté, i la directora general de Nexe Fundació, Sonia
Corpas, han signat un conveni de col•laboració per desenvolupar el projecte Aules d’atenció especialitzada Nexe, un
projecte pilot per impulsar aules d’atenció especialitzada per
a nens i nenes amb pluridiscapacitat severa des del naixement
fins als 5 anys.
La directora General de Nexe Fundació, Sonia Corpas,
destaca que aquesta iniciativa “s’emmarca dins d’una escola
bressol convencional a partir de la qual es vol fomentar l’educació inclusiva que atengui aquests nens des del naixement

fins als 5 anys en un entorn similar al que aprenen la resta de
nens. A més aquesta inclusió permet que els nens i nenes amb
discapacitats comparteixin moments amb nens i nenes sense
discapacitat per fer l’experiència més enriquidora d’ambdós”.
La iniciativa, que també compta amb el suport econòmic
de l’Obra social “la Caixa” i la col•laboració de l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, entrarà en funcionament complert el curs vinent
(2015-2016). Actualment el projecte s’ha iniciat d’una manera molt flexible amb tan sols 3 alumnes per tal de facilitar-los
l’adaptació al centre, però el proper curs es pretén que l’aula
aculli els 8 nens per als quals ha estat dissenyada. La inciativa
respon a la voluntat de la Fundació Nexe d’apropar els serveis
a l’atenció als nens discapacitats i les famílies que fins ara havien d’apropar-se als seus centres de Barcelona. Aquesta inciativa pionera del Baix Llobregat pretén estendre’s a la resta
del territori i facilitar l’adaptació dels nens i les famílies d’una
manera més còmoda. III
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El sector industrial ha de representar, a l’any 2020, el 25% del pib de catalunya | bcn content factory

el sector de l’automoció, fonamental al baix llobregat | bcn c.f.

La Generalitat impulsa la indústria catalana amb
un pla estratègic que inclou 158 actuacions
Puig: l’estratègia industrial “és un procés de concertació i

L’objectiu d’aquest ventall de mesures és recuperar la

diàleg entre el món empresarial i el govern de Catalunya”

industria perquè representi el 25% del PIB a l’any 2020

Redacció

T

ot i l’avenç del sector serveis, tot i l’aposta propagandística que s’està fent per atraure al turisme a les afores de Barcelona, el Baix Llobregat
és un motor de l’economia catalana gràcies, encara, a la seva indústria. Amb un fort teixit metal•lúrgic;
amb la factoria automobilística més important d’Espanya
i de Catalunya i de referència a Europa, la planta de Seat
de Martorell; però, també, amb un important sector químic, entre d’altres, el nostre territori deixarà de ser punter si no manté i millora el seu fort teixit industrial. Amb
aquest objectiu -donar un impuls a la indústria catalanala Generalitat de Catalunya ha presentat un Pla Estratègic dividit en set àmbits amb un total de 158 actuacions
concretes que ben segur beneficiaran al nostre territori.
L’horitzó fixat és el 2020, any que ha de permetre
gaudir d’una activitat industrial que representi el 25% del
Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya, denominador
comú dels set plans estratègics. “La definició de les actuacions ha estat fruit d’un procés de concertació i diàleg
entre el món empresarial i el govern de Catalunya […]
Hem assumit un rol d’impuls i d’iniciativa que volem
exercir, però és evident que volem fer-ho escoltant i decidint de manera consensuada amb les empreses”, ha dit
el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, davant
mil empresaris catalans a l’acte de presentació de les
més d’un centenar i mig de mesures. I és que el binomi

barcelona capitalitza, amb el seu port, la importància de
catalunya com a nexe industrial del sud d’europa | bcn c.f.

entre l’administració catalana i el sector empresarial ha
estat clau per a la definició de les 158 actuacions: fins a
300 empreses catalanes han participat activament en el
disseny d’aquestes concrecions plantejades pel període
2015-2020.
L’altre pilar fonamental d’aquesta estreta relació
entre administració i món empresarial és el caràcter especialitzat que es deriva dels set plans estratègics: “El
Govern segueix treballant amb l’objectiu d’especialitzar-nos intel•ligentment, és a dir, volem despuntar en
determinats aspectes dins de cadascun dels set àmbits
que conformen la moderna indústria de Catalunya”, deia
Puig. En aquest sentit, l’estratègia industrial ha prioritzat, a més, actuacions que s’emmarquen en l’impuls a la
internacionalització, la innovació i la col•laboració empresarial per guanyar en dimensió, totes elles adaptades a
les característiques de cada un dels set àmbits. La posada
en marxa de la plataforma Catalonia Food Network dins
les indústries alimentàries, la creació d’una plataforma
d’assaigs clínics per captar projectes de recerca de primer nivell internacional o la creació d’un consorci per a
la fabricació de la moto elèctrica a Catalunya són algunes de les actuacions més destacades.
Així, doncs, amb projectes i iniciatives com aquestes,
l’estratègia industrial, alineada amb el RIS3 que impulsa la Unió Europea, vol situar Catalunya com a un país
capdavanter a Europa a partir d’una tradició i base industrial sòlides, on el Baix Llobregat tindrà un paper actiu i
fonamental. III
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Els set àmbits prioritaris
de Catalunya i del Baix
1. INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
L’alimentari és un àmbit amb grans grups empresarials, de capital local i estranger, de
llarga tradició i innovadors, amb marques reconegudes i amb lideratge nacional i internacional. A més, Catalunya és un referent internacional en gastronomia i restauració; hi
ha agents al llarg de tota la cadena de valor; hi ha una forta tradició i diversitat en productes agrícoles i ramaders i la fira Alimentària, que és un dels salons de l’alimentació i
de les begudes més importants i amb més prestigi en l’àmbit nacional i internacional. III

Principals actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creació de la plataforma Catalonia Food Network.
Prioritats en la internacionalització de la
indústria alimentària.
Desenvolupament d’envasos d’última generació.
Oferta turística vinculada a l’alimentació.
Creació d’un Laboratori de Consum.
Sinèrgies logístiques per a l’última milla.

2. INDÚSTRIES DEL DISSENY
Aquest àmbit incorpora totes aquelles àrees de negoci que, d’una manera o altra, comparteixen la necessitat fonamental de gestionar el disseny de manera eficient. Inclou,
principalment, dos grans sectors: el de la moda i el de l’hàbitat. En ambdós casos, es
consideren tant les activitats de disseny i producció com les comercials, ja que cada cop
estan més interrelacionades. Hi ha empreses amb estratègies de marca de canal (botigues), altres amb marca de producte i altres amb estratègies mixtes (marca de producte
amb botigues). III

Principals actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

“BCN Style Network”, la plataforma de visibilització del sector català del dis
seny de moda i hàbitat.
Sistema d’informació sobre les capacitats productives de les indústries de la
moda.
Promoció internacional i captació d’inversió de les capacitats productives de
la indústria de la moda.
Desenvolupament de negocis verticals per al segment contract.
Capacitació del sector: reforçar l’oferta formativa especialitzada i de professi
onalització del sector en aparadorisme, venda i distribució, luxe i glamur.
Premi a l’excel•lència empresarial en aquest àmbit.
Balanç energètic nul i baixes emissions.

3. INDÚSTRIES DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Aquest àmbit inclou la fabricació de materials de transport terrestre de persones i mercaderies, amb un èmfasi en tot allò que fa referència a una mobilitat més sostenible i
connectada. Per aquest motiu, inclou, en un primer cercle, la indústria dels vehicles, és a
dir, els fabricants d’automòbils, els de ferrocarrils, els de motocicletes i vehicles lleugers
i els seus proveïdors. Un segon cercle el formen totes aquelles empreses que proporcionen serveis de mobilitat, les de transport, les de missatgeria, de recollida de residus
i altres. Un enfocament sostenible de la mobilitat ha de comptar també amb un tercer
cercle d’empreses dedicades a l’energia en aquest camp, ja siguin proveïdors d’energia,
de material elèctric o altres. Per últim, l’àmbit queda definit per un quart cercle d’empreses d’infraestructures i comunicacions relacionades amb la mobilitat, tant les que es
dediquen a la seva construcció com a la seva gestió. Algunes d’aquestes empreses també
poden proveir la indústria aeronàutica i naval. III

Principals actuacions:

1.
2.
3.
4.
5.

Consorci de fabricació de la moto elèctrica.
Oficina tècnica per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies del sector.
Definició de l’estratègia industrial per al vehicle connectat i la conducció autò
noma: posicionar Catalunya com a regió europea avançada en aquest camp.
“Mobility Industries Tech Hub of Catalonia”.
Foment de la demanda de vehicles menys contaminants, per tal d’incrementar
la producció industrial d’aquests tipus de vehicles.

4. SALUT I CIÈNCIES DE LA VIDA
A més d’una indústria farmacèutica potent, Catalunya té un model singular de recerca
hospitalària reconegut internacionalment, amb instituts de recerca sanitària configurats
al voltant dels grans hospitals, els quals garanteixen el traspàs del coneixement científic
generat a la pràctica assistencial i que donen un paper clau al sector hospitalari com a
tractor en la innovació en productes farmacèutics i tecnologies mèdiques. Catalunya és
un lloc preferent per a la realització d’assajos clínics. A més, en el camp biotecnològic,
cal destacar que la BioRegió és un model d’èxit internacional; hi ha infraestructures
biomèdiques de primera categoria i professionals altament qualificats. III

Principals actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promoció exterior, esdeveniments internacionals i internacionalització.
Planta de producció de biotecnològics.
Creació de la Barcelona Clinical Trials Platform.
Prioritats en innovació.
Organisme Notificat a Catalunya per a la certificació i el manteniment del
marcatge CE de productes sanitaris.
Marc legislatiu hospitalari que afavoreixi la transferència de coneixement.
Observatori de la Compra Pública Innovadora (CPI) del Servei Català de Salut.
Plataforma de bioinformàtica per al tractament de macrodades.

5. CULTURALS I BASADES EN L’EXPERIÈNCIA
Aquest àmbit agrupa tres grans sectors amb molta presència, avantatges competitius i
empreses rellevants, a Catalunya: les indústries culturals i de la comunicació, els serveis
turístics i el sector de l’esport, els quals comparteixen el fet de proporcionar experiències
als seus clients/usuaris com a factor clau. Les indústries culturals i de la comunicació
inclouen també els serveis de creativitat funcional, més dirigits a empreses (B2B). III

Principals actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Experience Network.
Nou esdeveniment de Cultura Digital.
Càpsules formatives.
Motorsport 2020.
Clúster Turisme.
T-Experiències.
Plataforma de dades integrada.
Nou model de cobertura del registre
d’obra i propietat intel•lectual.

6. QUÍMICA, ENERGIA I RECURSOS
Aquest àmbit agrupa quatre tipus d’activitats: la química, l’energia, l’aigua i els materials (siguin verges o residus). Tot i que a primer cop d’ull pot semblar un àmbit molt
divers, totes les activitats comparteixen el fet que són recursos (sovint escassos a Catalunya) necessaris per a un funcionament eficient de la indústria i amb un component
ambiental important. III

Principals actuacions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Catalunya, pol químic del sud d’Europa.
Prioritats en la internacionalització.
Economia verda i circular.
Planta pilot de biorefineria.
Premi a l’excel•lència empresarial en aquest àmbit.
Balanç energètic nul i baixes emissions.

7. SISTEMES INDUSTRIALS
Aquest programa té en compte les empreses dedicades a desenvolupar i proveir sistemes
perquè les indústries, de qualsevol activitat, funcionin de manera eficient. Bàsicament,
el nucli de la cadena de valor inclou els fabricants de maquinària i equips, tant mecànics
com elèctrics, que podem anomenar OEM o integradors dels sistemes. Aquest nucli de
la cadena de valor es nodreix de proveïdors de primer i segon nivell (TIER1 i TIER2) de
components i sistemes. III

Principals actuacions:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prioritats en la internacionalització.
Augment de dimensió empresarial.
Creació del Clúster de Materials Avançats (previst el 7 de maig de 2015).
Prioritats en innovació.
Estímul per a la renovació de la maquinària i les instal•lacions industrials.
Captació i retenció de talent.
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L’AMB inverteix 20 milions d’euros en modernitzar
i impulsar els polígons i les zones econòmiques
L’ens metropolità aprova una segona
convocatòria amb l’objectiu de recuperar els
polígons després de l’èxit del primer Pla

L’Hospitalet, Sant Boi, Gavà o Viladecans són
alguns dels municipis del territori que es
beneficiaran d’aquest suport econòmic

Imanol Crespo

“E

ls Ajuntaments
s’han dedicat
molt a les seves persones,
però poc als seus polígons”.
Aquesta era la principal
conclusió que, en paraules
de Francesc Ribera, director de la Unió de Polígons
Industrials de Catalunya
(UPIC), s’extreia de la presentació del primer Paper
del Pacte Industrial, centrat
en la mobilitat de mercaderies i la logística.
Efectivament, així s’ha
donat fins ara, podríem dir,
de manera comprensible. El
problema radica en què els
consistoris han prioritzat a
les persones, però, a la vegada, s’han oblidat dels polígons, uns polígons que, en
general, són de mides reduïdes (amb algunes excepcions) i que han derivat en un
estat i en unes condicions
poc adequades ens diferents
aspectes: organització, accés, urbanització, modernització, seguretat, etc.
Ara, els diferents actors

doncs, l’AMB es posa al
capdavant del que és una
necessitat irrenunciable pel
desenvolupament econòmic
del territori.
“L’estratègia de fons
de l’AMB és subvencionar el màxim de projectes
que compleixi els requisits
i incloguin una aportació
significativa pel territori
en termes de desenvolupament econòmic i ocupació”,
apunten fons oficial.

implicats demanen situar
d’una vegada la necessitat
de desenvolupar i millorar
els polígons industrials a
l’agenda política, fet que
pot arribar de la mà de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

20 milions més

L’ens supramunicipal ha
aprovat avui la segona convocatòria del ‘Programa de
millora d’infraestructures
i de competitivitat de polígons industrials i àrees
d’activitat econòmica’ amb
el que invertirà 20 milions
d’euros pel desenvolupament i modernització dels
polígons industrials de la
zona metropolitana.
La reedició del Pla arriba després de l’èxit aconseguit amb el primer, aprovat
a finals de 2014, amb una
dotació de 10 milions d’euros, que mobilitzarà, però,
fins a setze milions per beneficiar a 49 projectes de 14
municipis diferents. Amb
aquesta nova convocatòria,

Cinc grans projectes

imatge aèria del polígon industrial de sant boi, segona ciutat
amb més població del baix | AVIOTEC

D’entre els projectes, destaquen diferents línies
d’actuació com la reposició
d’inversions als polígons;
la rehabilitació d’edificis i
façanes; millores en l’estalvi i l’eficiència energètics
o millores a les xarxes de
subministrament energètic
i telemàtic.
En aquest sentit, per
concretar, es poden destacar cinc projectes al nostre
territori: desenvolupament
i millora del Districte econòmic de L’Hospitalet amb
quatre nous subprojectes
(2,2 milions d’euros); desenvolupar el corredor de

la C245 impulsat per Sant
Boi, Gavà i Viladecans (2,8
milions d’euros); suport a
23 projectes al voltant de
la millora del polígon industrial de la Fontsanta a
Sant Joan Despí (240.000
euros); impulsar la indústria
agroalimentària de proximitat a El Prat de Llobregat
(457.000 euros) i dos projectes d’iniciativa pública i
privada de l’àrea econòmica de Sant Feliu (1,25 milions d’euros).
En total, es van presentar 97 projectes diferents de
24 ajuntaments metropolitans, amb una abast econòmic conjunt de 68,5 milions
d’euros. Es sol•licitaven
fins a 37,5 m/e a l’AMB,
la qual va oferir inicialment
aquesta inversió de 10 milions.
Amb aquests 20 milions
següents que ara posa sobre la taula, es dóna un nou
impuls -el doble d’important- al desenvolupament
dels polígons industrials de
la zona i es consolida l’ens
metropolità com el líder en
aquest àmbit, insistim, fonamental. III
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EL PLA - Històric polígon al cor del Baix, Sant Feliu de Llobregat

D

el transport i la logística són dels sectors més destacats del poligon el pla de sant feliu de llobregat i aj. sant feliu

’entre els tres polígons industrials de Sant Feliu de
Llobregat (Matacàs-Armenteres i Masor-Miltindús-La Salut) destaca el tradicional El Pla – Les
Grases. Amb una superfície total de 778.824,50 metres
quadrats de sòl brut, El Pla i Les Grasses ocupa el 63% del
sòl industrial de la capital del Baix Llobregat, que, de fet,
s’estén encara més al terme municipal de Molins de Rei.
Actualment, tenen una quota d’ocupació notable amb
un 81,17% de naus industrials en funcionament a El Pla i
un 86,49% a Les Grases. Així, en total, s’apleguen 102 i 30
empreses respectivament, en la seva gran majoria petites
(10-49 treballadors) o micros (menys de 10 empleats). De
fet, a Les Grases no hi ha cap mitjana ni gran empresa. A
El Pla només representen un 17%; la resta són petites (45)
i micros (38).
Per sectors, destaca la bona presència d’empreses de
transport i logística, així com metal•lúrgiques i maquinària
de construcció. També hi ha presència d’empreses d’alimentació, paper i arts gràfiques o del sector químic, entre
d’altres.

DISTRICTE ECONÒMIC - El present metropolità de L’Hospitalet

P

art de l’èxit de la marca L’Hospitalet es degut al desenvolupament del Districte Econòmic. Aquesta zona
d’activitat econòmica, que també s’inclouen en el Pla
de l’Àrea Metropolitana tot i no ser pròpiament industrial,
ha impulsat a la ciutat gràcies a tancar acords amb empreses
de primer nivell que ja estan ubicades al nou Districte Econòmic: Puig, Nissan, Caprabo, Gallina Blanca, Olympus,
Werfen, Filmax o MRW.
D’aquesta manera, la zona més meridional de L’Hospitalet ha donat un canvi notable respecte fa una dècada amb
l’execució de la primera fase del PDU entre Ildefons Cerdà
i la plaça Europa, convertida ja en nexe neuràlgic de la ciutat. Aquesta transformació es nota a la vista de la ciutadania, però també a les dades: actualment el Districte Econòmic concentra el 40,37% dels llocs de feina de L’Hospitalet,
és a dir, uns 32.500 llocs de treball localitzats.
Amb 200 hectàrees, és la zona de la ciutat que més
empreses grans i mitjanes concentra, estadística que anirà a l’alça amb la segona fase del PDU que vol allargar el
projecte fins a la zona del riu Llobregat. Pel que fa el Pla,
L’Hospitalet es beneficiarà amb 2,27 milions d’euros que
rebrà l’Ajuntament, la patronal AEBALL i l’AEP.

el districte econòmic, amb 200 hectàrees, és cada cop més un atractiu per a les grans empreses | bcn content factory

CA N’ALEMANY - El futur de Viladecans

A

el gran outlet de viladecans estarà en funcionament a partir de 2016 | arxiu

mb l’objectiu de dinamitzar l’economia local i crear ocupació, Viladecans
ja pot veure com creix el nou polígon
industrial Ca n’Alemany, que posa a la disposició una superfície de 55 hectàrees de sòl per
acollir activitat industrial, logística, comercial i del sector terciari. El sector consta de 18
parcel•les, dues de les quals estan ja comercialitzades, a l’empresa Desigual i Neinver,
destinades a usos logístics i comercials, respectivament. Les 16 parcel•les restants estan
disponibles per acollir activitat a curt i mig
termini i són de titularitat pública i privada.
La distribució dels usos és la següent: 10
parcel•les destinades al sector industrial i terciari; 4 parcel•les al sector terciari i oficines i
2 parcel•les destinades al sector aeroespacial
i de la mobilitat.
Actualment, el Consorci DeltaBCN està
urbanitzant el sector de Ca n’Alemany, que

permetrà la implantació de noves activitats
empresarials i donarà continuïtat a la trama
urbana de Viladecans. En tot el procés d’urbanització el Consorci invertirà prop de 33,5
milions d’euros.
Segons la Modificació Puntual del Pla
Parcial, aprovada definitivament el 30 de
gener de 2013, Ca n’Alemany contempla un
sostre màxim comercial de 71.522,13 metres. Aquest sostre comercial correspon a un
31,4% del total (246.524,56 m), destinat a altres usos per a promoure activitat econòmica
(ús industrial, logístic i usos terciaris).
Els diferents projectes empresarials previstos a Ca n’Alemany actualment, com la
nova plataforma logística europea de Desigual, i Viladecans The Style Oulets, de l’empresa Neinver, compten amb una inversió
total prevista de 150 M€ i la creació de 1.200
llocs de treball directes i 500 d’indirectes.
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els productes de proximitat superen a caprabo els 23 milions de facturació, gràcies, en gran part, al procés de regeneració dels seus supermercats

Caprabo crea 200 llocs de treball posant en relleu
els productes de proximitat en els supermercats
La companyia de distribució genera ocupació
amb les 36 noves franquícies obertes

El 40% de les hortalisses i verdures
provenen del Baix Llobregat en gran part

Dayana García Blas

L

’empresa Caprabo, amb seu a L’Hospitalet, suma
36 franquícies als 321 supermercats que té en tota
Catalunya, on té pràcticament el 90% del seu negoci, a més de Navarra. Amb un pla d’expansió, la
companyia que representa el supermercat urbà i de proximitat ja ha generat 200 llocs de feina i la incorporació
d’onze mil metros quadrats de superfície comercial en
xarxa amb una inversió d’uns 5 milions d’euros.
Aquest any 2015, Caprabo aposta per continuar amb
l’apertura de franquícies amb una previsió de 20 supermercats més. Segons Claudio Estévez, director de franquícies de la marca, “les dades ens conviden a ser optimistes
de cara al futur immediat”. I és que les vendes s’han incrementat en un 11% durant el 2014.

