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BenvinGUST al sud de Barcelona

Al Baix Llobregat hi 
ha 91 establiments 
hotelers (dos càmpings 
i tres rurals) amb un 
total de 13.893 places 
d’allotjament que, al 
ritme de les reserves 
que s’han produït al 
juny, anticipen una 
bona temporada

per JOAN CARLES VALERO

Barcelona és “Gitana hechicera” i “podero-

sa”, com diu la cançó que Peret va compon-

dre i va interpretar en la cerimònia de clau-

sura dels Jocs Olímpics el 9 d’agost de 1992. 

Durant les tres dècades transcorregudes, 

la marca BCN ha demostrat l’atracció que 

exerceix perquè vinguin fins a 12 milions 

de turistes en 2019, una xifra que en aquest 

exercici és probable que també s’aconse-

gueixi, a tenor de la reactivació de les visites 

registrades des de Setmana Santa. La cita 

olímpica va situar en el mapamundi la des-

tinació de Barcelona i ara fins i tot l’Hospi-

talet diu que és una ciutat turística perquè 

s’han instal·lat 22 hotels amb 4.149 places 

hoteleres. Uns turistes que, no obstant això, 

no causen cap col·lapse en aquesta ja den-

sificada ciutat per la senzilla raó de que no-

més dormen, doncs passen el dia visitant 

Barcelona.

Treball conjunt en favor del turisme
Al Baix Llobregat hi ha 91 establiments ho-

telers (dos càmpings i tres rurals) amb un 

total de 13.893 places d’allotjament que, al 

ritme de les reserves que s’han produït al 

juny, anticipen una bona temporada, com 

assenyala en aquestes mateixes pàgines 

la consellera comarcal de Turisme, Gem-

ma Rodríguez. El pes de l’activitat turística 

en el PIB de la comarca és major que en el 

conjunt de l’àrea metropolitana i de tota 

Catalunya, amb el 16% de les empreses i 

el 12% de la població ocupada. I al sud de 
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boscos, perseguint els seus beneficis, l’hem 

valorat durant la pandèmia fins al punt que 

anualment la serra de Collserola, que supo-

sa 35 vegades el Central Parc de New York, 

rep 6,5 milions de persones, com reflecteix 

Joan García en el seu reportatge sobre la 

cimera barcelonina guardonada enguany 

amb el títol de Ciutat Europea dels Boscos. 

Les muntanyes del Baix, en un altre repor-

tatge d’Adrià Dolz, conformen grans espais 

naturals principalment en la serra del  Or-

dal i una part del massís del Garraf.

I per a admirar Montserrat, en aquesta 

edició de  l’Estiu  al  Baix  2022  Next  Llobre-

gat, des de BCN Content Factory donem 

compte que ja estan oberts la meitat dels 

7 balcons amb els quals es vol potenciar 

les visitants en la zona nord de la comarca. 

Castellví de Rosanes i Abrera han estat els 

primers a entrar en servei. El mes de juliol 

serà el torn del Balcó de Sant Esteve Sesrovi-

res, en el parc del Mirador, en el sector mig-

dia de Ca n’Amat. Li segueix el de Collbató, 

Esparreguera, Martorell i Olesa de Montser-

rat fins a completar la xifra de 7 balcons que 

enguany constitueixen un suficient atractiu 

per a convertir-se en una destinació turística 

per als amants de la naturalesa.

l’àrea metropolitana l’activitat turística no 

s’instrumentalitza com a una eina política 

com es fa a Barcelona. Aquí, aquests debats 

estan superats perquè tant sols condueixen 

a la polarització, la crispació i a desvirtuar la 

nostra capacitat com a societat de treballar 

plegats de forma constructiva en vers d’un 

important sector com és el turístic.

La tecnologia permet una major distribu-

ció dels visitants atrets per la marca turística 

de Barcelona, la qual cosa redundaria en un 

alleujament per a les zones de gran concen-

tració de la capital i en un mannà per al Baix 

Llobregat. Els atractius naturals de la comar-

ca són una joia encara per descobrir fins i tot 

per a molts dels seus propis habitants. Des 

de la pandèmia, ens atreu més la naturalesa, 

els boscos, integrats per aquestes estructu-

res vives que s’aixequen del sòl, que estenen 

en l’aire les seves làmines verdes, que de 

sobte exploten en formes i colors. Són els ar-

bres que contribueixen per si mateixos a ser 

un refugi per al canvi climàtic.

Una comarca de boscos
Els boscos i la naturalesa importen als ciu-

tadans. I més als quals no gaudeixen de la 

seva companyia. L’ús que realitzem dels 

Al Baix no 
s’instrumentalitza el 
turisme com a eina 
política com es fa 
a Barcelona. Aquí 
aquests debats estan 
superats perquè tant 
sols condueixen a 
la polarització, la 
crispació i a desvirtuar 
la nostra capacitat

La tecnologia permet 
una major distribució 
dels visitants atrets 
per la marca turística 
de Barcelona, la qual 
cosa redundaria en 
un alleujament per a 
la gran concentració 
de la capital i en un 
mannà per al Baix 
Llobregat
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Completat el parc fluvial
Un altre important actiu natural de la co-

marca és el riu Llobregat, convertit també 

en un atractiu turístic en haver culminat 

el parc fluvial des de Martorell al Mediter-

rani a al Prat, doncs ja s’han fet les recu-

peracions  socioambientals  en les riberes 

de Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà 

i Santa Coloma de Cervelló. En aquesta pu-

blicació també donem compte de la xarxa 

de refugis climàtics que constitueixen els 

parcs metropolitans, equipaments que 

juntament amb les platges, gestiona l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, institució que 

ha estat capaç de consensuar un full de 

ruta de la recuperació econòmica entre 

empresaris, sindicats i els ajuntaments, tas-

ca en la qual, lamentablement ha fracassat 

el conseller d’Empresa i Treball de la Gene-

ralitat, Roger Torrent.

Les platges constitueixen un altre impor-

tant atractiu del Baix. Aquest estiu podrem 

gaudir d’elles sense les limitacions anteriors 

de la pandèmia, però amb una pèrdua de 

sorra en algunes zones del Prat i en 400 me-

tres de Gavà. Al voltant del 15 de juliol serà 

reposada aquesta regressió amb aporta-

cions de sorra del fons marí, en el que serà 

un nou pedaç en tant es troben solucions 

sostenibles, com indica l’alcaldessa de Gavà, 

Gemma Badia, en una entrevista en aquesta 

publicació, on reclama “mesures reals i efec-

tives a mitjà i llarg termini per evitar la re-

gressió de les platges, com poden ser proves 

pilot amb estructures situades a 50 metres 

mar endins perquè al darrer temporal van 

demostrar la seva eficàcia”. 

Novetats a les platges
Entre les novetats d’aquest estiu, destaquen 

les instal·lacions d’àrees esportives a les plat-

ges del Prat i Castelldefels per a completar 

l’oferta lúdica i d’oci i per a potenciar-les com 

a espais de salut, a més de la platja per a 

gossos que el mes de juliol inaugurarà Gavà. 

En aquest punt, l’alcaldessa diu que la plat-

ja de mascotes serà cívica i posa l’accent en 

què  només  podran  gaudir-la  aquelles  per-

sones que tinguin als seus gossos censats i 

que  compleixin  la normativa  establerta. A 

recordar que per a accedir a les platges del 

Delta els caps de setmana és millor utilitzar 

el transport públic, perquè l’espai d’aparca-

ment per als vehicles privats queda ple a pri-

mera hora del matí.

Un altre dels atractius de la comarca és el 

seu parc agrari. En aquesta publicació ressal-

tem el capítol oriGENS en el qual abordem 

el futur de l’agricultura en el Baix emulant la 

pel·lícula “Alcarràs”  guanyadora de l’os d’or 

de l’últim festival de cinema de Berlín. Inicia-

tives com el “hub” agrícola de diversos muni-

cipis en col·laboració amb la UPC, que també 

acaba d’inaugurar Agrotech, el seu nou cen-

tre específic de recerca de tecnologia agroa-

limentària al Campus de Castelldefels, a més 

de la tendència generalitzada de valorar més 

la “biocultura”, constitueixen els eixos d’un 

Els boscos i la 
naturalesa importen 
als ciutadans i per 
això dediquem 
amplis reportatges 
a Collserola, les 
muntanyes del Baix, 
les platges, el parc 
fluvial i la resta de 
refugis climàtics 
urbans que son els 
parcs metropolitans
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capítol que es complementa amb l’art a par-

tir de la naturalesa. És el cas de Marta Arañó, 

que pinta amb vi i és entrevistada per Pat-

ti Elias, o de Martí Boada, científic mediam-

biental que exposa art “emboscat”, es a dir, 

troballes al bosc fetes per la natura.

Arquitectura re-naturalitzadora de ciutats
La renaturalització de les ciutats és un al-

tre important apartat d’aquesta obra, on 

donem compte de prototips d’habitatges 

dissenyats contra el canvi climàtic, així com 

dels treballs realitzats per l’estudi d’arqui-

tectura Batlle  i Roig d’Esplugues i les pro-

postes del festival d’arquitectura celebrat 

nes d’Especial Protecció per als Aus del Del-

ta del Llobregat (ZEPA) presentada al juny 

per Teresa Jordà, consellera d’Acció Climà-

tica,  Alimentació  i Agenda Rural de la mà 

de  Lluis  Mijoler, alcalde del Prat, anticipa 

la dificultat d’aconseguir un consens en 

aquest important tema.

L’Institut Agrícola assegura que el pla su-

posa “condemnar al sector agroalimentari a 

la irrellevància” i pot portar “la ruïna”, la qual 

cosa repercutiria en greus conseqüències 

en el proveïment diari d’aliments per a l’àrea 

metropolitana barcelonina. Els pagesos, que 

parlen des de l’experiència de treballar en 

territoris protegits com ja ho són els del Parc 

Agrari del Baix Llobregat, asseguren que 

amb l’ampliació de les ZEPA “serà impossi-

ble mantenir sistemes productius a gran es-

cala dins d’una zona protegida, la qual cosa 

portarà a incrementar la dependència de les 

importacions i, per tant, els riscos d’un des-

proveïment del mercat, donada la conjuntu-

ra internacional”.

Els  pagesos  defensen que la iniciativa 

és “un atropellament al dret de propietat 

privada dels empresaris agrícoles”, ja que la 

pròpia normativa de les ZEPA “prohibeix el 

desenvolupament d’activitats productives 

fonamentals com la modernització de rega-

dius, la construcció d’infraestructures vitals 

per a la tecnificació dels cultius o la cons-

trucció d’hivernacles”. 

No obstant això, la consellera Jordà asse-

gura que l’ampliació de les zones protegides 

serà “flexible” i anirà acompanyada d’una 

modificació del pla especial del  Parc  Agra-

ri  que farà compatibles els usos agrícoles 

amb els ecològics i “facilitarà la instal·lació 

d’hivernacles”.

Ja veurem com acaba la proposta d’am-

pliació de les  ZEPA, perquè a la comarca 

existeix l’experiència que tot el que gestio-

na la Generalitat acaba torçant-se, com his-

tòricament ha ocorregut amb el centre de 

Formació Professional de l’Automoció de 

Martorell, ara reconvertit en mans de la UPC 

com a Centre d’FP de Mobilitat, al qual des 

d’aquí desitgem èxits. L’absència d’inversi-

com a aperitiu del congrés mundial que 

acollirem en 2026. Un altre repte a mitjà 

termini és la candidatura del Delta de la 

comarca per a optar als fons Next Genera-

tion per a aconseguir potenciar el turisme 

sostenible que preservi i potenciï els nos-

tres tresors naturals sense que, per això, 

afecti l’activitat turística com una de les 

principals fonts del nostre creixement eco-

nòmic, social i cultural.

La possible creu de la protecció
El rebuig per part dels agricultors i em-

presaris del Institut Agrícola Sant Isidre a la 

proposta de la Generalitat d’ampliar les Zo-

Ja han entrat en 
servei la meitat dels 7 
balcons de Montserrat 
que enguany 
constitueixen un 
suficient atractiu per 
a convertir el nord del 
Baix Llobregat en una 
destinació turística 
per als amants de la 
naturalesa

Entre les novetats 
d’aquest estiu a les 
platges, destaquen les 
àrees esportives a la 
del Prat i Castelldefels 
per a potenciar les 
platges com a espais 
de salut, a més de la 
platja per a gossos 
que el mes de juliol 
inaugurarà Gavà
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ons del Govern a la comarca en matèria de 

transports o de gestió d’aigua (ACA) són al-

tres exemples de l’abandó que molts alcal-

des i alcaldesses denuncien.

Un centenar d’amBAIXadors
El contingut d’aquesta obra també inclou 

una guia de tots els “escape  room” de la 

comarca i l’Hospitalet realitzada per Marina 

Serrano per a compensar tanta oferta d’ac-

tivitats “out” a l’aire lliure que dediquem 

en l’ampli capítol mariMUNTAnya, així com 

la relació de festes i festivals previstes fins 

a finals de setembre i les recomanacions 

d’una desena d’escriptors que són veïns 

del  Baix, perquè l’estiu és la millor estació 

per a gaudir amb la lectura. Per a possibili-

tar-ho, Cornellà acaba d’inaugurar dues bi-

blioteques en permanent servei les 24 ho-

res els 365 dies de l’any. Ja no hi ha excusa. 

L’estiu pels menuts més vulnerables també 

queda reflectit en un reportatge de l’escrip-

tora i periodista Anna Basanta, igual que la 

tendència de recuperar la roba de segona 

mà gràcies a iniciatives com la que impulsa 

Solidança des de la comarca i que explica 

Claudia Salinas en altre reportatge. 

A més dels escriptors i de totes les perso-

nalitats esmentades, comptem amb catorze 

amBAIXadors culinaris,  xefs  de restaurants 

del col·lectiu  Sabors  de l’Horta  entrevistats 

per Patti Elias que, a més de parlar-nos de la 

seva trajectòria i preferències, cadascun ens 

revela una de les seves receptes amb pro-

ductes de proximitat del Parc Agrari. A ells 

s’uneixen una dotzena d’ambaixadors, tam-

bé a càrrec de la Patti, que ens tracen dife-

rents rutes per una dotzena de poblacions 

de la comarca i entrevistem a Roser Torras, 

la “mamma”  de la gastronomia catalana i 

espanyola, veïna de Sant Just Desvern i fun-

dadora de  GSR, una de les majors compa-

nyies de gestió gastronòmica d’Espanya. Tot 

això com complementat amb un reportatge 

sobre la campanya del Consorci de Turisme 

del Baix Llobregat, que patrocina el progra-

ma BenvinGust en ETV i també la nostra pu-

blicació.

Periodisme amb majúscules
Entre el centenar d’entrevistes, no podien 

faltar les dels alcaldes i alcaldesses de la 

comarca, Apareixen només els que s’han 

atrevit a respondre a aspectes personals i 

gens polítics, a mig camí del famós qües-

tionari Proust i com a amBAIXadors o influ-

encers del nostre territori. No estan tots els 

que són, però són tots els que estan. Ben-

vinGUST a aquesta publicació de periodis-

me de proximitat que aspira a cohesionar 

i contribuir al desenvolupament d’aquesta 

comarca al sud de Barcelona, sempre des 

del foment de la veritat. 

Perquè el periodisme local és perio-

disme amb majúscules. No sols perquè té 

rostres i noms propis, sinó perquè permet 

fer coses úniques que no fan altres mitjans 

de comunicació, com aquesta publicació 

que intenta vertebrar el sentiment de co-

munitat i de pertinença a un territori, sinó 

perquè també  omple  un espai que no so-

len atendre els grans mitjans. A excepció 

de La Vanguardia, que dona suport a l’Es-

tiu al Baix 2022 Next Llobregat com també 

va fer amb l’Anuari 2022 Next Llobregat de 

caràcter prospectiu. Passin i gaudeixin. n 

Ressaltem al 
capítol oríGENS el 
futur de l’agricultura 
en el Baix emulant 
la pel·lícula 
‘Alcarràs’ guanyadora 
de l’os d’or de l’últim 
festival de cinema de 
Berlín i abordant les 
iniciatives de diferents 
municipis i la UPC

Entre el centenar 
d’amBAIXadors 
entrevistats, 
destaquen 10 
escriptors veïns, 
14 xefs de restaurants 
del col·lectiu Sabors de 
l’Horta i de 12 guies per 
recorre els municipis 
de la nostra comarca
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Fa sis anys que des de BCN Content Factory publiquem Estius al Baix, any 
rere any, inventant el concepte d’amBAIXadors, de veïns de les poblacions 
de la comarca que per la seva activitat ciutadana són coneguts i reconeguts. 
Enguany, hem triat catorze xefs de productes de proximitat i una dotzena 
de guies que ens recomanen el millor de les seves respectives poblacions. 
Menjar als seus establiments o visitar pobles i ciutats de les seves mans és 
prou garantia per redescobrir o sorprendre’s, segons el grau de coneixement 
que el lector tingui del sud de l’àrea metropolitana barcelonina.

BenvinGUST 
als sabors i colors  
del sud de BCN
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EN
TR

Ev
is

ta
GEMMA RODRÍGUEZ 
consellera comarcal de 
Turisme del Baix Llobregat

“Enguany esperem aproximar-nos 
a l’ocupació del 80% de l’any 2019 
perquè amb el bon temps  
hi ha un allau de reserves”
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per J. C. V.

-En Setmana Santa la comarca va registrar 
al voltant d0un 80% d’ocupació. Aquesta 
temporada turística serà històrica al Baix 
Llobregat?
-La temporada d’estiu es preveu molt 

positiva però no sabem si superarà 

l’ocupació de l’estiu del 2019. En 

comparació amb anys anteriors, cal tenir 

en compte que el mercat internacional 

encara no s’ha recuperat del tot i de 

moment continua predominant el mercat 

estatal. L’estiu de 2019 va registrar una 

ocupació del 78% amb l’arribada de 

prop de 350.000 turistes als hotels de la 

comarca, i el mes d’agost va concentrar 

al major nombre de turistes i el millor 

registre de l’estiu amb un 83% d’ocupació 

hotelera. Esperem aquest any 2022 

aproximar-nos a aquestes dades, i seguir 

mantenint el nivell per sobre de la mitja 

d’ocupació de la província de Barcelona. 

Amb el bon clima els allotjaments de 

la comarca estan rebent una allau de 

reserves, i esperem que la tònica continuï 

la resta de mesos de l’estiu.

-Quines són les característiques 
dels visitants de la comarca i la seva 
procedència? Són diferents si van a les 
platges o a la muntanya?
-Si analitzem el perfil del visitant al Baix 

Llobregat, podem dir que són persones 

d’una mitjana d’edat entre 35-44 anys, 

de nacionalitat principalment catalana 

Gemma Rodríguez és des de juny de 2019 consellera comarcal de Turisme i regidora de 

Collbató. Al final d’aquesta entrevista ens convida a descobrir tots els tresors que amaga 

la Ruta del Tram, per planificar una escapada al gust de les families, amb mobilitat 

sostenible, fàcil i econòmica, i amb descomptes especials. Mare de dues filles, la seva 

trajectòria professional està avalada per 17 anys d’experiència com a comptable i té un 

postgrau en Lideratge i Comunicació Política. Fa virtut de la necessitat o practica la dita 

“no hay mal que por bien no venga” i pensa que la pandèmia ha fet que els barcelonins 

descobreixin l’oferta de tot tipus que hi ha al Baix Llobregat. Per això l’eslogan del 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat que ella també presideix és: “El Baix Llobregat, a 

un salt de Barcelona”.

i espanyola (68,9%). Que es mouen 

majoritàriament en vehicle propi (52,8%), 

per davant de l’avió (27%) i el tren (14,6%).

La principal activitat a la nostra 

destinació és gaudir de la gastronomia 

68,9%, en segon lloc trobem passejades 

tranquil·les i relax (68,3%), seguides per la 

platja (60,9%), negocis i shopping.

En aquest sentit, el perfil és diferent 

en funció de la seva motivació, doncs els 

visitants que van a les platges i que són 

El pes del sector 
turístic és major al 
Baix Llobregat que 
al conjunt de l’àmbit 
metropolità i a 
Catalunya amb el 16% 
de les empreses i el 12% 
de la població ocupada 
de la comarca”
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el col·lectiu més nombrós a la comarca, 

busquen una oferta de platges amb 

serveis i una amplia oferta gastronòmica. 

En canvi, els amants de la natura que 

representen un 20% dels visitants, van 

motivats per gaudir de l’aventura i l’aire 

pur en un entorn de muntanya. Sobre la 

planificació del viatge, la principal font 

d’informació del Baix Llobregat és Internet 

(33,7%), dada significativa que mostra la 

tendència clara del turisme a les noves 

tecnologies. Les dades del perfil del 

visitant, les publiquem en el nostre web, 

apartat “Observatori de Turisme”.

-Què representa el turisme per l’economia 
comarcal?
-El turisme és una activitat econòmica 

molt important en l’estructura productiva 

del Baix Llobregat. L’hostaleria va aportar 

més de 1,2 milions d’euros al PIB del 

Baix Llobregat en el 2019, suposant 

gairebé el 7% del total del PIB generat 

pel sector serveis i el 8% del total del PIB 

de l’hostaleria generat a Catalunya. Les 

dades del 2021 indiquen que el creixement 

del PIB de l’hostaleria del Baix Llobregat 

és superior al creixement del total del 

sector serveis que a la comarca. I si mirem 

la distribució del PIB de l’hostaleria per 

municipis de la comarca, destaquen 

Castelldefels, Viladecans i Gavà com els 

municipis de la comarca que tenen un 

major pes de l’hostaleria en el PIB, inclús 

superior al registrat a Catalunya.

-Quin és el seu pes?
-El pes del sector turístic en el conjunt 

de l’estructura productiva és major al 

Baix Llobregat que al conjunt de l’àmbit 

metropolità i a Catalunya. El 16% de les 

empreses i el 12% de la població ocupada 

del Baix Llobregat correspon al sector 

turístic. I per sectors destaca la restauració 

com el sector que té un major pes en 

l’estructura productiva del sector turístic 

a la comarca, seguit per les activitats de 

transport, l’allotjament, i les agències de 

viatges i operadors turístics. 

-Quines són les principals novetats d’aquest 
estiu al Baix Llobregat?.
Aquest estiu el Consorci de Turisme 

tornem a presentar una oferta de més 

d’un centenar d’activitats per a gaudir al 

Baix Llobregat. La campanya “Som el teu 

estiu” torna oferint propostes turístiques 

per a gaudir d’una completa i variada 

oferta d’activitats per a grans i petits, per 

a famílies, parelles i amics. Hi haurà oferta 

per a tothom: pels amants de l’aventura i 

l’adrenalina, pels apassionats de la natura 

o de la cultura, per als més gourmets 

i sibarites, per als curiosos, per a qui 

El Consorci de Turisme 
i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, 
amb els ajuntaments 
de Castelldefels, El 
Prat, Gavà, Sant Boi 
i Viladecans hem 
presentat als fons 
Next Generation el 
Pla de Sostenibilitat 
Turística del Delta del 
Llobregat”
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necessita relax i tranquil·litat o per a qui vol 

viure emocions úniques. I per a fer la tria, el 

web www.somelteuestiu.cat ho posa ben 

fàcil, proporcionant la possibilitat d’escollir 

i de reservar les experiències per a gaudir 

aquest estiu a un salt de Barcelona.

-Alguna sorpresa?
-També es posa en marxa un sorteig 

d’una escapada amb allotjament més 

esmorzar a l’Hotel Bel Air de Castelldefels; 

una visita a les Coves de Montserrat de 

Collbató; un dinar al restaurant Les Vinyes 

de Martorell; un Brunch al Celler de Ca 

n’Estella a Sant Esteve Sesrovires; i un 

passeig en barca o caiac al Canal Olímpic 

de Castelldefels. Només cal entrar al web 

www.somelteuestiu.cat i participar en el 

sorteig.

-La proximitat de Barcelona està prou 
aprofitada? Quins són els punts forts del 
Baix Llobregat com a destinació turística?
-Des del Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat fa anys treballem en el 

posicionament de la comarca amb el claïm 

“El Baix Llobregat, a un salt de Barcelona”, 

per aprofitar precisament aquesta 

proximitat a la ciutat de Barcelona.  Així 

mateix,  formem part de la marca turística 

Costa Barcelona, que ens posiciona 

internacionalment en tots els mercats 

turístics. El Baix Llobregat té molts punts 

forts que l’han convertit en una de les 

principals destinacions turístiques de la 

província de Barcelona.  Alguns factors són 

la seva proximitat a la ciutat de Barcelona, 

amb l’aeroport internacional en el nostre 

territori, la diversitat d’oferta que té el 

territori ja que en pocs quilòmetres pots 

trobar-te una oferta de parcs naturals 

impressionants, les platges, un important 

patrimoni històric i cultural encapçalat 

per la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, 

oferta esportiva i d’oci, de turisme 

familiar, esdeveniments singulars i una 

oferta d’establiments de restauració i 

d’allotjament per completar una estada 

magnífica a la nostra comarca. 

-I els punts febles?
-Jo no parlaria tant de punts febles, sinó 

que el Baix Llobregat té oportunitats, per 

exemple en  créixer en zones on no hi ha 

tanta oferta turística, però és un tema que 

estem treballant amb la posada en marxa 

de nous productes com els 7 Balcons de 

Montserrat, la Xarxa de Senders del Baix 

Llobregat, entre d’altres, i que confiem 

aquests productes turístics esdevindran 

també motors per a la dinamització 

turística del conjunt de la comarca. 

El 68,9% dels visitants 
del Baix Llobregat són 
catalans i de la resta 
d’Espanya, i es mouen 
majoritàriament en 
vehicle propi (52,8%), 
per davant de l’avió 
(27%) i el tren (14,6%)”

http://www.somelteuestiu.cat
http://www.somelteuestiu.cat
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- El Consell Comarcal participa en la 
candidatura als fons Next Generation per 
fomentar el turisme sostenible, al costat de 
5 municipis. Què espera d’aquesta iniciativa?
- Sí, el Consorci de Turisme i el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, i els 

ajuntaments de Castelldefels, el Prat de 

Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat 

i Viladecans hem presentat el Pla de 

Sostenibilitat Turística del Delta del 

Llobregat, un projecte transformador i 

sostenible que té com a repte principal 

millorar el capital natural del sistema 

turístic i la seva adaptació al canvi climàtic. 

El Pla, que inclou 12 accions per a assegurar 

el futur d’un turisme sostenible en el Delta 

del Llobregat, és un projecte cohesionat, 

en el qual les 12 actuacions tenen un 

resultat esperat directe sobre el destí 

7 miradors de Montserrat que té com 

objectiu  dinamitzar el sector turístic 

en la zona nord de la comarca.  Algunes 

novetats són el canvi en la denominació, el 

projecte ha passat ha dir-se els 7 Balcons 

de Montserrat, convertint la marca en un 

distintiu diferenciat i reconeixible. 

-Ja funcionen?
-A hores d’ara, Castellví de Rosanes 

i Abrera ja han finalitzat les obres 

d’instal·lació. Castellví de Rosanes va ser el 

primer municipi en fer-ho i ens proposa 

un itinerari pel bosc que uneix els seus dos 

balcons. D’altra banda, l’actuació d’Abrera 

a més del mirador contemplava també 

les obres de consolidació del castell de 

Voltrera, que ja han estat inaugurades, i 

ofereix una jornada de portes obertes el 

primer dissabte de cada mes que ens 

permeten visitar el patrimoni històric 

alhora que gaudim de les fantàstiques 

vistes de la muntanya màgica de 

Montserrat. La resta de municipis ja estan 

treballant de valent en la instal·lació dels 

seus balcons i s’aniran inaugurant en les 

properes setmanes. Així, s’espera que cap 

a finals d’any ja estiguin oberts també 

els balcons de Collbató, Esparreguera, 

Martorell, Olesa de Montserrat i Sant 

Esteve Sesrovires. Aquest projecte va 

acompanyat d’una segona fase de 

promoció, on s’incorporaran diferents 

propostes digitalitzades que ajudaran als 

visitants a conèixer més l’entorn.

-Com va el projecte MICE per potenciar 
acollir esdeveniments d’empresa, reunions, 
incentius, conferències i exposicions?
-El segment MICE el treballem a través 

del programa Baix Llobregat Convention 

Bureau del Consorci de Turisme del Baix 

Llobregat, que té com objectiu principal 

promoure l’activitat de reunions en la 

comarca del Baix Llobregat, ja que en els 

darrers anys, sense tenir en compte la 

pandèmia, i segons les dades turístiques 

de l’Observatori de Turisme del Baix 

Els visitants diuen 
que la principal 
activitat a la nostra 
destinació és gaudir 
de la gastronomia 
(68,9%), en segon les 
passejades tranquil·les 
i relax (68,3%), 
seguides per la platja 
(60,9%), negocis i 
shopping”

que contribueix a l’adaptació del mateix 

des del reconeixement i anàlisi de la seva 

situació actual i amb el ferm compromís 

dels municipis a assegurar el seu futur 

sostenible alineat amb els objectius de 

desenvolupament sostenible de Nacions 

Unides, el Pla estratègic de Turisme de 

Catalunya i el Pla d’Actuació Comarcal del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat.

-Com va el projecte 7 miradors de Montserrat 
per potenciar el nord de la comarca?
Durant els darrers mesos hem pogut 

treballar per avançar en el projecte dels 
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Llobregat, el 50% de les pernoctacions a la 

comarca són per negocis. Motiu de pes per 

treballar profundament en accions vers 

aquest sector.  Actualment el sector MICE 

ha tingut una activació molt accelerada i 

hem tingut un creixement molt important 

d’empreses interessades en  organitzar els 

seus events en el Baix Llobregat. Des del 

Baix Llobregat Convention Bureau estem 

reforçant la funció de connectors entre les 

empreses i l’oferta MICE del territori per 

tal de poder ser àgils en les peticions i el 

tancament de les mateixes. També fem 

altres accions per promocionar la comarca 

com a destí MICE en diferents mercats, 

i desenvolupem accions per facilitar 

la cohesió, formació, comercialització i 

el networking, tant pels membres del 

convention bureau, amb la fi de generar 

El Consorci de Turisme 
torna a presentar una 
oferta de més d’un 
centenar d’activitats 
per a gaudir al 
Baix Llobregat a la 
campanya “Som el 
teu estiu” per a grans 
i petits, per a famílies, 
parelles i amics”

sinèrgies, com per les agències i empreses 

organitzadores d’events, coneixedors i 

potencials del destí, un destí que compleix 

totes les característiques per fer events 

corporatius de primer ordre. 

-Han tornat al mercat els pisos turístics. Creu 
que perjudica al sector hoteler?
-En el Baix Llobregat, abans de la 

pandèmia, es va donar un creixement 

important d’aquesta oferta sobretot en 

els municipis del litoral i en els municipis 

més propers a la ciutat de Barcelona. 

Per regular-ho els diferents ajuntaments 

van implantar mesures per gestionar la 
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concessió de llicencies de pisos turístics 

i evitar, per exemple, la concentració en 

determinats barris. Per tant, actualment 

l’oferta existent de pisos turístics 

considerem no té perquè ser un problema 

pel sector hoteler de la comarca, però 

cal continuar regulant-ho com fins ara, 

apostant cap a un creixement sostenible 

i compatible amb la planta hotelera de la 

comarca. 

-Són conscients els habitants de l’àrea 
metropolitana barcelonina del que tenen al 
costat de casa?
-Cada vegada són més conscients de 

les propostes que els hi ofereix el Baix 

Llobregat per gaudir del seu temps 

d’oci amb propostes de gastronomia, les 

platges, l’oferta natural i patrimonial, entre 

d’altres. Des del Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat, un dels nostres principals 

objectius és la captació de públic de 

proximitat, i per aquest motiu impulsem 

campanyes de promoció turística com 

els Cupons de descompte per a famílies, 

amb propostes especials perquè les 

famílies puguin descobrir els indrets 

més interessants a preus assequibles, 

també poden gaudir de la gastronomia 

a  través de les propostes culinàries que 

ens ofereixen els xefs del col·lectiu de 

restaurants Sabors de l’Horta del Baix 

Llobregat, amb plats elaborats amb 

producte fresc del Parc Agrari del Baix 

Llobregat, o la recent campanya Som 

el teu estiu que inclou propostes més 

refrescants per gaudir de l’estiu a la 

comarca. Aquestes són algunes de les 

propostes que els turistes de proximitat 

poden trobar per gaudir del nostre 

territori. 

-I els habitants del Baix Llobregat?
-Sí, també, els habitants del Baix Llobregat 

cada vegada gaudeixen més de la seva 

comarca i són més conscients de la 

magnífica oferta què disposa la comarca. 

En aquest sentit, les campanyes de 

promoció impulsades durant la pandèmia 

va ser un punt d’inflexió important perquè 

els ciutadans i ciutadanes redescobrissin 

el seu territori. I continuem insistint en 

aquest fet per provocar un major interès 

per visitar i gaudir de la comarca de 

manera responsable, generant alhora més 

identitat comarcal i impulsant els valors 

positius cap al patrimoni comarcal, que 

esdevinguin la base per continuar amb el 

model de turisme sostenible que estem 

implantant en el territori.

 

-Quins són els seus racons preferits de la 
comarca per gaudir d’un dia complet, amb 
dinar i copa inclosa?
- Bé, com que estem en un moment 

d’aposta pel turisme sostenible; us voldria 

Fa anys treballem en 
el posicionament de la 
comarca amb el claïm 
“El Baix Llobregat, a 
un salt de Barcelona” 
i  formem part de 
la marca turística 
Costa Barcelona, 
que ens posiciona 
internacionalment en 
tots els mercats”

“Castellví de Rosanes 
i Abrera ja han obert 
els seus respectius 
balcons de Montserrat 
dels set del projecte 
que anirà acompanyat 
d’una promoció, 
on s’incorporaran 
diferents propostes 
digitalitzades que 
ajudaran als visitants a 
conèixer més l’entorn”
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convidar a gaudir d’una ruta en transport 

públic; la Ruta del Tram; una ruta amb 

història, cultura i gastronomia. Començaria 

un diumenge matí visitant el Mercat de 

Pagès al Parc de Can Mercader, on podreu 

trobar molts productes KM0 d’agricultors 

del nostre Parc Agrari del Baix Llobregat. 

I passaria el matí aprofitant les ombres 

d’un increíble espai verd ple de racons 

amb encant i un petit llac amb ànecs, a 

més pujaría al trenet amb els petits de 

la casa. Després visitaria el Museu Palau 

Mercader, que de ben segur us encantarà 

veure cadascun dels espais que mostren 

com vivia l’aristocràcia; ple de miralls i 

vidres, antiguitats, impressionants acabats 

en sostres i parets, quasi impensables… 

Continuaria el meu matí a Cornellà de 

Llobregat amb un dinar excepcional 

al restaurant “Plats”; degustant cuina 

creativa de la mà del xef Xavier Llanos; amb 

producte fresc KM0 del nostre Parc Agrari.  

Per baixar el dinar, em desplaçaria en el 

Tram fins a Esplugues de Llobregat; on pots 

passejar pel seu casc antic i meravellar-te 

de carrers plens d’història i racons al voltant 

dels museus Can Tinturé i La Rajoleta, i la 

Parròquia de Santa Magdalena, passant pel 

curiós i bohemi carrer Montserrat; i acabaria 

fent un sopar i copa al 33 gastrobar de 

l’hotel Abba garden d’Esplugues de 

Llobregat. Us convido a descobrir tots els 

tresors que amaga la Ruta del Tram, per 

planificar una escapada al vostre gust, amb 

mobilitat sostenible, fàcil i econòmica, i 

amb descomptes especials. n 

En els darrers anys, 
sense tenir en compte 
la pandèmia, les 
dades de l’Observatori 
de Turisme del Baix 
Llobregat indiquen 
que el 50% de les 
pernoctacions a la 
comarca són per 
negocis”
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Entre el centenar d’amBAIXadors entrevistats, destaquem en les següents 
pàgines 14 xefs del col·lectiu Sabors de l’Horta per obrir gana de tastar 
els productes dels nostre Parc Agrari, elaborats amb saviesa, entre l’art i 
l’alquímia, per transformar-los en exquisides receptes que comparteixen 
amb els lectors de La Vanguardia. Tanquem la secció amb una entrevista 
amb Roser Torras, la “mamma” de la gastronomia catalana, veïna de Sant 
Just Desvern i fundadora del grup GSR, la més important agència del sector. 
Bon profit!