Productes de proximitat

el 40% de les hortalisses i les verdures són del
baix llobregat, gràcies al parc agrari

En els darrers anys, Caprabo ha introduït 1.500 referències
en els seus supermercats, procedents de 224 petits productors i de 26 de cooperatives agràries de Catalunya. Els productes de proximitat a Caprabo superen els 23 milions de
facturació, un 15% per sobre de la previsió. Això vol dir
que els productes d’aquestes franquícies van molt en sin-

tonia amb els del Parc Agrari, destacat pels aliments km0.
Concretament, Caprabo ha volgut introduir els productes
de proximitat de cada comunitat catalana en les botigues
que els hi pertoca.
Per l’acció, l’entitat ha rebut el segell oficial de “Venda
de Proximitat”. En aquest sentit, el 40% de les hortalisses
i les verdures provenen, en gran part, del Baix Llobregat.

Innovació, qualitat i varietat

A més de l’augment en facturació, l’experiència de Caprabo en la distribució alimentaria i la transformació dels supermercats en botigues de nova generació es veu reflectida
en la crescuda dels clients: un 11% més.
També unes 120 franquícies han estat redissenyades
per potenciar els valors tradicionals del comerç, exposar
més productes als lineals i oferir innovació, qualitat i varietat en un únic espai. Caprabo preveu invertir més de 80
milions, fins al 2016, en la reformes smart de les botigues.
En l’actualitat, el consumidor que compra en els nous
supermercats adquireix un 15% en productes frescos, un
20% en les verdures i fruites, i un 34% en el pa.
L’oferta comercial es combina fomentant l’estalvi del
client oferint productes de proximitat, frescos i de marca
pròpia com Eroski, Eroski Basic, Belle, Seleqtia, Natur i
Sannia, amb un millor assortiment i promocions. III
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L’apparkb va néixer a barcelona
l’any 2013 i ja compta amb més de
75.000 usuaris | diputació de
barcelona

L’apparkB arribarà als municipis de la demarcació de Barcelona
La Diputació de Barcelona serà l’encarregada
de desenvolupar i gestionar l’aplicació

L

Redacció

’Ajuntament
de
Barcelona, la Diputació de Barcelona
i l’Àrea Metropolitana han signat un acord
segons el qual l’Ajuntament cedeix la tecnologia
de l’aplicació apparkB i la
Diputació la farà extensible als municipis de la
demarcació amb l’objectiu d’impulsar la telefonia
mòbil com a mètode de
pagament de les zones regulades d’estacionament.
Gràcies a aquesta cessió, tots els municipis de
la demarcació de Barcelona podran accedir a la tecnologia apparkB i facilitar
als seus ciutadans l’ús
d’un sistema còmode, fàcil i segur a l’hora d’efectuar els pagaments a les

àrees d’estacionament regulat.La Diputació, amb
el suport de l’Ajuntament,
desenvoluparà i gestionarà
la nova aplicació, basada
en l’apparkB, i mantindrà
relacions amb els diferents
ajuntaments de la demarcació que vulguin participar en el projecte.
L’AMB impulsarà l’ús
d’aquesta plataforma entre els ajuntaments que la
integren, difonent-ne els
avantatges i promovent la
incorporació dels mateixos en benefici d’una millor gestió de la mobilitat
metropolitana.
L’apparkB permet a
l’usuari pagar pel temps
real
d’estacionament,
sense necessitat d’anar
al parquímetre i amb la

possibilitat de renovar el
temps d’aparcament també des del mòbil. A més,
es pot consultar de manera
senzilla a la zona d’usuari
tots els moviments, realitzar tràmits i accedir als
extractes.

L’apparkB es consolida

L’apparkB va néixer al setembre de 2013 i, des de
llavors, ha anat creixent
fins a consolidar-se com
una eina molt útil per als
ciutadans de Barcelona.
Actualment,
l’app
compta amb més de
75.000 usuaris, s’ha superat ja el milió i mig de tiquets expedits i el 10% de
tiquets diaris ja es tramiten a través de l’apparkB,
el que suposa una mitjana de 5.000 tiquets diaris
aproximadament. S’ha de

L’innovador sistema localitza la seva posició via
GPS del mòbil i automàticament aplica la tarifa
tenir en compte, a l’hora
de valorar aquestes dades,
que gran part de l’ÀREA
verda i l’ÀREA blava és
lliure de pagament els
caps de setmana.
L’aplicació està disponible per iPhone i Android, i ha tingut més de
125.000 descàrregues totals. A més, amb una nota
de 8,9, l’apparkB és una
de les apps millors va-

E

lorades a apps4bcn.com,
que recopila les millors
aplicacions per a mòbil
per viure Barcelona, tant
en les categories de Smart
City i de Transport i Trànsit, com en el rànquing
global.

Com funciona

El funcionament de l’aplicació és molt senzill. Un
cop al lloc de l’estaciona-

l diputat d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies de la Diputació de
Barcelona, Carles Rossinyol, la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Sònia Recasens, i el vicepresident de
Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Antoni Poveda van signar el passat
13 de maig aquest acord per impulsar i fer extensible la tecnologia apparkB als municipis de
la demarcació. III

ment, l’usuari únicament
ha d’indicar la matrícula
del vehicle i el color de la
plaça on aparca.
El sistema localitza la
seva posició mitjançant el
GPS del mòbil i automàticament aplica la tarifa
corresponent al tram on es
troba estacionat. Fet això,
l’usuari ha de confirmar
l’estacionament
amb
l’acció “Iniciar”, i quan
vulgui treure el cotxe de
l’aparcament haurà de finalitzar el servei activant
“Finalitzar”.
El sistema ofereix als
usuaris les màximes garanties d’ús, ja que els
processos de comptatge
de temps estan certificats
per Catcert, i el pagament
amb targeta
compleix
amb l’estàndard de seguretat PCI DSS. III
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La carnisseria de l’Emilia, exemple d’empenta
i de finançament d’èxit de MicroBank
Un ERO no va empitjorà l’autoestima de l’Emilia, qui
va lluitar per obrir la seva carnisseria amb l’ajuda
financera del banc social de “la Caixa”
Dayana García Blas

D

esprés de 30 anys dedicats a la carnisseria, l’Emilia Gutiérrez va decidir crear el seu negoci al setembre del 2014, degut al tancament de la cadena
on ella treballava feia any i mig. L’emprenedora
de 47 anys no es va desanimar davant l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de la seva antiga empresa i va
obrir una botiga de carns i embotits al mateix local que
havia quedat fallit.

L’empenta de l’Emilia

La pratenca, convençuda de la capacitat funcional de la
carnisseria i de l’acollida de la clientela, va aprofitar el

Des de gener fins l’abril de 2015, MicroBank ha
concedit 403 microcrèdits a L’Hospitalet 1,91 milions
d’euros), i 1.100 microcrèdits al Baix (5,10 m/€)

local per crear la seva pròpia empresa de carns al centre de
El Prat, anomenat “El racó de la carn del Prat”.
Un cop realitzat el traspàs del negoci, amb l’ajuda
d’un empleat, i tramitats els papers amb l’antic propietari,
l’Emilia va haver de fer front en solitari a la seva iniciativa: “Treballo molt, però estic tranquil•la”, assegura l’ara
empresària.
La botiga, potencialment coneguda per la carn de vedella que ofereix, atreu al veïnat i també als residents dels
barris de Bellvitge i Sant Feliu per la bona relació qualitatpreu. A l’Emilia li va molt bé el negoci. Té un empleat i
està pendent d’agafar a una altra persona, però remarca
que tot això ha estat possible per la seva empenta i gràcies
a MicroBank.
Actualment, la dona diu tenir molt bona relació amb

l’oficina de la Caixa 0320, dons confessa que “quan ho
he necessitat, sempre m’han fet costat”, afegeix l’Emilia.

Els microcrèdits de la Caixa

Els diners no donen la felicitat, però si que ajuden i això
l’Emilia ho té molt clar, ja què va poder aixecar el cap gràcies a les ajudes que concedeix MicroBank. En el 2014, un
total de 288 microcrèdits, per valor de 1,1 milions d’euros,
es van destinar als residents de El Prat que patien els obstacles d’accedir al sistema creditici tradicional, gent amb
dificultats econòmiques.
Amb aquestes operacions, el banc social de “la Caixa”
busca facilitar l’activitat productiva i l’ocupació, el desenvolupament individual de la persona i del conjunt familiar,
i millorar la inclusió financera. El teixit social que ha rebut
les prestacions és molt variat i, concretament, 46 microcrèdits s’ha dedicat als emprenedors, autònoms i microempreses que necessitaven diners per avivar el seu negoci.
De manera global, durant el primer trimestre del 2015,
MicroBank ha concedit un total de 403 microcrèdits per
un import de 1.918.421 euros en L’Hospitalet, i 1.100 microcrèdits en el conjunt del Baix Llobregat per un total de
5.104.373 euros. Pel que fa al 2014, l’entitat va destinar
11.290.096 euros al Baix Llobregat, en un total de 2.280
microcrèdits, i 4.555.892 euros en un recompte de 830 microcrèdits.

Un projecte amb futur

la pequeña carnicería, ubicada en el prat, ha renacido con un nuevo proyecto gracias a un microcrédito

El projecte MicroBank continua en alça. Durant el primer
trimestre de 2015, ha destinat 502.330 euros en préstecs
al municipi de El Prat, iniciativa de la que s’han vist beneficiades 96 persones i famílies senceres, i 17 emprenedors
i autònoms. A més, el banc social ha obert dues vies de
finançament: els microcrèdits Emprenedors i Negocis, per
sufragar l’inici, la consolidació o l’ampliació d’una entitat, i els microcrèdits socials, dedicats optimitzar el desenvolupament d’un pla empresarial i la posada en marxa
de l’empresa mitjançant l’assessorament de companyies col•laboradores amb MicroBank. En tots dos casos,
l’aportació màxima és de 25.000 euros amb un tipus d’interès fixe, sense garantia real i amb un termini d’amortització de cinc anys.
En aquí hi tenen cabuda els Crèdits Empresa Social,
dirigits a aquelles entitats que promouen l’atenció als discapacitats o a la gent amb perill d’exclusió social. També,
està el microcrèdit personal i familiar que permet finançar
projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar
com despeses vinculades a l’habitatge, salut, necessitats
de persones amb discapacitat o reagrupament familiar i
atendre necessitats derivades de situacions puntuals o imprevistes. Però sense oblidar, l’aposta del banc social per
ajudar en projectes ecològics i sostenibles, compromesos
amb el medi ambient i amb la millora de l’eficiència energètica, amb l’operativa dels Eco-microcrèdits. III
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San Juan, la noche más
peligrosa en la carretera

L

Beatriz Fontseré

os meses de verano acumulan más accidentes de tráfico que durante cualquier otra época del año. Según
datos de la Dirección General de Tráfico, sobretodo la
noche de San Juan en Cataluña es una de las más peligrosas. Esa noche, se combina el alcohol, las ganas de fiesta
y, en algunos casos, las drogas. Una mezcla explosiva que
provoca numerosos accidentes en las carreteras catalanas. En
el caso del Llobregat, los municipios costeros como El Prat,
Gavà y, sobretodo, Castelldefels, sufren las consecuencias
más trágicas.
“Este año, para la verbena de San Juan haremos lo de
todos los años: iremos a Port Ginesta a bailar y beber en la
playa con mis amigos y allí nos juntaremos con otros colegas
más. Yo llevaré el coche y dejaré de beber una hora antes de
volver a casa para dar negativo en el control de alcoholemia”,
explica Ángel, de 22 años. Esta idea de dejar de beber una
hora antes de conducir es erróneamente muy frecuente. Las
leyendas urbanas mienten, tanto la idea de dejar de beber una
hora antes de coger el coche como la de cogerlo inmediatamente después de beber antes de “que nos suba el alcohol”. Si
durante toda la noche bebemos cubatas, raramente daremos
negativo en un control de los Mossos d’Esquadra. “Durante
esa noche, todos los cuerpos de seguridad hacen turno especial, aumentando la presencia policial y los controles de alcohol
y tóxicos. Es una manera de evitar los abusos y persuadir a
los conductores. Más allá del afán recaudatorio que dicen que
tenemos, lo que queremos es evitar accidentes de tráfico”, explica Carlos Navarro, agente de la policía catalana.
“Tenía 21 años y era mi primer verano con el carnet de
conducir. Recuerdo que tenía un paréntesis en los exámenes
de la universidad y que planeé una noche especial con mis
amigos y mi novia. Yo era quién iba a conducir porque nunca

mucha rabia porque yo hice las cosas bien, yo no bebí, no
me drogué… Obligué a mis amigos a ponerse el cinturón de
seguridad e iba a la velocidad permitida… pero el otro no, y
él vivió y mis amigos, no. Mi novia estaba a mi lado y era
la chica de mi vida, muchas veces me pregunto cómo sería
mi vida ahora si ella no hubiera muerto. Todo el mundo me
dice que yo no tuve nada que ver, que yo no tuve la culpa,
pero siempre pienso que pude haber esquivado el otro coche
o haber cogido otra carretera… Mi vida quizás ahora sería
diferente, quizás ahora estaría viviendo con ella y tendríamos
un perro propio o un hijo porque mi novia quería ser madre
joven….”.

La importancia de la prevención

La c-32, autovía que une el litoral del baix, a la altura de garraf

bebo y porque era el único que tenía coche esa noche. Nos
fuimos a Castelldefels y nos lo pasamos muy bien. La fiesta
terminó a las 7 de la mañana y cuando volvíamos, un coche
invadió nuestro carril. De los cinco que íbamos en mi coche,
tres perdieron la vida. Sólo sobrevivimos la novia de un amigo y yo. El coche contrario acabó siniestro, pero todos los
ocupantes siguieron con vida”, explica David, un joven de
Abrera que ahora tiene 27 años y que durante tres años sufrió
una dura terapia para volver a caminar. La otra superviviente,
Melanie, de 26 años y actualmente residente en el Vendrell,
estuvo en coma dos meses y cuando se despertó, tenía todas
sus extremidades rotas. “El coche que chocó con nosotros lo
conducía un chico de 23 años totalmente borracho. Eso da

La historia de David es, desgraciadamente, más frecuente de
lo que nos podemos llegar a imaginar. Y es que, en la carretera, nuestra seguridad no depende de nosotros mismos. La
zona del Llobregat es pionera en seguridad vial. La C-32 fue
una de las vías que puso en marcha la velocidad variable,
adecuando los límites en función a la densidad de la carretera
y a las condiciones meteorológicas del momento. Después,
el resto de Cataluña se sumó a la iniciativa. Sin embargo,
no todas las iniciativas son bienvenidas y de la misma forma que las conductores se quejaron de la velocidad variable cuando se puso en marcha, también hay usuarios que se
quejan de algunas medidas de seguridad. “En la carretera de
Sant Boi que va hacia Santa Coloma de Cervelló, se ponía
un coche camuflado de la Guardia Urbana con radar. Se ponía en un tramo donde puedes pasar de 30 a 50 y las multas
llegaban a tutiplén. Mi hermano es un ejemplo. Le pusieron
tres multas en un mismo día por ir a 54, 53 y 57 quilómetros
por hora y le quitaron 9 puntos, tres por cada multa… Yo no
lo encuentro normal. En cambio, puedes ponerte a 180 km/h
en una autopista y sólo te quitan 3 puntos con una multa de
300 euros. El Ayuntamiento de Sant Boi tiene únicamente
afán recaudatorio”, asegura Dani, vecino de Santa Coloma
de Cervelló.
Y es que, en seguridad vial, fina es la línea que separa
la buena voluntad de la buena recaudación. Aún así, si eres
un buen conductor, no sufres estas consecuencias. Así que,
como dice el eslogan popular, “si bebes, no conduzcas” y “en
la carretera, prudencia”. III
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Sant Boi comença la remodelació del Mercat de la Muntanyeta

S

Dayana García Blas

ant Boi inicia la reforma del Mercat de la Muntanyeta, un dels principis nexes comercials de la
ciutat i, de retruc, remodelarà tot el seu entorn en
una de les primeres iniciatives del nou govern.
L’Ajuntament del municipi finançarà les obres, gràcies a una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
i a la comercialització dels nous espais. A més, tindrà el
suport econòmic de LIDL que aportarà 650.000 euros. El
nou espai promourà el comerç i es consolidarà com un dels
pols principals de l’eix comercial a la ciutat.
La reforma es centrarà en modernitzar la façana del
Mercat, donar-li més llum a l’espai i visibilitat. L’equipament comercial comptarà amb una oficina d’expedició
del DNI i passaports de la Policia Nacional, i amb locals

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

La Suerte, la respuesta más utilizada

L

as palabras expresan algo más que una mera comunicación
interpersonal, nos sirven para conocer la cultura o el pensamiento predominante en la sociedad. Hay muchas palabras dignas de ser analizadas y contrastadas con las modas
ideológicas contemporáneas. Una de ellas, por la que escribo esta
reflexión, es la palabra: “suerte”.
Es de las expresiones más utilizadas en todos los medios y en
las conversaciones ordinarias. Con decir: “buena o mala suerte”
liquidamos muchas preguntas que se suscitan en el devenir de
nuestra vida. La palabra “suerte” viene a cubrir la incertidumbre y
la precariedad con la que el ser humano se enfrenta a diario. La
salud, la economía, el amor, el éxito o el fracaso… vienen condicionada por la fortuna o no, casualidad o no, azar o no, etc.; incluso
llegamos a concebir el origen de “la vida” como consecuencia del
azar o la suerte.
Todo aquello que no podemos controlar, comprender, prever,
programar, … se convierte en el mejor caldo de cultivo para aplicar
dicha expresión. El ser humano experimenta su pequeñez y fragilidad ante las grandes cuestiones de nuestra existencia.
Es curioso como la palabra “suerte” gana terreno en una sociedad cada vez más alejada de la transcendencia, más secularizada
respecto a las creencias que han formado nuestro pensamiento.
En vez de acudir a un Dios “creador, providente, presente, actuante…, nos hemos refugiado en la explicación de todas las realidades
bajo la gran respuesta: “la suerte”.
¿Somos fruto de la suerte? ¿Existimos sólo por ella? ¿Los
acontecimientos de la historia y de la vida humana son consecuencias de la suerte? ¿Mi estado físico o económico es mérito personal? Me resisto a creer que yo vivo y existo apoyado en la suerte,
una suerte que millones de personas no pueden disfrutar sea por
la hambruna y miserias que les acompañan.
El criterio de la suerte como única explicación de realidades no
controladas o previstas, me invita a una humilde reflexión: ¿no será
que el ser humano se cree, asimismo, más de lo que es? La soberbia ha acompañado la historia de la humanidad, por tanto, ¿soy
yo, el origen y el final de toda la creación? ¿soy yo, quien genera y
mantiene la vida? ¿soy yo, quien elige la forma de vivir y sus condicionamientos? ¡No será que en vez de sentirme protagonista, sólo
soy un pobre espectador de algo que me invita a mirar más allá! III

l’ajuntament aprofitarà les obres per remodelar tot l’entorn

que estaran a la façana de la plaça. També, hi haurà un
aparcament públic del mercat on es controlarà l’accés del
vehicles per activar la rotació.
La sala de vendes del Mercat i l’aparcament plata -1
tancaran del 26 de juliol fins al 31 d’agost, i es reobrirà el
servei l’1 de setembre. Per tant, s’interromprà l’activitat
al Mercat només durant la temporada d’estiu. Segons ha
estipulat l’administració municipal de Sant Boi, les obres
tenen previst finalitzar la primavera de l’any 2016.
LIDL, col•laborador del projecte, ampliarà les seves
instal•lacions per tal d’obrir 7 parades d’alimentació que
es sumaran a les 20 d’actuals. En quant a afectacions del
serveis per obres, el supermercat tancarà del 2 d’agost al 9
de setembre, i l’aparcament una mica abans, l’1 de juliol.
No obstant, es reobriran les portes de tot plegat el 10 de
setembre.
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Arriba: El histórico alcalde de
martorell, salvador esteve,
abraza a su relevo, fonollosa,
durante la toma de posesión;
abajo: núria marín entre dos de
las figuras empresariales más
influyentes: miquel valls
(derecha), presidente de la
cambra de comerç de
barcelona y josep ll. bonet
(izquierda), presidente de la fira
de barcelona y de la cámara de
comercio en españa