El PAISATGE al PLAT
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Le
s 

VI
NY

ES

La cuina d’Antonio Adamuz es defineix com  
“tradicional i mediterrània, amb tocs d’autor i  

envoltada d’un ambient proper i familiar”

RESTAURANT LES VINYES (MARTORELL)
Direcció: Carrer Francesc Pujols, 4. Martorell

Telèfon: 937 75 58 45

Contacte/reserves: info@lesvinyesrestaurant.com

Pàgina web: http://www.lesvinyesrestaurant.net 

Preus: Menú diari per 14’50€

            Menú cap de setmana per 24’75€

            Menú especial grups al voltant de 35€

Les Vinyes de Martorell, 
on a més de gastronomia

es té cura del client

El paisatge al PLAT

mailto:info@lesvinyesrestaurant.com
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Antonio Adamuz és el responsable de 

Les Vinyes de Martorell. Des de Grana-

da, ciutat on va néixer, fins a l’Alsàcia 

(França) i Martorell, sempre ha estat arrelat 

al món de la restauració. Ara fa més de 45 

anys que viu en aquest municipi del Baix 

Llobregat, on dirigeix l’equip del seu restau-

rant, configura la composició del menú i els 

plats, i treballa per a oferir a la clientela el mi-

llor tast des de 2009. Per a l’Antonio és im-

portant el fet de comptar amb un equip de 

treball excel·lent, que ha ajudat a brindar un 

servei de qualitat, i a posicionar Les Vinyes 

com el restaurant número 1 de Martorell a 

Trip Advisor des de 2015. Per això, afirma: 

“sé exactament el que vull oferir als meus 

clients i com fer-ho per que ho gaudeixin”. 

L’Antonio, que fa més de tres dècades 

que està en el sector, domina la confecció 

de dos plats: els arrossos i el bacallà, i amb 

el que més gaudeix és amb la degustació 

d’un bon plat d’arròs melós. Assegura que la 

gastronomia és “un art ple de ciència”, però 

que la cuina generalment està infravalora-

da. Per a ell, la gastronomia no només es 

contempla dins les Estrelles Michelin, que 

també són importants en el reconeixement 

d’un bon treball, si no que es tracta d’un pi-

lar bàsic en les relacions humanes. Es fona-

mental, doncs, tenir cura del client, perquè 

representa una peça clau del dia a dia. 

Les Vinyes ofereix un menú diari de di-

marts a divendres per 14’50€ (amb IVA in-

clòs). Consta a escollir de 3 primers, 3 segons 

i 3 o 4 postres, amb pa i beguda inclosa. Els 

dissabtes, el restaurant també disposa d’un 

menú per 24’75€ (IVA inclòs). D’altra banda, 

l’establiment confecciona menús persona-

litzats per a grups a partir de 6 persones, 

amb un preu que varia segons les necessi-

tats i ronda els 35€ per cap. A més, un dels 

punts forts és la seva carta de vins i caves, 

que compta amb més d’una cinquantena 

d’opcions de la nostra geografia.

El restaurant no ofereix el clàssic menú 

infantil dels macarrons, si no que opta per 

una proposta diferent i més saludable, ela-

borant plats a partir de les preferències dels 

nens i procurant que també s’ho passin bé 

menjant. De fet, el responsable de Les Vi-

nyes creu que en general  la gent no segueix 

una dieta del tot saludable, tot i que cada 

vegada es fan més esforços per a assolir una 

alimentació adequada. En aquest sentit, un 

dels ingredients clau del restaurant són les 

carxofes del Prat, un producte de qualitat 

que constitueix un dels principals ingredi-

ents de la recepta estrella de Les Vinyes.

L’establiment 
confecciona menús 
personalitzats per a 
grups a partir de 6 
persones, amb un preu 
que varia segons les 
necessitats i ronda els 
35€ per cap

D’esquerra a dreta i de dlat a 
baix: bacallà a la mousseline 
d’alls negres, espatlla de 
cabrit a la segoviana, façana 
de Les Vinyes, amanida 
amb formatge de rul·lo de 
cabra i melmelada de pebrot 
vermell, paella de marisc i a 
terrassa de Les Vinyes
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RECEPTA LES VINYES

Preparació de les carxofes
Netejar i tallar les carxofes deixant només els cors

Tallar els cors a 4 trossos cadascun

Posar aigua a bullir en un cassó juntament amb la llimona, 

la fulla de llorer i una mica de sal

Abocar les carxofes i deixar bullir durant uns 15 minuts.

Apartar les carxofes i reservar el brou per després

Preparació de la salsa de peix
Talleu el tomàquet, el porro, la ceba i la dent d’all a dauets 

petits

En una olla, escalfar lentament les verdures, juntament 

amb la fulla de llorer

Afegir el peix de roca i els caps de llagostí

Salpebreu-ho al gust

Tireu un gotet d’aigua a l’olla

Bullir i deixar en ebullició a foc lent entre 90 a 120 minuts.

Abocar la Maizena i passar-ho tot per la batedora fins que la 

salsa quedi homogènia.

Preparació del plat
Daureu el pernil i els llagostins en una paella amb oli

Apartar els llagostins i el pernil

Abocar un got del brou de les carxofes a la paella i deixar 

que bulli

Abocar les carxofes a la paella i deixar-les durant 5 minuts. 

a foc lent

Abocar la salsa de peix a la paella 5 minuts més, aquesta 

vegada a foc fort

Abocar els llagostins, el pernil i el foie ratllat a la paella

Emplatar (també es pot menjar directament de la paella)

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones

· carxofes del Prat

· 8 llagostins sencers

· 150 grms. de pernil ibèric

· Una lasca de foie per a ratllar

· 1 llimona

· 2 cullerades d’oli d’oliva per a fregir

PREPARACIÓ

Ingredients per a la salsa de peix

· 8 caps de llagostí

· 150 grams de peix de roca

· 1 tomàquet

· 1 porro

· 1 ceba fresca

· 1 gra d’all

· 2 fulles de llorer

· 1 cullerada de Maizena

· Sal i pebre

Cors de carxofes del 
Prat amb llagostins, 
pernil ibèric i foie
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El
 M

IR
AD

O
R

El Joan Mascaró ofereix 
àpats “de nivell, amb 

especialitats emmarcades 
en la nova cuina catalana”

RESTAURANT EL MIRADOR (SANT JUST DESVERN)
Direcció: Av. De la Indústria, 12. Sant Just Desvern

Telèfon: 93 499 03 42

Contacte/reserves: reserves@elmirador.cat

Pàgina web: http://www.elmirador.cat

Preus: Menú diari per 18’50€ (+ IVA)

 Menú de tapes per 32’95€ (+ IVA)

 Menú degustació per 47’95€ (+ IVA)

El Mirador de Sant Just, gaudir 
de la gastronomia i l’arquitectura

El paisatge al PLAT

http://www.elmirador.cat
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Per al Joan Mascaró la cuina és “clarament 

art, i també química per a fer una bona 

combinació d’elements amb els quals es 

crearà un plat”. Iniciant-se en la cuina per vo-

cació, va cursar Hosteleria tot seguint la tra-

jectòria familiar, que sempre s’havia dedicat 

al món de les sales de festa. Com a membre 

del col·lectiu Sabors de l’Horta i del CUBAT, 

considera essencial l’ús del producte fresc 

i de proximitat a la cuina, confeccionant els 

seus plats a favor dels aliments de tempora-

da. La seva fita és millorar dia a dia, oferint als 

clients el millor d’El Mirador.

Aquest emblemàtic espai gastronòmic 

es troba situat a la xemeneia de l’antiga fà-

brica de Ciments Sanson, inaugurada l’any 

1924, al costat de l’edifici Walden 7 i el Taller 

d’Arquitectura de Ricardo Bofill. L’especta-

cular panoràmica que ofereix la sala, situa-

da en un anell metàl·lic a 30 metres d’alça-

da al voltant de la xemeneia, és el que dóna 

nom al restaurant. Des dels seus grans 

finestrals es pot contemplar Sant Just, Bar-

celona i part del Baix Llobregat. De fet, es 

tracta d’un espai polivalent, doncs l’arqui-

tecte Joan Font, encarregat de redissenyar 

l’espai dècades més tard, va unificar quatre 

conceptes amb quatre espais diferents: un 

mirador, un restaurant, una sala de música 

i uns jardins en un entorn privilegiat. L’ac-

tual edifici conserva doncs les estructures 

de la vella fàbrica, que s’harmonitzen amb 

un mobiliari contemporani i minimalista, 

donant lloc a aquest espai únic.

En aquest sentit, el restaurant constitu-

eix un espai idoni per a realitzar banquets i 

altres activitats gastronòmiques personalit-

zades, gaudint d’un entorn arquitectònica-

ment molt ric. Els dies laborables, el restau-

rant ofereix un menú diari amb un preu de 

18’50€ (sense IVA). També compta amb un 

menú de tapes de 32’95€ (sense IVA), per 

a un mínim de dues persones, una extensa 

carta de plats amb productes de proximitat 

i una varietat de vins i caves de 150 propos-

tes. D’altra banda, també es pot provar el 

seu menú degustació, que consta de dues 

tapes, quatre plats i dos postres, acompa-

nyat d’una ampolla de vi o cava, i té un preu 

de 47’95€ (sense IVA). 

L’establiment no té un menú infantil de-

finit, però prepara plats al moment adaptats 

per als nens. El Joan troba important l’edu-

cació que es dona al paladar dels més petits, 

doncs en funció d’aquesta els nens poden 

ser més favorables a provar altres tipus de 

menjar, allunyats dels clàssics plats infantils. 

D’aquesta manera, pensa que la gent està 

L’educació del paladar 
dels més petits és molt 
important i és per això 
que el restaurant no 
té un menú infantil 
definit, però prepara 
plats al moment 
adaptats als més 
menuts

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix: mar i muntanya de garrí 
iberic cruixent amb gambes, 
tartar de tomàquets del baix 
amb cuscus de remolatxa, 
vista exterior del restaurant 
El Mirador, tataki de tonyina 
fresca amb bolets de card 
i xips de patata violeta i 
imatge de l’interior del local
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RECEPTA EL MIRADOR

Preparació del farcit
Picarem amb dauets ben petits la ceba, el porro i la pasta-

naga i farem el sofregit. Talleu el marisc a trocets i ho afegiu 

al sofregit durant 1 min. Afegiu la farina, la salsa de tomà-

quet, i ho flamegeu amb el brandi. Ho deixeu coure 1 min. 

més. Ho reserveu.

Preparació de la salsa
Feu el sofregit amb la ceba, el porro, la pastanaga, i els caps 

del marisc. Afegiu-hi el pimentó, i ho flamegeu amb brandi. 

Ficar el fumet i que bulli durant 10-12 min. Després ho pas-

seu pel turmix i pel colador xinès. Ho acabeu de lligar amb 

un xic de roux.

Preparació de les carxofes
Primer es prepara l’aigua freda en la que es barreja 10 g. de 

sal i el suc d’ una llimona per cada litre d’aigua. Es treuen 

les fulles dures de les carxofes, es tallen desprès les puntes 

de les restants i amb un ganivet de modelar llegums es cui-

den, treien del interior la pelussa que tenen. Així preparades 

es van tirant en l’aigua que tenim preparada, i quan estan 

totes es posen a bullir durant 25-30 minuts segons qualitat 

i mida. Un cop bullides escorre bé i deixeu que es refredin.

Per acabar
Col·locar la salsa americana al fons, tres carxofes per plat 

i les farcim. Acabar de decorar el plat amb algun cap de 

gamba que em reservat prèviament. 

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones:

· 8 carxofes

· 8 llagostins

· 4 gambes

· 4 vieires

· 0.3 Kg. musclos

· 1 ceba

· 1 porro

· 1 pastanagues

· 0.05 l. Brandi

· 2 culleres de salsa de tomàquet

· 0.30 gr. farina

Ingredients per a la salsa americana:

· Mitja ceba petita

· 1 porro

· 1 pastanaga

· 1/2 cullera de pimentó dolç

· 1/2 l. fumet de peix

INGREDIENTS

Carxofes farcides  
de fruits del mar

cada vegada més conscienciada amb la ali-

mentació saludable. Per això, defensa: “els 

cuiners hem d’aposat pel producte del Parc 

Agrari”. Així, el Mirador de Sant Just incorpo-

ra a la seva cuina productes tan saludables i 

de proximitat com les carxofes i el tomàquet 

del Parc Agrari del Baix Llobregat.

El Joan explica que el plat que no ens 

podem perdre són les patates farcides de 

bacallà i gratinades amb allioli d’alls ten-

dres, una de les seves receptes estrella. No 

obstant, es declara fan dels ous ferrats i de 

qualsevol plat que en porti, que segur serà 

sempre una bona aposta. 
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El Josep Martín ofereix una “cuina tradicional  
adaptada a les necessitats del dia a dia”

RESTAURANT EL PALAU VELL  
(Sant Andreu de la Barca)
Direcció:  Carretera del Palau, 6. Sant Andreu de la Barca.

Telèfon: 93 653 20 15 / Contacte/reserves: elpalauvell@elpalauvell.com

Pàgina web: https://elpalauvell.com

Preus: Menú diari per 15€

 Menú mar i muntanya per 32€ / Menú degustació per 40€

 Menú infantil per 14€ / Menú cap de setmana per 32€

El Palau Vell de Sant Andreu de  
la Barca, on la cuina és un art, i com 

a tal, té el seu temps i dedicació

El paisatge al PLAT

mailto:elpalauvell@elpalauvell.com
https://elpalauvell.com
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Els inicis a la gastronomia del Josep Mar-

tín radiquen en la tradició familiar d’un 

establiment de Martorell, el Restaurant 

Simbol. Va ser així com es va introduir en 

el frenesí de la cuina, apostant a la vegada 

pels estudis d’hostaleria. Anys més tard, 

amb l’experiència adquirida en altres res-

taurants, i tot cursant administració d’em-

preses, el Josep va decidir continuar amb el 

negoci de la família. No va ser fins el 1997 

que va donar llum al seu projecte, el Res-

taurant El Palau Vell de Sant Andreu de la 

Barca, on afirma que ha crescut com a pro-

fessional de l’hostaleria. Ara, el reconeixe-

ment que més l’omple és el que l’atorguen 

els seus clients, personal i amics.

Per al Josep ha sigut essencial la forma-

ció rebuda de la mà de la seva família. La 

cuina representa per a ell un “treball diari 

davant els fogons”, una feina que s’exer-

ceix, de vegades, amb molta tensió, i que 

exigeix un nivell de sacrifici personal im-

portant. De fet, considera que a la pràctica 

la labor dels cuiners i el personal es valora 

poc. Doncs rere cada plat que es serveix, 

sempre hi ha un seguiment del producte 

fresc i de receptes noves i de temporada, 

per tal de proporcionar als clients un tast 

de qualitat. Per això afirma que la cuina “és 

un art, i com a tal, té el seu temps i dedi-

cació”.

A El Palau Vell s’ofereix una varietat de 

menús per a tots els gustos. Al dia a dia, el 

restaurant compta amb un menú diari de 

15€, que consta de tres entrants i tres se-

gons plats a escollir, amb postres, vi i aigua 

inclosos. D’altra banda, també s’ofereix un 

menú “mar i muntanya” per 32€, que in-

clou un pica-pica individual, quatre segons 

a escollir i dues opcions de postres, amb la 

beguda a part. 

Si es vol tastar un àpat més complert, el 

restaurant elabora un menú degustació es-

pecial de maridatge de vins i tapes. Aquest 

té un preu de 40€ i inclou cinc tapes i cinc 

vins a tastar, més les postres. I per a no obli-

dar-se dels més petits, també hi ha menú i 

carta infantils. El restaurant està situat en 

una espaiosa masia composta per diverses 

sales, terrasses i espais per a gaudir de cada 

àpat. En conjunt, una oferta que s’adapta 

les necessitats del client, organitzant des 

d’esdeveniments per a grups i empreses 

fins a les seves “Jornades gastronòmiques”, 

on es poden tastar menús especials de 

temporada.

El Josep explica que no té un plat estre-

lla, si no, un producte estella: el bacallà. Un 

El restaurant compta 
amb un menú diari 
de 15€, amb tres 
entrants i tres segons 
plats i postres, vi i 
aigua inclosos i també 
s’ofereix un menú “mar 
i muntanya” per 32€

D’esquerra a dreta i de dlat a 
baix: Carpaccio de gambes i 
cireres, paella, pop a la brasa, 
tiramisú, menjador de la 
xemeneia i terrassa del celler
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RECEPTA EL PALAU VELL

Posar un cassó a foc amb la llet, la sal i la mantega tallada a 

daus. Quan arrenqui el bull deixar que es desfaci la mante-

ga. Retirar de foc i afegir  farina de cigrons, el pebre vermell 

i carn de Nyores de cop.

Amb l’ajuda d’una espàtula, barreja-ho bé fins a aconse-

guir una massa espessa i lligada que es separi de les vores 

i de l’espàtula.

Deixar temperar la massa i afegir-hi els ous, d’un en un. 

Netejar els calçots ja fets a la brasa o al forn. Treure la 

part verda i tallar a rodanxes fines la part blanca. Un cop 

fets, afegir a la massa de bunyols reservada

Escalfar una paella (o millor un pot) amb abundant oli 

d’oliva. Amb l’ajuda de modelador de gelats  o cullera anar 

agafant porcions de massa i quan l’oli estigui ben calent (però 

que no fumegi) fregir els bunyols fins que quedin daurats.

Retira’ls i deixar sobre paper absorbent per eliminar l’ex-

cés d’oli.

Servir calents acompanyats de salsa romesco.

PREPARACIÓ

· 500 ml de llet

· 200 gr de farina cigrons  / Aptes per a intolerants a l’gluten

· 100 gr de mantega

· 10 g de pebre vermell dolç

· 10 g. de Carn de Nyores

· 7 ous

· 12 calçots

· sal 

· oli d’oliva

INGREDIENTS

Bunyols de calçots

aliment essencial que no pot faltar mai a 

la seva cuina, i a partir del qual es poden 

elaborar diverses creacions segons la tem-

porada. A l’estiu però, li agrada gaudir més 

del sabor del mar, doncs confessa que es 

decanta per uns bons plats de sardines a la 

brasa i musclos. Com a membre del col·lec-

tiu Sabors de l’Horta, incorpora al seu res-

taurant les carxofes i les delicioses cireres 

del Parc Agrari, productes molt saludables i 

de proximitat. En aquest sentit, el xef pensa 

que tant els clients com els ciutadans en lí-

nies generals han millorat molt en l’adopció 

d’uns hàbits alimentaris adequats, doncs 

en conjunt ara es cuida molt més la dieta i 

la forma física.
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ES La Mari Carme Carrillo 
presenta un restaurant 
familiar, on la base és 
“sentir-se com a casa”

RESTAURANT CAN LLATES (COLLBATÓ)
Direcció: Camí de Can Llates, s/n. Collbató

Telèfon: 937770015

Pàgina web: https://canllates.es

Preus: Menú diari per 25€

Menú infantil per 12’95€

Can Llates de Collbató,  
una aposta per la cuina casolana 

al peu de Montserrat

El paisatge al PLAT

https://canllates.es
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Al front de Can Llates està Mari Carme 

Carrillo, que s’ha anat fent en l’art dels 

fogons. Ara ja fa 20 anys que es va em-

barcar en el món de la restauració, passant 

de “Can Manel”, la seva botiga d’embotits 

a Collbató, al restaurant Can Llates, una 

masia completament reformada al peu de 

la muntanya de Montserrat. Tot i que es 

considera una “aficionada”, afirma que tot 

el que sap és fruit del que ha après al llarg 

d’aquests anys, que no són pocs.

La cuina, explica Carrillo, “és un art”, 

però també “una feina esclava”. Considera 

que la labor dins l’àmbit de la gastronomia 

hauria d’estar més reconeguda, perquè 

rere cada plat hi ha una dedicació que mol-

tes vegades passa desapercebuda. Per a 

ella, el tracte amb els clients és el que més 

l’omple, el més satisfactori. Confessa que la 

cuina mai ha estat la seva fita, no obstant, 

ara fa dues dècades que es dedica al sec-

tor, amb un restaurant familiar que tracta 

d’oferir els millors àpats amb productes 

frescos i de proximitat. La base, assegura, 

és “sentir-se com a casa”.

Can Llates està situat en un entorn natu-

ral privilegiat, just a la falda de Montserrat. 

L’establiment, una masia restaurada el 2002, 

disposa de dos menjadors i una terrassa.

El menú diari consta de 12 primers i 12 

segons a escollir, amb beguda i postres 

inclosos, per un total de 25€. El restaurant 

elabora també menús adaptats especi-

alment per a grups i festivitats, que cons-

ten d’un pica-pica com a entrant i segons 

plats per a triar. De la mateixa manera, hi 

ha un menú infantil per 12’95€, a escollir 

3 primers i 3 segons plats, amb beguda i 

postres. I, per suposat, el menú no s’oblida 

dels macarrons, ni tampoc dels canelons. 

La Mari Carme reconeix, en aquest sen-

tit, que l’alimentació dels més petits hauria 

de ser una mica més completa. De la ma-

teixa manera, assegura que els clients en 

general mostren cada vegada més predis-

posició per a menjar de manera sana. Una 

voluntat que casa molt bé amb la línia del 

restaurant, doncs aposta sempre per plats 

naturals i de temporada. 

L’especialitat de Can Llates, explica, no és 

un plat, si no el menjar casolà amb totes les 

seves possibilitats. Des del fricandó de vede-

lla, el plat més valorat, passant per la paella 

i altres opcions més vegetarianes, s’ofereix 

La base de la Mari 
Carmen és fer sentir-
se com a casa als 
seus clients, i és el 
tracte personal el que 
més l’omple, el més 
satisfactori d’una feina 
que té molt d’art 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: xató,  esqueixat de 
bacallà, paella, trinxat, conill 
a la brasa i vista exterior de 
Can Llates
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RECEPTA CAN LLATES

1. Posarem a escalfar l’oli en una cassola a foc lent.

2. Prepararem els ingredients: tallarem la carbassa a daus no 

gaire grans, les pastanagues a rodanxes fines, el porro tam-

bé a rodanxes fines i finalment les patates. Contra més fines, 

menys trigaran a coure’s, i més s’aprofiten els nutrients. 

3. Un cop l’oli està calent, introduirem les verdures a la cas-

sola. Afegirem sal i pebre, i ho saltejarem a foc lent. Les ver-

dures tenen la seva pròpia aigua i no acostumo a posar ai-

gua. Un cop toves les retirarem del foc i les triturarem amb 

la batedora.

4. Servirem la crema al plat, i al centre hi afegirem el iogurt 

i l’ametlla picada. La crema ja estarà a punt per menjar.

PREPARACIÓ

· 1 carabassa (1 kg aprox.)

· 2 pastanagues

· 1 porro

· 2 patates mitjanes

· oli (6 cullerades soperes).

· sal

· pebre

· 1 iogurt tipus grec

· 100 g d’ametlla crua, picada

INGREDIENTS

Crema de carabassa 
amb iogurt natural i 
ametlla picada

una varietat d’àpats de la cuina més rústica. 

És per això que, com a membre del col·lec-

tiu Sabors de l’Horta, incorpora a la seva 

cuina productes com les carxofes i els cal-

çots. I sobretot a l’estiu, no pot faltar el to-

màquet del Parc Agrari. Carrillo, que també 

fa una aposta per lo natural, confessa final-

ment que el que més gaudeix degustant 

és l’amanida de gambes amb vinagreta, un 

àpat molt fresc per a l’estiu.
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El Manel Armengol recrea un estil de “cuina tradicional  
i de producte” actualitzada

RESTAURANT MAJOR TRENTA SIS (GAVÀ)
Direcció: Carrer Major, 36. Gavà

Telèfon: 936 626 652

Pàgina web: http://www.major36.com

Preus: Opció de carta de 25 a 35€ 

 Menú a mida amb preu variable

 Menú degustació a partir de 45€

El Major Trenta Sis de Gavà, 
on “l’artista dona el punt final” 

El paisatge al PLAT

http://www.major36.com
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El Manel Armengol ha estat vinculat a 

la cuina des de ben petit. El bar de pla-

ça de la seva família va ser el que el va 

unir a la gastronomia, i els coneixements 

de la seva mare, l’escola que el va fer 

aprendre tot el que sap. La seva inquietud 

culinària s’ha mogut posteriorment per di-

versos cursets monogràfics, que l’han fet 

adquirir tècnica, oferint al Major Trenta Sis 

una “cuina tradicional i de producte” molt 

actualitzada. 

Per a ell, la cuina és una barreja d’art i 

ciència. Tal i com afirma, es necessita la ci-

ència per a conèixer com s’han de tractar 

els productes, i l’art o habilitat del cuiner 

per a poder plasmar la creació en un plat. 

“L’artista li dona el punt final”, assegura. Per 

això, explica, és essencial la sensibilitat del 

xef, doncs és precisament això el que fa que 

els bons restaurants siguin els millors. En 

aquest sentit, el Major Trenta Sis ha comp-

tat amb una menció a la Guia Michelin l’any 

2019, un fet amb el que el Manel es mostra 

molt agraït. La seva fita, afirma, omplir el 

restaurant cada dia.

D’altra banda, el xef pensa que el sector 

de la restauració està realment infravalorat. 

Sobretot pel que fa al personal de sala, que 

ha quedat desbancat amb el ‘boom’ dels 

cuiners, i la figura del cambrer ha perdut tot 

el reconeixement que tenia abans. A més, 

afirma que hi ha una falta de vocació profes-

sional dins el sector, doncs es tracta d’una 

feina que exigeix hores de sacrifici i flexibi-

litat davant la clientela. “Moltes vegades no 

es pensa en el comensal i això es nota”. Per 

això, recalca: “Tots ens hem d’esforçar per a 

què ens segueixin valorant més”.

La cuina del Manel es basa en la tempo-

ralitat del producte de quilòmetre zero. Als 

seus plats, intenta que es vegi reflectit tot 

el conjunt del Parc Agrari, que és per a ell 

el verdader producte estrella. Des de la car-

xofa fins als espàrrecs, les cireres i els tomà-

quets, incorpora una gran diversitat d’ali-

ments. Tal i com explica, els seus àpats es 

Als plats d’aquest 
restaurant s’intenta 
que es vegi reflectit 
tot el conjunt del Parc 
Agrari, que és per al 
Manel Armengol el 
verdader producte 
estrella

A dalt: façana i dues imatges 
de l’interior del restaurant. 
A baix, de’esquerra a dreta: 
amanida de burrata, gambes 
amb arròs negre, sardines 
marinades amb gelat de 
pebre vermell fumat i sopa 
de farigola
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RECEPTA MAJOR TRENTA SIS

1. En un cassó tirem l’oli i ofeguem la ceba a foc lent fins 

que quedi el més blanca posible. Quan sigui tova afegim 

la sal, el llorer, els claus d’olor, el pebre, el safrà i ho dei-

xem ofegar.

2. Quan agafi color, pugem el foc, afegim el vinagre i el dei-

xem que evapori totalment i reservem.

3. En una paella antiadherent fregim o planxem l’albergínia 

amb molt poc oli. Quan sigui cuita, en la mateixa paella, 

afegim les sardines al damunt de l’albergínia, per la part 

de la carn, de tal manera que la pell de la sardina quedi 

amunt.

4. A un costat de la mateixa paella calenta, afegim la ceba 

per a que s’atemperi i l’afegim al damunt de la sardina 

de tal manera que s’escalfi la part de dalt de la mateixa.

5. Amb una espàtula passem tota la construcció a un plat 

i decorem amb el micromezclum i les tàperes i afegim 

una cullerada del mateix oli de l’escabetx i sal gruixuda 

al gust.

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones

· 1 tall gruixut d’albergínia rallada

· 3 sardines filetejades sense espines

· 1 ceba de Figueres tallada a juliana gruixuda

· 1 cullerada petita de tàperes

· 1 pessic de micromezclum

INGREDIENTS

Ingredients  l’escabetx

· 1 pessic de safrà

· 1 fulla de llorer

· 4-5 grans de pebre negre

Sardines amb ceba escabetxada sobre llit d’albergínia

· 3 u. de claus d’olor

· 20 cl de vinagre blanc

· 15 cl d’oli d’oliva

basen en receptes tradicionals, més lleuge-

res i adaptades a les exigències de la cuina 

actual. El seu segell, assenyala, és la cuina 

del “xup-xup”, és a dir, els plats guisats com 

el bou i el fricandó. I amb el que més gau-

deix ell degustant, és amb un bon plat de 

‘callos’ o qualsevol verdura de l’horta.

Per al xef del Major Trenta Sis és essenci-

al la qualitat dels productes que s’ofereixen 

a la clientela. Per això, al seu restaurant no 

ofereix el clàssic menú diari, si no que apos-

ta per una carta del dia a dia amb producte 

fresc i per l’elaboració de menús adaptats 

a les peticions del client. Als migdies, tas-

tar la carta té un preu d’entre 25 i 35€ per 

persona, amb beguda a part. De la matei-

xa manera, s’ofereix un menú degustació a 

partir de 45€, que consta de tres primers 

plats, dos segons i dues postres. I pel que fa 

al menú infantil, es fan àpats a mida per als 

nens, des dels macarrons fins al peix des-

espinat.

En quant als hàbits alimentaris de la po-

blació, el Manel opina que la societat està 

bastant intoxicada pels productes precui-

nats i processats, que sempre són més ba-

rats d’adquirir.

En general, sosté, la gent està més pre-

disposada a invertir en telefonia o oci, però 

no en cuidar-se a sí mateixa, i això ho acaba 

pagant l’alimentació. I explica, de fet, que 

mai s’ha vist tanta intolerància ni al·lèrgies 

com avui en dia. “Tenim encara molt marge 

de millora”, afirma. 
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La cuina de l’Albert Mendiola, fonamentada en les 
receptes tradicionals, és molt reconeguda

RESTAURANT MARIMORENA (Sant Boi)
Direcció: Ronda de Sant Ramon, 151. Sant Boi de Llobregat

Telèfon: 936 306 606

Contacte/reserves: reservas@marimorena.es

Pàgina web: https://www.marimorena.es

Preu: Aquesta temporada, menú setmanal per 24€

Menú degustació de productes de temporada d’entre 30 i 40€

Marimorena de Sant Boi, “la cuina 
de l’àvia amb la mirada del net”

El paisatge al PLAT

mailto:reservas@marimorena.es
https://www.marimorena.es
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L’Albert Mendiola va topar amb la gastro-

nomia “per casualitat”. Va ser tot buscant 

una ocupació que el 1995 va entrar per 

primera vegada al món de la restauració. 

Aquell primer contacte va ser clau, doncs 

el va impulsar a endinsar-se en l’hostaleria, 

adquirint pràctica i treballant en diversos 

establiments. Ara, 28 anys més tard, el xef 

dirigeix el restaurant Marimorena, on afirma 

que es segueix formant dia a dia. 

Els àpats de l’Albert tenen els fonaments 

de la cuina catalana tradicional, però amb 

un toc modernitzat. A ell li agrada dir que 

és “la cuina de l’àvia amb la mirada del net”. 

El plat estrella del seu restaurant, assenyala, 

és el singular carpaccio d’ou ferrat. Ell, però, 

gaudeix molt tastant tota mena de receptes, 

des del peix fins el colomí silvestre. Segons 

afirma, “a través de la ciència es fa l’art”, per 

la qual cosa la cuina representa una barreja 

d’ambdós conceptes. Des de la recepta més 

senzilla ja hi tenen lloc certes reaccions quí-

miques que s’han d’entendre, i a això, asse-

gura, s’hi suma la idiosincràsia culinària que 

forma part de la nostra cultura.

El xef del Marimorena va ser premiat el 

2017 com a “Cuiner de l’Any” pel Fòrum Gas-

tronòmic, i va rebre el premi “Millor Trajectò-

ria Professional” de la mà de l’Escola Joviat 

d’Hoteleria. De la mateixa manera, ha estat 

guardonat amb el Premi Ciutat de Sant Boi 

i la Carxofa d’Or, atorgada pel mateix muni-

cipi. En aquest sentit, l’Albert se sent agraït. 

“Quan vaig començar al sector, els cuiners 

érem el pitjor, i ara som les ‘estrelletes’”. El 

xef, però, opina que la gastronomia en ocasi-

ons està sobrevalorada, sobretot en referèn-

cia als cuiners, a qui s’atorga un reconeixe-

ment molt gran en comparació a la resta de 

personal. Tot i així, afirma que està bé que 

la labor dins la cuina sigui ara més valorada.

A la cuina, l’Albert compta amb tot ti-

pus d’aliments del Parc Agrari. Ara, explica, 

no falten les maduixes i les cireres, que es-

tan de temporada. No obstant, la carxofa és 

l’estrella, i això es veu reflectit en diversos 

S’hi pot degustar un 
menú entre setmana, 
que consta de tres 
petits entrants com 
a degustació i tres o 
quatre segons per a 
escollir, amb un preu 
de 24€ (sense beguda)

A dalt: façana i interior del 
restaurant; Tataki de bonítol 
vermell. A baix, de’esquerra 
a dreta: amanida verda amb 
tirabecs, maduixes eco, 
sardina fumada i anxova; 
fideuà negre; romesquet de 
pollastre; i truita de carxofa i 
calçots del Parc Agrari amb 
pèsols eco
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RECEPTA MARIMORENA

1. Tallar la ceba vermella en juliana fina i deixar-la coberta 

de vinagre i les herbes durant mínim 24 hores.

2. Treure el tall de les fulles de col kale. Amanir la meitat de 

les fulles amb oli d´oliva i sal. Posar al forn a 100ºC durant 

13-15 minuts (fins que siguin ven cruixents).

3. L´altre meitat de fulles de col kale i els talls més verds 

del bròquil, posar-los a bullir en aigua i sal. Al cap de 3 o 

4 minuts, retirar ¼ part del bròquil i refredar en aigua i 

gel. La resta, deixar-la coure 5 o 6 minuts més. Refredar 

també amb aigua freda.

4. Esclafar amb una forquilla, el bròquil que hem bullit més 

estona. Amanir amb sal, el coriandre, el suc de mitja lli-

ma i el tomàquet picat a daus sense llavors i pell. Afegir 

part de la ceba envinagrada picada ben fina. Incorporar 

el bròquil que hem deixat més “al dente” a la massa de 

brocomole per trobar-nos els trossos.

5. Netejar el peix i filetejar. Extreure totes les espines.

6. Preparar una marinada amb el suc de la resta de llimes, 

la soja, el vinagre, l’oli de sèsam i el gingebre ratllat. Afe-

gir el peix filetejat i deixar coure al gust.

7. Col·locar en el plat el brocomole. A sobre disposar les là-

mines de Panagall. Acompanyar amb una mica de ceba 

vermella, la xip de col kale i la barreja de sèsam.

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones

· 1 bròquil

· 1 tomàquet

· 1 ceba vermella

· Vinagre

· 1 culleradeta d´orenga

· 1 culleradeta de Romaní 

INGREDIENTS

Brocomole Marimorena (Guacamole de bròquil)

plats, des d’una ‘royal’ de carxofa fins el ti-

ramisú. En aquest sentit, el restaurant ofe-

reix una varietat d’àpats i menús segons la 

temporalitat dels productes. Actualment 

s’hi pot degustar un menú entre setmana, 

que consta de tres petits entrants com a de-

gustació i tres o quatre segons per a escollir, 

amb un preu de 24€ (sense beguda inclo-

sa). D’altra banda, s’hi fan menús degustació 

molt variats, amb un preu que oscil·la entre 

els 30 i 40€. De fet, la temporada de desem-

bre a maig, s’elaboren dos tipus de menú 

degustació de carxofa, amb set plats dife-

rents per a fer-ne un bon tast. 

Pel que fa als infants, el restaurant comp-

ta amb diverses opcions d’àpats, adaptant-se 

als més petits. Tot i així, l’Albert manifesta que 

no es decanta pel típic menú infantil. “Els 

nens han de saber menjar de tot”, assevera. 

De la mateixa manera, opina que els hàbits 

alimentaris de la població encara han de mi-

llorar molt. Últimament hi ha més predispo-

sició a l’hora d’adquirir productes saludables 

i de proximitat, però subratlla que la gent 

prefereix invertir diners en altres coses abans 

que en menjar bé. “En termes d’alimentació 

busquem molt el preu, quan hauríem de 

buscar coses bones pel nostre organisme”.

· 1 culleradeta de Farigola

· 2 llimes

· 1 cullerada sopera de coriandre 

fresc picata

· 1 peça de peix de roca d’uns 500 gr 

(en aquest cas Panagall)

· 20 cl de salsa de soja

· 20 cl  vinagre d’arròs

· 1 cl d´oli de sèsam

· 1 tall d’arrel de gingebre fresc ratllat

· 3 fulles de col kale

· 1 cullerada sopera de llavors de 

sèsam torrat i sèsam negre
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CA
TA
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NA

El xef Óscar Manresa, del Kauai i que gestiona una desena 
de restaurants a Barcelona, ha consolidat un agradable 
restaurant a la pineda al costat de la platja amb salons 

independents per celebracions familiars i d’empresa

RESTAURANT CATALINA (Sant Boi)
Direcció: Carrer de Calafell, 21, 23, 08850 Gavà

http://catalinagavamar.com/reservas/

https://catalinagavamar.com/

35€

Catalina, dos espais gastronòmics 
a Gavà mar que es cola a les 

agendes de la ‘beautiful people’

El paisatge al PLAT
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En només un any, Gavà Mar ha consoli-

dat i millorat el magnífic espai natural a 

la pineda després d’haver-se adjudicat 

el xef Óscar Manresa la licitació de la con-

cessió municipal de les antigues Les Ma-

rines, una magnífica part de la pineda de 

litoral. Allà funciona com un tren Catalina, 

en homenatge a la mare del xef, del mateix 

nom. I al seu pare li ha dedicat el llibre “La 

Barbacoa” (Debat) perquè era comercial 

d’una marca d’aquests imprescindibles ins-

truments per preparar els aliments a el foc 

natural o a la brasa.

Situat al costat del popular Kauai, el res-

taurant de l’empresari es cola a les agen-

des de la ‘beautifiul people’ barcelonina 

i baixobregatina. L’empresari  Óscar Man-

resa  (Torre d’Alta Mar, Terraza Miramar i 

Casa Guinart, entre d’altres) gaudeix d’un 

espai tropical, meitat restaurant d’aire co-

lonial, meitat chill out berenador o aquesta 

casa a la platja que tots hem somiat, amb 

les seves heures, palmeres i porxos. El men-

jador és ampli, luxós, càlid i eclèctic, una 

cosa així com “mansió de Miami es fon amb 

maison de la Côte d’Azur”. Res a veure amb 

el gens menyspreable xiringuito Kauai, 

doncs juguen en categories diferents. Pi-

lota Catalina Nicole Manresa, filla d’Oscar, 

i a la cuina està Andrés Conde, que va ser 

cap de cuina del restaurant Tickets d’Albert 

Adrià, i moltes vegades es posa també Ós-

car a donar un cop de mà.

Óscar ha aprofitat la pineda i les ter-

rasses de Catalina per oferir un restaurant 

obert a la natura, mentre ultimava les obres 

de millora dels espais confrontants per a 

les celebracions de bodes i tot tipus d’esde-

veniments, tant familiars com d’empresa. 

Manresa comenta que Kauai va com un tir i 

fins ara no podia oferir suficients espais per 

a tanta demanda.

Tot és doble 
Tot en aquest espai privilegiat de la pineda 

de Gavà Mar és doble: doble cuina, dobles 

Óscar Manresa ha 
aprofitat la pineda 
i les terrasses de 
Catalina per oferir  
un restaurant obert  
a la natura en  
un espai tropical, 
meitat restaurant 
d’aire colonial,  
meitat chill out

Menjador interior del 
Catalina
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salons per menjar, dobles espais de terras-

ses, doble pàrquing. I tot convivint de forma 

independent però gaudint de la platja de 

dunes de Gavà i, sobretot, d’aquest microcli-

ma de la pineda, que suposa 4 graus menys 

de temperatura amb relació a l’exterior.

Amb l’espai d’esdeveniments de Catali-

na, es pot dur a terme festes en un ambient 

únic i que sorprendrà a tots els convidats. 

Cada racó guarda originalitat i una arqui-

tectura singular que el converteix en un 

concepte revolucionari que fa dels esdeve-

niments alguna cosa fora de sèrie. Els seus 

pins, maons exposats i la fusió de colors de 

la casona es convertiran en el centre d’aten-

ció per la seva excentricitat i misticisme.

La decoració dels esdeveniments poden 

ser de qualsevol estil. El lloc té zones especi-

als que es poden usar per a exercir-los com 

a bar, saló, menjador, pista de ball, habita-

ció de la núvia i un increïble túnel de llums 

en el qual es pot muntar una taula imperial 

per cent comensals o celebrar un còctel per 

a 200 persones. El saló interior permet 300 

persones en format banquet, mentre que 

en format còctel són el doble, 600 perso-

nes. L’espai pot ser per menys comensals, 

ja que permet compartimentar-ho mitjan-

çant portes corredisses. Quant a la terrassa, 

permet un banquet per a 300 persones i en 

format còctel 700 persones Per a aquells 

que vulguin celebrar el còctel sobre la sor-

ra de la platja, Catalina té un acord amb el 

xiringuito Salvatge Arena. Està tot pensat. 

Fins i tot, prèvia autorització de la direcció 

general de Costas, els nuvis es poden casar 

sobre la sorra de la platja i una catifa els por-

tarà a ells i els seus convidats al banquet. 

Un estiu a Gavà
Óscar Manresa diu que es passarà l’estiu 

entre Catalina i Kauai perquè gaudeix de 

Gavà i Catalina, tot s’ha de dir, funciona a 

tope. Al Catalina, pot menjar-se més que 

bé per un preu raonable (les cinc opcions 

arrosseres es mouen entre els 22 i els 33 

euros), però si ens animem, podem brin-

dar amb xampany i menjar ostres fins a dir 

Catalina té aquest espai reservat 
pels clients que esperen taula

L’ambient dels  
sopars és romàntic

El restaurant Catalina està 
envoltat de terrasses
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prou. El quintet de l’hidrat es mou entre 

sucoses combinacions, totes amb producte 

de qualitat: arròs de calamar i rap; negre de 

bacallà i cocotxes; de ploma Ibèrica Joselito 

amb trompetes de la mort; de verdures de 

temporada i caldós de llamàntol.

La vedette és, no obstant això, el turbot 

a peça sencera per compartir que presideix 

una de cada tres taules. Servit en platera 

amb les seves patates i cuinat a la mane-

ra Guetaria, la cocció és perfecta i resumeix 

molt bé en quin punt exacte es mou la cui-

na dels restaurants del xef barceloní. Com-

parteixen carta opcions de carn cuinada a 

la brasa amb variades guarnicions a escollir 

i una selecció de cocottes. Abans, cal obrir 

boca amb les fritades, el  picoteo  del mar 

(amb els suaus musclos cuinats en fi Tio 

Pepe) o elaboracions visuals i bones recol-

zades en el vegetal (aquí mana la tècnica 

de gent que en sap, com  Andrés Conde, 

cap de cuina), com el gaspatxo de jala-

peños o l’addictiva ensaladilla  russa coro-

nada amb king crab (cranc vermell gegant).

El celler es troba a l’altura del lloc, amb 

referències catalanes per onsevulla i algu-

nes concessions al vi internacional de la 

més alta qualitat (150), que Nicole, formada 

com a sommelier, té per la mà i sap reco-

manar. Per a postres, deixeu-vos sorpren-

dre per qualsevol de les recomanacions o 

allargueu la sobretaula

En Catalina lo millor és començar amb 

un pica-pica, en el qual no cal oblidar de-

manar el tàrtar de tomàquet, síndria i ma-

duixes (16 €). Per a dues o tres persones, 

molt recomanable el “chuletón”, raça Friso-

na, de 45 dies de maduració (60 €) fet a la 

brasa, o l’espatlla farcida de pedrer, bolets 

de temporada i tòfona, també per a dues 

o tres persones (58 €). Els arrossos són tots 

molt bons, com el de calamar i rap (22 €) o 

el negre de bacallà i kokotxes (21 €). Les co-

pes, millor prendre-les entre els pins.

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: tàrtar de tomàquet, 
síndria i maduixes; bolets 
a la brasa; hamburguesa 
de vedella de ramaderia 
sostenible amb foi a la brasa 
i ceba confitada; tot tipus de 
carns servides sobre roques 
volcàniques; a taula pots 
donar una mica de punt més 
a la carn a la brasa; ipPostres 
sorprenents
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El descubrimiento del fuego supuso 

un cambio radical para la humani-

dad. Ahora se diría que fue disrupti-

vo, más que la máquina de vapor que pro-

vocó la revolución industrial o la llegada de 

internet, dado que con el fuego la humani-

dad escaló puestos en la pirámide alimen-

taria y, sobre todo, dejó de comer crudo. 

Hace 1,6 millones de años la gastronomía 

no era demasiado sofisticada, pero con el 

libro “La barbacoa” (Debate) el lector pue-

de llegar a ser un maestro del fuego, de las 

leñas, los carbones y, sobre todo, doctorarse 

en la milenaria forma de cocinar las carnes. 

Las barbacoas, como las bicicletas, son para 

el verano. 

Óscar Manresa nació en la Barcelone-

ta, entre pescadores, y su padre trabajaba 

para una marca de barbacoas, por lo que 

su familia vivía entre brasas. El señor Man-

resa tanto se iba a cocinar a las etapas de 

la Vuelta a España, parando cuando lo 

hacían los ciclistas, como acudía a una 

feria de muestras o una fiesta mayor. Por 

lo tanto, la relación con las barbacoas del 

chef y empresario gastronómico propieta-

rio del Kauai en Gavà y ahora también de 

la adyacente Catalina (antiguo Las Marinas) 

no es nada oportunista. Todo lo contrario: 

reconoce que el libro le ha permitido “re-

conectar con mi ancestro” y ofrecer a todos 

la oportunidad de jugar con el fuego para 

descubrir los placeres de la comida a la bra-

La guía definitiva para 
ser un maestro de las 
barbacoas y no ‘dar la brasa’

per J. C. V.

En la obra publicada por Debate se aviva el fuego, nuestro aliado 
desde hace 1,6 millones de años, con la revelación por parte del 
chef Óscar Manresa de ingredientes secretos, conocimientos 
básicos y sugerencias para conseguir el resultado perfecto

sa. Una fórmula ideal para compartir en ve-

rano con familia y amigos.

El libro es una guía práctica para prin-

cipiantes en el uso de la brasa. Para que se 

les dé bien (la brasa). Sus autores, además 

de Óscar Manresa, el periodista Toni García 

y el fotógrafo Xavi Torres-Bacchetta; no han 

querido ser estrictos, ni pesados, ni dedi-

car 16 páginas a los tipos de leña y 32 a los 

carbones, “porque no es esa la misión del 

libro La barbacoa”, confesaron este miér-

coles durante la presentación en la pineda 

del restaurante Catalina, de Gavà, ante una 

imponente Josper, la major máquina para 

controlar el fuego de una barbacoa. En sus 

páginas de gran formato, la editorial De-

bate y sus autores sólo pretenden que cu-

Oscar Manresa en acció com 
a rei de la brasa davant d’una 
barbacoa Josper
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alquiera se las pueda dar de chef con sus 

colegas, que cualquiera pueda cocinar un 

chuletón con garantías, que todo el mundo 

sepa cómo se maneja una llama. “Si al final, 

o al principio, o justo a la mitad, una sola 

persona cocina algo bueno por mi culpa (o 

nuestra), me (nos damos) por satisfechos”, 

apostillan los autores.

Qué hacer con el fuego?
La barbacoa, básicamente, es un libro so-

bre el fuego, más concretamente sobre qué 

hacer con él, alejado de cualquier evidencia 

técnica o científica. Por tanto, no es un libro 

pragmático, ya que para aprender a encen-

der un fuego, el lector tendrá que recurrir a 

su sapiencia. Óscar Manresa y Toni García 

conjugan en sus páginas aromas, tempera-

turas, leñas y carnes relacionadas con el fue-

go porque éste es un elemento básico para 

aprender a cocinar algunas de las mejores 

manjares que un carnívoro pueda probar.

“En este libro hay toda clase de comidas 

y el lector se puede complicar la vida tanto 

como quiera. Cada plato tiene su propio tru-

co y nadie llega a la perfección la primera vez 

(si este fuera el caso, búsquenos y quizás po-

dremos ayudarle, que diría Hannibal Smith, 

de El equipo A) “, comenta Manresa. Y añade: 

“Lo mejor es cocinar tan a menudo y con tan-

ta energía como se pueda para todo aquel 

que se preste a ello. Llegado cierto nivel de 

experiencia, las cosas saldrán solas y podre-

mos por fin hacernos el pijo, que es a lo que 

aspira cualquier que cocine para terceros “.

Conjugado con el humor de Toni García 

y acompañado de las fotografías de Xavi 

Torres-Bacchetta, el libro ofrece una serie 

de recetas que desentrañan los detalles de 

una ciencia que va más allá de una simple 

brasa. El libro explica desde qué carne ele-

gir hasta llegar a su punto exacto de jugosi-

dad, la salsa con la que macerar, el maridaje 

perfecto, la combustión o los acompañami-

entos. Y se hace un recorrido por las dife-

rentes carnes de vacuno, cerdo, cordero, 

aves y un bonus track para tratar el lomo de 

corzo, la brocheta de langostinos y la piña.

La barbacoa no només és per 
la carn: a dalt, broquetes de 
gambes farcides preparades 
per anar al foc. A baix i a la 
dreta, a Catalina les carns 
són per compartir entre 2 o 3 
persones
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L’À
PA

T

RESTAURANT L’ÀPAT (MOLINS DE REI)
Direcció: Carrer del Carril, 38. Molins de Rei

Telèfon: 93 668 05 58 / 627 011 490

Contacte/reserves: restaurantlapat2000@gmail.com

Pàgina web: https://www.restaurantlapat.cat 

Preus: Carta variable per mitjana de 40€ 

 Menú degustació d’arrossos per 45€

 Menú degustació de plats emblemàtics per 45€

L’Àpat de Molins de Rei,  
on reina l’artesania i la dedicació

El paisatge al PLAT

La del Joan és una “cuina de mercat” 
fusionada amb la gastronomia catalana

Els germans Joan i 
Esther Fernández de 

l'Apat de Molins de Rei

mailto:restaurantlapat2000@gmail.com
https://www.restaurantlapat.cat
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El Joan Fernández sempre havia mostrat 

predilecció per la cuina, un caràcter 

que venia marcat per la tradició fami-

liar en l’ofici de la restauració. Des de la ta-

berna dels seus pares fins als coneixements 

culinaris de la seva àvia, el xef de l’Àpat 

sempre va estar impregnat d’aquest taran-

nà, que el va fer abandonar la seva professió 

i llençar-se de ple dins l’hostaleria. Després 

de diversos anys i de formar-se en alguns 

cursets, el Joan i la seva germana Esther 

van tornar a donar vida a la tradició, obrint 

les portes del seu restaurant l’any 2000.

Per al xef, la cuina és una barreja que 

implica molt més art que ciència. “Per a no-

saltres és una labor molt artesanal, perquè 

ho elaborem tot”, afirma. Les seves receptes 

es basen en una “cuina de mercat” que es 

fusiona amb la gastronomia catalana, on la 

temporalitat del producte és la protagonis-

ta. Els seus àpats, doncs, es fonamenten en 

un estil casolà que va variant tot seguint el 

ritme de la temporada. Per això, el Joan as-

severa: “No tenim un plat característic. To-

quem una mica de tot, però ho fem tot bé”. 

Pel que fa a la percepció general res-

pecte a la gastronomia, el Joan pensa que 

de vegades la cuina està sobrevalorada. En 

certa part, assegura, els xefs són com “es-

trelletes” a qui se’ls atribueix molt reconei-

xement, i “hi ha moments que sembla que 

tot marxi de lloc”.

A la seva cuina, productes com el bacallà 

i els cigronets de pedrós són molt valorats. 

Tot i així, el que reina són les diverses verdu-

res i fruites del Parc Agrari, que són el se-

gell del restaurant. I particularment ho és la 

carxofa, que sempre triomfa. De la mateixa 

manera, al Joan li fa especial il·lusió comp-

tar amb els pèsols de la floreta del Mares-

me, cultivats a Molins de Rei per la gent de 

Can Fisas. I pel que fa a les seves preferèn-

cies, el plat que més gaudeix degustant és 

l’arròs en totes les seves variants, des del 

caldós fins al rissotto. 

A l’Àpat no hi ha el convencional menú 

diari. En aquest sentit, el restaurant aposta 

per una carta variada i de producte fresc, 

amb un preu mitjà de 40€ entre un primer 

plat, un segon i les postres. De manera pun-

Per al xef, la cuina 
està de vegades 
sobrevalorada, i “hi ha 
moments que sembla 
que tot marxi de lloc”

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: façana i interior del 
restaurant L’àpat; bacallà 
amb ou poché, puré de 
patata, donostiarra i allioli de 
codony; milfulles de fresons 
i nata; carpaccio de pop 
a l’estil gallec; i tarrina de 
sardines marinades i pebrot 
del piquillo
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RECEPTA L’ÀPAT

1. Si la tripa de bacallà és salada, deixar-la en remull amb 

aigua un dia a la nevera. 

2. Netejar la tripa i coure-la en una olla des d’aigua en fred 

fins que bulli, parar el foc i deixar refredar.

3. En una cassola d’alumini negre posar l’oli i enrossir la 

ceba. Saltar la tripa cuita i tallar-la a tires.

4. Afegir el vi blanc i deixar evaporar.

5. Afegir la farina d’arròs i barrejar.

6. Afegir l’aigua de cocció de la tripa de bacallà.

7. Fer una picada amb l’all i les ametlles, deixatar i afegir a 

la cassola. Coure 10 min.

8. Un cop fet el guisadet de tripa, afegir els pèsols dintre i 

ofegar 5 min.  

9. Al moment d’emplatar, llençar la botifarra tallada a daus. 

Amanir amb l’oli de menta (infusionar la menta amb l’oli 

a baixa temperatura).

PREPARACIÓ

Pèsols de la floreta de 
Can Fisas, tripeta de 
bacallà i botifarra negra 
de Cal Cardús

tual, però, s’ofereixen menús temàtics. Per 

exemple, a la temporada de carxofa es fa un 

menú especial a 35€ (amb beguda a part). 

Pel que fa als menús degustació, n’hi ha dos: 

un menú de tast d’arrossos, i un de plats em-

blemàtics del restaurant, on es fa una petita 

mostra de diverses receptes característiques. 

Ambdós inclouen beguda i postres, i tenen 

un preu de 45€. I per als infants, el restaurant 

té plats preparats que s’adapten a les seves 

peticions, com uns bons macarrons.

En aquest sentit, el Joan assegura que 

si els macarrons porten carn bona i un so-

fregit, tal i com es fa a l’Àpat, serà sempre 

una bona opció per als nens. D’altra banda, 

en línies generals, el xef creu que encara 

falta recórrer camí per a assolir uns hàbits 

alimentaris saludables dins la societat. Tot 

i així, assenyala que la gent cada vegada fa 

més esforços per a aconseguir-ho. “Cada 

cop es fan més plats que són igual de bons 

que sans”.

INGREDIENTS

Ingredients per a 4 persones

· 400 g de pèsols pelats

· 250 g de guisadet de tripeta bacallà 

· 100 g de botifarra negra

· unes fulles de menta fresca

Ingredients per al guisadet de tripeta de bacallà

· 25 g d’oli d’oliva verge extra

· 300 g de ceba tendra

· 250 g de tripa bacallà

· 12 cl de vi blanc

· 8grs farina d’arròs

· 375cl aigua cocció tripa

· 1 gra d’all sec

· 8 ametlles torrades



55BENVINGUST

PL
AT

S

RESTAURANT PLATS (CORNELLÀ)
Direcció: C/ Mossèn Joaquim Palet, 5. Cornellà de Llobregat

Telèfon: 93 377 77 57

Pàgina web: http://www.platscornella.net 

Preus: Menú diari per 19’50€

 Menú degustació per 49’50€

Plats de Cornellà, una barreja 
d’alquímia i imaginació

El paisatge al PLAT

El Xavier Llanos elabora  
una “cuina creativa de mercat”

http://www.platscornella.net
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E l Xavier Llanos fa especial esment en la 

seva àvia, cuinera, que va venir a treba-

llar a Barcelona des de Sòria. Ell recorda 

que des de petit, a casa, ja sentia predilecció 

per la cuina i el seu funcionament. Aquest 

desig es va materialitzar aviat, iniciant els 

seus estudis d’hostaleria a l’Escola Hofmann 

i adquirint la primera experiència en una 

pizzeria de Cornellà. Finalment, junt amb la 

seva dona, l’any 2005 donava vida i nom al 

restaurant Plats. “El que més m’agrada és 

veure la cara del client, la família o els amics 

quan proven els meus plats”, afirma.

El xef de Plats explica que la seva és una 

“cuina creativa de mercat”. Tal i com as-

senyala, es basa en la creació a partir d’ali-

ments de quilòmetre zero, amb els quals es 

“desenvolupa un producte, donant-li un gir 

a la cuina”. Per això, assegura que la cuina 

és “una alquímia”. El Xavier no té un plat es-

trella, sinó el que ell denomina els seus “in-

gredients fetitxe”: el foie i els peus de porc, 

dos imprescindibles que no poden faltar. Pel 

que fa als productes de proximitat del Parc 

Agrari, la carxofa és essencial, i de tempora-

da, les cireres adquireixen el protagonisme. 

Però, particularment, el xef confessa que té 

debilitat per qualsevol plat fet a la brasa.

Per al Xavier, la gastronomia a l’actualitat 

s’ha fet més elitista, i l’abundància d’infor-

mació en aquest sentit ha fet que tot plegat 

estigui sobrevalorat. La pandèmia, tot i les 

conseqüències que ha comportat, ha servit 

per a “posar els peus a terra”, de manera que 

s’ha après a “cuidar més els productes i no 

fer coses tan supèrflues”. Actualment, Plats 

ocupa la posició 46º a la guia de restaurants 

d’Espanya a El Tenedor, i la 7º a la guia de 

l’AGT dels 50 millors restaurants del Baix Llo-

bregat. A més a més, ha obtingut el Premi 

Ciutat de Cornellà pel seu treball.

El restaurant Plats elabora un menú set-

manal que varia cada dia, adaptant-se als 

productes. El menú té un preu de 19’50€, i es 

composa d’un primer plat, un segon i unes 

postres. També s’ofereix un menú degusta-

ció divers cada mes, que es fa dijous i diven-

dres a la nit i tota la jornada del dissabte, i 

que també es pot demanar per a emportar. 

Aquest consta de nou plats diferents i té un 

Per al xef,  
la gastronomia  
s’ha fet més elitista,  
però la pandèmia  
ha servit per a  
“posar els peus  
a terra”

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix: interior del restaurant 
Plats; arròs de tomàquet 
de penjar amb gambes i 
allioli; corvall a l’andalusa 
amb escabetx de guatlles i 
verdures; foie i mandarina; 
i foie amb escabetx d’ànec, 
parmesà i rúcula
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RECEPTA PLATS

1. Envaseu en una bossa de buit el manat de menta amb l’oli 

d’oliva suau, en una altra bossa de buit envaseu la papada 

amb una mica de sal. Coure aquesta última 12 hores a 70 

ºC en un Ronner, quan falti una hora per finalitzar el temps 

introduir la bossa amb l’oli i menta al circulador d’aigua. Un 

cop finalitzat el temps refredar ràpidament i reservar. 

2. Diluir l’alginat en 1 litre d’aigua i reservar mínim 12 hores.

3. En dos cassos diferents sofregir per separat les botifarres 

(blanques i negres). Un cop cuinades reservar una mica 

de cadascuna per a la següent elaboració.

4. Afegir a cada cassó una mica de brou de pollastre i tritu-

rar, fins a aconseguir un puré fi.

5. Pesar el puré de botifarra i afegir-hi el gluconolactat (2 

grams per cada 100 grams de puré). Introduir en una mà-

nega per separat i sobre l’alginat elaborar els esfèrics de 

botifarra, rentar en aigua i reservar en una mica de brou.

6. En un cassó daurar la ceba tendra i l’all tendre, un cop 

escalfats afegir les botifarres reservades abans de l’elabo-

ració dels esfèrics, mullar al vi ranci i afegir el tomàquet 

fregit i 200 grams de faves, cuinar 5 minuts i afegir el brou 

fins a cobrir coure 10 minuts. Triturar, colar i reservar.

7. En una paella daureu uns daus de papada i reserveu, en 

aquesta mateixa paella afegiu-hi una mica d’oli de menta 

i salteu la resta de faves.

8. Preparació sobre el plat: En un plat fondo disposar al 

fons la crema de faves, a sobre les favetes saltejades amb 

l’oli de menta i per acabar els esfèrics de botifarra al cos-

tat dels daus de papada. Decorar unes flors de faves i 

menta.

PREPARACIÓ

Faves a la catalana amb 
botifarra negra

preu de 49’50€ (amb beguda a part). Pel 

que fa als infants, no hi ha un menú infan-

til, però el xef assegura que es cuida molt al 

client, elaborant plats acomodats a les ne-

cessitats dels nens.  

En aquest sentit, el Xavier expressa que hi 

ha molts nens que s’atreveixen a tastar plats 

diferents, però que “se’ls ha d’acostumar de 

petits a la gastronomia i a provar coses”. En 

línies generals, pensa que la gent segueix 

uns hàbits alimentaris més bons que abans. 

La població, assenyala, valora molt més el 

producte de proximitat i ben fet, i s’està ad-

quirint l’hàbit de cuinar més a casa.

INGREDIENTS

Ingredients per a 4 persones

· 300 g de botifarra negra

· 300 g de botifarra blanca

· 200 g de papada

· 2 cebes tendres

· 4 alls tendres

· 50 g de tomàquet fregit

· 500 ml de brou de pollastre i pernil

· 200 ml d’oli d’oliva suau

· 1 manat de menta

· 50 ml de vi ranci

· 7 g d’alginat

· Gluconolactat

· 500 g faves pelades
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FO
LL

IA La cuina del Jo 
Baixas és “actual i de 
temporada”, basada 
en l’experimentació 
a partir del producte 

de proximitat

RESTAURANT FOLLIA (SANT JOAN DESPÍ)
Direcció: Carrer de la Creu d’en Muntaner, 17. Sant Joan Despí

Telèfon: 93 477 10 50

Contacte/reserves: follia@follia.com

Pàgina web: https://follia.com 

Preus: Follia de Pot – Carta per preu mitjà de 30€

             Follia – Menú ‘Seny’ per 50€

                           Menú ‘Rauxa’ per 70€

                           Menú ‘Follia’ per 88€

Follia de Sant Joan Despí,  
una mirada intuïtiva que juga 

amb els sentits

El paisatge al PLAT

mailto:follia@follia.com
https://follia.com
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El Jo Baixas afirma que el que el sedueix 

de la cuina és l’aprenentatge constant. 

L’any 1982 va entrar per primera vegada 

al sector de l’hostaleria, de la mà del bar 

que van obrir els seus pares a Sant Joan 

Despí. A partir d’allà, explica, va començar 

a experimentar el goig i el delit de la 

gastronomia. El seu coneixement radica en 

el que ha après de casa al llarg dels anys, i és 

tot aquest conjunt el que l’ha portat a obrir 

les portes del restaurant Follia l’any 2003.

La cuina del Jo és “actual i de temporada”, 

basant-se en l’experimentació i el joc per a 

crear àpats diferents a partir del producte 

de proximitat. Tal i com assegura el xef, és 

una cuina que “va canviant i evolucionant”, 

capaç de donar múltiples vides als seus plats. 

Per a ell, la cuina inclou tant art com ciència, 

i això es veu reflectit en el que anomena 

dues “versions”. “Hi ha cuiners més exactes, 

com els que es dediquen a la pastisseria, i 

d’altres més intuïtius”. Ell, assegura, pertany 

definitivament al segon tipus.

El símbol del restaurant, apunta, és 

l’anomenat ‘Menú al revés’, un conjunt de 

plats fonamentats en la tècnica de l’enganya-

ull, que es presenten al client amb la intenció 

de jugar amb els seus sentits. Un exemple 

d’això són els ‘bombons de botifarra negra’ 

o la ‘botifarra desfeta en xurro’, un plat que 

es serveix simulant l’efecte de la xocolata 

desfeta. No obstant, i deixant de banda 

l’experimentació, el Jo confessa que sent 

debilitat pels plats que cuina la seva mare, 

des de l’escudella fins al soufflé de patates 

amb formatge.

El xef del Follia pensa que la gastronomia 

es caracteritza de vegades per un “teatre 

innecessari”, en el que “es fa un gra massa” 

de segons quines personalitats. Envers això, 

assenyala que al sector “hi ha gent molt bona 

de la que no se’n parla mai”. En aquest sentit, 

el Follia ha comptat amb una menció a la 

Guia Michelin de restaurants.

El restaurant està dividit a partir de dues 

concepcions de la cuina: la sala del Follia, on 

s’ofereix al client sublims menús degustació, 

i el Follia de Pot, una creació més informal 

i divertida, que ofereix el tast de “tapes 

innovadores” i diversos “platillos” al celler de 

l’edifici. El Follia de Pot, doncs, disposa de 

menú informal i carta, amb un preu mitjà de 

30€ per persona (amb beguda inclosa). Pel 

que fa als menús degustació, el Follia n’ofereix 

tres de ben diversos: el ‘Seny’, amb un preu de 

50€, el ‘Rauxa’ per 70€, i el ‘Follia’ per 88€, tots 

El Jo Baixas assenyala 
que al sector de la 
gastronomia es fa de 
vegades “un teatre 
innecessari”, mentre 
que “hi ha gent molt 
bona de la que no se’n 
parla mai”

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: exterior i sala interior 
del Follia; fals risotto de 
patata i ceps amb llagostí i 
bacó; foie mig cuit, ametlla, 
té i cabell d’àngel; tonyina 
amb parmentier de patata; i 
bombons salats
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RECEPTA FOLLIA

1. Bullir les patates amb pell. Un cop cuites pelar-les.

2. Bullir les bledes senceres, reservant els tronxos de co-

lors, a foc viu i el temps just perquè no perdin el color 

verd. Escórrer i triturar amb la thermomix amb les pata-

tes, sal i pebre blanc. Afegir la mantega a daus.

3. Coure els ous a baixa temperatura o escalfats.

4. Bullir els tronxos de colors tallats iguals.

5. Posar l’ou en un plat soper, cobrir amb el puré de bledes 

i patates i adornar amb els tronxos.

6. Escalfar al forn i ratllar la trufa per sobre.

PREPARACIÓ

Ingredients per a 6 persones

· 1 kg de bledes verdes i de colors

· 2 patates
· 100 g de mantega

· 6 ous
· Trufa

· Sal i pebre

INGREDIENTS

Les bledes amb 
patates que tots 
voldríem que ens 
fes la mama

tres composats per diversos aperitius, primers 

plats, segons, i postres. Tots els menús, explica 

el Jo, van variant segons la temporada, 

acomodant-se al ritme dels productes de la 

terra, i incorporant aliments del Parc Agrari 

com la carxofa i els espàrrecs blancs.

Pel que fa als nens, el restaurant no 

compta amb un menú infantil, però 

s’elaboren plats adaptats als infants. Tot 

i així, el Jo explica que intenta “fugir” de 

plats tòpics com l’escalopa. “Ens agrada 

que els nens mengin de tot”, apunta. De la 

mateixa manera, el xef creu que, en general, 

els hàbits alimentaris de la població no són 

bons. El nivell de gastronomia, és baix, i això 

es tradueix en una visió “poc crítica” de la 

gent. “No es valora que els productes siguin 

frescos, de temporada, i només es mira el 

preu”, opina. Tot i així, afirma que poc a poc 

s’està millorant, i està apareixent un públic 

més reflexiu en aquest sentit.una varietat 

d’àpats de la cuina més rústica. És per això 

que, com a membre del col·lectiu Sabors de 

l’Horta, incorpora a la seva cuina productes 

com les carxofes i els calçots. I sobretot a l’es-

tiu, no pot faltar el tomàquet del Parc Agrari. 

Carrillo, que també fa una aposta per lo natu-

ral, confessa finalment que el que més gau-

deix degustant és l’amanida de gambes amb 

vinagreta, un àpat molt fresc per a l’estiu.
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CÈ
NT

RI
C 

GA
ST

RO La Susana Aragón 
és una “cuinera de 
territori” a favor 
del ‘slow food’

RESTAURANT CÈNTRIC GASTRO (EL PRAT)
Direcció: Pl. Catalunya, 39-41 (C. Lleida). El Prat de Llobregat

Telèfon: 93 379 56 00 

Contacte/reserves: hola@centricgastro.com

Pàgina web: https://centricgastrobar.com 

Preus: Menú d’arrossos per 19’90€

            Menú migdies per 12’95€

            Menú infantil per 5’90€

CèNTRIC Gastro d’El Prat,  
una aposta decidida  

pels tresors de la terra

El paisatge al PLAT

mailto:hola@centricgastro.com
https://centricgastrobar.com
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La Susana Aragón va saber que la cuina 

era la seva passió ara fa 20 anys. Aquesta 

devoció, tot i que es remuntava a molt 

temps enrere, va florir per primera vegada 

a l’Ona Nuit, un projecte que la xef va obrir 

junt amb la seva parella, l’Óscar. Anys més 

tard, al 2010, donava llum a una altra inici-

ativa apassionant, el restaurant CèNTRIC 

Gastro, un gran espai situat a la Plaça Cata-

lunya d’El Prat. La xef, que ha complemen-

tat la seva formació a l’Escola Hofmann, es 

considera una autodidacta dins la gastro-

nomia. “He creat la meva cuina com jo l’en-

tenc”, declara.

“Cada vegada més sóc una cuinera de 

territori”, afirma la Susana, que considera es-

sencial donar valor al patrimoni agrícola de 

la comarca i de la seva ciutat, El Prat. Per això, 

la seva és una cuina de ‘slow-food’, basada 

en l’ús de productes ecològics, sostenibles 

i de proximitat, on es valora la temporalitat 

dels aliments i s’intenta que el productor si-

gui sempre l’aliat. De fet, tal i com assenyala 

la xef, el logotip del CèNTRIC Gastro és una 

cresta de pollastre pota blava, doncs es pro-

cura transmetre aquest valor al públic. Per a 

ella, la cuina té una gran part de ciència, es-

sencial per a entendre com es transformen 

els productes i els seus nutrients, però sense 

perdre mai la mirada artística.

El CèNTRIC Gastro es caracteritza per 

dos productes estrella: l’emblemàtica car-

xofa del Parc Agrari i el pota blava d’El Prat. 