567 regidors al Baix Llobregat i L’Hospitalet
encarregats del nostre present i futur

de izquierda a derecha, de arriba a abajo: lluïsa
moret sigue como alcaldesa de sant boi;
junqueras toma posesión tras una coalición con
el partido afín a Podemos; joan r. casals, alcalde
de molins, posa con su compañero de gobierno,
el socialista xavi paz; tejedor vence en el prat,
uno de los ayuntamientos más plurales; y enric
llorca, alcalde de sant andreu de la barca, que
gobernará en minoría tras 20 años de alcaldía
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L e s c a r e s d e l a n o va le g i s l at u r a

Creer “por imperativo legal”

E

l sábado 13 de junio asistí a la constitución de la corporación municipal y toma de posesión de la alcaldía de
L’Hospitalet de Llobregat. Como otros muchos ciudadanos, iba a añadir, pero por allí había sobre todo personalidades del mundo de la política, la empresa, los sindicatos, las
fuerzas de seguridad, entidades sociales y familiares y amigos de
los concejales electos. Los periodistas estábamos en la última
fila del salón de plenos, un mal lugar para hacer fotos y observar
miradas y gestos que después transmitir al resto de vecinos.
El acto, por si no lo recuerdan, comienza con la constitución de la Mesa de Edad, formada por la secretaria, el concejal
más joven y el de mayor edad. Una vez constituida, la secretaria
llama a los concejales, quienes entregan sus credenciales (el documento que acredita que han sido elegidos en las municipales)
y juran o prometen su cargo: “Juro/Prometo, por mi conciencia y
honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal,
con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
la norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Catalunya y el resto del ordenamiento jurídico”.
Prácticamente sólo los concejales del Partido Socialista de
los Catalanes, Ciudadanos y el Partido Popular lo hicieron así. El
resto, salvo una excepción, añadió al comienzo la coletilla “por
imperativo legal”, cuando no otras más. Los más reacios a hacerlo fueron los dos ediles de Esquerra Republicana de Catalunya, que incluso se negaron a leer el texto en voz alta y, en su
lugar, lo hizo el concejal de mayor edad.
Este hecho ya me dio que pensar. No les gusta la Monarquía.
No quieren la Constitución ni el Estado de las Autonomías. ¿No

Eva Jiménez
Periodista

respetan el resto del ordenamiento jurídico? ¿No cumplirán sus
obligaciones como concejales? ¿Ya no hay conciencia ni honor?
Seguidamente, se proclaman las candidaturas y cada grupo
realiza una breve intervención. Cada uno dice lo que le parece
oportuno y, a medida que se suceden los discursos, empiezan
a repetirse las mismas palabras: cambio, diálogo, participación,
consenso, respeto, transparencia, confianza, credibilidad… Se
procede a la votación y gana la candidata del PSC, Núria Marín, con los únicos votos de su partido. Comienza el discurso
y vuelven a escucharse las mismas palabras: cambio, diálogo,
participación, consenso, respeto, transparencia, confianza, credibilidad… Sí, parecen conscientes de que algo ha cambiado, de
que los ciudadanos estamos hartos de representantes que sólo
nos escuchan una vez cada cuatro años y se creen que, cuando los votamos, les damos un cheque en blanco. Sí, parecen
conscientes de que hay que cambiar la manera de hacer política,
entre ellos y con los ciudadanos. Sí, parece que se van a abrir
nuevos cauces de participación y diálogo. Sí, se van a tratar y
nos van a tratar con respeto.
Sinceramente, me cuesta creerlo. Me cuesta creer que vayan a someter a debate y consideración pública las decisiones
que afecten a una gran mayoría, como los grandes proyectos
urbanísticos, los presupuestos, la dirección de los medios municipales… Me cuesta creer en la supuesta apertura cuando me
impiden tomar declaraciones a la alcaldesa, la protagonista del
día, con permiso de la ciudadanía. Por eso he de reconocer que,
mientras no se demuestre lo contrario, seguiré creyendo en ellos
únicamente “por imperativo legal”. III

núria marín jura el cargo como alcaldesa de la ciudad
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CORNELLÀ

Balmón queda en minoría
B. Fontseré

L

’Ajuntament de Cornellà s’ha constituït amb sis partits polítics, sent el mandat
municipal amb més diversitat política des
que va començar la Democràcia espanyola. Fins el 2019, el PSC, Cornellà en comúCrida per Cornellà, Ciutadans, ERC, ICV-EUiA
i PP formaran part del plenari municipal. El més
destacat és que Convergència i Unió, per primera vegada, no tindrà representació municipal a
Cornellà i que els socialistes ocupen l’Alcaldia
perdent la majoria absoluta. A partir d’ara, el partit liderat per Antònio Balmón haurà de governar
a través de consensos amb la resta de partits, un
fet que mai ha viscut el PSC de Cornellà des que
aconseguís la primera majoria absoluta amb José
Montilla, l’any 1987.

Els resultats electorals
Psc
a. balmón

r. garcía

a. martínez

e. briones

s. fernández

m. ceballos

a. mendo

j. parrado

m. fernández

e. vanacloy

Cornellà
en comú

v. aragonés

m. ruiz

a. camacho

m. lópez

j. garcía

ciutadans

j. garcía

d. martínez

a. martínez

r. albiol

f. sánchez

ICV-euia-ep-e

m. pérez

a. funes

s. gómez

d. serrano

m. casado

Erc-am
pp

El mapa polític cornellanenc ha variat força en
comparació amb el 2011. Actualment, els socialistes han aconseguit 11 regidors, tres menys que
en les anteriors eleccions. Cornellà en ComúCrida per Cornellà entra per primera vegada a
l’Ajuntament i ho fa com a segona força política
(posició que ocupava el Partit Popular). La coalició formada per Podem, Alternativa d’Esquerres, Pirates de Catalunya, Procés Constituent i
Equo ha aconseguit cinc regidors, sumant els tres
edils socialistes perduts i els dos regidors també
perduts d’ICV-EUiA. Ciutadans ha aconseguit
representació municipal en aquestes eleccions,
que eren les terceres a les quals es presentava. El
partit d’Albert Rivera ha sumat tres regidors que,
sembla, són els que ha perdut el Partit Popular
aquest 2015. Esquerra Republicana de Catalunya s’ha quedat amb els dos regidors de Convergència i Unió i, després de quatre anys fora
del plenari, els republicans tornen a ocupar dues
cadires. Iniciativa per Catalunya els Verds amb
Esquerra Unida i Alternativa, que fins ara havia
estat la tercera força política municipal, esdevé la
cinquena amb només dos regidors, al igual que el
Partit Popular, que deixa de ser la principal força
de l’oposició per ser ara la darrera, amb dos regidor - tres edils menys que en comparació amb
el 2011-.
Durant la investidura del nou govern municipal, celebrada el passat dissabte 13 de juny,
els caps de llista de cada partit van deixar clara

la seva postura. Antònio Balmón anunciava que
començava una nova etapa “lluitant per mantenir
el que s’ha aconseguit durant aquests anys”. Els
socialistes han lloat la seva feina duta a terme en
anterioritat i asseguren que els seus reptes de futur són mantenir el “bon estat financer de la ciutat” i augmentar alguns serveis, com ara el de la
lectura, ja que les seves intencions són construir
dos espais de lectura en els barris que actualment
no tenen biblioteques municipals.

L’oposició

Vidal Aragonés va ocupar deu minuts de discurs
per explicar, oberta i clarament, que serà molt estricte amb el govern de Balmón. Segons el líder
de Cornellà en Comú “no perquè sigui socialista,
sinó perquè un partit que porta trenta anys governant, s’ha convertit en casta”. Durant el seu
discurs, Aragonés va denunciar una possible irregularitat amb el tinent d’alcalde d’urbanisme i
va reivindicar un homenatge a un republicà cornellanenc afusellat durant la Guerra Civil Espanyola. Jorge García Mulet va ser molt més suau
amb els socialistes i el líder de Ciutadans va tenir
paraules de lloa cap a l’antic govern municipal.
Malgrat tot, García Mulet també va assegurar
que el seu principal repte de futur “serà apropar
l’Ajuntament als ciutadans”.
Raquel Albiol, com era d’esperar, va reivindicar la implicació de Cornellà en el procés
constituent de Catalunya i va anunciar que ERC
treballarà per involucrar la ciutat en la futura
“República catalana”.Arnau Funes, cap de llista
d’ICV, es va mostrar clarament decebut pels resultats electorals aconseguits i, amb d’altres paraules, va explicar que si no havien pactat amb el
PSC va ser perquè ningú no els hi havia demanat.
La coalició eco-socialista, assegura Funes, treballarà aquest mandat per desenvolupar alguns del
seus projectes electorals, com, per exemple, fomentar les reformes de vivendes entre les persones més grans.
Daniel Serrano va tenir un discurs força més
suau del que ha mantingut durant les dues setmanes de campanya electoral. El líder del PP a
Cornellà va felicitar Balmón pels resultats aconseguits, tot i que va advertir l’Alcalde de què “a
partir de ahora tendrá que llegar a consensos porque la etapa del ordeno y mando ha acabado”. III
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L’HOSPITALET

marín posa con la vara de alcaldesa frente a la fachada del ayuntamiento
de l’hospitalet | bcn content factory

Núria Marín, la capitana

D

Eva Jiménez

iálogo, transparencia o consenso fueron algunas de las palabras que más
se escucharon en la constitución del
pleno de L’Hospitalet de Llobregat,
repleto de personalidades, familiares y amigos.
No podía ser de otro modo, pues el sábado 13
de junio se formó la corporación más plural de
la democracia, con ocho formaciones diferentes, ninguna de las cuales votó a favor de la candidatura de Núria Marín como alcaldesa, quien
resultó reelegida únicamente con los votos de
los once concejales del PSC.
Marín era consciente de que afrontaba su
tercer mandato sin sus tradicionales socios de
Gobierno (ICV y EUiA, ahora unidos con Pirates) y no dejó de apelar en todo momento al
diálogo, la transparencia y el respeto para sacar
adelante lo que denominó “tres pactos políticos y ciudadanos” para conseguir una sanidad
pública y de calidad, una educación pública e
igualitaria y la finalización de las infraestructuras pendientes: la línea 9 del metro, el soterramiento de las vías ferroviarias y la puesta en
marcha del intercambiador de la Torrassa. La
alcaldesa aprovechó la coyuntura para recordar
a la Generalitat sus compromisos en estas materias y reafirmarse como una política progresista
y social. Un guiño a las formaciones de izquierda que ya ha había lanzado el concejal electo
Francesc Belver en el discurso previo a la votación, afirmando su deseo de que “la izquierda
continúe priorizando a las personas”.

Sin el respaldo de la izquierda

Y, sin embargo, las fuerzas más claramente de
izquierdas, la mayoría del Consistorio, no se
mostraron muy dispuestas a tenderle la mano.
No lo hizo el representante de la CUP-PobleActiu, Khristian Jiménez, quien criticó “el modelo especulativo y absolutamente subsidiario
de Barcelona” del anterior equipo de Gobierno
y aprovechó para reivindicar una mejor aplicación del derecho a la vivienda, apoyo para los
trabajadores de Movistar en huelga indefinida
y una revisión del Plan director urbanístico
Gran Vía-Llobregat, a fin de preservar la última zona agrícola de L’Hospitalet. De hecho, el
edil protagonizó una de las anécdotas del día al
presentar un voto nulo en defensa precisamente
de Can Treball.
Tampoco contó con el apoyo de Guanyem
L’Hospitalet, cuyo cabeza de lista, Rafael Jiménez, se erigió en mero portavoz de la gente

de la calle y sobre todo de los más necesitados,
como las 6.000 familias en riesgo de exclusión
y el tercio de niños sin comida en la ciudad. En
resumen: “pan, trabajo y techo”.
Estas tres palabras también las pronunció
Ana González, la representante de Canviem
L’Hospitalet, la coalición de ICV, EUiA y Pirates, quien habló de un “cambio histórico irreversible” que imposibilitaba que se pudiera
seguir “de la misma manera”. De hecho, a la
salida del pleno aseguraba que el pacto de gobierno con los socialistas seguía siendo “muy
complicado”. González se presentó como candidata a la alcaldía con tres propuestas concretas: cumplir un código ético, limitar los mandados a dos legislaturas y reducirse tres veces el
salario mínimo interprofesional.

C’s: Entre independentistas y la derecha

Los partidos más independentistas, por su parte, no realizaron grandes críticas a la candidatura de Núria Marín, algo que luego se tradujo en
los tres únicos votos en blanco de la votación,
suponiendo que los otros candidatos se votaran
a sí mismos. El concejal electo de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Antoni García, aseguró que sus dos representantes harán una oposición “firme y constructiva”
centrada en cinco prioridades: la constitución
de una república catalana independiente, instrumento para un país más justo y libre de corrupción; la generación de trabajo y de calidad
para los 20.000 parados de la ciudad; un L’Hospitalet más social con mejores hospitales y escuelas así como liderar un Pacto local contra
la pobreza; un ayuntamiento más transparente y
participativo, con la creación del Defensor del
ciudadano y la reapertura la radio municipal; y
la preservación del patrimonio cultural y natural, facilitando que Can Treball se incorpore al
ParcAgrari del Baix Llobregat.
El único concejal de Convergència i Unió,
Jordi Monrós, prometió iniciar una ronda de
conversaciones con los ciudadanos “para recuperar la confianza en la política” y se comprometió a trabajar por cumplir su programa
electoral o “contrato”, en este orden: lucha contra el paro, reducción de la desigualdad entre
barrios, convertir a L’Hospitalet en ciudad de
referencia, fomentar el sentimiento de país y favorecer el progreso y la calidad de vida de los
hospitalenses.
El partido que tradicionalmente representa

Psc

núria marín

f. belver

m. perea

j. m. garcía

c. alcázar

m. brinquis

j. graells

m. a. sariñena

j. castro

j. husillos

m. garcía

m. c. esteban

r. ruiz

j. amadeo

j. carballeria

i. nieto

guanyem
l’hospitalet

r. jiménez

s. esplugas

fco. martyin

p. alonso

ciu

j. monrós

a. garcia

j. garcia

CUP-Pa

c. giménez

r. ramírez

ciutadans

IC-V-euiapiratas.cat-e a. gonzález

pp

Erc-am

a la derecha, el Partido Popular, presentó como
candidata a Sonia Esplugas, quien apostó, en
castellano y catalán, por el diálogo y el entendimiento para conseguir una ciudad más segura,
más cívica y limpia. En nombre los tres populares electos, se comprometió a bajar los impuestos, favorecer a los emprendedores y comerciantes y convertir a L’Hospitalet en una ciudad
más humana y habitable. También tuvo unas
palabras para reivindicar una administración y
unos medios de comunicación municipales más
participativos y plurales. Y aconsejó al PSCdesoír los “cantos de sirena del independentismo”
y fomentar el respeto a la legalidad.
No en vano, los concejales de ERC se habían negado previamente a leer el texto de promesa o juramento del cargo de concejal, donde
se jura o promete guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento
jurídico. En su lugar, lo hizo el miembro de la

c. santón

Mesa de Edad más mayor, Pedro Alonso, a lo
que los dos republicanos añadieron “por imperativo legal” y “por el bienestar de los vecinos y
por una república catalana”.
El portavoz y cabeza de lista de Ciudadanos, Miguel García, también se presentó como
candidato a la alcaldía y centró su discurso en
trabajar por una política transparente, honrada
y rigurosa, a fin de recuperar la “credibilidad
perdida”. Para ello, aseguró que los cuatro concejales electos realizarán una oposición serena
y responsable, ya que “se puede dar estabilidad
sin renunciar a las exigencias de cambio”. ¿Estaba lanzando al PSC una oferta de gobierno?
Es difícil saberlo, pero cuando ya había acabado
todo y sólo quedaban unos cuantos familiares y
amigos, a las puertas del Consistorio pudimos
ver cómo Marín y García charlaban amigablemente, tal vez como en los tiempos en los que
García militaba en el PSC. III
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SANT BOI

Lluïsa Moret confia també en
el pacte tradicional amb ICV
Dayana García Blas

L
Psc

ICV-euia-e

ciutadans

pp

lluïsa moret

j. a. carcelén

s. gonzález

l. solís

j. a. tamayo

j. lópez

m. barragán

m. aguilà

e. amat

j. m. gonzález

j. puigdengolas

a. martínez

d. martínez

c. lerma

ciu

j. garcia

r. núñez

Erc-am

m. salip

r. berro

o. puertas

m. lozano

a. chanes

r. cañedo

GdSB-CUP-Pa L. Pérez

J. domènech

j. sans

luïsa Moret és investida alcaldessa de
Sant Boi gràcies al pacte de progrés
entre el PSC-CP (10) i ICV-EUiAMes (4). La dirigent ha assegurat que
l’acord en aquesta legislatura ve determinat
per la trajectòria històrica que els avala, pels
objectius i els compromisos que comparteixen
i pel bon clima de treball conjunt. L’alcaldessa electa ha afegit que “plegats podem ser la
garantia de les polítiques d’esquerres que necessita la nostra ciutat per ser justa, plural i on
es veli pel respecte, la tolerància i la dignitat”.

de l’Estat i complir la constitució espanyola
i l’estatut de Catalunya, els membres d’ERC
i de CiU han dit paraules “no acceptades per
la llei”. Un exemple d’això ha estat el jurament d’en Miquel Salip de (ERC): “anuncio
que resto a la disposició del nou parlament
del president i del govern de la generalitat que
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
del 2015 per exercir l’autodeterminació del
nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les nostres institucions, la república catalana
lliure i sobirana”.

El PP lamenta ser la sisena força

“Treball digne i de qualitat”

De les 7 formacions polítiques que fan el total
de 25 regidors, només 4 caps de llista han presentat candidatura a l’Alcaldia: Lluïsa Moret
(PSC) s’ha alçat amb 14 vots -10 del PSC i
4 de ICV-EUiA-MES-, l’Olga Amalia Puertas (C’s) ha comptat amb 3 vots, en Miquel
Salip (ERC) ha rebut 3, i la Marina Lozano
(PP) s’ha quedat amb 2 vots. CiU-Ara Guanyem (1) i GentdeSB-CUP-PA (2) han votat
en blanc.
Jordi García (CiU) ha explicat el seu vot
en blanc com a “prova de confiança envers a
la política de diàleg que fins ara hem mantingut amb el govern” i per respecte i agraïment
als ciutadans que han confiat en CiU. Marina lozano (PP) ha lamentat que “el PP deixa
de ser la segona força a la ciutat, per estar al
sisè lloc, “un resultat dur d’encaixar”. D’altra
banda, Joan Domènech (Gent de SB) ha remarcat que “no podem donar suport al PSC
perquè tenim clar que a nivell local les franquícies dels partits tradicionals actuen seguint
les directrius dels respectius aparells de partit.
I en última instancia, en Miquel Salip (ERC)
ha subratllant el conegut “republicanisme
quotidià” mentre que l’Olga Puertas (C’s) ha
afirmat que “farà una oposició constructiva”.
En aquest sentit, Antonio Chanes (C’s),
després dels juraments, ha apel•lat al Secretari
General a fer que consti en acte, que tot i que
per imperatiu legal s’hagi acatat servir al cap

L’alcaldessa socialista ha anunciat que aquesta és una nova etapa amb “diversitat” política
i empenta per defensar “la llibertat, la justícia
social, la lluita contra les desigualtats i les discriminacions” i per estar al costat dels santboians. “No vull l’alcaldia per mi, vull l’alcaldia
per a vosaltres. L’alcaldia és vostra. No ho
dubteu” ha remarcat Lluïsa Moret fent èmfasis
en l’intens treball que cal fer en temes d’ocupació on a Sant Boi hi ha “7.000 ciutadans que
cerquen feina”. Davant la situació, l’alcaldessa es compromet a “lluitar per una ocupació
digna i de qualitat”, especialment, pels joves
on es prepara un “Pla de Primera Oportunitat”.
Altres prioritats, pel mandat 2016-2019,
es centren en “l’educació i la cultura, motors pioners per garantir el futur”, i en posar
fi a l’emergència social per facilitar l’accés a
l’habitatge digne i “atendre les situacions de
necessitats socials” que ha provocat la crisis.
En aquest sentit, la innovació, la consolidació
del comerç de local, la millora dels polígons
industrials, etc., son temes pendents a tractar.
L’alcaldessa ha volgut destacar l’aposta
per l’entorn natural on “hem creat un seguit
d’equipaments públics i mediambientals que
han ajudat a vertebrar la ciutat”. Aquest espai
natural singularitza Sant Boi dins l’àrea metropolitana i això és un motor econòmic tant
per “entorn fluvial , forestal i el Parc Agrari
que es la nostra joia de la corona”. III
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EL PRAT DE LLOBREGAT

Pendientes del Cartapacio

P

ICV-euia

Psc

lluís tejedor

a. bou

q. bartolomé

m. garcia

r. duarte

P. eslava

d. vicioso

S. alegre

e. garcía

l. mijoler

j. p. pérez

a. fernández

pp

a. gallego

j. florensa

Erc-am

j. ibern

n. SANAHUJA

ciutadans

a. ruiz

n. muñoz

m. mayordomo

d. garcía

a. martín

guanyem el prat

ciu

Se puede el prat

c. simón

i. llopis

S. daza

j. lópez

Imanol Crespo

ese a la incertidumbre política que siempre se genera entre las elecciones
municipales y la constitución del Pleno, la ciudad de El Prat ha confirmado paso a paso todo lo que se preveía. Tras la
clara victoria, con más votos incluso que en
2011, del alcalde ecosocialista Lluís Tejedor
(Iniciativa per Catalunya), la coalición tradicional que ha gobernado en El Prat desde
que ICV perdió la mayoría absoluta volverá a
estar al frente del gobierno municipal: ICV y
PSC llegaron a un pacto de gobierno semanas
después del 24-M para reeditar el gobierno de
izquierdas en el que hasta última hora pudo
entrar ERC.
Sin embargo, los republicanos prefirieron
quedarse al margen del nuevo proyecto de Tejedor, el cual ha resaltado la importancia de
este partido: “Es un partido de izquierdas, progresista y nosotros estamos abiertos a llegar
a acuerdos puntuales con ellos”, venía a decir
en una entrevista en la radio municipal El Prat
Ràdio.
Y seguro que veremos como se estrecha la
relación de este partido que ayudará a redibujar un frente fuerte de izquierdas, ahora que PP
y CiU han caído a una representación prácticamente simbólica, de tal manera que se evite lo
que ya pasó en 2011, cuando los republicanos
perdieron el único miembro que disfrutaban a
merced de un notable aumento de la derecha.
Confirmado el pacto de gobierno, de nuevo, entre ICV y PSC, la ciudad queda pendiente del cartapacio municipal, el cual se tiene
que presentar a lo largo del mes siguiente a
la constitución del Pleno. Por dos motivos. El
primero es ver si se refleja en las áreas de gobierno la pérdida de un concejal por parte de la
agrupación socialista, mientras que Iniciativa
mantenía los 11 miembros. El segundo es ver
la importancia que se les da a cada uno de los
concejales para ver si de aquí se puede deducir
el que será el próximo alcaldable ecosocialista
de El Prat.
Tejedor, alcalde de El Prat desde 1982, ya
ha confirmado que está será su novena y última legislatura al frente del consistorio. De
la misma manera, ha asegurado que agotará
los cuatro años de mandato que se le han en-

comendado y que no se producirá el relevo,
por tanto, a mitad de legislatura. En cualquier
caso, es evidente que quien sea su relevo, a
priori, tendrá una tenencia de alcaldía de relieve. Tras la caída en las listas de dos concejales
históricos como Rafael Duarte o Sergi Alegre,
parece que se descartan. Mientras, ganan peso
Quim Bartolomé y Marga Garcia, ambos conocidos en la ciudad y con buena valoración
entre los votantes ecosocialistas.
Con todo, no se descarta la figura de Alba
Bou. Pese a su juventud, tiene años de experiencia en la política municipal y en el partido.
Elegida número dos de la lista, perfectamente
podría ser el relevo de Tejedor para 2019, con
un perfil muy parecido, por ejemplo, a Candela López, alcaldesa de Castelldefels lo que le
avala de cara a la opinión de la coordinación
comarcal y nacional. III

tejedor recibe la vara municipal por última
vez tras 33 años de alcaldía
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VILADECANS

CASTELLDEFELS

carles ruiz

j. guerrero

v. arasil

p. gutiérrez

g. navarro

c. gimeno

j. mazón

e. alarcón

r. calle

r. cañisá

ciutadans

m. barra

c. torres

s. navarro

a. lópez

guanyem
viladecans

Erc-am

b. lligadas

m. moysset

pp

j. padilla

m. josé díaz

Psc

a. sánchez

e. tobaruela

ICV-euia-ep-e
j. atienza

x. martín

viladecans
sí se puede

d. gutiérrez

pp

Psc

movem
castelldefels

manuel reyes

d. solé

a. benavent

j. romo

m. miranda

r. vergel

s. motos

j. hiniesto

e. lópez

j. planell

ciutadans

g. massana

a. aristayeta

i. travesi

ciu

s. motos

j. hiniesto

c. lópez

j. miralles

r. morera

a. cases

l. armengol

j. maresme

Erc-am
p. gonzález

m. herena

m. sicilia

m. soler

castelldefels a. companys
si puede

i. cabello

Suficiente para repetir coalición Pacto anti PP y anti Reyes

P

Vanesa Maillo

ese a perder un concejal cada partido
respecto a las elecciones municipales
de 2011, el PSC y ICV han podido renovar el pacto de gobierno con 11 y
2 miembros cada uno que suman los 13 que
ofrece la mayoría absoluta en el Pleno. El, de
nuevo, alcalde socialista Carles Ruiz, una de
las figuras que ganan importancia entre las filas del PSC, no solo ha mantenido el tipo –en
la línea de su partido en el territorio- sino que
ha ganado 1.500 votos. El reparto de concejales, en cambio, le quita un miembro al darse
un Pleno mucho más plural que en 2011.
José Luis Atienza y Daniel Gutiérrez
Salgado (ICV) dieron, por tanto, su apoyo al
gobierno socialista, lo que les permite tener
un papel activo en la política municipal de
Viladecans, algo prácticamente necesario tras
la debacle sufrida en su ciudad vecina, Gavà,
donde perdieron toda representatividad. De

esta manera, ICV gobernará tendrá la alcaldía
en dos de las cuatros ciudades del litoral y gobernará en coalición en Viladecans.
La corporación municipal para el mandato
2015-2019 constará de siete grupos municipales para sus veinticinco miembros: destaca la
irrupción de Ciutadans y ERC como segunda
y tercera fuerza, mientras que el PP pierde tres
de sus miembros y CiU toda su representatividad. Dos concejales de Viladecans, Sí Se Puede (VSS) y uno de Guanyem-Canvi, Avanç i
Progrés (Guanyem-CAP) completan el abanico político.
En su discurso de investidura, Carles Ruiz
se ha mostrado orgulloso de que “las izquierdas de Viladecans vuelvan a trabajar juntas”
y ha prometido que “continuará luchando por
la dignidad de Viladecans poniendo un énfasis
especial por el éxito educativo” ya que considera que tiene un papel clave en el futuro,
así como “la reactivación económica de la ciudad”. III

E

Sergi Santiago

l PP ha perdido Castelldefels, su única
alcaldía en el Baix Llobregat. Un pacto
entre PSC, Movem (que integra ICV,
EUiA, MES, EQUO y Entesa), ERC y
Castelldefels Sí Pot (partido con el que se presentaba el círculo de Podemos) ha arrebatado
a Manuel Reyes el bastón de mando que ostentaba desde 2011, pese a ser la lista más votada.
Candela López (Movem) será a sus 30
años la primera alcaldesa de la ciudad gracias
a un acuerdo que llegó in extremis y que incluye la adhesión del municipio a l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI). La
nueva alcaldesa recordó que una negociación
se basa en “ceder en las cosas propias y aceptar las ajenas” y prometió una nueva forma de
hacer política escuchando a los ciudadanos y
al tejido asociativo. La investidura de la ecosocialista fue también apoyada por CiU que,
aunque se mantendrá en la oposición, podrá

acudir a las Juntas de Gobierno como observador. López gobernará hasta 2017, momento
en el que cederá el cargo a la socialista Maria
Miranda.
El Pleno de Investidura constató la polarización que vive la ciudad. Una concentración
impulsada por una plataforma de apoyo al
exalcalde Reyes congregó a unas 200 personas. Los manifestantes portaban pancartas en
las que se podía leer “¿De qué sirve votar?”,
“Castelldefels por delante de las sillas y las
esteladas” y “Vosotros no me representáis”.
Reyes (PP) denunció que las formaciones pactistas solo quieren “echar al Partido Popular y
repartirse el poder”.
Las formaciones progresistas, por su parte,
destacaron las prioridades del nuevo gobierno.
La socialista Maria Miranda afirmó que garantizará “la vivienda y los suministros básicos”
y el republicano Antoni Casas reivindicó una
ciudad “libre, justa, culta y que no se olvide de
su memoria histórica”. III
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GAVÀ

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Psc

ciutadans

Pilar díaz

E. sanz

S. Forgas

M. Zamora

M. Pozo

M. Aguilera

L. Benito

h. villena

pp

M. sánchez

m. haro

M. Peláez

ICV-ME-AS CAT
l. ibáñez
- Entesa

j. roldán

Erc-gxeavancem-am o. torras

F. J. Giménez

ciu

CUP-Pa

A. comellas

s. olivera

J.A Hernández

Psc

Raquel Sánchez M. A. Díaz

e. plaza

g. badía

c. garcía

e. millà

ciutadans

m. ibáñez

S. Siquier

Erc-am

a. pérez

canviem
esplugues

j. carrasco

pp

m. parés

a. massana

R. Fernández

f. gavilán

m. jiménez

j. llobet

J. Jiménez

J. Tort

G. barrena

g. del río

gavà sí se
puede

v. borja

m. herrera

ciu

r. castellano

a. rafanell

Sociovergència a falta d’ICV

A

Albert Comellas, líder de ciu a esplugues, formarà govern amb el psc

CiU dóna l’estabilitat a la socialista Pilar Díaz
Després de perdre la majoria absoluta a l’any
2011, el PSC d’Esplugues va tirar pel camí del
mig i va decidir governar en minoria amb els
deu regidors que encara disposava. Enguany
però, els comicis han tret al partit liderat per
Pilar Díaz un regidor més el que els ha obligat,

al final, a abraçar-se a un company de govern.
Aquest ha estat CiU, que amb Albert Comellas i
Santiago Siquier, oferirà l’estabilitat de govern
que Díaz no ha disposat a la darrera legislatura.
Així, doncs, la sociovergència suma un municipi més després de Molins de Rei i Gavà. III

Imanol Crespo

bans de la constitució del Ple, l’alcaldessa ja va donar a entendre un possible pacte amb un segon partit, tot i
que l’opció més viable era governar
en minoria. Certamen era el que s’esperava
després que ICV pagués el preu de les seves
divisions internes a les urnes i quedés fora de
tota representació.
Una setmana després es confirma, en canvi, un pacte ‘sociovergent’ que amplia la majoria clara que tenia el PSC amb una major estabilitat municipal tot i que no arriben a sumar
la majoria absoluta dels 11 regidors. És molt
significatiu aquest aspecte que no s’acostuma a donar i que parla molt bé de l’alcaldessa
socialista que accepta tancar aquest pacte de
coalició amb CiU degut a l’acord programàtic entre ambdues parts i que es resumeix en
aquests aspectes: “una major profunditat en
l’aplicació de polítiques socials i del benestar

des d’una perspectiva de progrés i de personalisme comunitari; amb transversalitat pel
que fa a la transparència pública en totes les
decisions públiques; i amb noves polítiques de
promoció i dinamització econòmica per contribuir a la creació de llocs de treball de qualitat”, diu el document signat per ambdues parts.
Tancat l’acord, ja s’ha presentat el cartipàs
municipal que recull les diferents àrees de govern, on CiU comptarà també amb càrrecs de
responsabilitat.
L’alcaldessa ha anunciat la creació de quatre grans àmbits de gestió: Benestar i Acció
Social, presidit per Miguel Ángel Díaz, primer
tinent d’alcalde; Ciutat i Territori, liderat per
Rosa Fernàndez; Nova Governança i Ciutadania, presidit per Jordi Tort; i el darrer, Comerç,
Civisme i Promoció de la Ciutat, on el responsable serà Ramon Castellano, cap de llista de
CiU.
A més, Antoni Rafanell serà el regidor delegat de Civisme.III
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

jordi san josé

l. muñoz

m. marinez

c. daudé

Psc

l- borrell

j. m. rañé

j. molina

m. llongueras

Erc-am

o. brossa

b. dausa

j. espert

f. alegre

e. valencia

ICV-euia-e

ciutadans

pp

ciu

e. ortega

m. aldana

m. leiva

junts per
sant feliu)

r. martí

cc veïns per
sant feliu s. gilaberte

l. serrano

L

a. poveda

b. garcía

a. medrano

g. guàrida

c. rastrojo

a. gascón

n. ros

f. liesa

e. sánchez

g. ros

m. carrión

siqueespot/
sisepuede

j. a. sánchez

c. martínez

ciutadans

j. l. cerro

Reconciliació històrica d’esquerres
Imanol Crespo

a capital del Baix Llobregat, Sant Feliu,
tornarà a tenir un govern de coalició d’esquerres amb ICV i PSC com a màxims representants, i en el que també es podria sumar ERC si es donen les condicions. Aquesta ha
estat la decisió de l’assemblea del partit majoritari
(Iniciativa per Catalunya) que trencarà, doncs, el
pacte de govern que ha mantingut a la darrera legislatura amb CiU.
La davallada generalitzada convergent també
s’ha deixat notar a Sant Feliu on han perdut dos
regidors dels quatre que disposaven des de l’any
2011. Aquest resultat ha impedit segurament reeditar el pacte entre ICV i CIU –poc natural però
que ha funcionat segons l’anterior equip de govern- per donar pas a una nova aliança d’esquerres amb el PSC, coalició que no es donava des
de 1999.
Així, tot i la campanya “convulsa”, tal i com
exposa un comunicat oficial d’Iniciativa, i tot i el
bon balanç positiu que es fa, com dèiem, de l’anterior pacte de govern, Sant Feliu fa un gir clar a
l’esquerra amb un front que estarà dirigit per les
dues forces més votades: Iniciativa amb sis regidors i l’alcalde, Jordi San José, i el Partit Socialista, amb quatre regidors. “Després d’explorar les
diferents opcions possibles de govern, l’assem-

Psc

blea va valorar que la proposta amb el PSC dóna
les condicions favorables per governar Sant Feliu
a partir del nostre programa electoral i des d’una
perspectiva d’unitat d’esquerres”, exposen fonts
oficials al partit ecosocialista.
De fet, a aquest esperit de govern d’esquerres es podria sumar el tercer partit votat i sorpresa d’aquests comicis: Esquerra Republicana. En
aquest sentit, l’assemblea s’ha fixat com a prioritat mantenir el diàleg amb l’agrupació independentista sense descartar la possibilitat de realitzar
un tripartit. III

jordi san josé y lourdes borrell posen pau
a anys d’enemistat entre els dos partits

r. roldán

s. bermejo

Erc-am

ll. fabres

j. saladie

ICV-euia

m. gual

j. cano

j. riera

pp

ciu

m. lópez

p. montserrat

Poveda refleja la hegemonía del PSC

A

Edu Rodríguez

ntoni Poveda ha sido reelegido como
alcalde Sant Joan Despí tras lograr la
mayoría absoluta –de las pocas que se
han dado en el Baix- en las municipales
del 24-M. En ellas, los socialistas obtuvieron 11
concejales y, pese a dejarse dos por el camino, le
sirvió al PSC-CP para mantener su hegemonía.
Ya en el pleno de constitución, el también primer secretario comarcal del PSC sumó el apoyo
de las dos concejalas de ICV-EUiA, Margi Gual
y Juana Cano, y del concejal de CiU, Pere Àngel
Montserrat, para, de esta forma, conseguir hasta
14 votos en la votación y que responden a su clara
victoria en los comicios. El resto de partidos, mientras, votaron a sus representantes con la excepción del PP, que no presentó candidatura.
Por primera vez en la historia, siete fuerzas
políticas compondrán el consistorio, que hace
un giro claro hacia la izquierda. En referencia a
la pluralidad, Poveda afirmó que mantendrá una
postura de diálogo y que espera que el nuevo consistorio, más amplio, “haga aportaciones pensando en el bien de la ciudadanía”.
El ya reelegido alcalde Antoni Poveda destacó
que los ayuntamientos son los que “están más cerca de la ciudadanía. Somos nosotros el que mejor
conocemos sus necesidades. Por eso no podemos

permitir que nos saquen competencias y recursos,
como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL). Los municipios necesitamos más autonomía para poder
trabajar más y mejor, con más recursos y competencias”. Por otro lado, destacó que iba a fomentar sobre todo la educación y la reactivación de la
economía saneada. También sostuvo que la cohesión social puede verse presente en que los cuatro
barrios están “equipados de la misma manera”.
Por lo que se refiere a la oposición, Margi
Gual (ICV-EUIA) aseguró que “nos encontraréis defendiendo la igualdad de oportunidades,
la transparencia, la participación... y a todos los
colectivos más vulnerables”. Por su parte, el repúblicano Lluís Fabrés (ERC) pidió “que no nos
pongan palos a las ruedas y que se aprecien nuestras propuestas”; mensaje similar al que hacía
el concejal de SíQueEsPot/SiSePuede, José Antonio Sánchez: “tenemos un responsabilidad muy
importante y esperamos que este nuevo gobierno
escuche nuestras propuestas sobre transparencia
y participación”. El PP, por su parte, se comprometió a realizar “una oposición constructiva”,
mientras que C’s buscará realizar una “oposición
de diálogo, abierta y alejada del no sistemático sin
renunciar a nuestro ideario de partido”. III
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SANT VICENÇ DELS HORTS

SANT ANDREU DE LA BARCA

Psc

siqueespot/
sisepuede

Erc-am

m. enric llorca

e. prim

l. oulego

j. pérez

n. martín

i. marcos *

j. albert

s. santos

d. bedosa

l. nieto

f. delgado

j. mayor

ciutadans

j. pinzón *

m. escobedo

pp

s. cantero

ICV-euia-e

s. aranda

junts x
sant vicenç

m. tobella

j. beas

ciu

x. pla

o. junqueres

M. Aymerich

m. ortega

a. mata

p. tevar

y. artigas

m. sugrañes

f. rodríguez

SVH sí Puede

f. muñoz

Psc

m. comino

m. vergés

i. bautista

p. higueras

j. gaspà

ciutadans

s. mateo

c. gómez

s. martín

ICV-euia-e

f. infante

g. josefa

a. aparicio

j. torres

p. garcía

ciu

c. mestres

*Imatges cedides per ràdio municipal de sant andreu de la barca

Junqueras, alcalde ¿per quatre mesos?