La carxofa, explica la Susana, és molt bus-

cada entre la clientela, doncs aquest any el 

restaurant ha adquirit quatre tones de pro-

ducte. Amb la versatilitat que marca aquest 

aliment, s’elaboren una desena de versions 

diferents de plats, d’entre els quals triomfa la 

nomenada tempura de carxofa. D’altra ban-

da, el confit de pollastre pota blava de la xef 

va estar guardonat com a Plat Favorit dels 

Catalans 2017, de la mà de la revista Cuina. 

El CèNTRIC Gastro ofereix dues fórmu-

les diàries. La primera proposta és un menú 

d’arrossos ecològic, que té un preu de 19’90€. 

L’altra és una fórmula de migdies de dilluns a 

divendres, que consta d’un entrant, un segon 

plat i les postres, amb un preu de 12’95€ amb 

aigua i pa. Entre els àpats sempre s’inclouen 

opcions vegetarianes, així com plats variats 

de carn i peix. I per a no oblidar-se dels in-

fants, el restaurant ofereix quatre formats de 

menú, que compten amb vedella ecològica, 

macarrons, pollastre, o peix arrebossat, amb 

un preu de 5’90€ (amb postres i beguda).

La xef assenyala que 
“avui en dia comprem 
productes que no 
ens fan falta i el preu 
mediambiental que 
paguem és molt alt”

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: terrassa exterior del 
restaurant Cèntric Gastro;
arròs melós de carbassó del 
Parc Agrari; croquetes de 
pota blava; niu de patates, 
ou feliç, xips de carxofa Prat 
i bacó eco; fideuà de calamar 
de platja i gamba vermella; 
ceviche de bacallà, textures 
de blat i confitats
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RECEPTA CÈNTRIC GASTROBAR

1. Pelem les Carxofes Prat.

2. En un cassó amb AOVE i all, confitem els cors de les car-

xofes durant 1 h. a 100 º. Reservar.

3. Preparem un brou amb les verdures i les fulles de les car-

xofes Prat (1h. a foc mitjà)

Colar. Afegir el miso y barrejar. Reservar.

4. Picar els alls tendres i les tiges de la Carxofa Prat, ofegar 

tot junt en la paella.

Salpebrar i afegir el mató, barrejar bé i deixar refredar.

5. Omplir les oblees de gyoza. Segellar a la paella, afegir el 

brou fins a cobrir-les i cuinar 3-4 min.

6. Segellar els cors de Carxofa Prat per la part de les fulles, 

tallar i emplatar juntament amb les gyozas i el brou.

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones:

· 4 Carxofes Prat

· 2 pastanagues

· 1 ceba

INGREDIENTS

Trilogia Carxofa 
Prat: Cor, Tija, Fulla

La xef considera imprescindible comen-

çar a agafar consciència sobre l’ús que fem 

dels aliments. Sobretot, aprendre que els 

productes tenen una temporalitat especí-

fica, i que no es pot menjar de tot durant 

tot l’any. “Avui en dia comprem productes 

que no ens fan falta i el preu mediambi-

ental que paguem és molt alt”, apunta. La 

Susana, que va créixer amb la seva àvia ma-

laguenya, va aprendre a valorar l’aliment 

que dóna la terra, pel que per a ella el millor 

àpat és un bon plat de llenties. En aquest 

sentit, reflexiona, s’haurien de repensar els 

hàbits alimentaris de l’actualitat, i tornar a 

la cuina d’abans, a “la de les nostres iaies”, 

perquè això “és salut”. 

Per a ella, la societat està molt allunyada 

de seguir una dieta adequada. “El mercat 

ens dóna coses terribles que venen com 

productes saludables, i no ho són pas”. En 

aquest sentit, explica, els restaurants estan 

ajudant a transmetre aquesta aposta pel 

producte sa i variat, i això és el millor del 

Parc Agrari. A la seva cuina, per exemple, 

no falten els tomàquets, ni l’albergínia, ni el 

meló del Parc.

· 1 nap

· 1 xirivia

· ½ manat d›alls tendres

· 200 g de mató

· 250 ml d’oli d’oliva Verge Extra (AOVE)

· 1 ml de miso

· 1 all

· 12 oblees de gyozas
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RESTAURANTE 33RD GASTROBAR  
(ESPLUGUES DE LLOBREGAT)
(Datos de Hotel Abba Garden) 

Dirección: C/ Santa Rosa, 33. Esplugues de Llobregat

Teléfono: 93 503 54 54

Contacto/reservas: garden@abbahoteles.com

Página web: https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-gar-

den-hotel/gastrobar.html

Precios: Menú diario por 18’50€

               Menú infantil por 13€

33rd Gastrobar, desconexión y 
degustación con firma propia

El paisatge al PLAT

La cocina de Kiku Ventura se define como “mediterránea 
y de autor”, con una base de productos de proximidad

mailto:garden@abbahoteles.com
https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-garden-hotel/gastrobar.html
https://www.abbahoteles.com/es/destinos/abba-garden-hotel/gastrobar.html
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“La cocina me encontró a mí”, explica 

Kiku Ventura, el chef de 33rd Gas-

trobar. Con 16 años empezó en el 

mundo de la hostelería, trabajando como 

camarero, sin saber qué rumbo iba a tomar 

finalmente. Aquello lo llevó a una cocina 

de Sant Cugat, donde aprendió los funda-

mentos de la cocina francesa, para después 

formarse como profesional en grandes 

cocinas, entre ellas la del restaurante Ver-

mell de Germán Espinosa y el Celler de Can 

Roca. En 2017, con varios años de experien-

cia en distintos restaurantes de Barcelona y 

Terrassa, se incorporó al 33rd Gastrobar en 

el Hotel Abba Garden de Esplugas.

Kiku Ventura define su cocina como 

“mediterránea y de autor”, con una base 

que radica en productos frescos y de pro-

ximidad. Para él, los conceptos de arte y ci-

encia van necesariamente de la mano en la 

gastronomía, pues tanto el saber emplatar 

como fundir los sabores de la comida requi-

ere de ambas ramas. En este sentido, como 

profesional del sector, ha participado junto 

al chef Germán Espinosa en el Concurso de 

la Gamba Roja de Dénia, en el que su res-

taurante obtuvo una posición finalista.

En la cocina de Kiku los arroces siem-

pre triunfan, aunque asegura que su plato 

estrella es el rabo de toro con parmentier 

trufada y salsa de regaliz. Y como miembro 

del colectivo Sabors de l’Horta, que apues-

ta por los productos de quilómetro cero, la 

alcachofa y los calçots del Parc Agrari son 

fundamentales en sus platos. No obstante, 

confiea que su plato favorito es sin duda al-

guna los espaguetis a la carbonara.

La cocina, explica, requiere “sacrificio, 

sudor y lágrimas”, un aprendizaje que le 

han dado los años. Aun así, señala que la 

gastronomía está sobrevalorada de cara a 

la sociedad, especialmente por la tenden-

cia de los concursos culinarios, que han 

dado una imagen errónea de lo que es la 

cocina. “Los concursos han saturado todo y 

le han dado mucho auge a la cocina, pero la 

realidad es diferente”, apunta. Para el chef, 

el trabajo en los fogones no siempre es va-

lorado por el cliente, lo que hace de esta 

profesión una labor para la que no todo el 

El chef Kiku Ventura 
asegura que “los 
concursos han 
saturado todo y le han 
dado mucho auge 
a la cocina, pero la 
realidad es diferente”

De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: interior y terraza 
exterior del restaurante 
33rd Gastrobar; Beef reef 
a baja temperatura con 
salsa barbacoa y cremoso 
de calabaza; gazpacho de 
remolacha, pipas de calabaza 
y queso feta; salteado de 
bolets con butifarra de pagés 
y huevo poché; y Risotto de 
berenjena ahumada con miel 
y rúcula
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RECEPTA 33RD GASTROBAR

1. Cremar els porros a la brasa (si no en disposes, pots cre-

mar-los en fogó convencional). 

2. Ficar els porros en una bossa de buit i segellar-la al 

100%. Posar a Ronner (envasador al buit) a 100 graus du-

rant 12 minuts.

3. Per al praliné d’avellanes introduïu tots els ingredients 

junts en una batedora fins a obtenir una crema homo-

gènia i lligada.

4. Per a la pols d’oliva negra enfornar els 250 g d’oliva ne-

gra tallada a 180 graus durant 30 minuts i triturar amb 

una batedora. 

PREPARACIÓ

Porros brasejats a baixa temperatura amb praliné 
d’avellanes, formatge idiazàbal i pols d’oliva negra

mundo está preparado. Por eso, lo más im-

portante para él es la actitud que se pone 

en todo ello. 

El 33rd Gastrobar ofrece un menú diario 

por 18’50€, que consta de tres primeros y 

tres segundos a elegir, con postre y bebida 

incluidos. Por otro lado, también se elabo-

ran menús degustación enfocados a even-

tos y ocasiones especiales, muy variables 

según las necesidades del cliente. Y en cu-

anto a los niños, se ofrece un menú infantil 

por un precio de 13€, con un primero, un 

segundo, bebida y postre.

En este sentido, argumenta el chef, el 

restaurante se ubica muy cerca del Hospi-

tal infantil Sant Joan de Déu, por lo que una 

parte importante de la clientela procede 

del hospital. Es por eso por lo que sus pla-

tos intentan adaptarse siempre a los gustos 

de los más pequeños, que incluyen platos 

como los macarrones, pero también opcio-

nes más saludables como la crema de ver-

duras. De hecho, apunta, aunque todavía 

no se han adquirido unos hábitos alimen-

tarios del todo saludables, la gente come 

cada vez mejor. La comida ‘healthy’ está a 

la orden del día, algo que se ve muy refleja-

do en las peticiones de los clientes.

INGREDIENTS

Ingredients per a 4 persones

· 4 o 5 porros per persona

· 100 g de formatge Idiazábal o al gust

· 250 g d’oliva negra laminada

Ingredients per al praliné d’avellanes

· 230 g avellanes

· 100 g d’oli d’oliva
· 1 mica de sal

· aigua freda
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El Mingo Morilla 

elabora una cuina 
de “respecte 
al producte”, 
lleugerament 
actualitzada i  

que tendeix cap a 
la simplificació

RESTAURANT CAL MINGO (VILADECANS)
Direcció Ctra C-245 S/N. Viladecans

Telèfon: 93 637 38 47

Contacte/reserves: calmingo@calmingo.net

Pàgina web: https://calmingo.net 

Preus: Menú diari per 20€ 

            Menú degustació per a grups de 40 a 50€

Cal Mingo de Viladecans, “la cuina  
és un element cultural que arrossega 

la humanitat des del principi”

El paisatge al PLAT

mailto:calmingo@calmingo.net
https://calmingo.net
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Cal Mingo va obrir les seves portes el 

1987. El seu xef, Mingo Morilla, va entrar 

a l’hostaleria “per accident”. Tal i com 

explica, va ser amb la intenció d’ajudar al seu 

pare, que havia emmalaltit, com va comen-

çar a treballar a la cuina d’un hotel el 1977. 

Amb la formació de diversos cursos, d’entre 

ells a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Sant 

Pol de Mar, i amb molts anys de pràctica 

dins la cuina, ara acumula més de 30 anys 

d’experiència en el sector. De la seva profes-

sió, afirma, el captiva des de la part més cre-

ativa fins a la relació amb la seva clientela.

La cuina del Mingo es basa en el “respec-

te al producte”. Tal i com assenyala, és una 

cuina essencialment de mercat, de qualitat 

i de quilòmetre zero. Amb un estil lleugera-

ment actualitzat, tendeix cap a la simplifica-

ció dels plats sense deixar de banda els fona-

ments tradicionals. Per a ell, la gastronomia 

representa una barreja de ciència i art. Im-

plica ciència perquè “els processos que es 

fan contenen combinacions d’elements 

químics”, i això és el que fa que el produc-

te canviï de color, textura, o volum. I implica 

art perquè “té la capacitat d’emocionar-te”, 

com qualsevol altra obra pictòrica o literària. 

El xef, confessa, l’àpat amb què més gaudeix 

és qualsevol dels plats que fa la seva mare, 

com un bon arròs amb llet.

“La cuina és un element cultural que ar-

rossega la humanitat des del principi, des 

de la primera alquímia, que va ser convertir 

el líquid en sòlid”, afirma el Mingo. Consi-

dera que la gastronomia no només cobreix 

una necessitat fisiològica, si no que a la ve-

gada ha esdevingut una manera de viure, 

constituint una identitat pròpia en l’ésser 

humà. La seva cuina, apunta, es caracterit-

za per diversos productes clau. L’un és el 

bacallà, segell del restaurant, i els altres són 

el foie i els bolets, on el fricandó de bolets 

i gambes destaca com a plat estrella. I pel 

que fa als productes del Parc Agrari, la car-

xofa és essencial. 

El xef creu que la gastronomia no està so-

brevalorada, però sí que hi ha certs tipus de 

cuina que estan divinitzats en moltes ocasi-

ons. Es refereix especialment a una tendèn-

cia de cuina molt visual, de “massa imatge i 

poc contingut”, un estil culinari que es pre-

senta de manera glorificada davant el client, 

però que en el fons acaba quedant en l’oblit 

col·lectiu. “És un tipus de cuina molt difícil 

de reproduir que i només queda a l’accés 

d’aquelles persones que tenen els estris per a 

“Hi ha un tipus de 
cuina molt difícil de 
reproduir, que només 
queda a l’accés 
d’aquelles persones 
que tenen els estris per 
a fer-ho, i la cuina que 
no es pot reproduir és 
la que es veu obligada 
a extingir-se”

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: interior i exterior 
del restaurant Cal Mingo; 
carpaccio de carxofes amb 
taronja; fricandó de gambes 
amb fredolics; trinxat amb 
calamarços i pinyons i 
turbant de llenguado amb 
crema de porros, musclos i 
cireres
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RECEPTA CAL MINGO

1. Tallem el carbassó finament de manera longitudinal, les 

làmines resultants les posem en un bol i les cobrim d’ai-

gua. Afegim una mica de sal i posem el bol al microones 

4 minuts a màxima potència. Passat aquest temps, el re-

tirem i sobre un paper resistent a la humitat, disposem 

les làmines una al costat de l’altre i les eixuguem amb 

paper absorbent.

2. Pel tàrtar d’esqueixada picarem el bacallà, el pebrot i la 

ceba. Els posarem en un recipient adequat per poder-lo 

amanir al gust amb oli, pebre i sal.

3. Per la sopa de tomàquet, pelarem i trossejarem els tomà-

quets. Ho posem en un got per la batedora amb sal, pebre 

i un rajolí d’oli. Ho triturem i colem per treure les llavors.

4. A les olives negres els traurem l’os i les triturem amb una 

mica d’oli fins a convertir-les en una pasta fina, una olivada.

5. Per preparar el caneló de carbassó, posem una mica de 

picada de bacallà en un extrem de la làmina de carbassó i 

enrotllem donant forma de caneló.

6. Presentació: en un plat fondo, disposarem els canelons i 

al voltant afegirem la sopa de tomàquet i a sobre posem 

unes gotes de l’olivada.

PREPARACIÓ

Ingredients per a 4 persones:

· 50 g de ceba trinxada

· 50 g de pebrot verd i vermell

INGREDIENTS

Caneló de carbassó farcit amb tàrtar d’esqueixada de 
bacallà amb sopa de tomàquet del Baix Llobregat

fer-ho. I la cuina que no es pot reproduir és la 

que es veu obligada a extingir-se”, assevera.

Cal Mingo ofereix un menú diari de di-

marts a divendres, que consta de cinc en-

trants a compartir, cinc plats principals i cinc 

postres a escollir, amb un preu de 20€ (amb 

cafè i beguda inclosos). Pel que fa als menús 

degustació, se n’elaboren diversos segons 

els productes que marca la temporada, com 

el bolet, la carxofa o la cirera. D’altra ban-

da, es fan quatre modalitats de menús per 

a grups, molt adaptats al client, amb preus 

de 40€, 43€, 47€ i 50€. Aquests consten de 

diversos entrants per a compartir, primers 

plats i postres, amb una exquisida oferta de 

vins i cava inclosa. I per als més petits, no hi 

ha menú infantil, sinó que s’elaboren plats 

segons les seves peticions.

En línies generals, el xef pensa que la 

societat no segueix una dieta alimentària 

adequada, tot i que es mostra cada vegada 

més conscienciada. Tot i així, afirma, encara 

falta molt per a arribar al canvi. L’educació és 

fonamental en aquest aspecte, i a les esco-

les, explica, aquest tema no s’ha tractat en la 

dimensió que hauria d’haver estat. “El canvi 

de veritat es veurà quan es canviïn els hàbits 

dels infants”, assegura. De la mateixa mane-

ra, considera essencial remarcar que la dieta 

s’hauria de perseguir sempre des del valor 

de la salut, i no des de l’estètic, que és el que 

avui en dia impera.

· 250 g de bacallà

· 300 g de carbassó

· 400 g de tomàquets madurs

· 20 u. d’olives negres

· Oli d’oliva Verge 

· Sal i pebre
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B El Sergi Cócera 

presenta una 
“oferta de fusió” 

inspirada en la 
gastronomia 

internacional i 
sobre els pilars 

dels productes de 
proximitat

RESTAURANT CASANOVA BEACH CLUB 
(CASTELLDEFELS)
Direcció: Passeig Marítim, 297. Castelldefels

Telèfon: 936 657 095 / 617 498 130

Pàgina web: https://grupolancaster.com

Preus: Menú diari executiu per 23’50€

            Menú degustació asiàtic per 38€

Casanova Beach Club  
de Castelldefels, un repàs pels 

cinc continents a la vora del mar

El paisatge al PLAT

https://grupolancaster.com
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El Sergi Cócera compleix 25 anys dins 

el sector de l’hostaleria amb diversos 

establiments a Castelldefels, Gavà Mar 

i Viladecans. El xef ha esdevingut un refe-

rent en la gestió i adaptació de nous mo-

dels de restauració, una trajectòria que ve 

precedida per la seva experiència en les 

grans cuines de Juan Mari Arzak, El Bulli de 

Ferran Adrià i El Celler de Can Roca. D’entre 

els seus establiments destaca el Casanova 

Beach Club, el seu vaixell insígnia i el primer 

‘beach club’ de Castelldefels amb una rica 

oferta gastronòmica.

Cócera i els seus socis Àngel i Marcos 

Ruiz integren el Grup Lancaster, que va ar-

rencar amb la transformació de la cuina del 

Lancaster Beach Club, situat a Gavà Mar, on 

es va potenciar la cuina tradicional i els me-

nús saludables. El 2010 el jove xef es va in-

troduir al món dels xiringuitos, afegint valor 

a aquest tipus d’establiment tan típic a les 

nostres platges. Així va néixer Carita More-

na, al passeig Marítim de Castelldefels, avui 

un referent en la població. I cinc anys més 

tard va obrir les portes El Mosquit, ubicat 

a l’única platja natural del Baix Llobregat, 

a Viladecans. Actualment, el grup compta 

també amb el Chiringuito CBC, MAMUT 

Beach Club, l’Embarcadero Restaurant i la 

Discoteca Jarana.

La cuina del Sergi Cócera es presen-

ta com una “oferta de fusió en un entorn 

privilegiat”, apostant per una gastronomia 

d’inspiració internacional, però sempre 

sobre els pilars dels productes de proxi-

mitat i de qualitat de la nostra comarca. 

Així doncs, al Casanova Beach Club es pot 

tastar una barreja de cuina mediterrània, 

asiàtica i de brasa, enfocada en la trans-

formació de plats de tota la vida amb una 

presentació singular. El restaurant ofereix 

un menú diari executiu de 23’50€ amb be-

guda inclosa, una extensa carta i un menú 

degustació asiàtic per 38€. Precisament, 

l’essència d’aquesta cuina és el resultat 

d’anys de viatges arreu del món, sobretot 

a Tailàndia, Bali, Perú i Austràlia, que han 

deixat empremta en la seva concepció de 

la gastronomia. 

L’espai del restaurant s’estén al llarg de 

més de 1.000 metres quadrats amb pis-

cina i diverses sales, destinades a gaudir 

de l’oci, el mar, i sobretot, la gastronomia. 

A dins s’hi troba El Vermoth de Casanova, 

un xiringuito per a aquells que volen pas-

sar el dia refrescant-se a la piscina. Aquest 

està obert els caps de setmana i festius, i 

a més d’un servei exclusiu de bar i carta 

pròpia, gestiona altres serveis com els llits 

i hamaques balineses, per a poder prendre 

al sol just a primera línia de mar. I per la nit, 

l’establiment es transforma en el CBC Club, 

un espai musical que compta amb DJ’s de 

primer nivell i una carta de còctels d’autor, 

tot obert fins les 3.30h.

El xef Sergi Cócera  
és co-propietari del 
Grup Lancaster,  
que gestiona diversos 
establiments a 
Castelldefels,  
Gavà Mar i Viladecans

D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix: exterior i sala 
interior del restaurant 
Casanova Beach Club; 
bao de cansalada a baixa 
temperatura amb kimchi, 
cogolls i ceba fregida; 
daurada a la palnxa amb 
risotto de bolets i xips de 
porros; paella; i taula de 
sushi del menú asiàtic
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RECEPTA CASANOVA BEACH CLUB

1. Marcar el foie partit en filets de 2 cm de grossor i col·locar 

en paper absorbent.  2. Bullir el brou, la nata i el Pedro 

Ximénez i afegir el foie portant-lo a bullir de nou 4 minuts. 

3. Assegurar-nos que el foie ha aconseguit els 80 graus 

de temperatura en el seu interior. 3 min. 4. Passar per la 

Thermomix 3 min a 83 graus y colar pel xinès fi. 5. Refre-

dar ràpidament en un abatedor amb paper sulfuritzat o 

film posat a pell per a evitar oxidacions.

PREPARACIÓ DE LA SOPA DE FOIE

Royale de carxofa Prat, foie, 
tòfona negra i reducció de taronja

1. A la base del plat posarem el puré de carxofa, la royale que 

escalfarem prèviament a salamandra. 

2. A continuació, escalfem al bany maria la bossa de buit amb 

les tiges de carxofa, fins a arribar a la temperatura desitjada. 

3. Col·locarem 1 o dues tiges al centre del plat que haurem 

omplert dins de la tija amb la crema de foie.

4. Laminarem tòfona negra i col·locarem un o dos xips al 

voltant de les tiges.

5. Decorarem amb unes gotes de reducció de taronja, sal 

en escata i unes flors d’hivern.

PRESENTACIÓ DEL PLAT

1. Tallem amb la mandolina làmines de 3 mm del cor de la carxo - 

fa. 2. Els conservem en aigua i suc de llimona per evitar oxida-

cions. 3. Assequem bé les làmines, enfarinem, empolvorem i 

fregim en oli a 180 graus, escorrem bé en paper absorbent.

PREPARACIÓ DELS XIPS DE CARXOFA

1. Tornejar les carxofes reservant-les en aigua i julivert per a 

evitar que s’oxidin. Tallar a quarts i col·locar en bosses de 

buit amb l’oli i la sal. Fornejar a 90 graus durant 30 min al 

vapor.  2. Per a les xips de carxofa, ajudar-nos de la man-

dolina i l’oli de girasol, assegurant-nos de salar les xips en 

sortir de l’oli.

ELABORACIÓ DE LES TIGES DE CARXOFA

1. Coure la carxofa partint tot des d’aigua freda, 15 min des de 

que trenca a bullir. 2. Retireu la carxofa, pesar-la i afegiu-hi 

l’aigua que li correspon. Acabeu emulsionant amb l’oli rec-

tificant amb sal. 3. A l’hora de quallar, tenir en compte que 

deurem diluir l’agar necessari partint sempre des del puré 

en fred.

ELABORACIÓ DEL PURÉ DE CARXOFA

Pel puré de carxofa i tiges de carxofa:

· 1 kg de carxofa cuita (puré)

· 550 gr d’aigua de la cocció

· 225 gr d’oli d’arbequina

· 3,5 gr d’agar

· 10 gr de sal per 1 kg

· cullerada sopera de tiges tornejades

· 2 gr de sal

INGREDIENTS

Per les xips de carxofa:

· 3 unitats de cor de carxofa

· 1 cullera sopera de suc de llimona

· 50 gr de farina de cigró

· Oli de gira-sol per fregir

Per per la sopa de foie:

· 1 kg foies de segona

· 300 gr de brou de pollastre

· 200 gr de nata

· 100 gr de Pedro Ximénez

· 10 gr de sal



73BENVINGUST Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. 
Aquests quatre conceptes tenen el poder de fomentar 
habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar-se 
personalment i professionalment. Convençuts del gran 
potencial de tots i cada un dels alumnes, facilitem eines i 
recursos a docents perquè els puguin ajudar a desenvolupar-lo. 

Només és progrés si progressem tots. 

El món
de demà
depèn de
 l’educació
d’avui
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Un bon criteri per recomanar bars i restaurants de Gavà, a més dels 

ja destacats Major 36 i Catalina, és triar entre els que participen a 

Gastrogavà, una iniciativa que acompanya les festivitats d’aquesta 

población del litoral. Alguns d’ells també participen en altres 

esdeveniments de promoció del producte local, com són els espàrrecs, el 

calçot, sent ambaixadors dels productes que ens ofereixen els camps del 

Parc Agrari a Gavà.

Per bones raons, alguns, com l’Anhel, l’Ermita de Bruguès, Major 36 o 

Torreón, van ser seleccionats per l’Associació de Gastronomia i Turisme 

per figurar entre els millors 50 restaurants de tot el Baix Llobregat 

i l’Hospitalet. Sigueu benvinguts i coneixeu les millors propostes 

gavanenques en restauració!

TA
ST

A 
m

és
 G

AV
À

Els restaurants gavanencs 
més destacats
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L’ANHEL
Adreça: Carrer de la Indústria, 13

Telèfon: 934 637 750

Correu: info@anhelrestaurant.cat

Web: www.anhelrestaurant.cat

Horari: De dimarts a diumenge 13 a 16.30h 

amb reserva prèvia

L’Anhel és un petit restaurant. La segona i 

tercera generacions d’una família dedica-

da a la restauració a Gavà des de l’any 1958. 

Posen a la vostra disposició un espai càlid, 

íntim i còmode, perquè gaudiu de la nostra 

cuina. Una cuina arrelada a la terra i la tra-

dició, cuinem com n’hem après de les ante-

riors generacions, amb producte de tempo-

rada i de proximitat.

A ROLETE PIZZERIA
Adreça: C/ Sant Lluís, 41-43

Telèfon: 931 536 601

Web: a-roletepizzeria.com

Facebook: @ARoletePizzeria

Instagram: @aroletepizzeria

Horari: De dilluns a diumenge de 12 a 16h i de 

19 a 23h

És un restaurant de cuina Italo-argentina ob-

sessionat amb la qualitat de les seves matè-

ries primeres. Afirmen que “no utilitzem cap 

compost químic”. La seva manera de poten-

ciar el sabor de les seves pizzes i empanades 

és invertint en la qualitat dels aliments que 

utilitzen. Prova les pizzes i empanades i valo-

ra-les per tu mateix. L’oferta gastronòmica es 

completa amb riques amanides i carns.

L’ERMITA DE BRUGUÉS
Adreça: Ctra. de Gavà a Begues, km. 4.600 

Telèfon: 936 622 682 

Correu: info@restaurantermitadebru-

gues.cat

Web: www.restaurantermitadebrugues.cat

Horari: De dimecres a diumenge de 13 a 16 h.

Gaudir d’un entorn natural amb vistes espec-

taculars al mar i la muntanya per degustar 

la brasa de llenya, sens dubte un dels punts 

forts del restaurant Ermita de Brugués Situat 

en un enclavament natural privilegiat al sud 

de Barcelona, a mig camí entre Gavà i Be-

gues, des de fa més de 50 anys l’equip de l’Er-

mita treballa per oferir el millor dels serveis 

als seus clients, sempre fidels a una manera 

de fer tradicional i heretada dels que van en-

cendre per primera vegada la brasa, i que se-

gueix deixant el seu segell en tota classe de 

carns i verdures de qualitat i de temporada

A més, els clients gaudiran d’unes vistes 

úniques. En plena natura, a les portes del 

Parc Natural del Garraf, a l’aixopluc de l’Er-

mita de Nostra Senyora de Brugués, esce-

nari habitual de casaments, oberta perquè 

el públic pugui admirar aquesta joia del 

romànic. I al peu del Castell d’Eramprunyà, 

amb vistes al mar. Motius suficients per a 

ser fidels a l’horta del Baix Llobregat amb 

vistes. Calçots, carxofes a la brasa… Cada 

temporada té el seu sabor. I el seu temps. 

Com l’allioli de l’Ermita de Brugués

TORREÓN
Adreça: Carrer de Blanes 3 

Telèfon: 93 633 06 35 

Correu: torreon@iborrarestaurant.es

Web: www.torreonrestaurant.es

Horari: De dilluns a diumenges de 8:30 a 23:00

Des de carns tradicionals a peix, passant per 

arrossos i amanides, tot a la carta d’un res-
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taurant que té una botiga de delicatessen 

amb especialitats culinàries i vins El res-

taurant Torreón, amb més de 40 anys a les 

espatlles, ha esdevingut un clàssic. Amb fla-

mant decoració, zona de barra i una botiga 

separada de delicatessen amb especialitats 

culinàries i vins, per a portar a casa. Tot això 

envoltat d’una esplèndida i frondosa terras-

sa enfront d’un jardí i la pineda. Gaudeix de 

la cuina mediterrània en aquest local de dis-

seny avantguardista. 

A la carta trobaràs gran varietat de plats: 

carns tradicionals com un bon entrecot, 

costelles de xai a la graella o filet de vede-

lla, arrossos i fideus llevantins com una bona 

paella de marisc o una cassola d’arròs caldós 

amb llamàntol o peixos dels nostres mars, 

com el bacallà gratinat amb allioli o a la mel 

amb patata setinada, llenguado o llobarro a 

la planxa, rèmol al forn, rap o orada a la sal. 

Això sense comptar amanides i entrants. 

També ofereixen seleccions d’ibèrics, de 

verdures a la graella, de fregits, de peixos a 

l’andalusa o de graellada i una variada carta 

de vins. La dificultat recau en escollir, tot i 

que importa poc l’elecció final del comensal, 

ja que tot està diví. A més, el restaurant es 

troba a escassos metres de la platja de Gavà 

Mar. Amb l’estómac ple, després d’una vet-

llada deliciosa, res millor que escapar-se a la 

platja que, amb les seves dunes naturals i els 

passejos per als vianants, t’enamorarà.

AQÍ BRASA 
Adreça: Carrer Cap de Creus, 1 

Telèfon: 931 792 011

Correu: aqibrasa@gmail.com 

Horari: De dilluns a dissabte de 13 a 16 h.

EL PASSATGE RESTAURANT 
Adreça: Carrer Beltran i Güell, 21-23 

Telèfon: 679 251 945 

Correu: aroalex@hotmail.es 

Horari: Dissabtes i diumenges de 13 a 16 h.

Menús de tot tipus (del día, vegetarià, execu-

tiu...), tapes, “montaditos” i una llarga carta. 

Cuina casera.

CAFÈ BAR PARÍS 
Adreça: Rambla Pompeu i Fabra, 156 

Telèfon: 935 66 83 80 

Correu: barparisgava@gmail.com 

Horari: De dilluns a dissabte, de 13:00 a 15:30

Tot és més senzill quan podem gaudir de 

productes tan increïbles com els que ens 

ofereix l’horta de Gavà. Producte natural, 

sostenible i exquisit sense sortir de la nostra 

meravellosa ciutat.

CAFÈ TEATRE 
Adreça: Rambla María Casas, 86 

Telèfon: 936 333 972 

Correu: daftpaan@gmail.com 

Horari: de dimarts a diumenge de 13 a 16.30 h

Un ambient acollidor, gràcies a tot el per-

sonal, una carta exquisida, bons vins, co-

pes, la decoració és senzillament genial, 

però fins i tot hi ha mes ,una molt bona 

selecció d’ambient musical i actuacions és 

directe.

CROISSANTERIA HÈCTOR 
Adreça: Rambla Joaquim Vayreda, 49 

Telèfon: 936 621 169 

Correu: croissanteriahector@gmail.com 

Horari: Divendres i dissabtes de 7.30 a 14 h i 

de 17 a 21 h.
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CALAMAR & LOBSTER LOUNGE 
Adreça: Tellinaires, 47 

Telèfon: 938 538 734 - 682 030 783 

Correu: hola@calamargavamar.es 

Web: www.calamargavamar.es

Horari: Dissabte i diumenge de 13 a 16.30 h 

amb reserva prèvia

Ni més ni menys que en primera línia de 

mar, enmig de la *pineda mediterrània, on 

podràs degustar les millors paelles, “cazueli-

tas” marineres, tapes, amanides, peixos i 

carns mentre gaudeixes de la nostra espec-

tacular terrassa amb unes meravelloses vis-

tes a la Mar Mediterrània.

En El Calamar Gastro Beach trobaràs el 

lloc perfecte per a degustar un bon grapat 

de plats de cuina marinera, en un ambient 

modern i pròxim, on els arrossos són els 

grans protagonistes.

Els arrossos són la seva especialitat. Els 

trobaràs en diverses versions, totes elles 

inspirades en la cuina local, que realça els 

sabors de la mar, de la muntanya i de l’hort. 

Però si et ve de gust probar una cosa nova, 

demana pel nostre arròs del dia.

Prova la nostra selecció de tapes i en-

trants, o assaboreix un assortiment de *ca-

zuelitas. Cuina senzilla, amb productes de 

qualitat i molt fresc.

Les postres artesanals posaran un dolç 

final al menjar, el preludi d’un agradable 

passeig per la platja, o bé d’una sobretaula 

amb vista a la mar, si prefereixes allargar la 

trobada, t’oferim la nostra zona *chill out al 

jardí on podràs degustar els nostres delici-

osos còctels.

EL FAR DE L’ILLA 
Adreça: C. Sant Pere, 28 

Telèfon: 936 620 799 

Correu: elfardelilla@gmail.com 

Web: www.elfardelilla.cat 

Horari: De dilluns a diumenge de 13 a 16.30 h

Snack-bar/cafeteria en El Centre de  Gava, 

d’aquests llocs en els quals entres i tenen 

encant. No té una carta àmplia perquè la 

seva finalitat és trobar aquest racó de relax i 

que t’acompanya amb el vi (àmplia carta a 

preus espectaculars) amb unes croquetes 

casolanes, bon pernil, ensalada russa... i poc 

més. Pots menjar un Frankfurt però amb la 

teva parella o família estaràs com a casa. Poc 

soroll, zona cèntrica on els nens poden jugar. 

Excel·lent

EL FORN RESTAURANT 
Adreça: Riera de Sant Llorenç, 71 

Telèfon: 931 547 845 

Correu: elfornrestaurant@gmail.com 

Web: www.elfornrestaurant.com 

Horari: De dilluns a diumenge de 13 a 15.30 h

És un restaurant familiar de Gavà on oferei-

xen una cuina tradicional mediterrània. El 

“Xup-Xup” de sempre fussionat amb la cui-

na actual, treballant amb producte fresc i 

de qualitat a un preu raonable.

L’establiment consta de dos ambients. 

Un menjador/vinoteca amb un toc Bistró 

-on pots tastar la nostra selecció de Vins i 

Caves- i un menjador més tranquil i formal. 

Al Forn pots gaudir de bons arrossos, tapes 

cassolanes, carns, peix, i embotits ibèrics, 

entre d’altres. Oferim un Menú Diari de Di-

lluns a Divendres, i els caps de setmana un 

Menú Festiu més el.laborat.
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KAUAI GAVÀ 
Adreça: C/ Calafell, 25-27 

Telèfon: 936 45 11 88 

Web: www.foodandmusic.es/restauran-

tes/kauai/

Horari: Menú dissabte i diumenge de 13 a 

16.30 h.