Enric Llorca (PSC)
queda en minoria
vint anys després

Jesús Vila

E

E

l veterà alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, al càrrec des de 1995, tornarà a ser el màxim representant del govern
municipal, aquesta vegada, però, en solitari.
El PSC ha tret uns bons resultats en vots, tot i que
perd un regidor pel repartiment d’escons i queda
amb nou, a dos de la majoria absoluta. Tot i que tenia opcions per formar govern amb els nous partits
emergents -SAP Sí Pot (4), ERC (3) o Ciutadans
(2)-, Llorca ha preferit governar en minoria tenint
en compte que no podia reeditar el pacte amb el PP
(1) de la darrera legislatura.
Durant l’acte d’investidura, la resta de partits no
van presentar oposició perquè Llorca fos escollit alcalde i, de fet, tots es van abstenir a la votació.
Pel que fa el Ple, el dibuix polític torna a quedar
amb set formacions representades però de manera
totalment diferent, aquest cop clarament d’esquerres, amb el partit afí a Podem com a segona força
política i ERC com a tercera. Entra també Ciutadans com a quarta força política i queden, d’aquesta
manera, els partits tradicionals –ICV-EUiA, CiU i
PP- representats només per un membre cadascú. III

llorca prefereix governar en minoria tot i
poder formar coalició amb tres grups polítics

n l’acte de constitució del consistori de
Sant Vicenç dels Horts va passar el que
era previsible que passés, però amb alguna
sorpresa menor no per això menys destacable. L’alcalde, com s’esperava, torna a ser l’Oriol
Junqueras. Passarà de governar amb Convergència
i Iniciativa a fer-ho només amb Sant Vicenç Si Puede (Podem), amb el suport extern d’ICV-EUiA. I
aquest no és un canvi menor...
Amb un consistori de sis grups, ha desaparegut el PP però ha entrat Ciutadans amb força (3
regidors) i Podem amb no tanta, però amb més
efectivitat (2 regidors) perquè garanteix la majoria absoluta del govern municipal. No deixa de ser
simptomàtic que la mesa d’edat estigués formada
pel cap de llista de Ciutadans, com a membre de
major edat, i el segon de la llista de Podem com
el més jove i portaveu del grup. Convergència
va explicar durant el parlament final, dolgut, que
Junqueras ha prescindit d’ells. El portaveu d’Iniciativa va posar en evidència la decrepitud d’una
candidatura que havia arribat a tenir majories absolutes no fa molts anys, donant suport al govern
des de fora i sense demanar entrar perquè se sentien desautoritzats per l’electorat (cosa evident). Els
socialistes van mostrar-se decebuts i amatents i els
de Podem van justificar la seva presència al govern

per l’acord de l’assemblea que els havia impel•lit
a formar-hi part. Junqueras va escenificar a casa
seva, allò que ha proclamat a molts municipis, a
Barcelona com a cas més paradigmàtic: en l’àmbit
nacional suport crític a la dreta, encara que sigui la
més vella i neoliberal, però en l’àmbit local, màxima sintonia amb l’esquerra més social i nova.
Tres anècdotes. El president de la taula
d’edat, cap de llista de Ciutadans, va fer no un,
sinó tres discursos: com a president de taula a l’inaugurar-la i al dissoldre-la i com a portaveu del seu
partit. Vella escola, vella política, imatge un pel
patètica. Uns minutets de trista glòria. Lamentable casualitat que a un regidor socialista, de segon
cognom Conte l’anomenés Cuento —“me lo han
pasado mal escrito, perdonen”. Segona anècdota:
per damunt del cap de Junqueras, a les parets de
la sala de plens, els retrats, petits, del president de
la Generalitat i del rei Felip, i a un extrem, els tres
pals de banderes, la d’Espanya al mig, present,
però gairebé amagada. Tercera anècdota: en la
fórmula de jurar o prometre la Constitució, si és
que té alguna importància, només va jurar el cap
de llista de Ciutadans. La resta van prometre. La
majoria, per imperatiu legal. Ah! Dos regidors de
ERC ho van fer utilitzant el castellà. Ja va dir Junqueras que la llista de Junts per Sant Vicenç-ERC
era una llista de gent del poble, no una llista d’independentistes de tota la vida... III

																											
																											
																											
Juny 2015 - Número 102
																											
32
																				
MARTORELL
MOLINS DE REI

lll

monogràfic polític

ciu

x. fonollosa

n. canal

ll- balagué

j. casasayas

c. dalmau

ll. amat

b. leiva

m. morera

ciu

Psc

ll. tomàs

r. márquez

r. rozalén

a. carvajal

Erc-am

a. bargués

m. riera

s. corral

Psc

J. A. Simón

l. ruiz

r. sánchez

a. moreno

r. pérez

movem
martorell

pp

f.j. arpal

SOM
martorell

r. sánchez

c. madorell

a. pedrola

l. soto

xavi paz

j. puiggarí

j. revestido

m. zaragoza

a. garcía

cup

r. castillo

m. romo

j. raventós

c. ros

Erc-am

s. guillén

m. rebulà

joan r. casals

e. folquer

ciutadans

f. garcía

Martorell, per l’autodeterminació
e. suàrez

molins camina

ana m. aroca ICV-euia

p. garcia

J.C. Valero

A

Martorell s’ha produït un relleu generacional a l’alcaldia, però no polític.
Xavier Fonollosa (CiU), dofí de Salvador Esteve, pren el relleu perquè el
seu “pare polític” es jubila desprès de 36 anys
de regidor, dels quals 24 com alcalde i els quatre
darrers també com a president de la Diputació de
Barcelona. Fonollosa ha rebut els vots dels 8 regidors de CiU i dels 3 d’ERC, formació encapçalada per Adolf Bargués, amb qui prèviament a la
constitució de l’ajuntament, havien arribat a un
acord. Tots els integrants de la majoria de govern
van prometre els seus càrrecs posar-se al servei
del president Mas i del Parlament per defensar
l’autodeterminació de Catalunya.
El màxim representant de CiU a l’Ajuntament de Martorell, Xavier Fonollosa, finalitzà la
seva primera intervenció com alcalde amb una
cita del president estadounidenc Kennedy: “La
política en democràcia és bàsicament voluntat
de servei i l’aspiració més noble d’un ciutadà”.
També va dir que “Martorell ha d’encarar en el
futur més immediat reptes importants en l’àmbit
econòmic i social. I ho ha de fer en un context
encara molt difícil, tot i l’inici de la recuperació
econòmica, i en un moment d’enorme transcendència històrica en l’àmbit nacional”.
Adolf Bargués, màxim representant d’ERC
a l’Ajuntament de Martorell, assegurà a la signatura del pacte de govern municipal que “la situació política del país és excepcional. El procés
cap a la creació d’un estat propi que Catalunya
està vivint de manera majoritària, tant des de la

societat civil com des de les institucions catalanes, reforça aquesta voluntat única de seguir el
camí conjuntament i referendar la voluntat del
poble”.
En quan a l’acció de govern i els principals
eixos programàtics d’aquest pacte de progrés entre CiU i ERC són: el compromís a contribuir a
la construcció d’un nou país, a la millora social,
a la participació, comunicació i transparència, a
la represa econòmica, a la modernització i eficiència de l’Ajuntament i a l’aprovació del nou
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Martorell. Un eixos programàtics que segons els partits del govern a Martorell es desenvoluparan en
el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, que es
presentaran al ple del consistori el proper mes
d’octubre.
La regidora de SOM Martorell (Podemos),
Raquel Pérez, va dir que el pacte entre esquerra i
dreta els obliga a “fiscalitzar a la dreta i recordar
a ERC el tipus d’esquerra que son”. Es per això
que vigilaran el compliment del programa electoral dels republicans. Francesc Josep Arpal, de
PP, lamentà que per 49 vots no han aconseguit
el segon regidor. Recordà al nou alcalde que ha
jurat la Constitució. Per la seva part, tant José
Antonio Simón (Movem Martorell) com el representant del PSC, Lluis Tomàs Moreno, assegura que els veïns de Martorell van votar el 24
de maig per partits d’esquerres, però que ERC
ha optat per la continuïtat, assenyalant que CiU
ha perdut la majoria i que s’obria la possibilitat
d’una alternativa d’esquerres. III

molins repeteix sociovergència, aquest cop, però, amb casals d’alcalde de tota la legislatura

Molins, capital convergent

D

esprés del retrocés generalitzat que Convergència i Unió ha tingut al territori,
Molins de Rei s’ha convertit en la petita
capital convergent al Baix Llobregat.
Prova d’això és que el president de la Generalitat,
Artur Mas, va organitzar el primer acte de relleu
post divorci amb Unió a Molins.
Tot i comptar amb diverses alcaldies al territori i estar presents a diversos governs municipals en coalició, com Gavà o Esplugues, Molins de Rei és on millor resultats, en comparació
amb l’any 2011, ha tret la federació convergent.
D’aquesta manera s’ha trencat l’empat que el
2011 van deixar els resultats entre CiU i PSC, en
favor de Joan R. Casals. Si aleshores cada partit
va comptar amb cinc regidors, amb una diferència
mínima de vots, enguany CiU tindrà nou mem-

bres al consistori, per davant dels cinc del PSC
que es manté de la mateixa manera que la coalició, amb una diferència: Casals governarà els
quatre anys. En tot cas, el tàndem Casals i Paz es
mantindrà i, de fet, el líder socialista repetirà com
a primer tinent d’alcalde.
Confirmat el cartapaci, Molins de Rei comptarà amb quatre grans àrees de govern, a més del
departament d’alcaldia: es tracta del d’Economia
i Serveis Generals; el de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local; el de Serveis a les Persones; i el darrer dedicar a Sostenibilitat i Territori.
En paral•lel, amb l’objectiu d’enfortir la participació ciutadana i la transparència, s’han aprovat
dues noves regidories que gestionaran aquests
dos temes en concret i que estaran presidides per
Eva Folquer i Ainoa Garcia, respectivament. III
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Bloc
Olesà

ciu

p. puimedon

j. segado

j. martínez

s. yáñez

x. rota

m. vergara

j. lópez

a. flores

Erc-am

m. monfort

m. fortuny

m. arenas

j. cornellas

m. jou

d. paloma

movem

g. muñoz

f. rosa

d. solà

m. riera

Psc

j. silva

pp

Psc

e. rivas

m. vallejo

r. de la cruz

c. fernández

cup

a. escursell

r. montoya

p. valldeperas

f. ramírez

ICV-euia

Hegemonia taronja del Bloc Olesà
absoluta al municipi llobregatí. D’aquesta manera, Pilar
Puidemon és ja l’alcaldessa d’un govern municipal que
comptarà amb tres grans àrees (Serveis Personals; Economia; i Urbanisme) i 26 regidories. III

g. pol

q. giménez

j. basagañas

j. asmarats

j. m. cortès

p. bosch

ciu

a. espín

Erc-am

ciutadans

m. vilardosa

j. paul

pp

j. escudé

e. salvadores

j.santiveri

j. m. gonzález f. aguilar

Canvi de color a Esparreguera. El socialisme recupera
l’alcaldia d’aquest municipi després de la ingovernable
legislatura passada –pel nombre de grups polítics-, amb
alcalde convergent, Joan Paül, ara a l’oposició. El nou

c. garcía

alcalde del PSC, Eduard Rivas, va rebre a la investidura
el suport d’ICV i PP, pel fet de ser la candidatura més
votada. La CUP serà el principal grup a l’oposició d’un
govern que estarà en minoria. III

d. leyva

c. serrano

Erc-am

s. seguí

j. porta

f. tost

Psc

e. martínez

o. sunyer

m. zapata

À. Kirchner

e. romero

j. urrea

n. ruiz

r. garcía

j. arrabal

m. villafaina a. llorca

Si es pot
l. flotats

pp

ciu

a. ramon

VALLIRANA

SANT JUST DESVERN

J. Perpinyà

m. altadill

a. ferré

o. sánchez

m. assumpta

El PSC recupera Esparreguera

Amb quasi la meitat dels vots totals, el Bloc Olesà s’ha
proclamat vencedor de les eleccions amb una contundent estacada a la resta de partits. De 9 regidors passen
a tenir-ne 12, amb el que assoleixen una clara majoria

Psc

e. orti

m. mas

ICV-euia

ll. monfort j. fosalva

ciutadans

g. francés

Erc-am

ciu

j. busquet

t. gibert

vallirana j. ávila

ciutadans

e. giraldez

Perpinyà opta por un tripartito de izquierdas

La mayoría absoluta de Eva Martínez da rienda suelta al PSC

Toda la izquierda formará parte del gobierno municipal aunque no fuera del todo
necesario: una coalición entre PSC y ERC
hubiera sido suficiente. Sin embargo, el
todavía presidente del Consell Comarcal,
Josep Perpinyà, ha preferido incluir en el
pacto de gobierno a Movem SJD con lo que

Es posiblemente una de las sorpresas de estos comicios, que de haberse tratado de una gran ciudad metropolitana, hubiera salido en todos los titulares. La
socialista Eva María Martínez ha pasado de los siete
concejales a la mayoría absoluta con diez miembros
–una de las tres que se han dado en el Baix de entre
31 municipios- que le permite volver a gobernar, esta

suman una solvente estabilidad. El pacto
recoge una docena de ejes principales, entre
los que destaca la apuesta social, educativa o cultura, entre otras cuestiones. En este
sentido, uno de los puntos incluidos es la
adhesión de Sant Just a la Asociación de
municipio por la Independencia (AMI). III

a. lafont

junts
per
vallirana o. rodríguez

vez, con la tranquilidad de no tener que depender de
nadie. Martínez ha pasado de tener un 33% de voto
a un 48%, resultado que le avala de cara a la nueva legislatura. Por su parte, ERC ha pasado a ser la
segunda fuerza en el municipio, por delante de CiU;
la candidatura afín a Podemos, Ciutadans y Junts per
Vallirana. III
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M.P.C

Psc

r. boladeras

a. prado

c. benito

r. gabarrón

Erc-am

m. febrero

m. rocas

a. martínez

j. anducas

cup

a. cañellas

x. miquel

m. guerra

pp

movem pel
canvi

grup
independent
urbanitzacions j. a. andrés

ciu

e. blanco

icvmovem
corbera

a. olarte

m. ripoll

p. ejarque

a. moreno

entesa

a. ratia

j. parera

a. segura

Psc

o. campos

j. brosa

r. díaz

m. díez

Erc-am

m. fuentes

i. sañas

p. d. F

r. martín

ciutadans

ciu

i. álvarez

e. moreno

j. carbonell

Psc

j. naharro

f. sánchez

g. marcos

A. roca

m. calvo

Alternativa
d’Abrera

m. carrión

j. andrés

p. garcía

ciutadans

j. esteban

m. escobedo

abrera en
comú - e

v. mena

i. serrano

c. bigordà

pp

j. de antón

j. a. pernas

Erc-am

x. serret

m. orobitg

ciu

d. megias

j. l. hita

m. torre-marín

Corbera es fa sobiranista

Ascensión Ratia, alcaldessa ecosocialista

Nou alcalde, mateix partit

L’independentisme suma una nova alcaldia al Baix. Montserrat Febrero
(ERC) és ja la nova alcaldessa del municipi tot i empatar a vots pràcticament
amb el PSC. El Ple ha preferit un canvi de color després del govern de Boladeras, que havia compartit alcaldia amb M. Ripoll (CiU). L’anècdota del Ple
la va deixar el popular Olarte que va abandonar la sessió abans de jurar el càrrec per disconformitat amb la fórmula de jurament o promesa de la resta. III

L’agrupació Entesa, liderada per Ascensión Ratia, ha acabat amb l’etapa
convergent a l’alcaldia del municipi després del govern d’Ismael Álvarez.
L’ecosocialista ha estat escollida com a alcaldessa amb el suport del partit
independent pel Desenvolupament de Fontpineda i d’ERC. Així, tot i obtenir
uns resultats molt similars al del PSC, el govern municipal recaurà sobre els
verds. III

Jesús Naharro (PSC) és ja el nou alcalde d’Abrera després de repetir els
resultats de la seva antecessora, Maria Soler. El PSC mantindrà l’alcaldia
gràcies a un nou tripartit: en aquest cas amb ERC (enlloc d’ICV) i CiU. Els
socialistes necessitaven tres regidors més per aconseguir el suport necessari
i, novament, han preferit una coalició a tres bandes que no pas pactar amb
algun dels partits locals: Alternativa d’Abrera o Abrera en Comú. III

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

progrés-e

g. segu

acció
ciutadana m. carrión

Psc

visc-c

l. ruiz

a. martínez

c. reyes

pp

a. muñoz

SANT ESTEVE SESROVIRES

j. bonatre

j. blanco

m’estimo
cervelló
Psc

j. aparicio

c. martínez

m. canas

c. pérez

r. vilchez

j. fernández

Erc-am

j. mut

o. vendrell

a. racaj

i. moreno

Erc-am

f. belloso

CERVELLÓ

ciu

j. piqué

j. vélez

Continuïtat de Progrés
El municipi de la vall baixa del Llobregat tornarà a tenir com a alcalde a
Gerard Segú, candidat de Progrés i clar vencedor de les eleccions municipals
del 24 de maig. Serà, doncs, la seva segona legislatura consecutiva com a
alcalde després de rebre el suport del partit, a més d’Esquerra Republicana i
el regidor de Convergència i Unió. De fet, els tres partits formaran un govern
de coalició. Queden a l’oposició Acció Ciutadana, PSC i VISC. III

ciu

j. arévalo

m. herrera

ciutadans

e. nicolás

j. santiago

cervelló
ahora sí
puede

l’acord entre erc, ciu, arases i locos por sanes treu l’alcaldia al psc, llista més votada
i. belmonte

Ahora Sí se Puede, al govern

Rallo, primera alcaldessa de Sant Esteve

La candidatura més votada a les eleccions del 24-M, M’estimo CervellóPSC-CP, s’ha fet amb l’alcaldia del petit municipi del Baix. Gràcies als
seus cinc regidors, José Ignació Aparicio és ja el nou alcalde de Cervelló
i ho és amb el suport d’Eneko Nicolàs, de Ciutadans (C’s) i de la regidora
Isabel Belmonte, de l’agrupació Cervelló Ahora Sí se Puede, que passa a
ser sòcia de govern dels socialistes.
Pel que fa a la distribució del cartipàs, hi ha tres grans àrees de responsabilitat (Serveis Generals, Serveis Territorials i Serveis a les Persones), a més d’Alcaldia. De les quatre àrees de responsabilitat es deriven
13 departaments temàtics. III

Un quadripartit entre quatre de les sis forces representades al consistori de
Sant Esteve Sesrovires ha permès que el municipi tingui, per primera vegada
a la seva història, una alcaldessa al front del consistori. Maria del Carme
Rallo ha estat investida com a màxima representant del govern municipal
tot i obtenir pràcticament la meitat dels cots que Enric Carbonell, del PSC,
la llista més votada.
Els vots dels tres regidors d’ERC, els d’ARAses (2), CiU (1) i Locos por
Sanes (1) deixen aquest nou dibuix polític al petit municipi baixllobregatí,
amb una coalició a quatre bandes. Entesa es va abstenir tot i que el seu vot no
hagués pogut canviar el rumb del pacte. III
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ciu

Erc-am

mercè esteve

j. molina

j. olivella

j. atsuara

l. granados

m. llauradó

j. montaña

ferran puig tornarà a liderar el govern municipal de torrelles, ara amb majoria absoluta

ICV-euia

pp

r. guasch

j. redondo

Gent de begues
- candidatura
m. camprubí
de progrés

l. griñó

Tot per
begues (txB)

f. moya

s. vendrell

Begues desfà l’empat a favor de CiU
Mercè Esteve (CiU) tornarà a ser alcaldessa del municipi, aquesta vegada,
amb una avantatge major que al 2011 (es va donar un empat tècnic amb ICV)
gràcies als cinc regidors obtinguts. A falta d’una majoria absoluta, Esteve ha
escollit els partits locals per formar govern: GdB i TxB. III

Joan Borràs, al centre, posa amb el seu grup municipal, erc, davant de l’ajuntament de el papiol

Majoria absoluta de CAT Torrelles

El Papiol passa a mans republicanes

Just per un regidor, set en total, la formació Compromís i Acord per Torrelles ha aconseguit una de les quatre majories absolutes que s’han donat
a tot el territori, juntament amb Sant Joan Despí, Vallirana i Olesa de
Montserrat.
Així, el Ple d’Investidura de l’alcalde del municipi es va donar sense
gaire sorpreses: Ferran Puig continuarà en el càrrec durant quatre anys
més, després de rebre el suport de la resta de formacions polítiques (CIU
i ERC). El PSC es va abstenir.
Els resultats, doncs, donen la raó a Puig que va constituir aquesta
nova formació CAT Torrelles, tot i que estigués integrada per gent ben
coneguda al municipi. Nacionalista i progressista, ja en campanya van
signar el seu compromís per la independència, a través d’una iniciativa
de la ANC. III

El republicà Joan Borràs (ERC) ha estat investit com a nou alcalde del
Papiol, en primera votació, tot i ser la tercera força en vots. Tot ha estat
possible gràcies al pacte previ tancat entre Convergència i Unió (tres regidors), ERC (3) i Sumem (1), el que els atorga una àmplia majoria absoluta de set regidors, front els quatre de Junts pel Papiol que perd l’alcaldia
tot i ser la llista més votada.
De fet, la situació és similar a la que es va viure fa quatre anys, amb
la diferència que, aquest cop, l’alcaldia passa a mans d’Esquerra. Així,
doncs, el govern municipal serà tripartit amb Òscar Alujas (Junts) i els
seus tres regidors a l’oposició. En el seu primer discurs, ja com alcalde,
Borràs va apel•lar a la unitat i el consens, així com a una nova manera de
fer política: “Comença un nou Papiol, despertem amb una nova manera
de fer política i sumem pel Papiol”. III

SANT CLIMENT

La Iglesia pasa cuentas

L
ciu

i. serra

m. fulquet

m. torras

SOM

j. campama

a. martín

f. jiménez

Gent per
sant climent

j. Monteagudo j. montiel

s. araque

j. insausti

aesc - entesa a. muñoz

Sense canvis al Sant Climent sociovergent
El municipi cirerer ha reeditat el pacte de govern entre Convergència i Unió i
Gent de Sant Climent (PSC) de l’anterior legislatura i que permet, novament,
al jove Isidre Serra ser l’alcalde de la vila. El govern municipal estarà composat, doncs, pels cinc regidors convergents més els dos socialistes, suficient
per gaudir de la majoria absoluta.
Com a diferència respecte l’anterior legislatura, trobem la caiguda de
tota representativitat de la Unitat Local Independent (ULI) que també van
donar suport al govern municipal de 2011 a 2015. Tot i això, els bons resultats de Serra als comicis l’ha permès confirmar aquest pacte sociovergent
pels futurs quatre anys. III

a Iglesia Católica en España ha presentado la memoria con
las actividades del año 2013. La transparencia es uno de los
objetivos de este informe, especialmente para dar a conocer
los fondos recibidos a través de la “Cruz” de la Declaración
de la Renta. Aunque también para informar de las actividades realizadas en favor de cada persona y de toda la sociedad.
Fueron 9 millones de contribuyentes, que en 7,3 millones de
declaraciones, marcaron la casilla de la Iglesia Católica. Ello ha supuesto pequeño incremento del porcentaje de declaraciones con
asignación (llegando al 34,88%) y una ligera disminución del dinero
recibido (246,9 millones de euros), a causa de la menor recaudación por la crisis. Parte de ese dinero se envía a las diócesis y
supone, globalmente, el 23% del presupuesto diocesano. El resto
(77%) se obtiene con financiación propia, siendo las aportaciones
de los mismos fieles la partida más importante.
En el apartado celebrativo se muestra que se realizaron:
254.222 bautizos; 249.526 primeras comuniones; 118.069 confirmaciones y 54.149 bodas. Además, millones de personas asisten regularmente a misa y cientos de miles diariamente. Para el
anuncio del Evangelio hay en España: 23.098 parroquias, 106.512
catequistas, 19.163 sacerdotes, 57.986 religiosas y religiosos de
vida activa, o 10.899 monjas/es de clausura. Además, destaca la
labor que se hace en cárceles u hospitales.
Hay más de 11.000 asociaciones católicas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. Solo en las parroquias se destinan
48,3 millones de horas a la atención pastoral. Gracias a este inmenso caudal de generosidad en su labor de clérigos y laicos y teniendo en cuenta el total de recursos empleados en la Iglesia, podemos
afirmar que 1 euro en la Iglesia rinde como 2,30 € en servicio a la
sociedad. En el ámbito educativo no universitario, hay 2.601 centros Católicos que atienden a 1.441.753 alumnos. La red de colegios concertados ahorran al Estado 2.850 millones de euros, por la

Xavier Sobrevia Vidal
Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

diferencia de precio entre una plaza en un centro concertado y una
en centro público, tomando como base los datos del Ministerio.
Son 13.000 misioneros y 482 familias en misión, distribuidas en
128 países, quienes llevan la buena noticia del evangelio a todos
los rincones del mundo.
Hay 8.490 centros sociales y asistenciales de la Iglesia (355
más que el año anterior), habiéndose incrementado la actividad
caritativa en los últimos 4 años un 76%. Ellos supone que 4,1 millones de personas fueron atendidas en 2013, destacando los 2,5
millones que lo fueron en centros para mitigar la pobreza (comedores sociales, albergues, etc.). También resaltan los programas de
promoción de la mujer, 23.264 fueron atendidas en 72 centros y
programas de actuación. Toda esta labor asistencial es realizada
por distintas instituciones, destacando las más de 6.000 Cáritas
ubicadas en las parroquias, con 78.000 voluntarios.
Así, el sostenimiento de las actividades de la Iglesia en España
depende exclusivamente de los católicos y de aquellos que reconocen la labor que la Iglesia realiza, ya sea marcando la casilla de la
Iglesia en la declaración de la Renta, ya sea con sus aportaciones
materiales. III
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COLLBATÓ

LA PALMA DE CERVELLÓ

CASTELLVÍ DE ROSANES

ciu
Psc

Erc-am

Ana úbeda

c. alsina

j. martín

d. pérez

j. riera

s. valls

j. almirall

junts
v. castellanos
per castellví
m. sola

La Palma Sempre governarà en minoria
FEM COLLBATO j. serra

e. trull

ciu

j. cara

c. pitart

j. mitjans

j. pons

m. casanovas

Guerra oberta contra els socialistes
Ple d’Investidura intens també el que es va viure a un dels municipis més
petits del Baix, Collbató. Tot i vèncer a les eleccions, amb 5 regidors, l’agrupació socialista no governarà després de l’acord dels altres tres partits amb
representació. Així, el pacte entre els sis membres d’ERC, GIC i CiU ha donat l’alcaldia al republicà Miquel Solà. Transparència, participació ciutadana
i el suport inequívoc al procés sobiranista marcaran els eixos de govern. III

El municipi baixllobregatí tornarà a tenir com a alcalde a Xavier Gonzàlez, cap de llista de La Palma Sempre, candidatura més votada, novament, a les darreres eleccions del 24-M. Aquest cop ho farà, però, en
minoria després de quedar-se amb cinc regidors.
Com a principal partit de l’oposició estarà Convergència i Unió amb
l’històric i conegut Josep Maria Llop, coordinador comarcal, a més, de
CDC al Baix Llobregat.
Durant el Ple d’Investidura, aquests dos partits van ser els únics en
rebre els seus respectius vots. D’aquesta manera, en no assolir la majoria
absoluta, La Palma Sempre es va fer amb l’alcaldia per majoria simple.
Amb aquesta, serà la tercera legislatura de Xavier Gonzàlez, alcalde
des de 2007 d’aquest petit municipi que es va tornar a independitzar de
Cervelló a l’any 1998. III

a. sánchez

m. pérez

Fem Poble

n. tuloch

p. massana

Fem Poble (ERC) dóna l’alcaldia a CiU
Els comicis van deixar, a Castellví de
Rosanes, una representació tricolor on
la victòria va ser per CiU, tot i que es
va quedar a un regidor per assolir la
majoria absoluta. Aquesta l’obtindrà
dels dos regidors de Fem Poble que
permetran l’alcaldia a Almirall i no a
Victoria Castellanos (Junts Per Castellví-PSC) que quedarà a l’oposició.
En aquest sentit, Almirall va assegurar a la líder socialista que “seguirem
parlant i treballant per tirar endavant”, mentre que Castellanos parlava
d’oposició constructiva. III
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lll cultura
“Bach para pobres”, novela de juventud
escrita en la madurez de Manuel Calderón
Debut literario del periodista de L’Hospitalet que fue director del Aula de Cultura de Bellvitge

y timidez, entre otros. Para aclarar la cuestión del título, hay
que leer la novela, que tiene muchas capas y cada una de
ellas oculta tramas y diferentes realidades. La Barcelona, la
ciudad de L’Hospitalet, que aparece no es la de una postal;
se aprecia una ciudad con un trasfondo oculto en el que se
esconde su propio pasado.

J.C Valero

L

a impronta de Manuel Calderón (1957), periodista
especializado en Cultura, permanece en el instituto
Torras i Bages de L’Hospilatet y en los barrios Sant
Josep y Bellvitge de la misma ciudad. Fueron puntos cardinales en su vida, junto a la Universidad Central de
Barcelona, donde cursó la licenciatura de Filosofía. Unomasuno Editores acaba de publicar “Bach para pobres”, el
debut literario de Calderón, una novela de juventud escrita
con la destreza que otorga la madurez y el conocimiento
tras muchos años vividos con intensidad y con la perspectiva que tiene el trabajar en distintas secciones culturales de
algunos de los principales periódicos españoles.
Aunque lleva veinte años viviendo en Madrid, Calderón
nunca ha cortado el cordón umbilical que le une a L’Hospitalet desde que llegara siendo niño al barrio de La Torrassa
procedente de Córdoba, y empezara la aventura de un adolescente que aspira a ser poeta y descubre la vida real, la
sentimental y la política, en el instituto del barrio de Can
Serra. La influencia de los profesores Boldú (filosofía) y
Osorio (historia) le elevaron sobre los hombros de gigantes como Platón, Aristóteles, Heráclito y los más recientes
Kant o Nietzsche, entre otros. En las aulas de ese instituto se activó contra la ejecución por garrote vil del joven
anarquista Salvador Puig Antich, muerte que se antojó para
demostrar al mundo cómo España conservaba sus artes de
matar, y eso que había “estallado” el “mayo francés”, lo que
le convenció de que la vida siempre se impone a la muerte,
no importa el lugar ni la cultura.

La ventana del sótano

El virus del conocimiento quedó inoculado en aquel Calderón adolescente que llegó a ser un héroe para sus compañeros de bachillerato por su determinación en contra de
la entonces novedosa selectividad. Su sacrificio mereció el
reconocimiento de sus amigos, que le regalaron una guitarra con la que nunca llegó a emular musicalmente su virtuosismo literario. En el patio del Torras i Bages se yergue
incólume “Apeiron”, el nombre del árbol que a mediados
de los 70 plantó junto a la pista de balonmano. Más tarde
llegaron sus hijas Laura e Irene y ahora, su primera novela.
Mientras cursaba el bachillerato, la iniciación laboral de
Manuel transcurrió en un taller de bombillas situado en un
sótano del barrio de Pubilla Casas. Los sótanos son el nivel
más oscuro y húmedo de un edificio. En el que Calderón
trabajó a destajo había una minúscula ventana junto al techo
por la que apenas entraba la luz natural, pero desde la que
se podía divisar hasta los tobillos de los peatones, pudiendo
adivinar su condición social e incluso su personalidad por el
tipo de zapatos que calzaban. En aquella catacumba laboral
de minúscula ventana indiscreta, el autor de “Bach para pobres” empezó a adoptar bouquet literario.

La ciudad iniciática

Calderón se educó en l’hospitalet y barcelona, ahora
escenarios de su primera novela | bcn content factory

ento de L’Hospitalet. El ahora escritor novel fue director
del Aula de Cultura de Bellvitge, empleo bien remunerado,
estable y socialmente reconocido, que abandonó para ser,
a tanto la pieza, el corresponsal de Cultura en Cataluña del
desaparecido diario El Sol. También fue redactor de la revista cultural El Guía y luego pasó ABC hasta llegar a La
Razón. Siempre en el área de Cultura, especialidad donde
empezó a despuntar muchos años antes a través de sus colaboraciones en El Noticiero Universal.
Con el título “Bach para pobres”, su autor ha querido
jugar a esa contradicción que produce la expresión pura
y la dificultad de poder acceder a esa expresión. El título
nada tiene que ver con las Flores de Bach, también llamadas
remedios florales de Bach, unos preparados artesanales no
farmacológicos, y por lo tanto, sin acción biológica o fisiológica alguna, aunque se les atribuya alivios a desequilibrios psicoemocionales y de carácter, tales como miedo, impaciencia, angustia, incertidumbre, ira, confusión, intolerancia

Pianista de hoteles

Se trata de un libro personal, original y que rehúye de los
tópicos. Antes de centrarse en Barcelona, Manuel arranca la
novela en un territorio literario situado en el sur de España,
al que llama Esperanza. Un buen día aparece en este singular enclave un alemán, Karl Bonhof, en busca de un hombre,
antiguo miembro de la División Azul, para agradecerle su
valeroso comportamiento en una terrible batalla, la Krasny
Bor. Pero en esa supuesta gesta se escondía la cobardía o
sentido de supervivencia de un hombre que se había fingido
su muerte para salir indemne de la batalla. Esperanza aparece como un pueblo minero poblado de fantasmas que luego
reaparecerán a lo largo de todo el relato. Bonhof, un pianista
amante del contrapunto de Bach, también es perseguido por
sus propias frustraciones de no haber conseguido ser un intérprete famoso y verse obligado a ganarse la vida tocando
el piano con gran virtuosismo en hoteles. III

Renuncia a ser funcionario

Del colega y sin embargo amigo Calderón, el que suscribe
siempre ha admirado su decidida determinación para abrazar el inestable e incierto camino del periodismo cuando
disponía de plaza de funcionario cultural en el Ayuntami-

No será este humilde cronista quien discuta a los expertos
que aseguran que toda obra literaria, sobre todo la de ficción, tiene reminiscencias autobiográficas. El autor asegura
que eligió Barcelona-L’Hospitalet porque “me eduqué sentimentalmente allí. Hice el bachillerato y me formé allí. Ese
es el motivo fundamental por el que elijo este escenario para
la novela. No he querido escribir una novela sobre Barcelona, eso es cierto, pero también es verdad que es un territorio
que conozco. Es más bien una Barcelona oculta, fuera de
los tópicos, una ciudad iniciática en la que un joven descubre la vida, desvela la quimera de lo que es la poesía y discierne que la vida tiene costos muy altos y que hay poetas que
mueren on the road porque la vida se los lleva por delante”.
El título se refiere al compositor, organista y clavecinista Johann Sebastian Bach, el último gran maestro del arte
del contrapunto. Su obra, de gran profundidad intelectual,
perfección técnica y belleza artística, supone la cumbre de
la música barroca y ha sido fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos, desde Mozart
hasta el presente. Bach trató de mejorar sus obras corrigiéndolas y perfeccionándolas. Tal vez emulando al músico,
la novela de Calderón es de juventud pero está escrita en la
madurez. “Tardé mucho en escribirla porque buscaba estar del todo satisfecho y hasta que no tuve esa sensación
de satisfacción no la di por acabada”, reconoce el autor en
perfecto contrapunto de Bach, que no es otra cosa que la
escritura de líneas musicales que suenan muy diferentes y
se mueven independientemente unas de otras pero suenan
polifónicamente armoniosas. Como esta novela.

portada de ‘bach para pobres’ de manuel calderón

Bach para pobres, ya está a la venta en las vitrinas de
las principales librerías de España. Y también en Internet,
en la web de la editora: www.unomasunoeditores.es
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“La cultura ha fet que els
pratencs ens sentim
orgullosos de la comunitat”
Tot i haver treballat a sèries catalanes, nacionals i
internacionals, herrero no perd el seu lligam amb el seu
municipi: El prat de llobregat

Podíem quedar a dos llocs evidents: el Capri o
el Cèntric. Ens decantem pel segon, nexe neuràlgic, ara mateix, per a la cultura de la ciutat.
Allà, entre el caliu del vespre estiuenc, El Prat
novament celebrarà el Festival de curts Preview (tota la programació a Preview.cat), que
enguany dóna un pas més.
-Arriba l’estiu i, com ja
comença a ser habitual, torna a El Prat una nova edició
del Festival Preview de curtmetratges. ¿Què ens trobarem aquest any?
-Trobarem, com a anys
anteriors, quatre nits de cinema amb projecció de curts,
amb directors emergents, amb
un format que fins ara agradava, però al qual l’hem donat
una volta més de cargol. Hem
volgut obrir el cinema als participants i a la gent que vingui
al Festival, de forma que cada
dia hi haurà una xerrada informal amb persones destacades
d’algun sector del món del cinema. Producció, distribució,
direcció... Són gent que els
ha interessat la proposta i que
aportaran un contingut extra.
Penso que aquesta ha de ser
la idea d’un festival; a més de
la projecció, posar en comú el
moment actual de la professió

“

i què podem fer.
-El Festival, de fet, tenia
l’objectiu de ser un espai de
trobada. Aquest any es dóna
un pas més en aquest sentit
que aporta, en definitiva,
més valor afegit.
-Sí. S’havia fet sempre de
manera informal després de
les projeccions, però aquest
any es formalitza amb un espai on algú farà una exposició on aportarà el que vulgui
aportar a la seva taula rodona.
-Judit Colell, Jaume Ripoll, Víctor Sala. ¿Es consolida el Festival com a cita
destacada del panorama audiovisual català?
-Penso que sí. La intenció
és donar-li un pes, una presència i una repercussió a nivell
català. No només venir a la
fresca a veure cinema –que
ja és també una proposta interessant- sinó que tingui un
altre tipus de contingut més

L’objectiu és
donar al
Preview pes, que tingui
presència, repercussió.
Que no sigui només venir a la
fresca a veure cinema”

L’APUNT

Actor, agitador cultural i, sobretot, pratenc

M

olts el coneixen com Ernic Batea, pel seu paper a ‘La Riera’, alguns
encara el recorden com l’home que va matar a Vilches a Hospital
Central. Però els pratencs el coneixem com l’actor que va fer escola
al Kaddish, agitador cultural, cul inquiet i un incondicional dels saraus
culturals més diversos del Prat. El Lolo sempre té un si per a tot tipus d’iniciatives,
fins i tot per a les més insensates, com formar part del jurat del Preview - Festival
de Curtmetratges de Nous Directors Preview de la Ciutat del Prat de Llobregat.
Lolo Herrero, és un actor amb una sòlida trajectòria com actor tan a nivell
nacional com internacional, al món del cinema destaquen, per exemple, ‘Beyond
Re-Animator’, de Brian Yuzna; ‘No me pidas que te bese porque te besaré’,
d’Albert Espinosa; ‘75 metros’, de Daniel Castro, o la producció on compartia
escenes amb Bruce Willis, ‘La fría luz del día’. També és possible que hàgiu vist
alguna de les múltiples interpretacions del polifacetic pratenc a sèries de TV com

Laura Quinto

Periodista i gestora cultural

‘Gran Reserva’, ‘Gran Hotel’, ‘Laberint d’ombres’, ‘Ventdelplà’, ‘Les veus del
Pamano’, ‘El cor de la ciutat’, ‘Kubala’, ‘Moreno i Manchón’. Tot i la seva projecció no ha deixat mai de banda el treball des de la seva ciutat, per això no és
estrany que sigui un dels fundadors del projecte TEATRE Km0 Bluelegged que
agrupa professionals de les arts escèniques prenent com a model el concepte
culinari Km0.També és home de ràdio des de fa més de cinc anys que fa gaudir
als oients del Prat Ràdio de divagacions amb bon humor i bona selecció musical. I és bomber, potser una faceta més desconeguda, però configura a l’home
polifacètic que és. Actor/Bomber, un binomi força curiós que em fa venir al cap
a Cravan, el poeta/boxejador.
Amb tota seguretat el trobareu aquest estiu per la terrassa del Cèntric, avaluant curtmetratges, actuant al magatzem o simplement prenent alguna cosa
amb amics i família. III

professional, més dedicat a la
posada en comú entre professionals, amb parts crítiques i
parts més desconegudes.
-En aquest sentit, l’Acadèmia de Cinema Català
estarà també darrera del
Festival.
-Quan vaig plantejar la
proposta, de seguida, els va
semblar molt interessant perquè no era un festival a l’ús
que simplement passava curtmetratges i donàvem premis.
Té quelcom més, més professional i amb aquest concepte
de posar en comú i aportar i
coneixe’ns. I, normalment,
quan es barreja molta gent de
diferent pare i mare, sempre
surt alguna cosa interessant.
Intentar aplegar talent i coneixement sempre significa un
pas més.
-Sempre hi ha hagut
aquesta dicotomia entre
llargmetratge i curtmetratge. ¿Quina importància li
dóna Lolo Herrero al ‘curt’?
-És capital. El món del
curtmetratge és un gènere en
sí mateix. Hi ha la novel•la i
hi ha els contes curts; hi ha
els llargmetratges i hi ha els
curtmetratges. Si tu vols fer
una pel•lícula resumida en un
‘curt’, no et funcionarà mai
perquè té el seu llenguatge i té
la seva manera de fer. De fet,
hi ha gent que està fent curtmetratges espectacularment
bons amb el llenguatge del
‘curt’, que per a mi significa
arriscar-se al màxim, experimentar moltíssim i valorar el
teu propi llenguatge. Sóc un
defensor acèrrim del món del
curtmetratge, del seu llenguatge i de la seva idea.
-Prova de que hi ha un
sector propi o un interès, és
que s’han presentat 241 produccions per aquesta edició
del festival.
-Estem en un moment, a
més, en què la tècnica no és
un obstacle per fer cinema.
Fins fa cinc anys, havies de
disposar de molts diners per
poder plantejar-te ni tan sols
un ‘curt’. Perquè hi havia
una despesa fixa que era la
pel•lícula, la pel•lícula física,
que costava molta pasta. El
material en sí, positivar-ho,
revelar-ho, el tractament, el
seu muntatge... Tot era molt
car. Avui dia qualsevol persona amb una bona càmera
de fotografia o, fins i tot, amb
un telèfon i una bona idea pot
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lolo herrero va començar la seva carrera al taller del teatre kaddish, una icona a l’alçada del cinema capri, l’únic cinema local del territori en actiu | imanol crespo

fer un curt. Per això, aquest
món està tenint una explosió
brutal.
-Conegut per la seva
presència a produccions catalanes, nacionals i internacionals, ¿com és el camí per
guanyar-se la vida amb el
cinema?
-Si li hagués d’aconsellar
al meu fill no li diria que es
dediqués a això (riu). Li diria busca’t una feina, que et
doni el teu diner, perquè és
molt complicat. Per exemple,
en aquesta edició hi ha 200
curts, hi ha 200 festivals arreu, el nivell de producció a
Catalunya és... Hi ha molta
competència i al final molt
pocs són escollits. És un procés normal on es fa una mena
de tria on només sobreviuen
els més vàlids. Per tant, si t’hi
vols dedicar, ho has de fer en
cos i ànima i tot i així no vol
dir que puguis viure d’això;
no parlo ja de tenir èxit. És
molt complicat.
-En el teu cas, suposo
que va ser fonamental els
inicis al Teatre Kaddish,
que continua actiu.
-Evidentment. Al Teatre
Kaddish, amb el grup de gent
que vam començar, hi havia
una premissa bàsica que era
arrisquem-nos. Fem coses
que suposin exposar-te. Si has
de fer coses per ensenyar al
públic, has d’oferir el millor,
però també t’has de tirar pendent a baix i sense frens. Tu
ets llences i a partir d’aquí el
que surti. Però t’has d’arriscar

i creure molt en el que fas, i
en el Kaddish es fa.
-El poder arriscar és, de
fet, una qüestió que a l’àmbit local és més fàcil el que
encara dóna més valor a
projectes com aquest. Parlem de creació de proximitat.
-En aquesta ciutat, tenim
coses molt interessants com
la capacitat per agrupar-nos.
És brutal la quantitat de gent
que diu fem alguna cosa, ens
ajuntem i la fem. Parlo del
món artístic i en un any i mig
he participat a sis propostes
audiovisuals de gent de El
Prat amb material de El Prat:
he rodat a l’Artesà, al Semàfor, avui mateix he dit que sí a
un nou projecte... Ens agrada
juntar-nos i ens agrada crear. I
això és ‘super xulo’, sentir-se
d’una ciutat que té aquesta
efervescència. La gent està
esperant propostes per fer-les
i això és collonut.
-L’altre joia que sobre-