Disposen de diversos espais perquè puguis 

gaudir, tant del restaurant, com del *Loun-

ge. Oscar Manresa dirigeix un grapat de 

restaurants a Barcelona, com Casa Guinart, 

El altar a La Boqueria, Torre d’Alta Mar, Mira-

mar, 99% i Motobar, però és al Kauai de Gavà 

on se sent més a gust. Entre altres raons, 

perquè viu a cinc minuts d’aquest paradís 

situat a la platja de dunes de Gavà Mar.

La magnífica illa Kauai de l’arxipèlag 

Hawaii va ser la seva font d’inspiració, ara fa 12 

anys, per fer realitat un autèntic somni a Gavà, 

el restaurant del mateix nom que aquella illa 

d’aigües cristal·lines, paratge natural de pel·lí-

cula. Una aventura que va sorgir de la il·lusió 

del seu creador de donar a llum un nou espai 

gastronòmic inspirat en aquesta màgica illa 

paradisíaca. I és que en aquest restaurant, a 

part d’una bona gastronomia, també oferei-

xen diferents espais on es pot gaudir prenent 

el sol, escoltant i ballant al ritme de la bona 

música, prenent una copa, picant alguna 

cosa, i en definitiva passant una estona d’allò 

més agradable i especial.

Kauai és un dels millors restaurants per 

anar amb nens, ja que a més d’estar a primera 

línia de platja, i gaudir els pares en una gran 

terrassa, més encara gaudeixen els nens, que 

poden dinar i aixecar-se per jugar a la platja 

o descobrir tots els racons de 12.000 metres 

quadrats de l’establiment. Sense dubte, els 

nens són els millors i més fidels clients.

El local ofereix tota una experiència 

gastronòmica completa, fins i tot es pot 

anar al matí i passar-hi tot el dia, ja que 

comptem amb diferents espais on es po-

den relaxar i gaudir de diferents menjars, 

begudes i ambients. L’oferta gastronòmica 

aposta per la cuina de tapes

servides per compartir. A l’estiu, millor 

anar entre setmana perquè el cap de set-

mana acostuma a estar ple si no es reserva 

amb temps suficient. Recomanable l’ama-

nida de tomàquet amb ventresca i ceba de 

Figueres amb un cop de puny, les braves, 

les sardines a la brasa i la paella senyoret 

perquè tot està pelat, però també és exqui-

sit l’arròs negre o el caldós de llamàntol. Es 

pot disposar d’una gran barbacoa a l’aire 

lliure i d’un cafè lounge per a les sobretau-

les, la lectura i la copa tranquil·la, d’una ter-

rassa amb vistes al mar. Aquest

últim espai és un dels més sol·licitats en-

tre els clients que prefereixen dinar o sopar 

davant del mar en comptes de contemplar 

el show cooking d’una cuina oberta al men-

jador principal. La zona del cafè lounge és 

també el punt de trobada per als amants 

dels còctels.

A més, en aquest restaurant s’adapten 

a totes les exigències, propostes i suggeri-

ments dels clients elaborant una experièn-

cia feta a mida i convertint les seves idees 

en realitats. La seva situació també fa que 

sigui un dels restaurants més concorreguts 

de la zona, ja que a tan sols 20 minuts de 

Barcelona és tot un oasi de relaxació i fes-

ta al costat de Barcelona on es pot gaudir 

d’un bon ambient per fer-hi qualsevol ce-

lebració. Cal destacar que compten amb 

pàrquing propi.

No oblidis que també poden fer realitat 

tot esdeveniment que vulguis des de no-

ces,  esdeveniments d’empresa, aniversari, 

i molt més.
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LA PINEDA RESTAURANT
Adreça: Autovia de Castelldefels Km 15,5 

(Camí Labors Agrícoles, 8) 

Telèfon: 936 330 446

Correu: reservas@restaurantlapineda.com 

Web: restaurantlapineda.com 

Horari: de 13 a 16.30 h, dilluns a diumenge.

Restaurant La Pineda, en *Gava Castelldefels 

Barcelona, prop de la mar amb pàrquing per 

a clients

LANCASTER BEACH CLUB RESTAURANT 
Adreça: C/ Tellinaires 39-41 

Telèfon: 936 332 058 

Web: grupolancaster.com

Horari: Dissabtes i diumenges de 13 a 16 h

Situat a Gavà Mar, dins de l’edifici del presti-

giós gimnàs *ÁCCURA. Amb unes precioses 

vistes a la mar, el nostre restaurant ofereix 

un lloc especial on gaudir d’una deliciosa 

oferta gastronòmica que va des d’una car-

ta mediterrània de dia i nit (divendres i dis-

sabtes) a un sa menú de migdia dirigit als 

amants del *healthy *food.

Per entorn, instal·lacions i cuina, el *Lan-

caster *Beach Club és el local perfecte per 

a celebrar qualsevol tipus d’esdeveniment, 

des d’una jornada de *team *building fins a 

unes exclusives noces.

MAR DE PINS 
Adreça: Avinguda Europa, 4 

Telèfon: 932 509 909 

Correu: mdpgava@gmail.com

Web: www.mardepins.es

Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 16 h

Espai de Restauració i Oci Familiar de més 

de 8.000 m2 al costat de la platja: parc de 

tirolines, arrossos, carns a la brasa, festes i 

esdeveniments... Un espai únic!

MARGÚ RESTAURANT 
Adreça: Camí de la Pava, 1 

Telèfon: 936 331 758 / 936 332 286 

Horari: De dilluns a diumenge de 12 a 16.30 h 

(excepte dimarts)

Restaurant mític de l’Autovia de Castellde-

fels. Disposem de diversos salons, capacitat 

de fins a 140 *pers. Especialitats en bacallà, 

cuina *mediterranea i pizzeria. Celebra els 

teus aniversaris sorpresa, comiats de solter 

i sopars d’empresa

MASIA SOLIOR 
Adreça: Carretera de Gavà a Begues km 9,6 

Telèfon: 936 622 196 

Web: www.masiasolior.es

Horari: Menú dissabte, diumenge i festius de 

13 a 16.30 h

Masia Solior us prepara unes noces plenes 

de tradició que podreu celebrar en l’Ermita 

Romànica del S.XIII. Lloc privilegiat per a ce-

lebrar aquest dia tan especial, oferim menús 

fantàstics amb animació i música. En *Masia 

*Solior podeu gaudir d’una Cerimònia Civil 

de somni, amb unes impressionants vistes a 

la mar i envoltat de naturalesa. També realit-

zen menús de Calçots amb el millor produc-

te de la terra i elavorados a la teula seguint 

l’autèntica tradició Catalana.

MISE EN PLACE 
Adreça: Carrer Monflorit, 75 

Telèfon: 935 160 234 

Web: www.restaurantmiseenplace.com

Horari: Dissabte de 13 a 16 h. i diumenge de 

13 a 16 h.
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El Mise en Place està format per un equip 

disposat a connectar, analitzar, reflexionar i 

canviar la nostra manera de veure la restau-

ració, permetent posicionar al nostre restau-

rant amb un segell diferencial. Hi ha un bon 

tracte, confiança i professionalitat immers 

en la prioritat i capacitat de fan sentir còmo-

de al client. Una bona oferta gastronòmica 

és sempre un bon motiu per a reunir-se 

amb els amics i els éssers mes volguts.

MONKEY BAR 
Adreça: Carrer Magdalena Trías, 3 

Correu: monkeybargava@gmail.com 

Horari: De dilluns a diumenge de 12 a 16 h

NOSTRA PIZZA 
Adreça: Carretera de Santa Creu de Calafell, 76 

Telèfon: 936 819 343 

Web: nostrapizza.es 

Horari: De dilluns a diumenge de 19 a 23.30 h 

en format Take Away i Delivery

Pizzes de fermentació lenta, amb massa 

mare casolana, cuinades al forn de pedra i 

amb productes frescos i de proximitat.

FRIENDS AND BURGER 
Adreça: Carrer Montflorit 57 

Telèfon: 931 876 877 

Correu: burgersgava@hotmail.com 

Horari: De dimarts a diumenge de 13 a 16 h

Si ve de gust passar una nit agradable amb 

menjar àrab, espanyol, americà o brasiler en 

bonic local? En el restaurant Friends & Bur-

gers reben als clients amb molt de gust per-

què gaudeixen del deliciosos plats i de l’at-

mosfera autèntica del local. Gaudeix a més 

de plats de la cuina internacional. Assegui’t 

com a casa a les nostres sales climatitzades, 

faci el temps que faci.

SUNSET BURGER
Adreça: Carrer Balmes, 3

Telèfon: 936 053 028 

Correu:  supremeburger@gmail.com 

Web: sunsetburger.es 

Horari: Divendres a diumenge de 8 a 13:30 i de 

17 a 20 h.

TASTA’MM BURGER & GIN
Adreça: Cta. Santa Creu de Calafell, 96 

Telèfon: 936 389 746 

Correu: administracio@tastamm.cat 

Web: tastamm.cat 

Horari: Divendres i dissabtes de 19 a 23 h (no-

més domicili)

El restaurant Tasta’mm és una història 
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d’amor, una cita a soles entre el moviment ca-

sual food, la cuina cool i les mossegades gour-

met a la ciutat de Gavà. El lloc on una ham-

burguesa i un gintònic es besen per primera 

vegada i brinden per aquesta història units 

pel food & drink en un ambient acollidor.

Amb tan sols 26 anys, el xef Jose Anto-

nio Vílchez és un enamorat de la innovació, 

la creativitat i les noves tendències en un 

espai fet per al menjar saludable, amb una 

cuina moderna i de qualitat. L’esperit jove 

del xef es trasllada a una gran varietat de 

propostes originals apostant per la fórmula 

del Burger & Gin i una selecció de carns i 

productes ecològics.

AL KARBÓN URBAN GRILL
Adreça: C/ de Lluís Dalmau, 42-44 Bxs

Telèfon: 623 161 010 / 936 792 512

Web: alkarbounrbangrill.com

Facebook: @alkarbounrbangrill

Instagram: @alkarbounrbangrill

Horari: De dimecres a dilluns de 12 a 16h i de 

20 a 23h

Al *Karbón, ens porta directament a la 

nostra infància. Sense escales. Ens porta a 

l’esperit d’aquestes reunions, a compartir 

aquest munt de xerrades i riures. A l’oci i a 

la diversió. A un món que també hem viscut 

d’adults, amb amics i amb la família, al vol-

tant d’una barbacoa.

CELLER BACUS
Adreça: C/ de Sant Pere, 75

Telèfon: 629 350 205

joiserdis@gmail.com

Facebook: @Bacus Gavà

Instagram: @bacusgava

Horari: De dimarts a diumenge de 8.15 A 14h / 

dimarts i divendres tarda de 17.30 A 20.15h

Celler en el centre de Gavà, bon producte i 

assessorament pròxim

LA VINYA
Adreça: C/ de Sant Pere, 27

Telèfon:  936 620 227

Correu: info@cellerslavinya.com

Web: cellerslavinya.com 

Facebook: @La Vinya Gavà

Instagram: @lavinya

Horari: De dimarts a dissabte de 9.30 A 14 i de 

17 a 21h / diumenge i festius de 10 a 14.30h

Enguany commemoren els noranta-tres 

anys de servei a La Vinya formant part de la 

vida de Gavà i sumant història amb el mu-

nicipi i la seva gent. Al llarg de tots aquests 

anys el seu negoci familiar s’ha especialitzat, 

ampliant la seva gamma de vins i destil·lats, 

amb la mateixa voluntat d’oferir el millor 

producte i servei als nostres clients. Tenen 

l’orgull de saber que Cellers La Vinya és avui 

una de les botigues més emblemàtiques 

de Gavà. Els nostres clients, molts d’ells ja 

amics, confien en el nostre tracte personalit-

zat. Som especialistes a trobar el millor vi per 

a cada moment: ens agrada vincular el vi a 

moments i experiències úniques. Cellers La 

Vinya és tambíén un espai de trobada entre 

clients i amics en el qual compartir la sensi-

bilitat per la cultura gastronòmica.
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per PATTI ELIAS

Roser Torras (Arboç, 1956) és una figura 

de referència dins la gastronomia a 

Espanya. Infermera de professió, sempre 

ha tingut com a afició anar amb la colla 

a restaurants de 3 estrelles. I ben aviat 

això es fa convertir en el seu dia a dia, 

iniciant-se als fogons amb professionals 

com Juan Mari Arzak i Karlos Arguiñano. 

Torras va pertànyer més tard a la llista de 

‘The World’s 50 Best Restaurants’, i ara fa 

28 anys que és directora del grup GSR, 

dedicat a la organització i producció dels 

events enogastronòmics més rellevants del 

nostre territori. Per això, és també l’alma 

mater de grans projectes barcelonins 

com Alimentaria Experience i Tast a la 

Rambla, però també del San Sebastián 

Gastronomika i el congrés de World 

Flavors que va tenir lloc a Napa Valley 

(EEUU) al 2006. A més, Torras és l’editora 

de la revista ‘7Caníbales.com’, que va 

rebre el Premi Nacional de Gastronomia a 

la millor publicació digital.

La pandèmia ha provocat moltes pèrdues a 
la restauració. En quina situació es troba el 
sector de la cuina actualment?
Catalunya ha sigut un referent en el mon 

de la restauració. Però degut a factors 

externs això s’ha vist afectat. El primer 

va ser el “procés”, que va provocar un 

davallament molt important, perquè la 

gent tenia por de venir, i quan pensàvem 

que això començava a arreglar-se, va 

arribar la pandèmia. A més, no hem 

tingut ajudes per part del Govern. Mentre 

altres comunitats han ressorgit més 

aviat o han tingut més ajudes, això no ha 

passat aquí. 

És essencial tenir coneixement de la cuina local i les possibilitats que ofereixen els 

productes de proximitat al Baix Llobregat. Per a això no hi ha millor recomanació que  

la de Roser Torras, l’anomenada “mamma” de la gastronomia espanyola i amiga dels 

millors cuiners del país. Des de fa molts anys és veïna de Sant Just Desvern

Com ha afectat això al grup GSR?
Tot això han significat moltíssimes pèrdues 

a nivell de facturació, perquè hem aturat la 

nostra activitat. Però fa 3 anys vaig vendre 

l’empresa a Vocento, i vam tenir la sort de 

poder aguantar perquè teníem un grup 

darrera que ens ha donat suport.

Quines perspectives de futur hi ha en el món 
de la cuina?
S’ha de dir que després de Setmana Santa 

hi ha hagut un esclat, i ara la situació de 

la restauració és esplèndida. El Torneig 

del Godó, amb el que portem molts anys 

col·laborant, ha estat també un èxit. És cert 

que encara persisteix un problema, que és 

la manca de personal. Però jo estic molt 

Anar al mercat és una 
cosa que la gent no fa, 
i jo ho reivindico molt 
i, de fet, vaig sempre 
que puc als mercats de 
pagès de la comarca”

“No hem tingut 
ajudes per part del 
Govern, mentre altres 
comunitats han 
ressorgit més aviat o 
han tingut més ajudes, 
cosa que aquí no ha 
passat”

“Els restaurants 
Bonaigua de Sant 
Just Desvern i el 
Follia de Sant Joan 
Despí acostumen a 
participar al Tast a 
la Rambla; per sort, 
la restauració al Baix 
Llobregat ha millorat 
molt en els últims 
anys, perquè ara hi ha 
molts establiments i de 
molta qualitat” 

“Volem treballar 
i demostrar el 
que sempre hem 
demostrat: que a 
Catalunya el nivell de 
la restauració és molt 
potent”

http://bales.com
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esperançada. Nosaltres el que volem és 

treballar i demostrar el que sempre hem 

demostrat: que a Catalunya el nivell de la 

restauració és molt potent.

El Parc Agrari és una de les zones agrícoles 
més fèrtils de Catalunya. Quines possibilitats 
ens ofereix?
Tenim al nostre abast productes autòctons 

molt bons, com els espàrrecs, les escarxofes, 

les cireres, i el pollastre del Prat. Tenim un 

mercat realment gran, perquè tota la conca 

del Delta i el Parc Agrari fan que puguem 

abastir una ciutat com és Barcelona. Jo 

mateixa he comprat als Mercats de Pagès 

del Parc Agrari. Anar al mercat és una cosa 

que la gent no fa, i jo ho reivindico molt.

Creu que hi ha un foment del producte de 
proximitat?
Si, perquè tot i la globalització, veig 

que la gent busca molt el producte de 

proximitat, i això és molt bo. A la vegada, la 

globalització ens ha enriquit i ens ha donat 

coneixement de productes d’altres llocs, 

de manera que podem fer receptes com 

agafar una carxofa i afegir-li soja.

Recomani un plat català de temporada.
Uns pèsols i faves ofegats amb botifarra 

negra.

Quins projectes té GSR per als pròxims 
mesos?
Ara sortosament tenim molts projectes. Per 

exemple, cada any organitzem l’Alimentaria 

Experience, que té lloc a Barcelona al mes 

de juny. Aquest esdeveniment adopta un 

format de classes magistrals, molt més 

pròxim, en el que la gent pot degustar 

el que fa el cuiner. També organitzem el 

Tast a la Rambla, que es celebra del 2 al 

6 de juny, i aquest any ha estat la 8ena 

edició. Allà es reuneix una representació 

de la cuina barcelonina amb l’ajuda de 45 

establiments diferents. També hi participen 

productors de tota mena, des del món del 

vi, fins al formatge i les tapes.

Ha col·laborat el vostre grup amb la 
restauració del Baix Llobregat?
Quan organitzem el Tast a la Rambla 

sempre tenim tendència a col·laborar 

amb restaurants del Baix Llobregat. Per 

exemple, amb el Bonaigua de Sant Just 

Desvern i el Follia de Sant Joan Despí. Per 

sort, la restauració al Baix Llobregat ha 

millorat molt en els últims anys, i això s’ha 

notat, perquè ara hi ha molts restaurants i 

de molta qualitat. 

Se la coneix com la “mamma” de la 
gastronomia espanyola. Quin diria que és el 
seu segell?
Em fa molta il·lusió que m’ho diguin. Però 

realment jo el que faig és estar darrera 

de tot. Els protagonistes son els cuiners. 

Jo moc els fils perquè tot això sigui 

possible, com el director d’una orquestra. 

L’important és la música de la cuina, i fer 

que el servei, el tracte, i l’entorn siguin 

còmodes i agradables.

Quins són els seus referents en la cuina?
Els meus referents catalans són Ferran i 

Albert Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca 

i Nandu Jubany.

El sector de la cuina és molt ampli. Per quin 
tipus de cuina es decanta?
Ara mateix hi ha molta diversitat en la 

cuina. Tenim la cuina tradicional, la d’autor, 

Roser Torras defensa el 
consum de productes 
autòctons com 
els espàrrecs i les 
carxofes, que es poden 
adquirir als Mercats de 
Pagès del Parc Agrari 
del Baix Llobregat

“Tenim un mercat 
realment gran, perquè 
tota la conca del Delta 
i el Parc Agrari fan 
que puguem abastir 
una ciutat com és 
Barcelona”

“Els viatges amb els 
meus fills són sempre 
gastronòmics, és el 
nostre fil conductor” 

Roser Torras recomana 
visitar de la seva 
localitat, Sant Just 
Desvern, el Parc del 
Mil·lenari i la casa 
modernista de Can 
Ginestar
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de tapes, de fusió, d’altres mons... Jo depèn 

del dia em decanto per una o una altra, 

perquè m’agrada tot.

Quins restaurants acostuma a freqüentar de 
la comarca? 
Tinc tendència a anar més als restaurants 

de Sant Just, com El mirador i el Bonaigua. 

Però també m’agrada anar al restaurant 

Catalina i al Kauai de Gavà, o al Aire 

de Sant Feliu de Llobregat. Jo soc de 

Tarragona, però defenso molt el territori on 

estic ara. I aquí tenim molts restaurants.

Quins són els seus racons preferits del Baix 
Llobregat? 
Com viatjo molt, quan surto acostumo a 

fer-ho pel meu poble, Sant Just Desvern. 

Aquí tenim el Parc del Mil·lenari i també la 

casa d’estil modernista de Can Ginestar, 

on m’agrada molt anar. També recomano 

anar a la Festa de la Rosa de Sant Feliu i les 

festes de la Cirera.

On li agrada prendre una copa a la nit?
Hi ha una cocteleria que m’agrada molt i a 

la que hi vaig anat molts anys a l’Hospitalet, 

que es diu Tirsa, i ara està a Barcelona. 

Aquesta va ser una de les cocteleries que es 

van posar de moda a Barcelona quan això 

es va popularitzar fa 30 anys. 

Quin esport practica o vol practicar?
Voldria fer-ne, però no en faig. M’agradaria 

caminar més del que camino.

Quins plans té per a aquest estiu?
Tinc una casa a l’Arboç, a Tarragona, que 

és on vaig néixer. M’agrada molt estar-hi 

amb la família, cuinar amb els amics, que 

vinguin els meus germans a esmorzar. 

També faré algun viatge amb els meus 

fills, el Marc i el Joan. Els nostres viatges 

son sempre gastronòmics, és el nostre fil 

conductor. Perquè jo sempre dic que la 

cuina és cultura.

On i quan va ser el seu estiu enyorat, i per 
què?
El meu fill Pau es va morir. I moltes 

vegades enyoro estius amb ell i amb el 

meu fill Marc. Nosaltres teníem una casa 

a Orfes, un poble de Girona, i jo passava 

moltes èpoques sola amb ells quan eren 

molt petits. Recordo que passejàvem per 

allà i jo portava un al coll i l’altre amb la 

cistelleta de la bicicleta.

Podria explicar alguna anècdota del “Menú 
Impagable” que van dissenyar cinc dels 
millors cuiners del món per a l’actor Robert 
de Niro?
L’àpat que vam fer per al Robert de Niro 

era privat, només van assistir els cuiners 

i ell amb la seva novia, Tiffany Chen. 

Ell era molt simpàtic i feia broma amb 

els cuiners. Sucava molt pa i els plats 

tornaven vuits. I en un moment es va 

posar a tallar el pernil!

Què podria dir a la resta de catalans perquè 
ens visitin i coneguin més el Baix?
El que passa aquí és que la gent vol 

anar lluny d’on viu. Llavors, en comptes 

d’aprofitar el que tenim al costat de casa, 

preferim agafar el cotxe i anar al centre de 

Barcelona. Però hi ha moltes coses del Baix 

Llobregat, sobretot pels espais naturals 

que ofereix. El Baix Llobregat és el gran 

desconegut. n 

El que faig és estar 
darrera de tot; moc 
els fils perquè tot 
sigui possible, com 
el director d’una 
orquestra, perquè 
l’important és la 
música de la cuina”

Recomana els 
restaurants de El 
Mirador i el Bonaigua 
a Sant Just Desvern, el 
Catalina i el Kauai de 
Gavà i el Aire de Sant 
Feliu de Llobregat

Roser Torras situa 
Catalunya com un 
referent en el món de 
la restauració, però 
degut al “procés” 
i la pandèmia, el 
sector s’ha vist molt 
perjudicat amb grans 
pèrdues de facturació
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Són dotze guies de luxe de les seves respectives poblacions. Veïns coneguts i 
reconeguts per la seva activitat professional o ciutadana. De la mà de Dolors 
Campos, Roma Rodrígues, Francesc Latorre, Reyes Milà, Cristina Martín, 
Genoveva Català, Toni Juárez, Josep Sagristà, Pere Juventí, Àngela Jové, 
Jordi Bordas i Ana María Olivella descobrim racons i històries de Cornellà, 
Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Castelldefels, 
Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Collbató, Sant Vicenç dels Horts, El Prat, 
Viladecans i Gavà. Perquè el Baix està de moda i fins i tot té una sèrie de TV.

Guia per perdre’s 
pels ENCANTS de 
la mà dels nostres 
amBAIXadors
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am
BA

IX
ad

or
a DOLORS CAMPOS 

secretària de la Junta de 
l’Associació de Paradistes 
del Mercat Centre de 
Cornellà

Cornellà, vila romana on la 
riquesa radica en la seva gent

“Prop de les grans ciutats com Barcelona s’amaguen petits tresors dignes de ser descoberts i 

valorats, com el Baix Llobregat.” Ho afirma la Dolors Campos (1948), l’amBAIXadora de Cornellà, una 

botiguera jubilada amb més de 40 anys d’experiència i l’actual secretària de la Junta de l’Associació 

de Paradistes del Mercat Centre. Filla d’un matrimoni que hi va venir des de Galícia, la Dolors està 

“enamorada de Cornellà i la seva gent”. Cristina Complements, una botiga a l’exterior del Mercat 

Centre, ha sigut el seu motor durant molts anys, el que l’ha arrelat a la ciutat i ha fet aflorar la seva 

passió pel món del comerç local
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Bona coneixedora de la història de la 

seva ciutat, la Dolors recomana visitar 

diversos indrets al llarg de tot el munici-

pi. Sabent que Cornellà és la ciutat més ben 

comunicada del Baix Llobregat, l’amBAIXa-

dora recomana començar la ruta per l’inter-

canviador de Cornellà Centre. Des d’allà es 

pot observar una magnífica panoràmica de 

la ciutat, que contempla des de l’Ermita de 

Sant Ramon fins a la muntanya de Montser-

rat, passant per un grup d’edificis d’estil mo-

dernista construïts per Aigües de Barcelona 

al segle XX. Cal ressaltar aquesta construc-

ció, destinada al bombament d’aigua a Bar-

celona i a tota l’àrea metropolitana, doncs es 

tracta d’un patrimoni industrial únic. Dins 

d’aquest edifici s’hi troba el Museu de les 

Aigües, on es poden contemplar, entre d’al-

tres, les maquinàries originals de vapor.

Després d’aquesta breu apreciació, la 

ruta continua pel Casc Antic. Recordem que 

Cornellà és una vila mil·lenària, doncs les 

primeres referències escrites provenen de 

l’any 980. Per això, la Dolors afirma que una 

ciutat com aquesta “ha de tenir molt pre-

sent el seu passat per poder assolir el millor 

futur.” En la part antiga del municipi, a dalt 

d’un turó, està situat el Castell del Borni, un 

dels monuments històrics més importants 

del municipi. Actualment està totalment 

restaurat gràcies als Fons Europeus, pel que 

ha esdevingut un Centre Cultural on s’hi fa 

acollida a diverses exposicions, conferències 

i actes musicals i literaris. No obstant, el cas-

tell ha passat per múltiples modificacions 

al llarg dels anys, des de ser una explotació 

agrícola cabdal fins a un estable. De fet, hi 

ha documents que daten l’existència d’una 

torre de defensa des de principis del segle 

XIII. Es tractava, doncs, d’un punt estratègi-

cament òptim per a la defensa i protecció de 

la vila, que oferia vistes al delta del riu Llobre-

gat i a l’actual població de Sant Boi. 

A l’edifici del castell l’acompanyen el de 

l’Ajuntament i l’Església de Santa Maria, si-

tuades al mateix turó. De camí, però, s’hi tro-

ba una claraboia instal·lada al terra. Si un s’hi 

para un instant, pot observar les restes d’una 

Vila mil·lenària amb 
referències escrites de 
l’any 980, les columnes 
preromàniques 
de la façana de 
l’Ajuntament 
demostren que 
Cornellà era una  
vila romana des del 
segle III dC

D’esquerra a dreta, a dalt:  
castell de Cornellà, interiors 
del palau Can Mercader; a 
baix, trenet a Can Mercader
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construcció romana que van ser descober-

tes l’any 2009 gràcies a uns treballs de res-

tauració. Seguint el camí cap al Consistori, 

la Dolors fa especial esment a les columnes 

preromàniques de la façana, descobertes 

l’any 1928, que demostren que Cornellà era 

una vila romana des del segle III dC.

Pulmó de la ciutat
Seguint la ruta, l’amBAIXadora ens porta 

fins a l’ampli Parc de Can Mercader, un dels 

dos pulmons de la ciutat. A dins s’hi troba 

el Museu homònim del Palau Mercader, una 

antiga casa senyorial construïda per petició 

del noble Joaquim de Mercader i Bell-lloc 

entre els anys 1865 i 1867. Utilitzada inicial-

ment com a lloc d’esbarjo, va convertir-se 

en la residència oficial dels comtes de Bell-

lloc l’any 1899, quan una crisi econòmica va 

obligar a la família a vendre el seu palauet 

de Passeig de Gràcia de Barcelona, traslla-

dant-se d’aquesta manera a Cornellà. La 

família, que era apassionada de les ciències 

com l’astronomia i l’ornitologia, va construir 

a finals del segle XIX una torre situada al 

nord del parc, amb una forma semblant al 

minaret d’una mesquita, i que va ser usada 

com el seu observatori particular. Actual-

ment, el museu ofereix visites guiades que 

permeten contemplar les formes de vida de 

les classes nobles catalanes entre 1864 i 1953. 

L’atractiu de les matemàtiques
La ruta acaba a la segona planta de l’edifici, 

on s’hi troba el primer Museu de les Mate-

màtiques de Catalunya. Aquest va ser inau-

gurat l’any 2014 i s’ha convertit en el segon 

museu més visitat de tota la comunitat. Amb 

més d’una superfície de 300 metre quadrats, 

ofereix un espai per a recrear i concebre les 

matemàtiques d’una manera sorprenent, 

un projecte que l’Ajuntament de Cornellà va 

considerar com a eina essencial per a esti-

mular el coneixement en aquest camp. 

A més a més, aquest projecte suposa 

també un gran impuls per als centres edu-

catius a Catalunya, doncs organitza activi-

tats escolars a partir del cicle mitjà i superior 

de primària, així com diverses programaci-

ons per a famílies. Cada any, per celebrar 

l’aniversari del museu, les matemàtiques es 

desplacen al Parc en forma lúdica per a tots 

aquells que vulguin experimentar. 

La Dolors explica que a Cornellà hi ha 

molt més patrimoni del que gaudir. A banda 

d’aquesta ruta, recomana seguir el camí del 

A Caves i Vins J. Pujol 
es pot adquirir una 
ampolla de cava 
artesanal Trianon Brut 
Nature i el vi escumós 
d’El Gran Cornellà 
Rosat, el seu producte 
estrella

Un dels monuments 
més importants del 
municipi és el Castell 
del Borni, totalment 
restaurat gràcies als 
Fons Europeus, pel 
que ha esdevingut un 
Centre

A’esquerra, taller familiar 
de circ a Sant Ildefons. A 
la dreta, a dalt, espectacle 
infantil; a baix, concert 
durant les Nits d’Estiu a 
Cornellà
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Parc de Can Mercader, que travessa l’avin-

guda Salvador Allende i ens porta fins a la 

Torre de la Miranda. Allà hi ha un fantàstic 

mirador que permet contemplar el llarg de 

la costa barcelonina, i que segueix amb un 

passeig fins arribar a la Plaça de Catalunya, 

un punt clau de la ciutat on es pot conèi-

xer més sobre la seva història i la seva gent. 

De fet, l’amBAIXadora assenyala la riquesa 

cultural del municipi, amb una població de 

prop de 85.000 habitants i una varietat lin-

güística que comprèn més de 100 llengües 

diferents. Per això, afirma que el millor de la 

ciutat és “la seva gent, que de manera anò-

nima fan comunitat.”

Sorpreses enogastronòmiques
Pel que fa a la gastronomia local, la Dolors 

aconsella passar per l’establiment Caves i 

Vins J. Pujol, on es pot adquirir una ampolla 

de cava artesanal Trianon Brut Nature, així 

com el vi escumós d’El Gran Cornellà Rosat, 

el seu producte estrella. A més a més, també 

es pot provar un servei de degustació i visi-

tar el seu celler, que resulta històricament 

molt interessant. A banda d’aquest establi-

ment, l’amBAIXadora recomana anar al res-

taurant Plats, que destaquem en aquestes 

mateixes pàgines, però també el restaurant 

Fusió i el bar La patata. De bars, ens reco-

mana la terrassa del Kualexu, un bon lloc 

per a acomodar-se després d’un sopar. No 

obstant, assegura que al llarg de la ciutat 

es poden trobar diversos restaurants amb 

un encant propi, motiu pel qual anima a qui 

vulgui a seguir les rutes proposades i desco-

brir aquests llocs per sí mateix.

Gaudir de les Nits d’Estiu
En quant a les activitats d’estiu de Cornellà, 

ens recomana experimentar les Nits d’Estiu, 

una programació organitzada per l’Ajunta-

ment de Cornellà al mes de juliol, i que com-

prèn diverses activitats culturals i musicals. 

De la mateixa manera, també es pot gaudir 

del cinema a la fresca que té lloc a la Plaça de 

Catalunya, així com de les activitats de caire 

familiar que s’organitzen els caps de setmana.

Si li preguntem a la Dolors pel millor de 

la comarca, fa especial èmfasi en la vessant 

humana del Baix Llobregat. Perquè per-

tànyer a aquesta comarca implica tenir un 

caràcter singular de “compromís de lluita, 

implicació social, adaptació al medi, associ-

acionisme i emprenedoria”, uns factors que 

fan dels seus ciutadans persones úniques. n 

El Museu de les 
Matemàtiques de 
Catalunya, dins del 
Palau de Can Mercader, 
s’ha convertit en el 
segon museu més 
visitat de tota la 
comunitat

El Baix Llobregat 
imprimeix un caràcter 
singular de “compromís 
de lluita, implicació 
social, adaptació al 
medi, associacionisme 
i emprenedoria”, 
uns factors que fan 
dels seus ciutadans 
persones úniques

D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix: sala interior del 
restaurant Plats, patates amb 
salsa del resturant La Patata, 
cervesa i patates del Kualexu, 
interior del restaurant Fusió, 
façana de Caves i Vins J. 
Pujol i mercat del Centre, on 
ha estat botiguera Dolors 
Campos
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RODRÍGUES 
actriu i veïna activa 
a Sant Just Desvern

Sant Just Desvern, una singular 
combinació d’arquitectura i natura

Roma Rodrígues (2007) és una jove actriu de Sant Just Desvern. Estudiant de 

l’escola Madre Sacramento i amb només 15 anys, ha participat en diverses activitats 

de l’àmbit televisiu i cultural del seu municipi. La seva trajectòria, que es va iniciar 

al programa La Voz Kids, l’ha portat a participar a la sèrie de Netflix i TV3 Merlí, i 

posteriorment ha col·laborat amb la companyia de dansa i teatre Peeping Tom amb la 

obra “Moeder” al Mercat de les Flors. Ara, la Roma ens presenta tots els atractius que 

ofereix el seu municipi
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Sant Just està integrat en la serralada de 

Collserola, que destaca per la singulari-

tat arquitectònica d’alguns edificis i les 

seves zones enjardinades. Per a la seva jove 

ambaixadora, el millor del municipi és la 

tranquil·litat amb què s’hi viu. Alhora, desta-

ca la seva ubicació privilegiada, doncs es tro-

ba a pocs minuts de la capital catalana i ofe-

reix un fàcil accés a moltes zones urbanes.

Un edifici emblemàtic
La ruta proposada per la Roma comença 

per un passeig al voltant de l’emblemà-

tic edifici Walden 7, un dels monuments 

més admirats de la vila. Obra de l’arquitec-

te Ricard Bofill, es tracta d’un edifici d’es-

til barroc amb més de 40 metres d’alçada 

i un total de quinze plantes, que amaga 

molta història rere els seus murs. La seva 

construcció, que va ser iniciada l’any 1972 

sobre l’antiga fàbrica de Ciments Sanson, 

englobava la idea d’una gran “colmena 

humana”. Es tractava, doncs, d’un projecte 

que comprenia els factors de la sociologia, 

l’urbanisme, l’arquitectura i l’art, una mena 

de barri vertical. L’any 1977 hi van aparèi-

xer certs defectes de construcció a la seva 

façana, doncs les rajoles es van començar 

a desprendre, tot coincidint amb una èpo-

ca de canvis socials i polítics a Catalunya i 

Espanya. La promotora va fer fallida i no va 

ser fins més tard que els veïns i les adminis-

tracions es van posar d’acord, començant 

finalment la seva rehabilitació al 1993. 

L’actual edifici, que manté el mateix 

concepte, està composat per divuit torres 

de color argilós que es desplacen des de 

la vertical de la seva base formant una cor-

ba. D’aquesta manera, si un s’hi fixa, podrà 

veure que la façana davantera adquireix 

una forma semblant a una lletra “M”, men-

tre que en la façana posterior s’hi veu una 

doble “O”. Les finestres de l’edificació tenen 

una forma semicircular i estan distribuïdes 

de manera irregular, però mantenint certa 

harmonia. L’interior de l’edifici està banyat 

d’un color blau intens, que recobreix els seus 

patis interiors i les zones comuns, trencant 

així l’anodínia del color marró. Just al cos-

tat, complementant l’impacte visual de la 

construcció amb el seu entorn, es troba el 

Taller d’Arquitectura de l’autor del projecte, 

Ricard Bofill, a la antiga fàbrica de ciment. 

Seguint el camí es pot observar la singula-

ritat d’aquest gran edifici, conformat per 

diverses dependències de tonalitat grisosa 

envoltades de vegetació.

Tradició modernista
Tot seguint, el segon punt de la ruta esta-

blerta per les recomanacions de l’ambaixa-

dora és la casa modernista de Can Ginestar, 

situada al carrer Carles Mercader. Amb una 

façana de color salmó difós i envoltat d’un 

bell jardí, l’edifici esdevé un centre cultural i 

de trobada molt popular al municipi. La seva 

aparença actual és el resultat de diverses re-

formes i modificacions donades al llarg dels 

segles, i de fet, de la masia original només es 

manté el celler. Així, a la planta baixa apareix 

el 1403, a l’interior es troba la data de 1669, i 

al primer pis n’hi ha una del 1703. 

L’emblemàtic edifici  
Walden 7, obra de 
l’arquitecte Ricard Bofill

L’edifici Walden 7 és 
obra de l’arquitecte 
Ricard Bofill, construït 
entre els anys 1973-
1975, i representa la 
idea d’una “colmena 
humana” i és una peça 
arquitectònica digna 
d’admirar



94 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

L’última reforma va ser realitzada el 1904 

per Marcel·lí Coquillat, seguint les caracte-

rístiques del corrent modernista amb influ-

ències medievalistes. Llavors es va construir 

una capella a la dreta i es va aixecar un mur 

d’inspiració gaudiniana que envoltava la 

propietat. L’any 2002, però, es van posar en 

marxa les obres d’ampliació i millora de la 

Casa de Cultura, construint una nova Bibli-

oteca Municipal.

Indrets històrics
Mirant cap a la muntanya, la Roma també 

ens parla de la Penya del Moro –coneguda 

com a Puig Castellar –,  un turó de 277 me-

tres de la serra de Collserola i situat a prop 

del barri de Bell Soleig. El turó engloba un 

variat conjunt arqueològic: els jaciments 

d’un poblat ibèric del segle V aC., un dels 

assentaments humans més antics trobats a 

Collserola; i les restes d’una fortificació me-

dieval que data del segle XIV. Tot i que no es 

coneix l’origen exacte de la fortificació ni de 

seu actual topònim, aquest constitueix un 

mirador digne de visitar. Des del cim es pot 

admirar la plana del Baix Llobregat fins a la 

desembocadura del riu Llobregat.

Per a finalitzar el recorregut, l’ambaixa-

dora ens porta fins al refugi antiaeri de Les 

Escoles, construït pels veïns i l’Ajuntament 

per a amagar-se dels bombardejos durant la 

Guerra Civil. El refugi, de 165 metres de llar-

gària, va ser aixecat l’any 1938, i va esdevenir 

així una eina de protecció essencial per a la 

població de Sant Just, que va patir quatre 

bombardejos d’artilleria i aviació. Gràcies 

al refugi, molts veïns van poder amagar-se, 

convertint-se d’aquesta manera en testimo-

nis d’un dels episodis més violents viscuts a 

Catalunya en les últimes dècades. L’últim ús 

que es va fer del refugi va ser la tarda del 25 

de gener de 1939, quan l’exèrcit franquista 

va entrar al municipi.

Una dada curiosa d’aquest espai és que 

a la postguerra va ser utilitzat com a terreny 

per al cultiu de xampinyons, aprofitant les 

bones condicions de temperatura i humitat 

del refugi. Aquest projecte va conviure fins 

el 1948 amb l’escola Montserrat. No va ser 

fins dècades més tard que el veïnat va tor-

nar a mostrar interès en la rehabilitació de 

l’espai com a patrimoni cultural de la vila. 

D’aquesta manera, l’any 2009 es van fer els 

primers passos cap a un procés de recupera-La casa modernista de  
Can Ginestar, situada al 
carrer Carles Mercader

La Casa de Cultura 
de Can Ginestar és un 
edifici modernista amb 
una història que data 
des de l’any 1403

A la serra de Collserola 
es troba el turó de la 
Penya del Moro, un 
distintiu mirador on 
es poden visitar els 
jaciments d’un poblat 
ibèric del segle V
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ció, i finalment el 2018 es va iniciar la conso-

lidació del refugi com a museu. Actualment 

l’espai ofereix visites guiades, a més d’una 

experiència immersiva de realitat virtual 

que permet conèixer amb més profunditat 

la història i els testimonis d’aquells dies.

A Sant Just existeixen molts altres indrets 

per a descobrir. Com assenyala la Roma, 

també és de gran interès la visita a l’antic 

molí fariner de Can Pedrosa, que data de 

l’any 1347, així com l’Església dels Sants Just 

i Pastor.

Gaudir de la gastronomia
Pel que fa a les recomanacions gastronòmi-

ques del municipi, la Roma aconsella anar 

a comprar al mercat, on s’hi pot trobar una 

gran varietat de productes de la terra del 

Baix Llobregat. Com a bona amant del men-

jar, ens recomana tastar els plats d’una di-

versitat d’establiments: les paelles del Víctor 

al restaurant La Bonaigua, la carn al restau-

rant l’Ateneu, les tapes del Carlos al Picoteo 

i les hamburgueses de la Trini’s Cafe Bistro, 

així com els plats amb producte de proximi-

tat del Mirador de Sant Just. De la mateixa 

manera, la Roma també aconsella anar al 

Sapporo si ens ve de gust menjar sushi, i al 

PizzaShop per a les millors pizzes.

Per a fer aquest estiu a la comarca, el 

millor per a la Roma és “gaudir de les plat-

ges, la gastronomia i les postes de sol, tant 

a la platja com a la muntanya”. També és 

un bon moment per a aprofitar les possi-

bilitats del nostre paisatge i passejar amb 

bicicleta o fer excursions per la serralada de 

Collserola, que l’ambaixadora assegura que 

“canvia de colors a cada estació de l’any”. A 

més dels restaurants que ens recomana del 

seu municipi, també explica que val la pena 

visitar el Berlin Gastrobar d’Esplugues de 

Llobregat, on els cargols són un dels millors 

productes, i quan fa bon temps, és impres-

cindible anar a algun restaurant del Garraf, 

Gavà o Castelldefels.

En conjunt, per la Roma el Baix Llobregat 

representa un espai molt ric, que conflueix 

en una combinació de “paisatge, història, 

bon producte de la terra i cuiners de primera 

línia”, i que a més té el privilegi d’oferir pro-

ximitat tant a zones de muntanya com de 

mar. Per aquesta raó, anima a qualsevol per-

sona que no hi hagi estat a endinsar-se en 

els racons que ofereix la comarca. n 

D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix: sala interior del 
restaurant La Bonaigua, 
paela del mateix restaurant, 
vista des de la Penya del 
Moro, Exterior del trini’s Cafe 
Bistro, pizza del restaurant 
Pizza Shop i refugi antiaeri 
de Les Escoles

El refugi antiaeri de 
Les Escoles va ser 
construït el 1938, 
protegint als veïns 
de Sant Just dels 
bombardejos de la 
Guerra Civil

El millor per a aquest 
estiu és “gaudir 
de les platges, la 
gastronomia, i les 
postes de sol, tant  
a la platja com a  
la muntanya”
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FRANCESC 
LATORRE
veí de Sant Joan 
Despí i periodista 
esportiu de TV3

Sant Joan Despí, laboratori 
arquitectònic modernista i  
seu de la “masia” del FC Barcelona

El Francesc Latorre (1978, Aitona) és periodista esportiu. Des de l’any 2005 treballa 

per al departament d’Esports de TV3, cobrint el Mundial de Fórmula 1, i posteriorment 

per cobrir l’actualitat del primer equip de futbol del Barça, entitat que té a Sant 

Joan Despí l’Estadi Johan Cruyff on juga el segon equip masculí de Segona i el 

primer equip femení. Veí de Sant Joan Despí des que va finalitzar els seus estudis, es 

considera “santjoanenc d’adopció”, doncs és en aquest poble del Baix Llobregat on ha 

construït la seva família. “Ningú espera que una ciutat petita al costat de Barcelona 

pugui tenir aquests tresors entre els seus carrers”, afirma. 
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La ruta que ens proposa el Francesc ar-

renca a Can Negre, al bell mig del centre 

del poble. Un racó que deixa al visitant 

bocabadat. Es tracta d’una masia originària 

del segle XVII, que l’arquitecte municipal 

Josep Maria Jujol va transformar a principis 

del segle XX. Jujol (1879-1849) va ser deixeble 

i col·laborador de Gaudí, i un dels creadors 

més importants del modernisme. Va establir 

el seu “laboratori arquitectònic de proves” a 

Sant Joan Despí, plasmant així la seva essèn-

cia en l’arquitectura municipal durant els úl-

tims vint anys de la seva vida. A través de les 

seves obres, caracteritzades pel color intens 

i la creació de metàfores visuals, l’arquitecte 

era capaç de donar vida a realitats extraor-

dinàries, convertint objectes insubstancials 

en formes fascinants.

La construcció de Can Negre (1915-1930), 

una de les seves obres més sugerents, va 

ser per encàrrec del seu propietari alesho-

res, Pere Negre. Tot plegat és un edifici ple 

de llum i color, on destaquen les seves for-

mes ondulades, colors llampants i símbols 

religiosos. “Sovint és visitat per grups de 

turistes, que s’estranyen de trobar aquesta 

joia en un poble del que segurament no ha-

vien sentit a parlar mai”, afirma el Francesc. 

A l’interior es troba una capella i un retaule 

del segle XVII protegit per un curiós sistema 

de portes ideat pel mateix Jujol. A la façana 

principal, a l’exterior, destaca un finestral 

amb forma de carrossa, que representa la 

carrossa de la Mare de Déu. 

A l’actualitat, el Centre Can Negre és un 

punt de referència cultural a la ciutat. El seu 

interior pot ser descobert mitjançant una 

visita guiada, i, per als més curiosos, s’ofe-

reix un itinerari de realitat virtual que es pot 

fer amb el propi telèfon mòbil, entrant en 

una experiència immersiva de la mà de Ju-

jol. A banda, el Centre Can Negre organitza 

visites guiades per a descobrir algunes de 

les obres més belles de l’arquitecte, com la 

Torre de la Creu, la Casa Rovira o la Torre Ju-

jol. També s’ofereixen diverses activitats, ru-

tes i exposicions, des de la Passejada Cultu-

ral per la riba del riu Llobregat fins a tallers 

creatius per a famílies i nens. A més, des de 

l’any 2010, en aquest centre s’ubica l’Escola 

Municipal d’Art. 

Seguint el mateix fil conductor, la se-

güent parada de l’itinerari és la Torre de la 

Creu (1913-1916), molt a la vora de Can Negre, 

i també obra de Jujol. Latorre explica que, 

de fet, Pere Negre va encarregar a Jujol la 

rehabilitació de la masia perquè li havien cri-

dat molt l’atenció les feines que estava fent 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: església de Sant Joan 
Baptista, centre Jujol Can 
Negre, Cal Pessani, ermita 
Santa Maria del Bon Viatge i 
torre de la Creu

L’arquitecte Josep 
Maria Jujol (1879-1849), 
deixeble de Gaudí, va 
ser un dels creadors 
més importants del 
modernisme, amb 
una obra estretament 
vinculada a Sant Joan 
Despí

Can Negre (1915-1930), 
punt de referència 
cultural a la ciutat, 
va ser una antiga 
masia del segle XVII 
transformada per 
Jujol, que destaca pels 
seus colors llampants i 
formes curvilínies
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a Torre de la Creu. En aquest cas, l’edifici va 

ser construït per encàrrec de Josefa Romeu, 

la tieta del mateix Jujol, que volia una casa 

d’estiueig prop de Barcelona. L’edifici està 

composat per cinc cilindres de diferents mi-

des i alçades que delimiten el perímetre de la 

casa, mentre que el seu interior es va dividir 

en dos apartaments totalment simètrics. Per 

les formes ovalades que el coronen, els habi-

tants de Sant Joan també la coneixen com 

la Torre dels Ous. L’edifici ha tingut diversos 

usos, com per exemple ser la seu de l’Escola 

d’Idiomes Moderns. I per Nadal es converteix 

en un indret màgic, ja que és el lloc on l’as-

tròleg Sadurní – un personatge de Sant Joan 

– prepara l’arribada dels Reis d’Orient. 

Torreblanca, pulmó del municipi
La ruta acaba al al Parc de Torreblanca, el 

pulmó verd de Sant Joan Despí. És un parc 

molt gran que ocupa tres termes munici-

pals: Sant Joan Despí, Esplugues de Llobre-

gat i Sant Just Desvern, i que s’ha convertit 

en un espai de reunió de grans i petits. Un 

espai ideal per a fer-hi esport, passejar i rela-

xar-se. També hi ha el parc de la Fontsanta. 

La seva postal típica és una escultura forma-

da per un xiprer i un búfal, de la unió dels 

quals en neix un imponent mico, fotogra-

fiat centenars de vegades. La construcció 

és obra de l’artista Xavier Medina. El parc, a 

més a més, amaga un espai on es conserva 

una petita plantació de vinyes, que home-

natja als pagesos que van conrear just aque-

lles terres en el passat.

En conjunt, afirma el Francesc, Sant Joan 

Despí és un municipi molt complet. Els em-

plaçaments que ens mostra a la ruta consti-

tueixen espais molt significatius, doncs a la 

Torre de la Creu ha viscut moments familiars 

inoblidables durant el Nadal, mentre que el 

Parc de la Fontsanta és l’espai on els seus 

fills han crescut jugant.

A banda d’aquests indrets, el Francesc 

assegura que val la pena perdre’s pels car-

rers de Sant Joan Despí. Per exemple, el car-

rer Bon Viatge, nucli comercial de la ciutat, o 

el mercat municipal. Entrant a les botigues, 

o prenent un cafè en alguna de les pastis-

series, és com es pot conèixer “el Sant Joan 

Despí més autèntic, el de tota la vida”. Pas-

sejant també es pot arribar a la Plaça de l’Er-

mita, que està a tocar de l’església. Però si 

es vol descobrir la part més nova de la vila, 

l’ambaixador recomana un recorregut per la 

Rambla, que travessa la zona de l’Eixample. 

I per a passar un dia divertit, és imprescin-

dible anar al Parc de Torreblanca, on tam-

bé s’hi pot gaudir de la vegetació i realitzar 

qualsevol activitat en companyia. 

“Turísticament, no tot és Barcelona”
El Francesc reivindica la capacitat dels po-

bles per a esdevenir centres turístics i amb 

indrets preciosos per a visitar. “Demostrar 

que no tot és Barcelona, que no tot són les 

grans capitals. Que els pobles de tota la 

vida també tenen molt per veure”, afirma. 

Precisament, per haver crescut en un po-

ble, sempre ha valorat aquest ambient de 

proximitat tan difícil de trobar a les grans 

ciutats. Per això, el que més li agrada del 

seu municipi és que conserva l’essència i 

l’aire de poble. “Per mi és molt important 

que la gent se saludi pel carrer, que es digui 

bon dia o bona nit. Que sempre et trobis 

algú amb qui parlar, que la pastissera en-

devini què vols només entrar per la porta... 

Són petits detalls que a mi, personalment, 

em fan el dia molt més agradable”.

Llac del parc de Torreblanca

El Parc de la 
Fontansta, que ocupa 
tres termes municipals, 
és un espai ideal per a 
fer esport i relaxar-se
Per a conèixer “el 
Sant Joan Despí més 
autèntic”, cal perdre’s 
per les botigues del 
carrer Bon Viatge, 
prendre-hi un cafè o 
passejar pel mercat 
municipal

“Sincerament, el millor 
del Baix Llobregat 
és que ho té tot, és 
aquesta combinació el 
que fa de la comarca 
una gran comarca”
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Per a comprar al seu poble, l’ambaixa-

dor recomana especialment anar al mercat, 

on s’hi pot trobar una varietat de fruites i 

verdures de primera categoria de la nostra 

comarca. En quant a les recomanacions 

gastronòmiques, ens suggereix diversos 

restaurants a visitar. Per exemple, La Sola-

na, comandat pel Dani i la Zulima, que ofe-

reix plats molt saludables i amb producte 

de proximitat; o el restaurant Niu d’Or, al 

centre del poble, d’una cuina casolana ex-

cel·lent. També fa menció a les pizzes i la 

pasta de L’Ou com Balla, i a la brasa del 

restaurant uruguaià Charrúas. El restaurant 

Follia, protagonista al BenvinGUST, i Can 

Pau Torrents, són també llocs indefugibles 

que ofereixen plats excepcionals amb pro-

ducte de primera qualitat. De la comarca, 

destaca el Traska Truska de Molins de Rei o 

La Vinya Nova de Collbató. I per a prendre 

una copa a les nits d’estiu, el bar Noctàm-

bul de Sant Joan Despí és idoni, però també 

el Palau nou de Molins de Rei, on assegura, 

no ha tastat millors gintònics enlloc.

Aquest estiu, el Francesc recomana una 

varietat d’activitats per a fer. Per als dies de 

calor, el millor és anar a banyar-se a la llarga 

platja de Castelldefels o refrescar-se al seu 

Cana Olímpic. També es poden buscar els 

encants de la natura fent una ruta per Mont-

serrat, o visitant els Espais Naturals del Del-

ta del Llobregat, on el seu mirador permet 

veure l’aterratge dels avions. De la mateixa 

manera, per a ell són de visita obligada la Co-

lònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, Cata-

lunya en Miniatura i el Museu de les Aigües i 

Museu de les Matemàtiques de Cornellà.

“Sincerament, el millor del Baix Llobre-

gat és que ho té tot. Té mar, muntanya, 

serralades, agricultura, indústria, comerç,... 

És aquesta combinació el que fa de la co-

marca una gran comarca”, sosté l’ambaixa-

dor. Per això, convida a tothom a deixar-se 

captivar per la varietat dels seus racons. 

“Segurament entraran a la comarca amb 

una idea preconcebuda i en sortiran amb 

una altra que no té res a veure. Ho dic amb 

el cor a la mà”. n 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
carn del restaurant Charrúas, plat de 
La Solana, restaurant l’Oucomballa, 
Centre Cultural Mercè Rodoreda i 
ambient a l’estadi Johan Cruyff el día 
de la seva inauguració
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REYES MILÀ 
historiadora i escriptora 
d’Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat, 
“rajoleta” i bressol de la història  
i la tradició ceramista

La Reyes Milá (1954, Barcelona) sempre ha estat arrelada a Esplugues de Llobregat, el municipi 

que guarda una estreta relació històrica amb la seva família Milà Sagnier. Entre els seus carrerons 

ha crescut ella, la tercera de sis germans (dos d’ells molt mediàtics al ser periodistes de televisió). 

Llicenciada en història i amb molts anys d’experiència en el camp de la producció televisiva i 

cultural, ara es dedica a la seva pròpia empresa, PapeLeo, enfocada a l’organització de documentació 

particular. La Reyes ha publicat, entre d’altres, el llibre Las Torres de Pau Pujol i Franquesa a la 

familia Milà Sagnier (2018), on explica la història de la finca familiar al municipi des del 1800. 
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La ruta que proposa l’ambaixadora d’Es-

plugues comença al Carrer de l’Església, 

al costat del Convent de Santa Maria de 

Montsió i la coneguda Plaça de les Moreres i 

el Complex Esportiu. El Monestir de Montsió 

és la seu actual de la Comunitat de Monjes 

Dominiques de clausura, una congregació 

fundada el 1347 i traslladada a Esplugues 

pedra a pedra des de Barcelona l’any 1948. 

L’edifici destaca pel seu claustre, on es tro-

ben unes precioses tribunes conformades 

amb arcs de maó i rajoles de ceràmica. A 

vista de carrer, però, destaca la morfologia 

diversa de les seves finestres, coronades 

també per peces de maó.

Camí ple d’històries
Seguidament, la Reyes posa el punt de mira 

sobre un conjunt escultòric d’estil contem-

porani de Xavier Corberó, artista barceloní – 

amb obres al MoMA de Nova York i al Victoria 

and Albert Museum de Londres – que va dei-

xar part del seu llegat a Esplugues. L’escul-

tura, situada en una placeta al mateix carrer 

de l’Església, està conformada per un grup 

d’elements de pedra basàltica i estructura 

antropomorfa, que simulen la trobada entre 

un grup de persones. L’obra va ser elaborada 

l’any 2005. Molt a prop de l’escultura es troba 

l’estudi i residència de Corberó, un especta-

cular complex arquitectònic de 15.000 m2 i 

sis plantes laberíntiques que l’artista va cons-

truir el 1968. A l’exterior del pati hi ha una co-

lossal estructura d’arcades de formigó, un 

espai emblemàtic i singular que diverses fir-

mes de moda han utilitzat per a dur a terme 

desfilades i campanyes publicitàries. 

L’ambaixadora continua camí avall fins 

arribar a l’Església de Santa Maria Magdale-

na. L’Església fa cantonada amb el carrer 

Montserrat, un passeig preciós de moreres 

que està a tocar dels Jardins de Can Tintu-

ré. La Reyes explica que li fa especial il·lusió 

passar per aquest camí, doncs l’origen del 

seu nom radica en la seva àvia, Montserrat 

Sagnier. L’Església, un dels símbols del mu-

L’Església de Santa 
Maria Magdalena data 
de l’any 1665 i esdevé 
un dels referents 
històrics del municipi, 
amb gairebé un segle 
d’història

L’artista contemporani 
Xavier Corberó (1935-
2017) ha deixat part del 
seu llegat a Esplugues, 
sent el més destacat 
una monumental i 
singular estructura 
d’arcs de formigó 

D’esquerra a dreta, a dalt:  
carrer de l’Església i carrer 
Montserrat; a baix, claustre 
del monestir de Santa Maria 
de Montsió i interior del 
Museu de Can Tinturé



102 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

nicipi, data oficialment com a parròquia des 

de l’any 1165, patint diverses modificacions al 

llarg dels anys. L’última va ser a la postguerra, 

després que l’edifici fou cremat i es perdés el 

retaule neoclàssic de l’altar major. La recons-

trucció la va dirigir l’arquitecte municipal Cli-

ment Maynés. A l’actualitat, l’edifici compta 

amb una nau amb diverses capelles laterals, 

i un petit campanar de torre quadrada.

Encants de Can Vidalet
Tot resseguint el camí, l’amBAIXadora d’Es-

plugues ens porta fins a al Parc de Can Vi-

dalet, un immens espai verd de 37.288 m2 

ideal per al repòs, l’oci i el gaudi de la natura-

lesa. Reyes Milà explica que li encanta gau-

dir dels jardins i els espais verds, i és per això 

que Can Vidalet esdevé “un lloc màgic”. El 

parc, que limita amb l’Hospitalet de Llobre-

gat, era antigament una zona de conreus 

fèrtils de secà. Ara, però, no només consti-

tueix un indret clau per al descans de tota 

una àrea urbana, si no que ofereix diversos 

espais per a visitar, com el palauet i un pre-

ciós estany.  

Al parc hi predominen les alzines i pins 

blancs, amb un disseny de jardins geomè-

trics que es combina amb diversos canals 

d’aigua. A l’avantsala del parc s’hi troba un 

palauet, el que constituïa antigament l’úni-

ca entrada a la finca. L’edifici, d’inspiració 

neoclàssica i procedent del segle XX, s’uti-

litza actualment com a escola d’idiomes. A 

l’altra zona de Can Vidalet està el llac, que 

conforma un dels espais més característics 

del parc. Al bell mig de l’aigua s’alça una illa 

de pedres, que sosté un templet circular for-

mat per vuit columnes d’estil corinti. Un pont 

penjat de ferro és el que uneix el templet 

amb terra ferma. El safareig esdevé també 

una de les zones més captivadores, doncs 

constitueix un mirador al qual s’hi pot arribar 

per dues escalinates. Des de dalt, en direc-

ció nord, s’observa la muntanya de Sant Pere 

Màrtir, i, cap a l’est, el barri de Finestrelles, la 

muntanya del Tibidabo i l’observatori Fabra.

Per a l’ambaixadora, aquesta ruta plena 

de natura significa un viatge als seus millors 

records familiars a Esplugues. El seu munici-

pi, amb una diversitat d’indrets per a desco-

brir, no només ressalta per la seva bellesa, si 

no pel seu esperit “proper i sentit comú”, tal 

i com ella assenyala. A més d’aquest passeig 

pel parc, ens explica que val la pena passar 

pel cementiri, que “és preciós”.

Tradició ceramista
La Reyes assenyala també la marcada tra-

dició ceramista d’Esplugues, doncs és en 

aquest municipi on es troba l’anomenada 

Rajoleta, un dels principals centres produc-

tors de ceràmica arquitectònica del moder-

nisme i el noucentisme. El centre, conegut 

com l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, va proveir 

de materials l’obra d’Antoni Gaudí i la d’al-

tres arquitectes modernistes de prestigi, 

com Domènech i Montaner, Gallissà i Puig 

i Cadafalch. De fet, va ser el productor de 

ceràmica més important de Catalunya i un 

dels més destacats d’Espanya durant els se-

gles XIX i XX. Si es fa una visita a la fàbrica, es 

pot conèixer una important part d’aquesta 

herència històrica, entre el que s’inclou el 

curiós funcionament dels seus forns.

El museu de Can Tinturé, però, comple-

menta aquest llegat. En aquest espai s’hi 

Exterior de la fabrica Pujol i 
Bausis de ceràmica

El Parc Can Vidalet, 
de 37.288 m2 de 
superfície, és un 
gran espai verd per a 
gaudir de la natura 
i l’oci, que compta 
amb un palauet d’estil 
neoclàssic i un mirador 
a la muntanya de 
Sant Pere Màrtir i la 
muntanya del Tibidabo

La fàbrica Pujol i 
Bausis va ser un dels 
principals productors 
de ceràmica del 
modernisme i 
noucentisme a 
Catalunya i Espanya, 
proveint a artistes 
com Antoni Gaudí i 
Domènec i Montaner
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troba la col·lecció de rajola de mostra de 

Salvador Miquel, fundador de l’Associació 

Catalana de Ceràmica Decorada i Terris-

sa. Les peces exposades van ser adquirides 

pel col·leccionista el 1999, però daten entre 

els segles XIV i XIX. D’aquesta manera, Can 

Tinturé esdevé el primer museu monogrà-

fic d’aquest tema al món. I descobreix la 

importància com a patrimoni cultural de 

les rajoles de mostra, que van constituir els 

revestiments de molts habitatges de Barce-

lona, d’arreu de Catalunya i de la Penínsu-

la Ibèrica, des dels temps medievals fins al 

moment en què es va industrialitzar el seu 

procés de fabricació. Tant la fàbrica com el 

museu conformen espais de referència al 

municipi, on s’organitzen diverses activitats 

com conferències, exposicions i també pro-

grames pedagògics.

Racons d’Esplugues i la comarca
Pel que fa a les recomanacions personals 

del seu municipi, l’amBAIXadora ens acon-

sella passar per La llibreria a la Plaça de San-

ta Magdalena, o parar-se davant l’encisador 

aparador de la Pastisseria Fíguls. Com a en-

tusiasta del motociclisme, la Reyes recoma-

na també la botiga i taller de Motos Galtés. 

En conjunt, anima a tothom a visitar Esplu-

gues, amb especial èmfasi sobre la zona 

més històrica: “Que es passegin pels seus 

carrers al voltant de l’Església, i que gaudei-

xin de l’ambient tranquil”. 

A dalt, a l’esquerra, complex 
residencial de l’arquitecte 
Xavier Corberó; a baix: 
interior de la fabrica Pujol 
i Bausis de ceràmica. A la 
dreta, el parc de Can Vidalet

El Museu Can Tinturé 
complementa el llegat 
ceramista del municipi, 
i constitueix l’únic 
museu monogràfic 
sobre les rajoles de 
mostra al món
El millor de la nostra 
comarca és el seu riu 
“el que ens aglutina a 
tots, ens ha donat el 
nom i la vida”

Per a fer aquest estiu a la comarca, la 

Reyes es decanta per la vessant natural 

del Baix Llobregat, i ens suggereix visitar 

el Parc Agrari i redescobrir els reus racons 

i tradició agricultora. Pel que fa a la gastro-

nomia, es declara “fan” del restaurant Major 

36 de Gavà i dels seus espectaculars àpats.  

Si li preguntem què és el millor del Baix Llo-

bregat, la Reyes ens respon, sens dubte, el 

seu riu. “L’hauríem de cuidar més. És el que 

ens aglutina a tots, ens ha donat el nom i 

vida!”, conclou. n 
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am
BA

IX
ad

or
a CRISTINA MARTÍN 

especialista en gestió del 
Patrimoni Cultural i guia 
turística a Castelldefels

Castelldefels, 
submergir-se  
a les seves 
platges i  
bussejar per  
la seva història

La Cristina Martín (L’Hospitalet de Llobregat, 1977) sempre ha estat interessada per la riquesa 

cultural i històrica del nostre territori. Llicenciada en Història de l’Art i amb un màster en 

Gestió del Patrimoni Cultural, és guia turística a Castelldefels, ciutat on viu des del 2004. Per 

a ella, aquesta ha estat la millor elecció de vida i laboral que ha fet, doncs en aquesta ciutat 

costanera ha trobat “un espai de germanor i un espai genial per a poder treballar i ensenyar 

el patrimoni i la seva història”. Des del 2013, és la creadora de l’empresa ENIGMA Difusió 

Patrimonial, dedicada a l’educació cultural i al guiatge de rutes per a diverses institucions.
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Situada entre la mar Mediterrània i el 

massís del Garraf, Castelldefels es pre-

senta com una ciutat oberta i poliva-

lent, amb una gran oferta cultural, hostalera 

i de restauració, a més d’òptimes comuni-

cacions amb l’aeroport, el port i la ciutat de 

Barcelona. La ruta que ens proposa la Cristi-

na arranca a la bella platja de Castelldefels, 

principal atractiu del municipi. En total, són 

uns 6 km de sorra fina els que constituei-

xen la platja, que se situa entre dos siste-

mes naturals ben diferenciats: el delta del 

riu Llobregat i el massís calcari del Garraf. 

La platja es divideix en tres zones: el Bai-

xador, Lluminetes i La Pineda, conformant 

un espai ideal per a gaudir del sol, l’aigua 

i la bona companyia. A més, també és un 

indret idoni per a fer esports, doncs compta 

amb un gran espot de kitesurf on es poden 

fer diversos cursets. I l’estiu, especialment, 

és on tenen lloc les denominades Festes del 

Mar, que commemoren l’atac pirata que va 

patir la ciutat l’any 1550. 

Avançant cap al passeig, que separa la 

platja de la zona urbana de la ciutat, l’am-

baixadora assenyala un monument ben 

singular: un banc de fusta a gran escala. 

Aquest monument, de 5m de llargada per 

1’20m d’alçada, va ser emplaçat per l’Ajun-

tament de Castelldefels el 2017, per tal de 

donar publicitat del municipi. Castelldefels 

va constituir la primera ciutat d’Espanya en 

dur a terme aquesta idea, imitant la iniciati-

va d’altres països arreu del món, com França 

i Argentina.

Curiositats olímpiques
La següent parada es troba al Canal Olímpic 

de Catalunya. Aquest és un canal artificial 

construït sobre uns antics marenys del delta 

del riu Llobregat. Va ser creat per l’Institut 

Català del Sol amb motiu dels Jocs Olímpics 

de Barcelona el 1992, destinat a ser la seu 

per a les competicions de piragüisme. Una 

dada curiosa que ens explica l’ambaixadora 

és que, antigament, el mar de Castelldefels 

estava molt més enrere. De fet, començava 

just on s’inicia l’actual Canal Olímpic. Prova 

d’això és que, quan es va fer el drenatge per 

a les olimpíades als anys 90, es va descobrir 

La platja de 
Castelldefels és el 
principal atractiu del 
municipi, amb 6 km de 
sorra fina que recorren 
el litoral entre el delta 
del riu Llobregat i el 
massís calcari del 
Garraf

El Canal Olímpic 
de Catalunya, de 
43 hectàrees de 
superfície, va ser creat 
amb motiu dels Jocs 
Olímpics de Barcelona 
el 1992, i actualment és 
un espai per a gaudir 
d’activitats lúdic-
esportives

A l’esquerra, festes del Mar a 
la platja de Castelldefels; a la 
dreta, a dalt:  canal Olímpic; 
a baix, parc del Garraf
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un vaixell medieval que datava de mitjans 

del segle XIV.

Al Canal Olímpic hi tenen lloc múltiples 

activitats lúdic-esportives de les que pot 

gaudir tothom. Especialment, però, hi tenen 

lloc diverses activitats d’esport federat i per 

a centres d’ensenyament. En total, es trac-

ta d’una instal·lació de 43 hectàrees, de les 

quals 15 corresponen a la làmina d’aigua. Des 

del piragüisme fins a rem, windsurf, golf vela 

i esqui nàutic, es poden practicar tot tipus 

d’esports aquàtics. També hi ha un espaiós 

gimnàs de 650 m2 i una piscina a l’aire lliure. 

I, per descomptat, camps de futbol, voleibol 

i golf entre d’altres, a més d’un club de pàdel 

amb 4 pistes panoràmiques d’última gene-

ració. El canal, a més, està acompanyat d’un 

carril que recorre tota la seva llargària, pel 

que constitueix també un espai idoni per a 

passejar amb nens, llogar bicicletes o anar 

amb patins.

Fonaments mil·lenaris 
L’últim punt de la ruta se situa dalt d’un turó 

de 59m d’alçada sobre el nivell del mar. És 

el Castell, símbol icònic i protector que dóna 

nom a la pròpia ciutat. Segons explica la 

Cristina, el Castell data del segle XVI, tot i que 

al segle X ja existia l’església que hi ha en el 

recinte, pel que tot el conjunt va ser aixecat 

sobre restes iberes i romanes. De fet, al segle 

X, Castelldefels era terra de frontera amb el 

califat musulmà de Còrdova. D’aquesta ma-

nera, es proven els fonaments mil·lenaris del 

municipi. El nom de Castelldefels prové dels 

termes llatins “castrum fidelis”, que fan re-

ferència a les paraules “castell” i “fidels”. La 

idea d’aquest nom és que la població, de re-

ligió cristiana, era protegida per la fortifica-

ció del Castell enfront les invasions musul-

manes, pel que s’anomenaven els “fidels” a 

la cristiandat. 

Durant segles, aquest va esdevenir una 

icona de protecció de la població. El Castell 

fa com fortalesa de defensa contra la con-

questa àrab, i entre els segles XVI i XVII, con-

tra els atacs de pirates barbarescos. D’entre 

aquestes èpoques destaca el segle XVI, on la 

por als pirates, que freqüentaven tota la cos-

ta, obligava la població a fugir a les munta-

nyes. El mal estat del Castell no servia per a 

la defensa dels habitants de la ciutat, la qual 

cosa va motivar la seva reconstrucció el 1550 

per part dels veïns, que buscaven reforçar la 

seva protecció.