“

viu és el cinema Capri. ¿Es
pot competir amb les grans
sales, mantenir l’atractiu
d’aquest tipus de cinema
perquè la ciutadania torni a
obrir sales locals?
-Amb el Capri tenim,
com dius, una autèntica joia,
una meravella metropolitana.
No hi ha cap cinema semblant
a tota l’àrea metropolitana. I
això és degut a una feina de
la família Marimon que és
passió, dedicació i creure’s
una idea, barallar-se per ella i
lluitar-la. De fet, no està reconegut, per molt que diguem i
per molt que anem al Capri.
Té molt valor la lluita per la
cultura que han fet. De monument. De fet, Fermín Marimón es va fer conegut, molt
famós, i ha passat als llibres
de la història del cinema, precisament, amb un curtmetratge (Ballet Burlón) que va ser
de referència a nivell espanyol en el seu moment. I ara,
altre exemple, és que et trobes

amb Enric Rufas, també jurat
del Preview i de El Prat, i ha
estat nominat als Goya a millor guió original amb La Herida. Hem de fer alguna cosa
amb aquest llegat.
-¿Quina ha de ser l’estratègia del Capri per mantenir-se i seguir lluitant per
aquest llegat que menciones?
-El que estan fent fins
ara amb pel•lícules d’estrena,
però oferint l’última sessió
del diumenge la pel•lícula
d’estrena en versió original.
Crec que és la manera de
treure el màxim de la indústria. Perquè clar és un sector
que econòmicament ha de ser
rentable. L’amor a l’art està
molt bé, però hi ha gent que
posa pasta i que vol viure i
pagar-se un sou. El que estan
fent ara també, amb el suport
de l’Ajuntament, és el CineClub, que fan una pel•lícula
en versió original subtitulada
i darrerament passen un curt

Aquí ha rodat
Sean Penn, Robert De
Niro, Mario Casas...
I això és una indústria que
dóna un redit a la ciutat
que és una bogeria”

o alguna producció amb gent
de El Prat involucrada. Oferir
només pel•lícules en V.O com
el Renoir o el Verdi en una
ciutat de 65.000 habitants és
anar al desastre.
-L’altra qüestió molt
interessant és aquesta Prat
Film Office amb la que s’ha
passat de rodar 22 produccions al 2008 a més de 80
actualment, sent el cinquè
municipi amb més produccions de Catalunya. ¿Què li
sembla?
-Brutal. Sóc un ‘megafan’
del Prat Film Office. Sean
Penn ha rodat aquí, Robert
De Niro, Mario Casas ha fet
una de les pel•lícules més taquilleres de fa dos anys. I això
és una indústria que dóna un
rèdit per a la ciutat tant en
projecció exterior com en beneficis indirectes (pernoctacions, restauració, caterings,
desplaçaments, grues...) que
són una bogeria. Són molts
diners.
-Veient aquest context,
¿què es fa de diferent a El
Prat?
-Posar facilitats. Posar a
l’abast de productores logística i serveis. Que vinguin
aquí i no s’hagin de preocupar de res més que de rodar.
De vegades no es roda per
tema de permisos, de logística... Que vingui Juego de
Tronos a Sevilla, a Girona o
a Peníscola és perquè s’han
posar facilitats –imagino-. I
Girona ara ha sortit a tot el
món, arreu, per aquesta sèrie

que és un aparador molt important. D’altra banda, El Prat
ha tingut una cultura històrica
cinematogràfica brutal.
-És un altre exemple de
què la cultura també pot ser
un motor econòmic.
-Apostar en cultura no
és un cost, és una inversió. I
que aporta beneficis. A Nova
York, cada any, tenen un ingrés de 400 milions de dòlars
només pel sector del cinema,
pel sector audiovisual.
-I que la gent, al final,
també respon a aquest interès cultural ¿no?
-A la estrena de ‘Víctimes’, que la vam fer aquí
a El Cèntric, per exemple,
l’auditori estava ple. Hi havia gent que evidentment era
part de l’equip i familiars,
però vaig veure a molta gent
jove que no coneixia. Tothom
s’ho sentia seu perquè la cultura ajuda a una ciutat a tenir
una identitat pròpia i ajuda a
la ciutadania a identificar-te
amb el teu lloc d’on ets. Ja no
és només on vas a dormir o a
treballar. La cultura té la capacitat de què les persones es
sentin orgulloses de pertànyer
a aquesta comunitat, i això
és collonut. De fet, la gent té
interès per la cultura i dóna
recolzament. Una prova és
aquest Festival Preview que
va arrencar i que és finançat,
en part, gràcies a la restauració d’aquí, en aquest cas, de
El Cèntric Gastrobar que
serveix, a més, d’espai per a
l’organització del festival. III
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III

El Rugby invade Castelldefels
La ciudad celebra el XI Torneo Seven’s Playa de Castelldefels
Juan Fuejo Rifé

E

l himno del Castelldefels Rugby Unión Club
(CRUC) dice así: “En un lugar con antiguos castillos, encajado entre el mar y la montaña…”; pues
ahí encajado, en la maravillosa playa de Castelldefels, se ha desarrollado la XI edición del ya famoso torneo
de seven´s de Rugby.
El Rugby a siete o ‘seven’ es una variante en la que
como su propio nombre indica, juegan siete jugadores por
equipo, en lugar de los 15 habituales y se rige por las mismas normas prácticamente.
El rugby 7 fue creado por Ned Haig, de Melrose, Escocia, como un evento para recaudar fondos para su club
local en 1883. El torneo con más participantes en todo el
mundo es el National Schools Sevens del club Rosslyn Park
de Londres, donde asisten más de 7.000 colegiales ingleses
entre 13 y 19 años.

dejando tras de si la bruma clásica de batalla campal y el
ambiente sano y de camaradería, que sorprende y asombra
después de una contienda sin igual.
No podemos dejar de aprovechar la ocasión para hacer
un guiño a las autoridades de la ciudad, entre aplausos animamos al alcalde saliente, Manu muchas gracias, por todo
vuestro apoyo durante vuestro mandato, y desear lo mejor
a la nueva y reciente envestida alcaldesa Candela López,
deseando que nos apoye como creemos que se merece este
deporte, ahora más, con el auge que esta tomando y con el
aumento de participantes que tenemos en la villa y el crecimiento exponencial que esta experimentando el CRUC.
La jornada se ha desarrollado empezando las categorías
inferiores, que no por ello menos guerreros, da gusto ver
como se baten los más bisoños, esas categorías que engloban los Sub 8, 10, y 12 años, nuestro futuro CRUC, todos
esperan llegar al primer equipo y en estas jornadas se quieren dejar ver en su mejor opción, hemos tenido la mejor
inscripción de escuelas de la historia.
La competición siguió con los preadolescentes, las categorías de alevines, infantiles y cadetes. Estos son de otro
palo, estos no se han conformado como la mayoría de su
entorno con esa opción fácil. ¡No! Son de otro palo, porque
en su día eligieron eso que llaman Rugby, y que no esta
hecho para estrellitas, esto sí que es un deporte de equipo,
por eso no se llevan nombres a la espalda, aquí el éxito es
de la familia entera, del conjunto, aquí las individualidades
no funcionan, uno, solo puede destacar si es con el grupo,
ese es uno de nuestros puntales. Aquí también la asistencia
ha sido todo un éxito, con equipos de lo mejor de Cataluña.

Deporte también femenino...

Crecía la expectación por ver los equipos de la máxima categoría, los Senior masculino, el senior femenino y la Súper Senior o Veteranos, esto era el plato que esperaba todo
el público y no iba a defraudar, la asistencia a los campos
no paraba de aumentar mas y mas, el ambiente no podía
ser mejor, equipos como CRUC, Sitges (Campeones del
torneo), Flamingos, BUC, y más de Cataluña, Santander,
Valencia, e incluso un equipo francés, CR Vannes, han protagonizado momentos mágicos compartidos con la grada.
Pero que decir del Rugby femenino, que guerreras como
los que más, da miedo ver como se rompen unas a otras y
ver las caras de alegría y disfrute al levantarse después de
emular un choque de trenes y que espectáculo alrededor,
como transmite fuera del campo, sin igual, que bravas las
del CRUC, las de INEF (Campeonas del torneo esta edición), Sitges también, como siempre. Sois un ejemplo a
seguir.

...y para toda la vida

Fiesta deportiva

El sábado 13 de junio se dieron cita en la localidad de Castelldefels, más de 1.000 jugadores de rugby federados, con
motivo del torneo que organiza todos los años el CRUC, y
por ello los vecinos, familiares, amigos y autoridades, se
vuelcan con el evento, y gracias a ello, en esta última edición calculamos haber superado los 3.000 asistentes, durante las doce horas de desarrollo, que venimos a denominar
como la fiesta del rugby en la playa, donde desconocedores,
paseantes y la familia del rugby, se acercan y disfrutan del
espectáculo, como si se tratara de morlacos en el albero,
pero sin barreras, donde nadie evita el enfrentamiento directo, sino que por el contrario se embisten sin duda alguna,

Reportaje gráfico de pedro guerra

La jornada fue una auténtica
fiesta de este deporte con
participación en todas las
categorías

Y qué añadir de los veteranos. Nuestro estandarte, los que
siempre fueron jugadores de Rugby. Porque cuando se juega una vez, se es para siempre, no existen los exjugadores
de Rugby, siempre hay un momento y un lugar, donde sea
que esté, que salga un oval y se dispute como de la vida se
tratase, para acabar en un “tercer tiempo” que para los rugbistas, es tan importante o más que el mismo juego, donde
intercambiamos anécdotas del partido, cánticos, limamos
asperezas y concretamos las amistades que se forjaran para
toda la vida, en un ambiente de camaradería y disfrute sin
igual, para respetar al rival como se merece.
Por ahí, se dice que “Es un deporte de bestias, jugado
por caballeros”. Pues, un año más nos hemos superado, un
torneo abierto a todo el mundo, una fiesta para todos los
públicos, un acercamiento de este maravilloso deporte, cada
vez más demandado por la sociedad, donde forjamos deportistas, pero también personas, con una filosofía de competición desde la humildad, la disciplina y el respeto hacia los
demás. Esto es el RUGBY en mayúsculas. III
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Màxima implicació
en el II Congrés de
l’Esport Català
Intensa activitat en les diverses
comissions de treball, que estan
comptant amb interessants
aportacions de tot el sector

L
Els joves podran participar en l’activitat de wake (Canal Olímpic)

Un estiu multiesportiu al
Canal Olímpic de Catalunya
Del 22 de juny al 10 de setembre, l’equipament acostarà
l’esport als nois i noies acollint 22 casals diferents
Redacció

U

n any més amb l’arribada de l’estiu, el Canal
Olímpic de Catalunya ja té a punt l’àmplia i
variada oferta de casals pensats perquè els més
petits gaudeixin de les vacances practicant esport i es relacionin amb altres nois i noies. Dos casals
infantils –un d’ells en anglès-, un de multiesportiu i 19
de temàtics ompliran d’activitat les instal•lacions del
Canal des del 22 de juny fins el 10 de setembre.
Les inscripcions per participar en els diferents casals, que estan oberts a infants a partir de 3 anys, ja estan
obertes tant per als abonats del Canal com als que no ho
són, i la reserva es pot tramitar de manera presencial o
online a través del web www.canalolimpic.cat.
Tal com fa per Nadal o per Setmana Santa, el Canal
Olímpic de Catalunya, situat a Castelldefels, posa a disposició dels més petits els 450.000m2 de què disposa
aquest equipament de la Generalitat de Catalunya per
oferir un programa molt variat d’estades on la pràctica
de l’esport és la gran protagonista, al costat d’altres activitats culturals o artístiques.
Així, els infants podran combatre la calor en el casal infantil, on podran fer manualitats, tallers, jocs de
psicomotricitat, jocs de mímica, contes, etc. mentre es
refresquen en la piscina descoberta, o bé aprendre l’anglès al mateix temps que participen en tallers i activitats
esportives al casal ‘kids & us’.

Un altra opció és inscriure’s en el casal multiesport,
que reuneix tots els esports que es poden fer al Canal
Olímpic de Catalunya, amb la novetat del wakeboard,
i finalment es pot optar per algun del 19 casals temàtics centrats en una única activitat: triatló, pàdel, futbol,
pitch & putt, vela, esquí nàutic i wake, paddle surf (sup),
patinatge, motos elèctriques, cuina, circ, dance, art, arquitectura, moda i maquillatge, experiments, fotografia,
màgia i estudi. Per a més informació, els interessats poden adreçar-se al correu electrònic estades.equacat@
gencat.cat o trucar al 674848516.
Amb aquesta oferta de casals d’estiu, un de les més
multitudinàries del país, el Canal Olímpic de Catalunya
manté la seva aposta pel foment de l’activitat poliesportiva amb una creixent oferta d’espais i serveis per a tots
els públics que l’han convertit en un complex multiesportiu de referència al país i en el primer destí turístic
familiar del Baix Llobregat.
D’aquesta manera, compleix amb el doble objectiu
de fomentar l’esport infantil i juvenil, i donar suport a
les federacions que tenen participació de forma directa o
indirecta al Canal. III

Hi haurà un servei de bus
diari entre la Pl. Francesc
Macià, de Barcelona, i el Canal

es comissions de treball en què està dividit
el II Congrés de l’Esport Català mantenen la
intensa activitat, amb profitoses reunions pel
territori en les diferents àrees temàtiques. La
resposta del sector està sent molt bona i està contribuint a fer del congrés una eina que ajudi a redefinir
i rellançar el model esportiu del país i a projectar al
món Catalunya com a país esportiu.
S’han posat en marxa les quatre comissions de
treball (Àmbit de l’Activitat Física, Esport i Salut;
Àmbit Formatiu i Educatiu; Àmbit d’Alt Rendiment
i Esport Federat, i Àmbit d’Esport, Empresa i Turisme), amb sengles trobades que han permès recollir
les aportacions per part de persones i entitats vinculades a cada àmbit. A nivell territorial, ja s’han celebrat
les sis Comissions Territorials “Els clubs catalans del
futur”, en les quals s’ha debatut sobre la idea que el
progrés d’aquestes entitats passa per garantir la viabilitat econòmica i la posterior sostenibilitat mitjançant
la millora de la competitivitat i la integració i atenció
a les necessitats socials del seu entorn.
Les trobades han tingut lloc a Girona, Barcelona,
Tortosa, Tarragona, Lleida i la Seu d’Urgell, amb la
presència dels respectius representants territorials de
l’Esport a cada demarcació, acompanyats de representants de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC). En les reunions, s’ha informat els
assistents sobre l’estructura i els objectius del II Congrés, amb un torn obert de preguntes que ha permès
recollir propostes de millora per beneficiar la pràctica
general de l’esport i també el dia a dia dels clubs.
Les diverses comissions en què s’ha estructurat el
congrés estan coordinades per la Secretaria General
de l’Esport, mitjançant el Consell Català de l’Esport,
conjuntament amb la UFEC i la UCEC. Aquestes comissions treballaran les diferents aportacions del sector fins el dia 11 de juliol, data en què tindrà lloc la
cloenda del Congrés, amb la intervenció del president
de la Generalitat, Artur Mas, a les instal•lacions de
l’INEFC Catalunya, on es presentaran les conclusions de totes les sessions. III

La comissió territorial de Barcelona, celebrada
a Esplugues de Llobregat
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Por otro lado, pese al buen nivel de la comarca y a que
la afición por este deporte va in crescendo, hay que poner
especial énfasis en que las ayudas económicas son escasas
y, en consecuencia, los problemas, muchos.

...pese a las dificultades

sant boi es considerada la cuna del béisbol nacional | cbs sant boi

El Baix también manda en béisbol
Dos equipos de nuestro territorio, el CBS Sant Boi, y el
Viladecans juegan en la máxima categoría nacional de béisbol
Edu Rodríguez

S

i en algo destaca como pocos el Baix Llobregat es
en la variedad de deportes que tiene. Como en el
resto de Catalunya y España el fútbol es el deporte
rey. En este reportaje, pero, no queremos hablar
del balompié, sino del béisbol; un deporte cuya afición en
el Baix Llobregat es la más importante dentro de Catalunya
y ésta, a la vez, lo es a nivel nacional.
El Baix Llobregat es, sin ir más lejos, considerado la
cuna del béisbol a nivel estatal. Nacido en el Maresme fue
a Barcelona capital y de allí a Viladecans, donde arraigó
y se exportó a Gava, Sant Boi, El Prat, Sant Joan Despi,
Cornella…
En la actualidad dos equipos sobresalen por encima del
resto en la comarca: estos son el Club de Béisbol y Sófbol
Sant Boi y el Club Béisbol Viladecans, que son en los que
nos centraremos. Ambos compiten en la División de Honor; es decir, en la máxima categoría a nivel estatal.

70 años en el territorio

El béisbol llegó en 1945 a Viladecans de la mano del Sr.
Josep Gusi, primer presidente, mientras que hizo lo propio
en Sant Boi en 1971.
Del Viladecans cabe destacar que su mejor momento
tuvo lugar en las décadas de 1980 y 1990 cuando lo ganaron absolutamente todo año tras año. No obstante, con
el cambio de siglo todo cambió. “Hubo equipos que nos
tomaron la delantera y, en realidad, en la actualidad el potencial económico que hay en el béisbol de otras ciudades
es muy superior al nuestro. Hoy en día, el que tiene dinero
para importar venezolanos, cubanos, dominicanos… es el

que tiene el equipo más potente”, añade José Julio Cano
Ridruejo, presidente del Club de Béisbol Viladecans.
Por su parte, el CBS Sant Boi está teniendo su mejor era
con el cambio de siglo. De hecho, según su director técnico,
Marc Carrillo, “en estos momentos, es el club más grande,
porque tenemos 14 equipos y estamos compitiendo a nivel
territorial y nacional y poco a poco promocionando nuestro
deporte en las escuelas”.
Finalmente, Marc Carrillo sostiene que, actualmente,
“acorde con los resultados, a nivel estatal Catalunya es la
comunidad más fuerte. No obstante, no es suficiente aún
como para competir a nivel europeo. Poco a poco llegaremos”.

Referentes nacionales...

El béisbol es un deporte cuya afición en el Baix Llobregat
es la más importante dentro de Catalunya y ésta, a la vez, lo
es a nivel nacional. “El CBS Sant Boi está en un momento de ascenso, progresivo. No es muy fuerte, pero estamos
poco a poco creciendo”, apunta Carrillo. “El béisbol en un
partido puede tener el mismo número de aficionados que
van a un Handbol o un Hockey municipal”, añaden, en este
sentido, desde Viladecans. Uno de los grandes peros para
seguir este deporte es que los partidos duran 3 horas y a
veces pueden hacerse largos.

Pese a las dificultades de
toda práctica polideportiva, la
buena cantera asegura el
futuro del béisbol en el Baix

Para empezar, José Julio Cano Ridruejo explica que “el
béisbol tiene un hándicap importantísimo que es el terreno
de juego. En el nuestro hay 12.000 metros cuadrados (que
es como dos campos de fútbol) que es lo que hace falta para
jugar a este deporte. Hoy en día, es muy difícil encontrar
terrenos de juego. Además, aquí, todo es más caro: el niño
necesita mucho más que una simple camiseta”. Por otro
lado, añade que al ser un deporte minoritario no cuentan
“con el efecto llamada del fútbol”.
Mar Carrillo, por su parte, explica que “las nuevas leyes
que salen ahora aún te perjudican más, dificultándote la
contratación de monitores”. “Uno de los grandes problemas
es la obligatoriedad que tienen todos los clubes de tener a
todos los entrenadores en régimen general de la Seguridad
Social. Esto significa que a jóvenes que están cobrando 100
euros al mes tenemos que hacerles un contrato y esto nos
condiciona muchísimo: de 100 automáticamente pasan a
150. Nosotros vivimos básicamente de subvenciones. No
obstante, ésta nos llega por un lado y nos la quitan por el
otro”, explica el presidente del Viladecans, por su parte, y
avisa que “los que cumplen la ley pierden potencial”.
Marc Carrillo, en la misma línea que José Julio Cano
Ridruejo, destaca como uno de los principales problemas
“la poca repercusión en medios, lo que no acaba de ayudarnos a darnos a conocer a los padres y a los niños para que
poco a poco se vayan llenando los estadios y las escuelas
deportivas”.