Compra del banquer Manuel Girona
Pel que fa a l’església romànica de Santa 

Maria, el primer document que data la seva 

existència és de l’any 967. En aquella època, 

el comte Sunyer va encarregar al monestir 

de Sant Cugat l’organització de la futura 

ciutat de Castelldefels, i va ser sota aquesta 

direcció que es va començar a construir l’es-

glésia. Segles més tard, l’any 1897, un ban-

quer anomenat Manuel Girona va comprar 

tot el conjunt arquitectònic del Castell i l’es-

glésia per a l’ús particular. Finalment però, 

el 1988, l’Ajuntament de Castelldefels va ad-

quirir el castell, començant així un procés de 

rehabilitació que l’ha portat a l’estat actual. 

El Castell està envoltat per un preciós 

parc, situat al mateix turó, en una posició 

Castell de Castelldefels

El Castell, que data 
del segle XVI, és el 
símbol protector que 
dóna nom a la ciutat, 
i que va ser utilitzat 
per la població com a 
fortalesa de defensa 
contra la conquesta 
àrab i els atacs de 
pirates barbarescos

Castelldefels és una 
ciutat mil·lenària, i 
prova d’això és la seva 
església romànica de 
Santa Maria, que va 
ser aixecada l’any 967 
sobre restes iberes i 
romanes
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panoràmica sobre la franja costanera del 

massís del Garraf. Amb diversos camins i zo-

nes de gespa, és el lloc ideal per a evadir-se 

dels sorolls de la ciutat. La Cristina, a més de 

recomanar una visita pel Castell, ens acon-

sella veure les 12 torres de defensa i natu-

ralment, visitar l’exposició del seu interior. 

D’altra banda, i sense oblidar-nos dels espai 

naturals del Garraf, ens suggereix passar-

nos-hi per a fer algun passeig. De fet, és pre-

cisament aquesta proximitat tant a la platja 

com a la muntanya el que més li agrada a 

l’ambaixadora de la seva ciutat.

Ciutat comercial i gastronòmica
La Cristina fa referència a la gran oferta co-

mercial del municipi, on es pot trobar qual-

sevol tipus de queviures per al dia a dia, així 

com una gran varietat de d’articles de regals 

i capricis diversos. Per a tastar un bon àpat, 

l’ambaixadora menciona diversos llocs als 

que sempre li agrada “anar i tornar”, com el 

restaurant Tast, l’Unlugar, el Solraig o la ta-

peria La Fusta. “En tenim tants llocs on es 

pot menjar i beure bé que no acabem”, res-

salta l’ambaixadora. Per a prendre una copa 

a la nit, el millor és desplaçar-se al centre, a 

bars musicals com el Bomfi, o a nous espais 

com la vinoteca Trivins. I, si es vol gaudir de 

la platja, anar al Casanova Beach Club és 

sempre una bona opció, doncs es pot sopar, 

ballar i prendre quelcom. De la comarca, ens 

ressalta el càtering del restaurant La Fira de 

Cornellà.

Aquest estiu, l’ambaixadora ens recoma-

na visitar els múltiples espais patrimonials 

i naturals del territori, que per a ella consti-

tueixen el millor de la nostra comarca. Així 

doncs, podem visitar les mines de variscita 

de Gavà, les termes romanes de Sant Boi o 

la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. 

Tot això sense deixar de banda els merave-

llosos espais de la serra de Collserola, del 

Garraf i les coves de Collbató a la muntanya 

de Montserrat. Per als que s’animin a visitar 

el Baix Llobregat, la Cristina assegura: “Te-

nen una comarca perfecta per a poder tro-

bar tot allò que desitgin”. n 

De dalt a baix: Vinoteca 
Trivins, torrada de tonyina, 
anxoves i pebrot de La Fusta 
restaurant La Fusta, tataki 
de tonyina del restaurant 
Unlugar i interior del 
restaurant Unlugar

Aquest estiu, el més 
recomanable és 
visitar els diversos 
patrimonials i naturals 
de la comarca, des 
de les mines de 
variscita de Gavà fins 
a un passeig per la 
serralada del Garraf



108 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

am
BA

IX
ad

or
a GENOVEVA 

CATALÀ 
molinenca, presidenta 
del Centre d’Estudis 
Comarcal del  
Baix Llobregat

Molins de Rei, cruilla amb forta 
vitalitat comercial des de 1851 
amb la Fira de la Candelera

Genoveva Català Bosch, més coneguda com “Veva”, va néixer a Molins de Rei el 28 de maig del 1954. 

De família pagesa, comença a treballar als 16 anys com a telefonista-recepcionista a Sant Joan Despí, 

i com a funcionària a l’administració local (Molins de Rei) de 1979 a 1989 i després com a personal 

eventual al grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya de 1989 a 1991. El compromís polític i social la 

va portat a tenir responsabilitats com a regidora de Molins de Rei (1991-2003) i també a la Generalitat 

de Catalunya (2003-2006), primer com a secretària general del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge i del 2006-2010, directora de l’Agència de Residus de Catalunya. També ha estat gerent de 

l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (2011-2015). Actualment està jubilada i col·labora amb el Centre 

d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat on té la responsabilitat de  presidir l’associació. 
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Genoveva Català Bosch, més coneguda 

com “Veva”, va néixer a Molins de Rei el 

28 de maig del 1954. De família pagesa, 

comença a treballar als 16 anys com a telefo-

nista-recepcionista a Sant Joan Despí, i com 

a funcionària a l’administració local (Molins 

de Rei) de 1979 a 1989 i després com a perso-

nal eventual al grup parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya de 1989 a 1991. El compromís 

polític i social la va portat a tenir responsabi-

litats com a regidora de Molins de Rei (1991-

2003) i també a la Generalitat de Catalunya 

(2003-2006), primer com a secretària general 

del Departament de Medi Ambient i Habi-

tatge i del 2006-2010, directora de l’Agència 

de Residus de Catalunya. També ha estat 

gerent de l’Ajuntament de Sant Esteve Ses-

rovires (2011-2015). Actualment està jubilada i 

col·labora amb el Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat on té la responsabilitat de  

presidir l’associació. 

El municipi de Molins de Rei ocupa una 

franja de terreny entre el riu Llobregat i la 

serra de Collserola. És per això que la nostra 

amBAIXadora molinenca recomana el camí 

del riu i el conjunt de camins que permeten 

passejar per Collserola, perquè constitueix 

un espai d’esbarjo de primera. A destacar la 

sorpresa (quan hi ha aigua) que provoca l’ 

esplèndid salt d’aigua de La Rierada. D’aqui 

ve que barris, carrers i parcs  prenen nom de 

rieres i torrents (Riera Bonet, Riera Mariona, 

Riera de Can Pahisa, Riera de Can Miano, 

Torrent de l’Hospital). Per facilitar el regadiu 

l’aigua del Llobregat es desvia i transcorre en 

2 canalitzacions (el Rec Vell i el Canal de la 

Infanta). La casa de les comportes del Real 

Canal de la Infanta és un indret que perso-

nalitza la Vila.

El pont de Carles III
Travessar el riu des de Molins de Rei ha fet 

que  la Vila sigui cruïlla d’una important xarxa 

de comunicacions.  Genoveva Català recorda 

que la monarquia absoluta de Felip V neces-

sitava una xarxa moderna de carreteres per 

lligar i cohesionar l’estat.  El pont i la carrete-

ra reial formaven part d’aquest projecte, que 

es va construir en 4 anys durant el mandat 

de Carles III (1763-1767). El pont va caure la nit 

del 5 al 6 de desembre de 1971 a causa de la 

debilitat dels seus fonaments provocada per 

unes inadequades extraccions d’àrids i  una 

forta riuada se n’endugué un primer pilar i 

després el seguiren dos més. Enguany s’han 

promogut activitats per rememorar el con-

text històric de la seva construcció i el de la 

seva destruccció. 

Com a continuació de la ruta, destaca 

l’empremta patrimonial que ha deixat l’as-

sociacionisme al municipi. Entitats com la 

Joventut Catòlica i el Foment Cultural i Ar-

tístic mostren uns equipaments culturals 

(encara avui prou potents i vigents). L’associ-

acionisme obrer va alçar a principis del segle 

XX un edifici de l’arquitecte Cèsar Martinell 

que alhora serveix per relatar la història del 

moviment obrer al municipi i la recuperació 

del patrimoni confiscat per la força de l’exèr-

cit  feixista. En els anys de dictadura l’edifici 

albergà el Sindicato Vertical i el Hogar del 

Productor. “La democràcia aconseguí recu-

perar-ne el patrimoni per a la vila i avui és 

un modern Centre Cívic que acull un inte-

ressant espai del Memorial Democràtic de 

Catalunya”, afegeix.

Casa de les Comportes  
del Real Canal de la Infanta,  
a Molins de Rei

Com espai d’esbarjo 
de primera, recomana 
el camí del riu i el 
conjunt de camins que 
permeten passejar per 
Collserola, i destaca la 
sorpresa (quan hi ha 
aigua) que provoca l’ 
esplèndid salt d’aigua 
de La Rierada
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Fira de la Candelera des de 1855
Genoveva Català destaca que Molins de Rei 

és una vila treballadora, arrelada a la produc-

ció agrícola en el seu origen. Més endavant 

ocupada per la indústria tèxtil: Ferrer i Mora, 

Malvehy, Samaranch, Torra-Balari, Can Coll, 

són algunes de les indústries tèxtils desapa-

regudes als anys setanta del segle passat. 

Molins de Rei és un cruïlla estratègica en la 

xarxa de comunicacions des de l’any 1855 

disposa de Ferrocarril. Té una forta vitalitat  

comercialment, ja des del 1851 se li atorga la 

potestat per celebrar cada un any  la Fira de 

la Candelera. 

Molins de Rei sempre ha estat un mu-

nicipi on el comerç ha tingut una gran pre-

sència,  el Mercat municipal situat al vell mig 

del casc antic segueix sent un punt d’interès 

arquitectònic, social i comercial.

Empreses d’economia circular
A l’actualitat, la via té dos polígons industrials, 

Riera del Molí i El Pla que comparteix amb 

Sant Feliu. En el polígon Riera del Molí hi ha 

importants empreses de recuperació de ma-

terials (amb llenguatge actual “d’economia 

circular”) com Ferromolins i Viuda de Lauro 

Clariana. En el polígon El Pla hi ha empreses 

com Joan Bonastre, S.A. de llarga ex-

periència i tradició familiar creada l’any 1958., 

dedicada al mecanitzat i al decolletatge de 

precisió i qualitat per a tots els sectors indus-

trials i mèdic.

L’espai comprès entre la plaça de la Creu 

i la plaça de la Vila, entre els carrers Major i 

Rafael Casanovas, amb forma d’ametlla, al-

berga indrets de gran interès com les restes 

de l’antic Palau de Requesens, on hi ha el 

projecte de generar-hi un espai museogràfic 

vinculat al Renaixement. També en aquesta 

ametlla hi ha ubicada l’escola de Música Julià 

Canals que fou el primer regidor de Cultura 

de l’actual etapa democràtica i creador de la 

música que acompanya la celebració de Car-

nestoltes i els balls al voltant del Camell  

A la “Veva” el que li agrada més del seu 

poble és “la bona gent que de manera esfor-

çada hi viu i/o hi treballa. La bona gent que 

de manera altruista té cura de les entitats i 

de les associacions”. Afegeix que és “el con-

junt de persones esforçades  que fan possi-

ble la convivència, la millora i la cooperació”. 

Ho diu perquè “sempre relatem les obres i 

els afanys i ens oblidem dels qui en són pro-

tagonistes: les persones nascudes a la Vila o 

vingudes d’arreu són les que fan vila, fan po-

ble, el sustenten i el construeixen”. 

Recomanacions a Molins...
L’amBAIXadora recomana comprar a Mo-

lins de Rei xocolata al XocoPunt,  carns a Cal 

Manyet, Peix a l’Esperança del Peix, llibres 

a Cal Barba, fruita a la parada dels de l’Or-

dal, pa a Pà Negre, i de tot a moltes de les  

botigues que composen una bona i varia-

da oferta comercial. I sobre els restaurants 

i bars de tapes que acostuma a freqüentar, 

creu que hi ha excel·lents establiments, al-

gun d’ells consta a la publicació de l’AGTBL, 

els 50 millors restaurants de l’Hospitalet i el 

Baix Llobregat, com l’Àpat. Reconeix la difi-

cultat d’indicar-ne algun de concret i és per 

això que recomana: “deixeu-vos perdre per 

Molins de Rei (EntrePlats, Nimbin, La Bernar-

da, Calasanz, Samaranch Park, l’Àpat, Traska 

Truska). També a la Traska Truska  es pot es-

coltar un cop al mes interessants concerts de 

jazz organitzats per Daltabaix

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix: Foment Cultural i 
Artístic; Cal Tarragó, casa 
modernista recentment 
restaurada; biblioteca El Molí, 
antiga fàbrica Ferrer y Mora; 
i Teatre de La Peni Molins de 
Rei, entitat centenària

Enguany s’han 
promogut activitats 
per rememorar el 
context històric de la 
construcció del pont de 
Carles III (1763-1767) i el 
50 aniversari de la seva 
destrucció al desembre 
de 1971 amb una forta 
riuada
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A l’àmbit comarcal, Genoveva Català se-

gueix “amb devoció” la guia de l’AGTBLL, i 

quan pot, no es perd algun àpat al Cèntric 

del Prat de Llobregat i alguns restaurants de 

Gavà o Castelldefels, doncs l’entorn marítim 

per ella té un gran  atractiu. Encara que fa 

anys que no surt a la nit, recomana a Molins 

de Rei un local  molt premiat i especialitzat 

en Gin-Tònic: “El Palau nou”

...i a la comarca
Sobre les recomanacions a fer aquest estiu 

a la comarca, diu que el millor és descobrir 

des de Montserrat fins el mar el ric patrimoni 

natural i cultural, com per exemple les Coves 

Baix Llobregat (Cecbll” va organitzar una vi-

sita als espais naturals del Delta del Llobre-

gat. Recorda que, curiosament, hi havia més 

persones de fora de la comarca que de la 

comarca. La visita era per observar “in situ” 

allò que podria suposar l’ampliació de l’aero-

port en aquests espais naturals. Explica que 

totes les persones que ens acompanyaren 

coincidiren en la mateixa opinió: “mai hau-

rien pensat trobar uns espais com aquells al 

Baix Llobregat”. Creu que l’opinió es prou re-

presentativa. I finalitza amb un clam: “Som 

indústria, som infraestructures, som serveis, 

som agricultura, som territori, som natura, 

som cultura. n

D’esquerra a dreta: edifici 
de la Federació Obrera de 
Molins de Rei; L’apat es 
troba al centre de Molins de 
Rei; Palau Nou; i Restaurant 
Nimbin

de Salnitre de Collbató i el Museu de la Colò-

nia Sedó o els espais naturals del Delta i sent 

l’estiu tota la zona costanera de la comarca, o 

el ric patrimoni del modernisme a localitats 

com Sant Joan Despí o a la Colònia Güell de 

Santa Coloma de Cervelló. És molt aconse-

llable consultar la web del consorci de Turis-

me https://www.turismebaixllobregat.

com/ca

Per la Genoveva Cataà, el millor que té el 

Baix Llobregat és la seva personalitat i la seva 

capacitat d’interacció amb una capital com 

Barcelona, així com  la  situació estratègica 

a l’eix mediterrani. El Baix Llobregat acull i 

dota Catalunya de serveis estratègics (des-

saladora, depuradora, port, aeroport,....) Una 

comarca de gent treballadora i compromesa 

amb la cohesió social.

Descobrir el tresor del Delta
Recorda que a l’octubre de l’any passat, aca-

bada una de les darreres fases dures de la 

pandèmia,  el Centre d’Estudis Comarcal del 

http : //www. joanbonastre .com/

qui-som/?lang=ca

https://www.viudaclariana.com/plan-

ta/molins_de_rei

https://www.ferromolins.com/

https://www.xocopunt.com/ca/index.

php?controller=404

https://www.facebook.com/prof ile.

php?id=100063643086510

https://www.lesperancadelpeix.com/

https://www.facebook.com/panegre-

obradorartesa/

https://www.llibreriabarba.cat/

https://www.instagram.com/fruite-

selsdordal_ /

https://www.restaurantlapat.cat/

https://www.tripadvisor.es/Restau-

rant_Review-g858491-d3161983-Re-

views-Traska_Truska-Molins_de_Rei_

Catalonia.html

http://palaunougintonicbar.com/

https://daltabaix.cat/

http://demasortim.com/?act=567

Destaca l’empremta 
patrimonial 
que ha deixat 
l’associacionisme, 
amb entitats com la 
Joventut Catòlica i 
el Foment Cultural 
i Artístic amb uns 
equipaments culturals 
encara avui prou 
potents i vigents
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or TONI JUÁREZ
 actor i activista  
cultural de Sant Boi

Sant Boi de 
Llobregat, un 
calaix històric 
que no deixa 
de sorprendre

El Toni Juárez (Barcelona, 1974) és actor, artista multidisciplinari i activista cultural, i des de fa 

anys, veí de Sant Boi. Des que era jove ha estat arrelat al món de la cultura, i és això el que l’ha 

portat a formar-se com a professional del teatre i el cinema, donant llum a la seva companyia 

Hangar 10 i desenvolupant la seva carrera a Madrid durant quinze anys. Des del 2015 organitza 

i coordina diverses activitats al seu espai cultural Weller b&d, així com imparteix un taller al 

teatre Cal Ninyo de Sant Boi. A més, té una participació setmanal al magazine de Radio Sant 

Boi “El momento inútil”. Del seu municipi, ens descobreix ara diversos racons.
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La ruta que ens proposa el Toni comença 

a les termes romanes de Sant Boi, ubi-

cades a l’Avinguda Maria Girona. Aques-

tes termes són els banys privats d’una una 

vil·la romana del baix imperi més ben con-

servats de Catalunya. Es van construir a fi-

nals del segle II dC I van funcionar fins al 

segle V. Durant aquesta època es va viure 

un dels períodes de major esplendor eco-

nòmica de la zona, gràcies a la producció 

de vi, i les termes representaven un espai 

de trobada per a establir acords entre les 

famílies més prestigioses.

Les termes estaven formades per dues 

estructures paral·leles. L’una contenia les 

cambres fredes, com el frigidarium o pis-

cina freda, i l’altre albergava les cambres 

calentes, com el sudatorium o sala del bany 

de vapor, i el caldarium o sala de bany ca-

lent. A sota de la piscina freda, de fet, es va 

localitzar un centre de producció d’àmfores 

dels anys 30-20 del segle I aC. Més tard, al 

segle XVII, s’hi va construir una casa al da-

munt, la qual cosa va permetre una millor 

conservació de l’espai. No va ser fins el 1998 

que les termes es van inaugurar de forma 

oficial, amb l’aspecte que presenten actual-

ment. L’espai, coordinat pel Museu de Sant 

Boi, ofereix visites lliures i guiades, a més 

d’altres activitats educatives per a escoles.

Profunditzar en la història
La següent parada que ens presenta l’am-

BAIXador és el Museu de Sant Boi, ubicat 

a la casa pairal de Can Barraquer. Aquest 

va ser un habitatge del s. XVII on Rafael Ca-

sanova va viure els darrers anys de la seva 

vida. Rafael Casanova (1660-1743) va ser re-

conegut per exercir la funció de Conseller 

en cap de Barcelona el 1713, en plena guerra 

de Successió espanyola, fent front al setge 

de les tropes de Felip V. Tal i com explica el 

D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix. termes romanes de 
Sant Boi, parc d’Aigües de la 
Muntanyeta, Can Barraquer, 
Museu de Sant Boi de 
Llobregat i església  
de Sant Boi

Les termes romanes de 
Sant Boi pertanyen a 
una vil·la romana del 
baix imperi a finals 
del segle II dC, i són 
uns dels banys més 
ben conservats de 
Catalunya
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Toni, va ser a Sant Boi on el polític va desen-

volupar la seva vida familiar. Dècades més 

tard, Maria Lluïsa Casanova es va emparen-

tar amb la família Barraquer, el que va aca-

bar donant nom a l’actual edifici.

El museu alberga l’exposició permanent 

‘Sant Boi: temps i espai’, situada al primer 

pis. L’exposició sintetitza la història local des 

del període ibèric fins a l’actualitat, ubicant 

al visitant en un viatge en el temps a través 

de la seva col·lecció arqueològica. Al segon 

pis es troba l’exposició de Rafael Casanova, 

que ofereix una recreació interactiva de la 

defensa de la ciutat durant el període de 

guerra.

El museu gestiona també la visita a la 

torre de Benviure, una construcció medie-

val del segle X que s’encarregava de defen-

sar la ciutat de Barcelona dels atacs dels 

regnes d’Al-Andalus. La torre, juntament 

amb d’altres del litoral i pre-litoral, va defi-

nir l’espai de frontera amb els regnes mu-

sulmans, conegut com la Marca Hispànica. 

La construcció, elevada sobre un assenta-

ment ibèric, estava situada en un empla-

çament de gran importància estratègica, 

que abastava la serralada prelitoral fins a 

les terres del delta del Llobregat. A més a 

més, estava ubicada en un encreuament de 

camins cabdal entre Barcelona i Tarragona, 

unes vies que van anar constituint-se com 

a camins protegits pel rei, conegudes com 

el camí Reial. Més tard, amb la reconques-

ta cristiana de la península, el territori es va 

començar a repoblar i la torre va prendre 

caràcter de residència del senyor feudal de 

Benviure. 

Finalment, el Toni ens dirigeix cap a l’úl-

tim punt de la visita, l’Església parroquial 

de Sant Baldiri. Tot i que l’edificació data de 

l’any 966, la parròquia actual va ser cons-

truïda entre 1710 i 1752, travessant el perío-

de de la guerra de Successió. Amb un es-

til romànic, està composta per tres naus i 

un campanar de torre poligonal, i destaca 

per la seva portalada barroca. Tot accedint 

a l’interior, l’amBAIXador assenyala que 

l’Església ja no conté gairebé cap aspecte 

original, tot degut a les conseqüències que 

va deixar la Guerra Civil. A la capella de la 

Rafael Casanova (1660-
1743), reconegut per 
ser el conseller en cap 
de Barcelona durant 
el setge borbònic a la 
Guerra de Successió 
espanyola, va viure els 
darrers anys de la seva 
vida a Sant Boi

El Museu de Sant Boi 
alberga una exposició 
permanent del polític 
Rafael Casanova, així 
com una exposició de 
la història del municipi 
des del període ibèric

A l’esquerra, Centre d’Art 
Can Castells; a la dreta, a 
dalt, ermita de Sant Ramon, 
a baix, panoràmica des de la 
muntanya de Sant Ramon
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Pietat, però, es troba el sepulcre de Rafael 

Casanova, que morí al municipi el 1743. 

La “identitat” de Sant Boi
En conjunt, el Toni afirma: “És una ruta amb 

més de 2.000 anys d’història. És un gran pa-

trimoni de Sant Boi”. Tot havent finalitzat el 

recorregut, l’amBAIXador assenyala hi ha 

molts més indrets per a descobrir al muni-

cipi. El parc de la Muntanyeta, on ell va créi-

xer, és un dels espais que val la pena visitar, 

així com el parc de Marianao. De la mateixa 

manera, aconsella fer una ullada pel Centre 

d’Art de Can Castells, passejar per la Ram-

bla, el carrer Miquel o fer una volta per tots 

els barris, doncs “cadascun té la seva pròpia 

identitat”. I pel que fa als espais naturals, és 

del tot recomanable fer la ruta de l’anella 

verda, que comprèn des del riu fins la mun-

tanya del Montbaig, on es troba l’ermita de 

Sant Ramon. 

Del seu municipi, l’amBAIXador en 

destaca la ubicació privilegiada, que per-

met tenir proximitat tant al mar com a la 

muntanya i la ciutat, a més de constituir un 

entorn de “tranquil·litat i qualitat de vida” 

en molts aspectes. D’altra banda, Sant Boi 

destaca per ser un punt de venta de fruites 

i verdures del Parc Agrari, d’entre els quals 

la carxofa n’és un símbol. Per això, el Toni 

recomana acudir al Mercat de Pagès, que té 

lloc tots els divendres a la tarda a la Rambla. 

I pel que fa a la gastronomia, recalca que 

Sant Boi té una oferta restauradora molt 

bona. Ens suggereix passar per Cal Vitus, 

D’esquerra a dreta: mercat 
de pages de Sant Boi; plat de 
carxofa de La Copeta i tapa 
del restaurant Cal Vitus

Bavi Bistro, Marimorena, La Copeta i el Mar 

de la Tranquilitat 1969. També recomana 

dues hamburgueseries de molta qualitat, 

Kiwi Burger i Bart Burger Gastronòmic. De 

la comarca, assenyala diversos restaurants 

d’El Prat que sol freqüentar, com el 2 de Vins 

o el Cèntric Gastro, i també el Can Pizza de 

Molins de Rei. I per a prendre una copa a la 

nit, la millor opció és el seu bar Weller, un 

projecte que va obrir amb molta il·lusió fa 

uns anys, i tot i que ara roman tancat, anun-

cia que reobrirà al setembre. No obstant, fa 

menció d’altres espais com el bar Knaya, La 

Masia i la cerveseria Tot Begut Tot Per Beure.

Programació musical d’estiu
Per a aquest estiu, i com a activista cultu-

ral, assenyala que la gent no pot perdre’s la 

programació musical i d’espectacles que 

es farà a l’espai obert CanTo de Sant Boi. 

D’altra banda, explica, és imprescindible 

perdre’s per la muntanya i els diversos pa-

ratges naturals que ens ofereix la comarca, 

que en són molts. “Jo em perdré pel Castell 

de Selma, envoltat de vinyes al Pla de Man-

lleu”, expressa.

Per a ell, el millor del Baix Llobregat és 

definitivament “la diversitat de mar, mun-

tanya i els seus microclimes”, com la Colò-

nia Güell o Sant Climent. Des de Sant Boi, 

anima a tothom a conèixer el seu munici-

pi. “Que agafin els ferrocarrils, que baixin 

a Sant Boi i es deixin emportar per la gran 

vista del riu des de l’ermita de Sant Ramon, 

i caminaran sobre molta història”. n 

La torre de Benviure 
va ser una construcció 
medieval del segle 
X que delimitava 
la frontera amb els 
regnes d’Al-Andalus, el 
que es va denominar 
com la Marca 
Hispànica

L’Església romànica 
de Sant Baldiri va ser 
aixecada entre el 1710 
i 1752, tot travessant la 
Guerra de Successió
Recomanació: “Agafin 
els ferrocarrils, baixin 
a Sant Boi i deixin 
emportar-es per la 
gran vista del riu des 
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JOSEP SAGRISTÀ
 veí i antic regidor  
pel PSC a Collbató

Collbató, relats màgics 
als peus de Montserrat

El Josep Sagristà (Sant Vicenç de Castellet, 1949) és una figura carismàtica molt 

vinculada al municipi. De ben jove va instal·lar-se a Collbató, on pertanyia la seva dona, 

i va ser allà on va desenvolupar la major part de la seva vida, constituint-se com un 

veí reconegut i ben coneixedor dels secrets de la vila. Entre d’altres, ha treballat com 

a xofer i forner, però el que definitivament l’ha consolidat amb el municipi és la seva 

experiència com a regidor pel PSC des de l’any 1995 fins el 2003. Ell afirma que es 

considera “un enamorat de Collbató”.
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Collbató ha estat històricament porta 

d’entrada al massís de Montserrat. A 

la seva història mil·lenària es troben 

les petjades de civilitzacions neolítiques, 

poblats medievals, una arquitectura popu-

lar i un art modernista. Tot això acompa-

nyat d’una privilegiada ubicació, que situa 

el municipi a les portes d’un gran paratge 

natural.

Tradició pagesa
La ruta que ens proposa el Josep comença 

al Molí de l’oli de Collbató, situat rere la Pla-

ça de l’Església i abraçat per una imponent 

vista de la serralada de Montserrat. Com a 

curiositat, explica l’amBAIXador, el molí està 

ubicat a la nomenada Plaça d’en Ponis, de-

signada en homenatge a un antic veí del 

municipi. Antigament, doncs, el trull perta-

nyia a la Cooperativa de Pagesos de Collba-

tó, que durant molts anys s’hi van dedicar a 

la producció d’oli. Durant la temporada de 

collita, que comprèn els mesos de novem-

bre fins a març, hi acudien per a elaborar i 

tastar l’oli de les diverses varietats locals: 

vera, palomar i arbequina. 

El Molí va ser tancat l’any 2005 per ordres 

sanitàries, i ara roman com a espai museït-

zat, reconvertit en el Centre d’Interpretació 

de l’Oli. Actualment, l’espai s’obre al públic 

per a visites concertades, on es pot obser-

var la premsa hidràulica i altres maquinàri-

es que s’utilitzaven en el procés de produc-

ció. A més, s’ofereix la possibilitat d’adquirir 

els olis de les tres varietats locals. Es tracta, 

en conjunt, d’un element molt característic 

del poble, tal i com apunta el Josep.

Divina natura
El segon punt de la ruta es troba al mirador 

del Carrer de la Salut, construït l’any 2006, 

que conforma una panoràmica magnífica 

del relleu de Montserrat. L’amBAIXador ens 

assenyala, tot mirant cap al centre, l’Ermita 

de la Salut, que situada al peu de la munta-

nya s’integra en un contrast perfecte amb 

A l’esquerra, campanar de 
Collbató: a la dreta, carrer del 
casc antic del municipi

El Molí de l’oli de 
Collbató és un element 
molt característic del 
poble, on antigament 
els pagesos de la 
zona es dedicaven a 
la producció d’oli de 
les varietats locals 
de vera, palomar i 
arbequina
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el cromatisme de la vegetació. A les festes 

de Nadal, explica, els reis mags baixen en 

una ruta per la muntanya, i un dels punts 

on es paren és l’Ermita. D’aquesta manera, 

des del mirador la gent pot observar un es-

pectacle nadalenc ple de llums. 

Montserrat és un dels espais naturals 

més significatius de la comarca i tota Cata-

lunya. Abraça, a més del Baix Llobregat, la 

comarca del Bages i l’Anoia, conformant un 

conjunt de naturalesa singular molt proper 

a l’Àrea Metropolitana. Des de Collbató, una 

multitud de rutes i camins naturals s’expan-

deixen cap a l’interior de la muntanya, cons-

tituint un municipi amb un parc natural a 

tocar dels seus carrers. 

Les coves, el cor de Montserrat
El Josep ens porta seguidament cap a les 

coves del Salnitre, conegudes també com 

les coves de Montserrat. Aquestes són les 

més grans dins el cor de la muntanya, i for-

men part d’un llegat espectacular de milers 

i milers d’anys. Les seves cavitats tenen una 

profunditat de 600 metres, ramificant-se 

en diversos departaments caracteritzats 

per un sistema càrstic de roques calcàries.

L’espai pot ser descobert per mitjà d’una 

visita guiada d’una hora de duració, en el 

que es recorren 400 metres de conductes a 

una profunditat visitable de 25 metres. No-

més cal traspassar el llindar d’entrada per 

a admirar les successives generacions d’es-

peleotemes (estalactites, estalagmites i co-

lumnes) que ornamenten aquest espai. De 

fet, la curiosa morfologia ondulant del seu 

interior va inspirar a Gaudí per a l’elaboració 

de la Sagrada Família. 

Una visita per aquest espai permet 

conèixer les característiques del procés ge-

ològic que ha donat forma a les cavitats, 

així com també es mostra l’hàbitat dels pri-

mers pobladors de Montserrat, endinsant al 

visitant en un món d’històries i llegendes. 

A més a més, el recorregut inclou ara el vi-

sionat d’un videomapping, un innovador 

espectacle audiovisual que ens guiarà a 

través de la història de la cova. 

Encants del nucli antic
L’última parada ens condueix cap al casc 

antic del municipi, que conforma el recinte 

medieval millor conservat de la comarca. 

Collbató constitueix una vila tradicional-

ment dedicada a l’agricultura i la arrieria, 

però també va ser durant molts anys un 

emplaçament d’estiueig de les famílies bur-

geses barcelonines, gràcies a l’aire pur i la 

proximitat a la muntanya. 

Tot caminant pel nucli antic es troba el 

portal de Can Bros, el que es coneix com 

l’antiga entrada a la ciutat de Barcelona. 

El Josep explica que, en aquella època, era 

probable que la gent que hi passava pagués 

una espècie de peatge per a accedir a l’altra 

banda. Una mica més enllà es troba la casa 

on va néixer Amadeu Vives (1871-1932), mú-

sic i compositor molt destacat especialment 

pel gènere de l’òpera i la sarsuela. Entre les 

seves obres més populars, recorda el Josep, 

es troba ‘Doña Francisquita’.

“Collbató és maco per tot arreu”, afirma el 

Josep, que assegura que no hi ha cap carrer 

El mirador del Carrer 
de la Salut conforma 
una panoràmica 
magnífica del relleu de 
Montserrat i de l’Ermita 
de la Salut

Les coves del Salnitre 
són les més grans dins 
el cor de la muntanya 
de Montserrat, i 
constitueixen un 
llegat espectacular 
d’espeleotemes 
amb una morfologia 
singular

Panoràmica des del mirador 
de La Salut
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o racó que no sigui digne d’observar. Especi-

alment ho és el seu casc antic, un element 

distingit del municipi de cara als qui el vi-

siten. D’altra banda, l’amBAIXador destaca 

un altre indret de la vila molt significant per 

a ell, que és la Plaça de l’1 d’Octubre. Situa-

da a la barriada de la Font del còdol, va ser 

inaugurada pocs anys enrere per a comme-

morar el referèndum d’autodeterminació 

de Catalunya del 2017. La Plaça de l’Era, rere 

l’Església, també representa un espai espe-

cial per als habitants de Collbató.

L’amBAIXador recomana
Pel que fa a les seves recomanacions, Sa-

gristà aconsella passar-se per les diverses 

botigues del comerç local. Assenyala espe-

cialment la Ceràmica Serra, que confecci-

ona diverses peces d’elaboració artesanal, 

ara només durant les festes de Nadal. De la 

mateixa manera, no es pot deixar passar el 

popular mercat setmanal, obert des de l’any 

1977, i que té lloc cada diumenge. En l’àmbit 

de la restauració, el Josep suggereix diversos 

Vista de Collbató des de 
la muntanya, amb la Mare 
de Deu de Montserrat, la 
Moreneta, a la dreta i una 
paella de La Sassola

restaurants que ell freqüenta, des de Can 

Llates fins a La Cassola, el restaurant Cup, el 

Bar muntanya, i el SlamRestaurant del Pà-

del de Collbató.

I per a visitar arreu de la comarca, el Jo-

sep destaca els encants dels municipis ve-

ïns: Abrera, el Bruc i Esparreguera. També 

aconsella visitar la Colònia Güell a Santa 

Coloma de Cervelló o el Port Olímpic de 

Castelldefels. Tot això sense oblidar-se de 

les fantàstiques rutes naturals que es po-

den fer al voltant de Montserrat, com una 

caminada fins a la masia Can Perellong o 

una excursió fins el Monestir de Montserrat, 

per a visitar ‘La Moreneta’. De restaurants, 

en destaca especialment Cal Noio, a la po-

blació del Bruc.