La cantera, un seguro de futuro

El futuro del béisbol, pese a todo, parece estar asegurado
en el Baix. El nivel es bueno y la afición sigue respondiendo, por lo que nada hace prever la desaparición del béisbol.
Además, por si esto fuera poco, tal y como apunta José Julio Cano Ridruejo, “tenemos cantera, que esperamos incrementar cuando mejoremos en el tema económico”. “Si nosotros hemos sabido sobrevivir a los años duros de la crisis
entiendo que perduraremos”, añade.
La cantera es la clave para un futuro prometedor, lo
que invita a pensar que veremos en el Baix -comarca polideportiva por excelencia- un recorrido optimista en este
deporte. “Espero que evolucione positivamente. Los clubs
están trabajando bastante bien a nivel de promoción escolar
y técnica. Lo que nos falta es el apoyo de instituciones, más
coordinadores… El nivel es bastante bueno aquí en Catalunya. El problema es que cuando salimos de Catalunya nos
encontramos con problemas como que los padres no pueden; antes los clubs se hacían cargo de estas salidas, pero
ya no pueden. No todos los equipos que quieren pueden”,
explica, por su parte, Marc Carrillo.
“Es un deporte amateur: la gente trabaja para ganarse
la vida y luego tiene un ‘hobby’ que es jugar a béisbol. Por
ello, una de las grandes dificultades de este deporte es que, a
veces, los jugadores no pueden asistir a los entrenamientos/
partidos. Se prioriza el ganarse la vida al deporte”, apunta el
presidente del Viladecans.
Uno de los principales hándicaps que tienen es que cada
fin de semana se juegan dos partidos de tres horas cada uno
y han de asistir dos horas antes del encuentro; por tanto,
tanto sábado como domingo pierden cinco o seis horas, lo
que les impide tener vida privada. El béisbol, por tanto, está
muy presente en el Baix Llobregat: a pesar de los escasos
recursos económicos y de la poca repercusión en los medios, el nivel es bueno y la afición va in crescendo. Y es
que no todo es fútbol en esta vida: deportes como el béisbol
aportan algo diferente y, lo más importante, los niños disfrutando jugándolo. III
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FGC eleva la platja a 2.000 metres d’altitud
El grup responsable de les diferents estacions de
muntanya espera millorar l’afluència de visitants en
un 10% a la nova temporada d’estiu
Redacció

F

a quasi bé un segle, segurament motivats per l’esperit emprenedor dels catalans, es va aconseguir portar l’esport als cims dels Pirineus amb la considerada estació degana de Catalunya, La Molina; també
coneguda com l’estació metropolitana per excel•lència.
L’evolució històrica d’aquesta estació, referent per a l’organització de competicions internacionals al món de l’esquí, prova la bona feina feta al llarg de dècades, primer,
hivern rere hivern i, ara, també a l’estiu. Amb aquest mateix esperit innovador i amb aquest tarannà, el Grup de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat
una nova temporada d’estiu que consolida el projecte de
la divisió Turisme i Muntanya de convertir les estacions
d’esquí en quelcom més. “Ens agrada que passin coses
durant tot l’any”, deia el president del Grup FGC, Enric
Ticó, durant l’acte de presentació de la nova campanya
estiuenca.

Entre les novetats, destaca el carnet
ATOTESTIU2015 que ofereix regals de tota mena
a les principals estacions de muntanya

dran fer a qualsevol de les estacions de muntanya.
Després de la passada campanya d’estiu, el Grup FGC
espera superar el nombre de visitants en un 10%, el que
consolidaria l’oferta d’oci de Turisme i Muntanya, més
enllà de l’oferta d’esquí que fins ara ha definit a les diferents estacions que gestiona el grup. De fet, ja es comença
a parlar de la possibilitat d’organitzar competicions internacionals d’esports d’estiu: “Vam estar a punt d’aconseguir una prova de relleu internacional, però vam preferir
ser prudents”, va avançar Ticó. En qualsevol cas, el con-

text es presenta com a positiu i optimista després d’un any
2014 on els trens turístics van superar la xifra del milió de
viatges realitzats. En total són set propostes que permeten
accedir a la Vall de Núria per veure als teus peus mitja Catalunya; viatjar en el temps amb el Tren dels Llacs; gaudir
del Berguedà amb el Tren del Ciment o arribar al cel de
Montserrat, entre d’altres. En aquest sentit, FGC manté el
servei del Tren Montserrat-Express estrenat l’any passat i
que connecta Barcelona amb les muntanyes més famoses
del Baix i de Catalunya en només mitja hora. III

Una platja a 2.000 metres

Sota aquest objectiu, FGC reforça la seva aposta per les
activitats de turisme i muntanya a l’estiu gràcies a tot un
ventall de novetats a totes les estacions de muntanya (La
Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé i Vallter 2000), a
més, dels set trens turístics, que l’any passat van permetre
arribar al milió de viatges realitzats. Per millorar aquestes xifres i per continuar amb el caràcter innovador que
caracteritza a FGC pel que fa el transport, el grup estrena
enguany la primera platja al cor de la muntanya, amb tots
els elements que caracteritza qualsevol zona costanera.
Serà la nova platja de La Cerdanya, ubicada al llac de
La Molina, que comptarà, a més, amb una zona esportiva i
altre espai per jocs lúdics. D’accés gratuït, amb altres activitats complementàries de pagament, la nova platja de La
Cerdanya –principal novetat d’enguany- s’afegeix a altres
propostes que La Molina inclou per a aquest estiu, entre
els quals destaca la renovada aposta pel Bike Park, amb
l’assessorament dels germans Lacondeguy –reconeguts
‘riders’-, així com la nova pista de descens Coll de Pal,
que recorre 5,5 km, amb 483 metres de desnivell i que
travessa un bosc ràpid i, sobretot, divertit. “Volem que la
gent s’acosti i que coneguin la muntanya i també les estacions a l’estiu”, apuntava Ticó, en referència al més d’un
centenar d’activitats que es realitzaran en aquesta campanya. Entre aquestes trobem la creació del Trek&Walk a
la Vall de Núria, una nova marca de senderisme que neix
amb l’objectiu d’ampliar el coneixement d’aquesta majestuosa zona al voltant del santuari, convertit ja en Basílica;
l’itinerari Corona del Pallars i el nou Centre Trail Running
d’Espot, per potenciar el turisme al Pallars Sobirà, “un
dels llocs més amagats de Catalunya tot i ser on es menja
més bé i a menys preu”; o la visita al naixement del riu Ter
amb Telecadira des de l’estació de Vallter2000.

Carnet amb regals

Efectivament, les opcions són, pràcticament, interminables i que, a més, es reforçaran amb el carnet de temporada ATOTESTIU2015, amb el qual totes aquelles persones
que facin tres activitats rebran una com a regal i que po-

la vall de núria estrena una nova marca de senderisme per augmentar la seva oferta més enllà del llac i la basílica

ENRIC TICÓ, president de FGC

“Hem estat molt ‘xiruqueros’, i està molt bé, però hi ha més esports”
-Ara sí, hem de deixar de parlar només d’estacions
d’esquí.
-La veritat que les comarques de muntanya de Catalunya són espectaculars a l’estiu i a l’hivern. A mi m’agrada sempre parlar d’estacions de muntanya que d’esquí.
A l’estiu, en efecte, ja fa un parell d’anys vam fer una
aposta atractiva per oferir una gama immensa d’activitats –més de cent que tenen a veure amb l’esport, amb el
lleure, amb la família, els amics, amb passar-ho bé- que,
al final, el que suposa és que els ciutadans s’apropin a la
muntanya i crear riquesa a tot el territori, no només a la
costa.
-Després de superar el milió de viatges als trens
turístics, ¿què s’espera per aquest any?
-En quant fem més activitats, en fem un 10% més,
creiem que podrem augmentar en un 10% el nombre de
visitants que s’acostin a gaudir d’activitats tan divertides
com la platja de La Cerdanya. Transformem un llac de
La Molina en una platja amb activitats de platja, però a la
diferència que estàs a 2.000 metres d’alçada.
-Fa un segle es va portar l’esport a la muntanya i
ara porten la platja a la muntanya. Mostra una mica
el tarannà innovador de FGC.

-Hem d’innovar, hem de fer les coses cada cop més
atractives i ens hem d’adaptar a la societat. Hem estat
molt ‘xiruqueros’ i està bé però hi ha molts altres esports
tant a La Molina com a la resta d’estacions. Hem apostat
molt fort, per exemple, per la bicicleta, amb els germans
Lacondeguy, que són el Messi d’aquest esport, i per aquí
seguirem treballant. Ja col•laborem en ciclisme amb la
Volta Ciclista a Catalunya i ja hem explorat la possibilitat
de portar competicions internacions. Creiem que és una
bona aposta de futur, portar l’esport a la muntanya. Però
no només l’esport: el més bonic no és competir, sinó anar
i participar de la muntanya en família.
-¿Quin pes té l’esperit ‘smart city’ a la nova campanya d’estiu?
-Molt. L’aposta és clara per potenciar les diferents
aplicacions de les estacions, on està tota la informació,
però, a més, les càmeres on pots veure el temps que fa, el
vent... Estem presentant les noves planes web de les diferents estacions, que són més interactives; tenim la central
de reserves que tenim ofertes de tot tipus; vam presentar
el Turistren que lliga les línies ferroviàries amb destins
turístics, culturals o gastronòmics des de les mateixes
màquines expenedores de bitllets. III
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e l b a i x s ’ e s c r iu a m b
En la URSS de Gorbachov se decía
a finales de la década de 1980 que el
problema eran los burócratas. Nadie
imaginaba entonces que el inconmensurable poder soviético estaba a punto de pasar a la historia. Y sucedió la

Joan Carles Valero
periodista y profesor

L

v...

“glásnost”, que en ruso significa transparencia, franqueza; lo mismo que han
reclamado las urnas en L’Hospitalet y
el Baix. Los elegidos son conscientes,
pero no los burócratas, sus principales
enemigos.

Irrumpe la “glásnost”, que tiemblen los burócratas

a familia es la comunidad natural básica y la principal “barricada” de lucha contra la
exclusión y la pobreza, el principal sostén del estado del bienestar. Las familias son
las que están salvando a muchos ciudadanos del naufragio que supone la crisis, las
que acogen a los despedidos, divorciados o desahuciados. Buena parte de los 219.524
pensionistas que viven en L’Hospitalet (60.810) y el Baix Llobregat (158.714) ayudan a
sus familiares directos. La media de las pensiones en nuestro territorio Llobregat es de 963
euros, aunque sean pocos los que reciban esa cantidad exacta, porque las pagas de viudedad
y las de antiguos autónomos son muy inferiores a las del régimen general de la Seguridad
Social. En vez de dedicar ese dinero a disfrutar en viajes del Imserso, las pensiones se han
convertido en el primer salvavidas de las emergencias familiares.
Después de la comunidad natural de la familia, están las comunidades voluntarias, las
políticas, cuyo objetivo es el bienestar de las personas que la integran, compartiendo valores,
intereses o fines. La comunidad voluntaria básica y esencial ha sido siempre el municipio.
Hasta el punto de que los gobiernos locales son pieza clave e insustituible del bienestar
individual y de la cohesión social. Después de la familia, los ayuntamientos son la segunda
barricada del Estado del bienestar.

La revolución posible

Alexis de Tocqueville señaló que la ciudad es espacio de libertad y “en la ciudad reside la
fuerza de los pueblos libres”. Ulrico Beck enseñó que “no se puede entender la globalización
sin el concepto de lo local” y que debemos hallar lo universal en las entrañas de lo local, en
el municipio. Así, la ciudad es “una revolución posible” (María Sintes) y es en la ciudad,
reinventándola cada día, donde tenemos que producir una respuesta regenerativa de la sociedad injusta e insostenible.
La ciudad es cultura, expresión de las diferencias de sus habitantes en una convivencia
que implica reconocimiento, valoración, diálogo y participación. La ciudad es también espacio urbano, escenario de planificación territorial marcado por el legado de la historia y
el medio ambiente. Un espacio que también es “social”, siempre en búsqueda del bienestar
de sus moradores. La ciudad también es espacio simbólico, expresado en sus instituciones,
historia, personajes, tradiciones, fiestas, monumentos... Todo ello configura una conciencia,
un sentimiento de pertenencia comunitaria.

Encomendar, nunca delegar

Para hacer posible todo eso, la ciudad también es un espacio organizativo de gobierno, de
política, es decir, de planeamiento de la vida en común para lograr el anhelado bienestar.
En un sistema democrático como el nuestro, los ciudadanos hemos encomendado, nunca
delegado, a un grupo de semejantes agrupados en listas de diferentes opciones políticas, la
tarea fundamental de dirigir la promoción de ese bien común de bienestar individual y de
bienestar colectivo o cohesión social.
Es en los municipios donde los grupos de ciudadanos elegidos por sus convecinos constituyen desde el 13 de junio el gobierno de nuestras ciudades y pueblos, con la fundamental
tarea de fomentar el bien común. Son nuestros Ayuntamientos, alcaldes y concejales, hombres y mujeres que han recibido esa encomienda esencial de sus vecinos. Y a ella deben
entregarse con abnegada ilusión y dedicación.
Pero no podemos olvidar que la política es tarea de todos y que los tiempos han cambiado hasta el punto de perder mayorías absolutas y que los partidos emergentes, prácticamente
sin organización ni militantes, hayan irrumpido en los plenos municipales para aportar otros
puntos de vista y aire fresco a décadas de gobiernos monocolor en nuestra comarca. En
los 36 años transcurridos de democracia municipal se ha logrado elevar el nivel de vida de
nuestras ciudades y pueblos, pero también se ha caído en vicios, entre los que destaca creer
como propio el patrimonio común. Los ayuntamientos son la casa de todos y quienes han
recibido la encomienda de gestionarla no deben alejarse del bien común, por encima de los
intereses partidistas y familiares.
Los “millennials” españoles, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, son los más
pesimistas de Europa, puesto que solo un 13% cree que mejorará el nivel de vida de sus

Juan Ignacio Pujana, que dimitió como alcalde de L’Hospitalet el 9 de mayo de 1994 por un delito de
tráfico de influencias, en el pleno del 13 de junio | bcn content factory

padres. Por eso viven aún bajo el techo y sustento familiar. Su retrato robot es el de un joven
que está dispuesto a aceptar un trabajo alejado de sus expectativas, aunque fuera “detestable”. Con semejantes convicciones, se entiende mejor esta generación incomprendida, la
más pesimista de las cuatro que convivimos en España: los niños de la guerra (nacidos en
1938 o antes), los de la autarquía (1939-1958), los reformistas (1959-1973) y los ciudadanos
nuevos (nacidos a partir de 1974), que pasan por ser los protagonistas del cambio electoral
que atraviesa nuestro país.

El cáncer de la corrupción

En ese contexto, de cada diez personas encuestadas en edad de votar, diez de ellas creen que
existe corrupción política, casi diez que los partidos tapan a sus corruptos y ocho que los
políticos crean problemas en lugar de resolverlos porque defienden sus intereses en lugar del
interés general. No extraña que los “millennials” hayan sido los promotores del profundo
cambio político anunciado en las elecciones municipales.
Nuestros políticos deberán tomar nota de que ese cambio no ha hecho más que iniciarse,
porque en los próximos cuatro años de legislatura local se avecina un aumento de la exigencia de transparencia y la rendición de responsabilidades. El poder representativo atraviesa su
crisis más profunda y la España del siglo XX, representada en sus políticos, se ha hundido
en el desprestigio más absoluto. En su libro “La perestroika de Felipe VI”, Jaime Miquel
recuerda que “el problema son los burócratas”, como se decía en la URSS de Gorbachov a
finales de la década de 1980. Nadie imaginaba entonces que aquel inconmensurable poder
soviético no tardaría en colapsar y formar parte del pasado. Y sucedió, casi de repente, la
“glásnost”, que en ruso significa transparencia, franqueza. La URSS demostró hace tiempo
que nada es para siempre por mucho que lo parezca. Excepto la familia, institución eterna
porque en ella reina la transparencia y la solidaridad. Las urnas han reclamado “glásnost” en
L’Hospitalet y el Baix. Me consta que los que han resultado elegidos son conscientes de ello.
Pero no sus burócratas. Tendrán que hacer limpieza si no quieren verse como la URSS. III
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Con algunas excepciones, siguen mandando los de siempre: socialistas, iniciativa, independientes proclives o socialistas e iniciativa e independientes
proclives. Esta comarca necesita regenerar la política, dar la vuelta a los ayun-

S

tamientos como si de un calcetín se
tratara y eso solo se consigue con más
democracia y con más unidad. Es decir,
a efectos prácticos, con más participación, más transparencia, más activismo
y menos egos.

Aquí ha pasado muy poco

é que no soy nada original cuando afirmo que las elecciones del 24 de mayo de
2015 han sido históricas. Para mí lo han sido simplemente por una razón: porque es la primera vez, desde que tengo memoria, —y ya tengo mucha memoria
porque tengo unos cuantos años— que ha ganado la gente que está al lado de los
que siempre pierden y que sabe por qué es imprescindible no parecerse a los que siempre
ganan. Viví la Transición desde cerca y también entonces había gente que estaba al lado de
los sometidos por el sistema. Si ganaron alguna vez, que fueron muy pocas, no supieron
cómo diferenciarse de los de siempre. Estos de ahora, si algún mérito tienen, es que son
conscientes que no solo es imprescindible ser distintos, sino que también es imprescindible
parecerlo y practicarlo.

Más allá de lo pragmático: la importancia de las actitudes

Jesús Vila
periodista y escritor

media docena de partidos representados y unos cuantos con un tripartito para gobernar. No
será fácil gobernar con tantas voces, sobre todo porque los de siempre están acostumbrados
a considerar como propios, como propiedad particular, el presupuesto, los cargos y hasta las
moquetas de sus despachos. Si son más, habrá que rendir más cuentas y eso ya es un avance.
Pero no es lo que necesita esta comarca. Esta comarca necesita regenerar la política, dar la
vuelta a los ayuntamientos como si de un calcetín se tratara y eso solo se consigue con más
democracia y con más unidad. Es decir, a efectos prácticos, con más participación, más
transparencia, más activismo y menos egos. Y mucha más reflexión colectiva, y libertad de
prensa y espacios críticos donde compartir y discrepar.
No voy a decir que aquí no ha pasado nada. Digo, simplemente, que aquí ha pasado
demasiado poco. III

Es eso de la vieja y de la nueva política, que no son únicamente palabras sino actitudes,
apariencias, sensaciones, aromas... Cobrar tres veces el salario mínimo como máximo o
renunciar a los coches oficiales no tiene mucha trascendencia económica (pero si alguna,
no nos engañemos). Tiene importancia simbólica, que es esa importancia de las actitudes,
de las apariencias, de las sensaciones, de los aromas... de la percepción de lo auténtico y de
lo singular. Para llegar a eso ha hecho falta que lo auténtico saliera a la calle, que la utopía
tomara las plazas, que los discursos se hicieran poesía, que los jóvenes se hicieran protagonistas de la acción y que unos cuantos intelectuales consideraran que debían dar forma política a ese amplísimo espacio del descontento, y formas reales a una cierta esperanza de que
este mundo no tiene porque ser siempre un estercolero de ganancias y de impunidades. Pero
este trayecto ha sido, es y será, un larguísimo calvario donde los que siempre han ganado y
ahora ven que han perdido un milímetro de la larguísima vara del poder, van a hacer lo que
siempre han hecho: cercar, corroer, emponzoñar y poner trabas a la historia. Hace meses que
empezaron y van a sumar esfuerzos. O sea que hay que estar preparados y hacerse fuertes,
porque no van a dar tregua. La democracia es un instrumento poderoso porque no admite
detractores racionales. El otro instrumento es la unidad. Allí donde ha habido democracia a
raudales y unidad a machamartillo, el éxito ha sido evidente.
Para nuestra desgracia, esta no ha sido la situación general de la comarca. Aquí han
faltado esos ingredientes. No somos, todavía, una sociedad madura. Seguimos siendo las
víctimas propiciatorias de aquellos que hicieron ver que estaban al lado de los sometidos y
de aquellos que, aún siendo verdad, no supieron diferenciarse de los de siempre. Por eso,
aquí, siguen mandando los que mandaron desde 1979, con algunas excepciones de matiz,
pero no de fondo. Y aunque los tiempos están cambiando, los ayuntamientos del Baix no
verán nuevas luces hasta dentro de cuatro años... y eso si las cosas se hacen bien, que hasta
ahora, a mi juicio, se han hecho mal.

Más regeneración

Es decir, con algunas excepciones, siguen mandando los de siempre: socialistas, iniciativa,
independientes proclives o socialistas e iniciativa e independientes proclives. Echaron al PP
de Castelldefels pero gobiernan los mismos desde hace décadas en Cornellá, l’Hospitalet,
El Prat, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Esplugues, Gavà, Viladecans, Molins de Rei, Martorell, Olesa, Esparreguera, Abrera, Sant Andreu de la Barca, Corbera, Cervelló, etc. Es verdad que sólo ha habido tres mayorías absolutas en los 30 ayuntamientos del Baix pero las
nuevas ideas que venían a regenerar la política apenas han hecho mella en el extenso caudal
de votos cautivos o seguidistas. Y ni siquiera han sido capaces de movilizar a un electorado
tradicionalmente pasivo en las elecciones locales. Ha faltado democracia y unidad y han
sobrado personalismos y pragmatismo electoral. Y lo que es más importante, compromiso
y regularidad en el activismo, que es lo que da liderazgos y consolida prestigios. Y no será
porque aquí no han habido conflictos de todo tipo en la sanidad, en la enseñanza, en los
desahucios, en la desigualdad, en la insolidaridad intercultural, en el desempleo, en la desatención contra los más mermados socialmente.
Porque ha habido conflictos y porque esta es una comarca harta de tanta rutina, los electores han diversificado su opción hasta extremos insólitos. Hay muchos ayuntamientos con

núria marín, alcaldesa de l’hospitalet, posa con miguel garcía, líder de ciudadanos en la ciudad,
que vuelve con fuerza aunque a medio camino de lo que decían los sondeos | bcn content factory
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