Per a ell, el Baix Llobregat constitueix 

una comarca realment completa i “oberta 

a tot”, capaç d’albergar cultura, patrimo-

ni i natura. Per a animar a la gent a conèi-

xer-nos, manifesta: “Que vinguin a visitar 

els nostres pobles, que n’hi ha molts, nets, 

macos i polits”.  n 

El casc antic del 
municipi és el recinte 
medieval millor 
conservat de la 
comarca, on es troba 
el portal de Can Bros, 
antiga entrada a 
Barcelona, i la casa del 
músic Amadeu Vives 
(1871-1932)

Aquest estiu, és 
recomanable endinsar-
se pels racons de 
Montserrat, fent una 
caminada fins a la 
masia Can Perellong o 
fins el Monestir per a 
visitar ‘La Moreneta’
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PERE-JUVENTÍ 
BALCELLS
 veí de Sant Vicenç 
dels Horts i periodista 
a Ràdio Estel

Sant Vicenç dels Horts,  
una oda al passat històric i  
a la tradició arquitectònica

Pere-Juventí Balcells (Barcelona, 1995) es considera “mig vicentí i mig sitgetà”, amb 

uns orígens d’entre el Baix Llobregat i el Garraf. El món del pa, assegura, és l’arrel 

de la seva família, a qui sempre té molt present en tot el que fa. Ell, però, sempre ha 

sentit atracció pels mitjans de comunicació, i és per això que s’ha consolidat com 

a periodista, treballant per a la ràdio i televisió locals del seu municipi, així com a 

SER Catalunya i BTV Notícies entre d’altres. En l’actualitat, col·labora amb Ràdio 

Estel. “M’agrada molt la cultura popular i m’encanten aquells projectes que volen fer 

d’aquest món un lloc millor per viure”. 
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La visita que proposa el Pere és una “ruta 

modernista”, tal i com ell l’anomena. Tot 

comença a les portes de casa seva, al car-

rer del Serral, on se situa la imponent Torre 

Orris (o Ca l’Orris). Es tracta d’una construcció 

noucentista, obra de l’arquitecte terrassenc 

Melcior Viñals (1878-1938). L’edifici, de dues 

plantes, està aïllat i envoltat d’un jardí, amb 

una torre mirador que s’eleva des del bell 

mig. El color blanc de la seva façana fa con-

trast amb les teules de tonalitat argilosa, amb 

unes obertures de llinda a la planta baixa i 

d’arc de mig punt al pis i a la torre. La famí-

lia Orris va adquirir l’edifici l’any 1917, pel que 

aquest va passar a adoptar el seu nom actual.

Des del mateix carrer, i amb els horts del 

Parc Agrari de fons, l’ambaixador segueix 

caminant fins a arribar a Can Comamala, un 

edifici d’estil eclèctic que va ser aixecat per 

la família Comamala a principis del segle XX. 

La construcció havia estat anteriorment una 

fàbrica tèxtil, propietat de la mateixa família, 

que va acabar habilitant-lo com a habitatge. 

La casa té una façana blanquinosa, ornamen-

tada amb formes ondulants de tonalitat mar-

ró i granat, i un medalló central amb les ini-

cials “CC”. Les finestres estan coronades per 

figures de fullams, flors i filigrana en relleu. 

Just a tocar estan situades les casetes homò-

nimes, del mateix estil i de diverses gammes 

de blanc i roig, on l’ambaixador hi proposa 

parar. Allà es troba la Taska, un bar de tapes 

ideal per a fer un petit mos abans de seguir 

la ruta.

La visita continua pel centre del poble, 

on es troba l’Ajuntament. L’edifici, també de 

l’arquitecte Melcior Viñals, va ser construït el 

1921. Amb un estil modernista tardà, s’estruc-

tura a l’entorn d’un pati central cobert amb 

una claraboia. En una de les cantonades s’al-

ça una torre quadrada amb teulat piramidal, 

mentre que una llarga balconada i un por-

tal de tres arcs ogivals recorren la façana. La 

següent parada, també pel nucli central, és 

D’esquerra a dreta i de dalt a 
Baix: edifici de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, el 
Molí dels Frarres i el pi que 
dona nom al part del Pi

La Torre de l’Orris i Can 
Comamala són dos 
exemples de l’àmplia 
tradició arquitectònica 
del municipi, que 
abraça les diverses 
corrents noucentistes, 
modernistes i 
eclèctiques de principis 
del segle XX
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l’Església de Sant Vicenç Màrtir. És una cons-

trucció romànica de gran sobrietat que va ser 

modificat entre els segles XIV i XVII, i poste-

riorment reconstruït entre el 1718 i 1725 a cau-

sa d’un incendi. L’edifici actual està compost 

per una nau i té un coronament ondulat a la 

seva fatxada. A dins, s’hi troba la tomba del 

Baró de Cervelló.

Cases modernistes
La ruta del Pere no pot deixar passar les cases 

modernistes del Poble Nou, on, tal i com as-

senyala, les famílies barcelonines adinerades 

hi van construir antigament les seves cases 

d’estiueig. Sant Vicenç dels Horts, cal recor-

dar, ha estat històricament terra receptora 

de la burgesia de la gran ciutat, que buscava 

descans i aire pur. Per aquest motiu, al llarg 

de la vila es van construir vàries edificacions 

modernistes que van acollir aquests particu-

lars turistes. Dins aquest conjunt arquitec-

tònic exemplar, s’inclouen també les cases 

de Can Costa (S.XVI) i Can Pujador (S.XVII), 

dues masies que encara conserven els seus 

gravats i esgrafiats, i que recorden el passat 

eminentment agrícola de la població.

Allunyant-nos una mica en el temps, i fora 

d’aquesta tradició modernista, Sant Vicenç 

dels Horts té també un reconegut passat 

romà i medieval. De fet, està documentat 

que la superfície de la seva vil·la romana co-

bria bona part del subsol del centre històric. 

Aquest passat es troba reflectit en unes im-

portants restes romanes corresponents a dos 

períodes diferents: un forn i taller ceràmic del 

segle I dC, i una instal·lació per a l’elaboració 

d’oli, dels segles IV-V dC, situats sota la Bibli-

oteca municipal Les Voltes. El forn i el taller 

van estar actius més de cent anys, on la seva 

activitat principal era la cuita d’àmfores de vi, 

però també l’elaboració d’alguns estris d’ús 

quotidià i materials de construcció. A finals 

del segle II dC van deixar de funcionar, i a la 

segona meitat del segle IV dC es va reutilitzar 

l’espai per a la producció d’oli per al mercat. 

Una part d’aquestes restes i troballes arqueo-

lògiques es poden visitar a la part de l’edifici 

de la biblioteca, habilitada com a museu.

L’ambaixador acaba la ruta de nou al 

mateix punt d’inici, als horts del municipi 

que conformen una part del Parc Agrari del 

Baix Llobregat. “Són els horts resistents que 

donen nom al municipi i que ens ajuden a 

entendre’l i estimar-lo”, conclou el Pere. Per a 

ell, aquesta ruta és significativa perquè “bar-

reja patrimoni amb gastronomia i dona una 

imatge fidel del que és el municipi”. Tot i així, 

assenyala que hi ha moltes altres construc-

cions interessants del passat de la vila, com 

el Pont de Carles III o les antigues voltes, que 

malauradament ja no hi són.

Oasi d’horts
Sant Vicenç dels Horts és un “oasi d’horts que 

sobreviu enmig de la voràgine de les grans 

ciutats”. El Pere assegura que es tracta d’un 

municipi amb personalitat única, on “mal-

grat els defectes que pugui tenir, sempre 

pesen més les seves virtuts”. Els seus veïns, 

assenyala l’ambaixador, en són un exemple. 

D’altra banda, un dels elements més emble-

màtics del municipi és la seva àmplia oferta 

de productes de l’horta. Per això, el Pere reco-

mana adquirir les diferents fruites i verdures 

al costat del Garden Catalunya Plants, de la 

mà dels pagesos que venen directament del 

Productes a una  parada del 
mercat de pagès de Sant 
Vicenç dels Horts

Cap al centre del 
poble es troben 
edificis característics 
com l’Ajuntament, 
dissenyat per 
l’arquitecte Melcior 
Viñals (1878-1938), 
i l’Església de Sant 
Vicenç Màrtir, un 
edifici romànic 
reconstruït entre el 
1718 i 1725

El municpi ha estat 
històricament terra 
d’estiueig de les 
famílies adinerades 
barcelonines, una 
peculiaritat que es  
veu reflectida en les 
cases modernistes del 
Poble Nou
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camp. De fet, recomana tastar els mirabo-

lans, una fruita autòctona que ara mateix 

està de temporada. De la mateixa manera, 

els Mercats de Pagès també són una bona 

opció per a adquirir productes frescos, pro-

vinents directament del Parc Agrari del Baix 

Llobregat. Aquests tenen lloc tots els dissab-

tes al matí a la Plaça Narcís Lunes.

Parlant de gastronomia local, el Pere sug-

gereix “dues apostes segures”: el bar La Taska 

i el restaurant la Cuina d’en Toni, situada a 

l’espai cultural de la Vicentina. També, però, 

recomana anar al restaurant Cal Mora i al Cal 

Sagristà. Tots aquests establiments, assenya-

la, compten amb productes de proximitat a 

les seves cuines i ofereixen un molt bon trac-

te. De la comarca, fa referència al restaurant 

Diversus de Sant Boi o el 4 Canyes d’El Papiol. 

I si anem al mar, no es pot deixar passar el 

Chiringuito by El Calamar, situat a la platja 

d’El Prat. Tot i així, per a prendre una copa a 

la nit, és del tot recomanable passar per La 

Masia de Sant Boi o per qualsevol local de 

Castelldefels, sempre a prop de la seva platja.

El retorn de les festes majors
Aquest estiu, per al Pere és essencial “fer mol-

ta platja” arreu la costa de la nostra comarca. 

Passejar amb bicicleta també és una bona 

opció per a passar-ho bé i aprofitar els espais 

naturals del territori. I, sobretot, és imprescin-

dible gaudir de les Festes Majors, que tornen 

amb molta força després de dos anys de res-

triccions. “Tornarem a sentir música en viu, 

a veure ballar els gegants i els capgrossos, a 

aixecar castells i a embogir amb les nostres 

bèsties i correfocs!”, expressa emocionat.

Per a ell, el millor de la comarca és el seu 

ampli conjunt de muntanya, mar, una multi-

tud de serveis i, sobretot, la seva gent, una po-

blació molt resilient, capaç d’adaptar-se a tot. 

“M’hi sento molt còmode i en parlo amb molt 

orgull”, assenyala l’ambaixador, tot fent refe-

rència a aquest gran territori. “De Montserrat 

al Delta, de Collserola al Garraf, amb l’Ordal vi-

gilant i tota la vall del riu. ¿Què més es pot te-

nir?”. Per a animar a més persones a descobrir 

la nostra comarca, el Pere manifesta: “Que es 

treguin tots els prejudicis que tenen envers 

el Baix Llobregat i que es deixin portar. Se 

n’enduran una bona sorpresa. Sovint és una 

comarca amb mala fama, però això és per-

què no la coneixen prou. No cal agafar cap 

avió per a gaudir d’un estiu de somni”. n 

A l’esquerra, exterior de La 
Taska; a dalt, Cuina d’en Toni; 
a baix, Que sa que bo

Sant Vicenç dels Horts 
va ser una antiga vil·la 
romana, deixant com 
a llegat un forn i taller 
ceràmic del segle I dC 
i una instal·lació de 
producció d’oli dels 
segles IV-V dC

“Que es treguin tots 
els prejudicis que 
tenen envers el Baix 
Llobregat i que es 
deixin portar, se 
n’enduran una bona 
sorpresa”
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a ÀNGELA JOVÉ

actriu de teatre, 
televisió i cinema, 
professora de dicció i 
veu, rapsoda i poetessa

“Els meus racons preferits de  
la comarca són el Delta del 
Llobregat i la platja del Prat”

L’Àngela Jové Puigventós (el Prat de Llobregat) és una coneguda i reconeguda actriu 

que reivindica la seva procedència potablava duent-la arreu del món durant els 

seus viatges tan professionals com particulars. Intèrpret de teatre, televisió i cinema 

amb una gran versatilitat, també és professora de dicció catalana i veu. Rapsoda en 

nombroses ocasions, va escriure el llibre de poesia Jo em despullo, que abans havia 

ofert als escenaris. Com a amBAIXadora del Prat, ens recomana, entre altres indrets,  

els espais naturals de la seva ciutat, del Delta i del Baix Llobregat i, per aquest motiu,  

es declara fermament contrària a una nova ampliació de l’aeroport pratenc
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per GLÒRIA ESCRIG ORTIZ

Parlar de l’Àngela Jové Puigventós és 

fer-ho d’una de les persones més ade-

quades per fer d’amBAIXadora del 

Baix Llobregat i, sobretot, del Prat de Llo-

bregat. Actriu de llarga i àmplia trajectòria 

professio nal, l’Àngela va començar la seva 

formació als escenaris del seu Prat natal 

amb el Grup de Teatre independent ‘L’Esta-

ca’, cap a l’any 1974. Actriu excepcionalment 

versàtil en qualsevol rol que se li presenti, 

ha diversificat la seva carrera tant als esce-

naris teatrals com a la televisió i el cinema 

i, paral·lelament, també s’ha endinsat en la 

formació d’actrius i actors desenvolupant la 

seva tasca docent com a professora de dic-

ció catalana i veu.

Pratenca potablava de soca-rel, ha dut 

i ha destacat el nom de la seva ciutat ar-

reu d’on ha viatjat, ja sigui al continent 

sud-americà com a Austràlia, a on hi va ser 

treballant de la mà del Teatre Lliure, pas-

sant per diversos països europeus.

L’Àngela és amant de les diferents civilit-

zacions antigues, sobretot de les europees 

i, particularment, de l’Antic Egipte. La seva 

admiració l’ha dut a posar noms de deus 

egipcis als seus estimats peluts, l’enyorat 

Thot i, ara, la petita Nut, que l’acompanya 

sovint als assajos de les obres que prepara.

En la seva trajectòria com a actriu ha 

rebut el premi Amics del Prat 1998 en re-

coneixement a la seva trajectòria professio - 

nal i el Premi Àlex Gorina per la seva inter-

pretació a l’obra El diable compartit.

L’Àngela també és molt reconeguda al 

Prat en la seva faceta de rapsoda: és habi-

tual escoltar-la en actes poètics o presen-

tacions de llibres, a on acostuma a deixar 

bocabadats els qui l’escolten. Ja fa uns anys, 

el món de la poesia va poder gaudir del  

seu Jo em despullo, un espectacle en el 

qual l’Àngela literalment despullava la seva 

ànima i es mostrava als espectadors tal com 

és ella, sense filtres. I d’aquell espectacle en 

va sortir un llibre que duu el mateix títol i 

que la va convertir, també, en poetessa.

A l’esquerra, a dalt:  avió 
aterrant a l’aeroport del 
Prat; a baix, pineda de Can 
Camins. A la dreta, fotografia 
de l’Àngela jové Puigventós 
(@David Airob)

L’Àgela Jové 
Puigventós és  
una actriu pratenca 
excepcionalment 
versàtil en qualsevol 
rol que se li presenti i 
ha diversificat  
la seva carrera tant  
als escenaris teatrals 
com a la televisó  
i el cinema
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A banda de sentir passió per la seva pro-

fessió, l’Àngela Jové Puigventós és una ena-

morada del racó del Baix Llobregat que la 

va veure néixer: el Prat de Llobregat. I, com 

la majoria de la ciutadania pratenca, és una 

defensora radical dels espais naturals del 

Delta i de la comarca. Com si estiguéssim 

tornant als anys setanta del segle passat, 

quan es deia que el Prat era el municipi de 

l’Estat més atacat per terra (infraestructu-

res viàries i de transport), mar (desviació de 

la desembocadura del riu Llobregat) i aire 

(ampliació de l’aeroport), l’amBAIXadora 

pratenca es mostra molt preocupada per la 

reactivació de projectes que considera que 

perjudiquen la seva ciutat. No està gens 

d’acord en els nous intents d’ampliar l’ae-

roport del Prat i reivindica els espais natu-

rals que en sortirien perjudicats. Per aquest 

motiu, l’Àngela ens recorda els seus racons 

preferits de la comarca, que sovinteja quan 

la seva activitat professional li ho permet: 

el Delta del Llobregat i la platja. “Anant 

pels camins del Delta, recomano especial-

ment una visita a la Casa Gomis, edifici em - 

blemàtic de l’arquitectura racionalista dels 

anys 50-60”, ens explica recordant que està 

situada dins de La Ricarda i que tant l’edifi-

ci com l’estany quedarien irreversiblement 

afectats si s’amplia la tercera pista de l’ae-

roport. La Casa Gomis està declarada Bé 

Cultural d’Interès Nacional i es va projectar i 

construir a través d’un seguit de comunica-

cions per carta entre la família Gomis-Ber-

trand i l’arquitecte Antoni Bonet Castella-

na, que vivia a l’exili, a l’Argentina, entre 

els anys 1949 i 1956. Pel que fa a la platja, 

l’actriu potablava recomana visitar els Car-

rabiners (caserna a tocar del mar que es 

va començar a construir a mitjan segle XIX 

per tal de controlar el contraban i vigilar la 

costa) i el Mirador del Semàfor (l’edifici es 

va fer l’any 1887 per poder regular el tràn-

sit marítim costaner: des d’allà els guaites 

es comunicaven amb el castell de Montjuïc 

utilitzant banderes per avisar d’incidències 

i naufragis).

Fer esport als espais naturals
“Si parlem d’esport, m’agrada fer unes 

bones caminades pel delta, la platja o pel 

marge del riu”, explica l’Àngela, que no des-

aprofita l’oportunitat de conèixer la natura 

que hi ha a tocar de casa, en uns indrets 

privilegiats tant des del punt de vista de 

la fauna que hi viu com de la flora que s’hi 

A l’esquerra, la Casa Gomis, 
també coneguda com La 
Ricarda. A la dreta, a dalt,  
la caserna dels Carrabiners;  
a baix, l’edifici del Semàfor

“Anant pels camins 
del Delta, recomano 
especialment una 
visita a la Casa Gomis, 
edifici emblemàtic 
de l’arquitectura 
racionalista dels 
anys 50-60”, ens diu 
l’Àngela, recordant 
que està situada 
dins de La Ricarda i 
que tant l’edifici com 
l’estany quedarien 
irreversiblement 
afectats si s’amplia 
la tercera pista de 
l’aeroport
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desenvolupa. També va sovint al litoral ma-

rítim del Prat, que permet gaudir d’unes 

platges que tenen una longitud de 5,5 km 

des de la desembocadura del riu Llobre-

gat fins a l’estany del Remolar i que està 

vorejat per la pineda de Can Camins i les 

zones del Remolar i la Roberta. Els espais 

naturals del riu que recomana l’Àngela for-

men una reserva natural molt important 

en la desembocadura del Llobregat: unes 

90 hectàrees de la riba dreta del tram final 

del riu acullen diversos aiguamolls plens 

de vida, com ara l’estany de Cal Tet i el de 

Ca l’Arana.

La intèrpret pratenca també ens fa les 

seves recomanacions en temes d’alimen-

tació i restauració. “Pel que fa als nostres 

productes, recomano comprar les carxo-

fes i el pollastre potablava. Les carxofes, al 

Mercat de Pagés que es fa els matins dels 

dissabtes i el pollastre, a qualsevol criador 

de la Raça Catalana del Prat”, ens diu pro-

mocionant, com no podia ser d’una altra 

manera, els dos productes més emblemà-

tics de la ciutat, que es poden degustar a 

molts dels restaurants pratencs. L’Àngela 

ens dona dos noms de restaurants que li 

agraden particularment: El Cafè de la Ram-

bla i La Cova. El primer és un dels que té 

més història: va obrir el 1932 i el seu nom 

està documentat dels del 1933. Era un dels 

locals més populars i dels més grans del 

Prat i es va convertir en un punt de trobada 

de molts treballadors de les fàbriques i del 

camp. El segon, La Cova, és hereu del mític 

restaurant Casas del Rodolfo i l’Angeleta, al 

carrer de Ferran Puig, a on els diumenges i 

les grans festes del calendari s’hi feien cues 

per endur-se els seus llegendaris canelons. 

Just enfront d’on era el restaurant dels seus 

pares, el Delfí Casas va obrir La Cova.

L’Àngela ens desvetlla també els seus 

locals preferits per anar de tapes. Com a 

bona coneixedora del Prat, no perdona la 

possibilitat de degustar les famoses anxo-

ves i el vermut de Cal Pere Tarrida (vegeu 

la secció de cellers del Baix) i la Vermuteria 

del Marbella, ambdós locals situats al carrer 

de Jaume Casanovas, al centre històric del 

Prat i molt propers a la plaça de la Vila.

El recorregut i recomanacions de l’Àn-

gela Jové Puigventós pel Prat es completa 

a la cafeteria-cocteleria KATA’S, on es pot 

gaudir d’excel·lents còctels i combinats i 

que també es troba al nucli antic de la ciu-

tat, al carrer de Frederic Soler. n 

A l’esquerra, espais naturals 
del riu Llobregat. A la 
dreta, a dalt, interior del 
restaurant La Rambla; a baix, 
Delfí Casas, de la cafeteria-
restaurant La Cova

L’actriu pratenca 
recomana dos dels 
productes més 
emblemàtics del Prat 
de Llobregat:  
les carxofes i el 
pollastre potablava:  
“Les carxofes, al 
Mercat de Pagés que 
es fa els matins dels 
dissabtes i el pollastre,  
a qualsevol criador  
de la Raça Catalana 
del Prat”
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JORDI BORDAS
pastisser de renom 
internacional i propietari 
de la pastisseria local 
Santacreu

Viladecans, una cohesió  
meravellosa de platja i muntanya,  
de poble i ciutat

Jordi Bordas, pastisser de renom internacional, va néixer i créixer a Viladecans, amb 

una família que li va transmetre una profunda inclinació per l’ofici. Després d’haver-se 

format a l’Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i realitzar diversos viatges a 

l’estranger, va participar en nombroses competicions internacionals. D’entre aquestes, 

va ser guardonat pels Premis Livania de 2007 i la Coupe du Monde de la Pâtisserie 

del 2011, el que va constituir un gran punt d’inflexió en la seva vida. Anys més tard va 

donar llum a un nou mètode culinari, el B·Concept, tècnica amb la qual obriria la seva 

Escola de Patisseria a Viladecans, i on rebria alumnes de tot el món. La seva pastisseria, 

Santacreu, constitueix ara tot un referent tant al municipi com a la comarca.
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LLa ruta que proposa l’ambaixador co-

mença a la serra de Montbaig, també 

coneguda com muntanya de Sant Ra-

mon. Situada prop del litoral i del delta del 

Llobregat, la muntanya està al límit dels 

municipis de Sant Boi de Llobregat, Sant 

Climent de Llobregat i Viladecans. Aquest és 

un indret privilegiat per a l’observació d’aus 

migratòries. Especialment als mesos de se-

tembre i octubre es poden veure falcons, 

milans, àligues o cigonyes. 

Els quasi 300 metres de la seva alçada 

estan coronats per l’ermita del sant homò-

nim, una construcció que data de l’any 1887. 

L’edificació, d’inspiració neoromànica, va ser 

aixecada per encàrrec del banquer Josep Es-

truch i Comella en memòria dels seus pares. 

L’edifici va ser cremat als inicis de la Guerra 

Civil i posteriorment restaurat, de manera 

que ara compta amb diversos espais dife-

renciats. A banda de la zona de culte, hi ha 

un petit bar-restaurant. A més, s’ha instal·lat 

un Centre d’Interpretació del Paisatge, on a 

través de diverses sales s’aprofundeix en les 

característiques de l’ecosistema, així com 

s’organitzen diverses activitats per a centres 

educatius. 

El Jordi és un apassionat de la natura i de 

les excursions, pel que aquest representa un 

espai ben significatiu per a ell. “M’agrada fer 

itineraris en els quals pugui fer esport, sigui 

en bici o en moto. La muntanya em dona 

aquesta possibilitat perquè hi ha zones que 

estan habilitades per fer-ho”, apunta. Tal i 

com explica, des de Viladecans s’arriba a 

l’ermita tot seguint uns camins de desnivells 

per extenses pinedes de pi blanc i alzines. A 

dalt de tot, on s’alça la construcció, hi ha un 

mirador fantàstic des del qual es pot con-

templar tota una panoràmica del delta del 

Llobregat, el Garraf i Collserola. En conjunt, 

es tracta d’un espai ideal per a fer passejos 

i excursions amb unes vistes i una ubicació 

privilegiada. El camí, explica, enllaça amb el 

Pla de Senders Turístics del Baix Llobregat, 

la Via Blava del Riu Llobregat i la Ruta Ciclo-

turística Eurovelo 8. 

Un altre espai natural de Viladecans que 

no pot passar desapercebut és la seva platja. 

Amb una longitud de 2’4 quilòmetres, s’es-

tén des de la desembocadura del Remolar 

fins a la de l’estany de la Murtra, i està se-

parada per una pineda litoral de pi pinyoner. 

D’entre les seves tres platges, en destaca 

la Murtra, al límit amb la població de Gavà. 

Aquesta és la platja més familiar de Vilade-

cans, caracteritzada per una sorra fina i un 

paisatge de dunes que ens fa somniar amb 

D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix: muntanya de 
Sant Ramon; exterior de 
l’Ajuntament de Viladecans; 
Viladecans The Style Outlets; 
obertura del Teatre al Carrer, 
i Festa Major de Viladecans

La serra del Montbaig, 
que limita amb els 
municipis de Sant 
Boi, Sant Climent i 
Viladecans, constitueix 
un mirador privilegiat 
del paisatge 
muntanyós i costaner 
de la comarca

A la muntanya de 
Sant Ramon s’aixeca 
l’ermita homònima, 
una construcció 
neoromànica que 
data de l’any 1887, 
i que actualment 
compta amb un Centre 
d’Interpretació del 
Paisatge
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una platja verge, però amb totes les como-

ditats del seus serveis. Tot seguint aquest fil 

conductor de la natura, l’amBAIXador reco-

mana fer una ruta amb bicicleta pel cone-

gut Camí del Mar, per la Carretera de les Fi-

lipines, que connecta el centre de la ciutat 

amb la seva platja. La millor hora per a fer-la, 

tal i com explica, és cap al vespre, de manera 

que es pot veure la posta de sol a sobre de 

les muntanyes del Parc Natural del Garraf.

Un referent cultural
I tot desplaçant-nos cap al nucli urbà, po-

dem trobar l’Atrium, un espaiós edifici que 

constitueix un punt de referència cultural al 

municipi. Amb una extensa programació, el 

teatre alberga espectacles diversos, recitals i 

cinema, i per als dies 7 i 8 de juliol, s’estrena-

rà el musical ‘La Jaula de las Locas’. No obs-

tant, l’acció no es queda només a l’Atrium, 

doncs a l’estiu els carrers de Viladecans es 

transformen en un gran escenari per al Fes-

tival Internacional de Teatre i Animació.

Aquesta és una de les cites d’arts escèni-

ques al carrer més importants de Catalunya, 

on artistes d’arreu del món i de més de 30 

companyies ofereixen les millors propostes 

de teatre, dansa, circ, música i animació a 

peu de carrer i per a tothom qui vulgui. El 

festival té lloc durant tres dies, del 1 al 3 de 

juliol, quan aquesta ciutat respira un ambi-

ent ple de màgia i imaginació, evadint-se en 

una realitat diferent i festiva. Tot un esdeve-

niment al qual hi val la pena assistir. 

Gastronomia i encants de Viladecans
En conjunt, l’amBAIXador valora molts as-

pectes del seu municipi. En ressalta sobre-

tot la seva ubicació privilegiada, que permet 

donar lloc a aquesta cohesió magnífica de 

platja i muntanya, i que és per a ell un dels 

principals atractius de Viladecans. També en 

destaca les bones comunicacions i la proxi-

mitat amb la ciutat de Barcelona, on s’hi pot 

arribar fàcilment en cotxe o tren, així com 

el ràpid accés a l’Aeroport del Prat. Tot con-

cloent, apunta: “Agraeixo molt l’oportunitat 

que tinc d’escollir què em ve més de gust fer 

en cada moment, o gaudir de la tranquil·litat 

del mar i la muntanya, o bé de l’ambient de 

Barcelona. La fusió de tots aquests elements 

fa de Viladecans un lloc ideal per una vida 

familiar activa i totalment recomanable”.

Pel que fa a les possibilitats comercials, el 

Jordi es decanta clarament per la part més 

gastronòmica del municipi, la que considera 

més autòctona i característica. Per aquest 

motiu, recomana consumir productes dels 

A l’esquerra, a dalt, Fira de 
Sant Isidre de Viladecans; a 
baix, els nous accesos fan 
les platges de Viladecans 
més segures. A la dreta, 
Jordi Bordas al Viladecans 
Experience, acompanyat per 
Carles Ruiz, alcalde de la 
ciutat

La platja de 
Viladecans, amb 
una longitud de 2’4 
quilòmetres, és un 
espai natural únic al 
municipi

“El Baix Llobregat és 
una molt bona zona 
per allotjar-se si es 
busca fugir del ritme 
de Barcelona i a la 
vegada, estar-hi a 
prop”

Foto: Robert Ramos
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agricultors del poble, que venen fruites i 

verdures fresques i de temporada a les boti-

gues de tota la vida. Com no podia ser d’una 

altra manera, recomana la seva pastisseria, 

Santacreu, on es pot gaudir d’un esmorzar 

o berenar, així com trobar productes de pas-

tisseria vegans, sense lactosa, sense gluten 

i enfocats a altres intoleràncies. I de cara a 

l’estiu, apunta: “M’agrada passejar per la 

rambla de Viladecans i degustar un dels ge-

lats de la Gelateria de Pas. Molta gent de fora 

del poble ve expressament per menjar-ne i 

estan realment deliciosos”. 

En referència al sector de la restaura-

ció, l’amBAIXador assenyala el Domèstic 

Cafè, on fan unes hamburgueses veganes 

increïbles, així com El Petit Luxemburg, 

un restaurant amb productes de quilò-

metre zero del Parc Agrari. De la comarca, 

recomana el Marimorena de Sant Boi de 

Llobregat, que utilitza també productes 

de l’horta i ingredients ecològics; i si pel 

contrari es busca un ambient més infor-

mal, per exemple de gastronomia italiana, 

aconsella anar al restaurant Can Pizza d’El 

Prat de Llobregat, que ofereix unes pizzes 

diferents i molt bones. I per a prendre una 

copa a la nit, assenyala el Mamut Beach 

Club, ideal per a relaxar-se amb els amics o 

la família i gaudir d’algun concert amb DJ.

Un estiu amb tranquil·litat 
“A l’estiu no hi ha res millor que un dia a la 

platja, i el Baix Llobregat en té moltes. A Vila-

decans pots trobar zones verges, amb poca 

gent i amb xiringuitos per poder dinar o 

prendre alguna cosa”, apunta l’amBAIXador, 

tot fent referència a les recomanacions d’es-

tiu. De la mateixa manera, suggereix passe-

jar per la zona de Gavà Mar i Castelldefels, 

que compten amb un amplíssim passeig 

habilitat per a fer esport, córrer, i gaudir de 

moltes activitats aquàtiques.

Del Baix Llobregat explica que un dels 

millors aspectes són les bones connexions 

entre la majoria dels seus pobles i ciutats, 

gràcies al seu transport públic, a més de la 

possibilitat de poder accedir fàcilment tant 

al mar com a la muntanya. De la mateixa ma-

nera, en destaca el Parc Agrari com un gran 

privilegi per als habitants de la comarca, un 

pulmó ver que es constitueix com el rebost 

del Baix Llobregat. En conjunt, afirma: “El 

Baix Llobregat és una molt bona zona per 

allotjar-se si es busca fugir del ritme de Bar-

celona i a la vegada, estar-hi a prop. És una 

comarca tranquil·la i amb moltes oportuni-

tats tant d’oci com de desconnexió”. n 

El Festival 
Internacional de 
Teatre i Animació de 
Viladecans té lloc al 
mes de juliol, on els 
carrers s’omplen de 
vida amb diverses 
propostes de teatre, 
dansa, circ i música 

A l’esquerra, pastissos de 
l’Escola de Pastisseria Jordi 
Bordas. A la dreta, croquetes 
del restaurant El Petit 
Luxemburg
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a ANA MARIA OLIVELLA 

veïna de Gavà i propietària de 
la coneguda Pastisseria 
Torradeflot

Gavà, redescobrir un singular 
patrimoni arqueològic, 
històric i natural

L’Ana Maria Olivella (1948) és una veïna estretament vinculada a la història del teixit 

comercial de Gavà. Ella es considera “filla de Gavà”, municipi que l’ha vist créixer i 

formar la seva família. Exercint com a secretària de direcció a dues empreses, de ben 

jove va conèixer el seu marit, un pastisser que la va impulsar dins l’ofici de la rebosteria. 

Va ser a l’emblemàtica Pastisseria Torradeflot, oberta des del 1936 i tancada amb 

l’esclat de la pandèmia, on hi va deixar l’empremta de gran part de la seva vida.
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Gavà és un municipi obert i polivalent, 

que ofereix al visitant múltiples atrac-

tius: un front marítim de 4 quilòme-

tres de llarg i un sistema dunar únic, el Parc 

Natural del Garraf i un terme municipal ple 

de racons per gaudir de la història i la cul-

tura. A més a més, aquesta ciutat costanera 

es caracteritza per un important patrimoni 

arqueològic de primera magnitud, on des-

taquen, entre d’altres, les seves mines pre-

històriques. Tot això sense oblidar-se de la 

important oferta cultural i esportiva de la 

ciutat, que potencia aquest esperit de cele-

bració amb programacions diverses i molt 

atractives.

La ruta que ens proposa l’amBAIXado-

ra s’inicia al bell mig de l’espai natural de 

Gavà: l’Ermita de la Mare de Déu de Bru-

guers. Aquest edifici, catalogat com a bé 

cultural d’interès local, s’aixeca a tocar de 

la carretera de Begues, al peu del turó del 

Castell d’Eramprunyà. Es coneix que proba-

blement fou bautitzada com la capella de 

Sant Martí, aixecada al segle XI, i que des 

de l’any 1509, s’anomenà capella de la Mare 

de Déu de Bruguers. En el seu interior, hi 

regna una barreja d’elements romànics i 

gòtics, amb una morfologia d’una nau amb 

absis semicircular i quatre capelles laterals. 

L’ermita va ser destruïda parcialment al 

1936, i actualment presenta l’aspecte de la 

restauració que es va dur a terme el 1960.

Castell d’Eramprunyà, defensa del Delta
Tot seguint el camí, i per a aquells a qui els 

hi agraden les rutes de muntanya, l’Ana 

Maria recomana visitar el Castell d’Eram-

prunyà, al qual s’hi pot accedir des de l’oest. 

Situat en un enclavament privilegiat del 

Parc del Garraf, i amb gran riquesa geològi-

ca i botànica, la fortalesa data de l’any 957, 

originalment com a propietat dels comtes 

de Barcelona. Durant els segles IX i X va 

ser utilitzada per a vigilar les terres del Llo-

bregat, amb una ubicació estratègica que 

permetia la defensa del territori enfront el 

regne d’Al-Andalus i l’Imperi Carolingi. Per 

aquesta raó, el castell va arribar a controlar 

els actuals territoris de Gavà, Begues, Cas-

telldefels, Sant Climent de Llobregat, Vila-

A l’esquerra, vista del Castell 
de l’Eramprunyà. Al centre, 
a dalt, Ermita de la Mare de 
Déu de Bruguers; a baix, Parc 
Arqueològic Mines de Gavà. 
A la dreta, l’Èsser Mil.lenni

L’Ermita de la Mare 
de Déu de Bruguers, 
construïda al segle XI 
i reconstruïda el 1960, 
està catalogada com 
a bé cultural d’interès 
local, amb una barreja 
d’estil romànic i gòtic 
en la seva morfologia 

El Castell de 
l’Eramprunyà, situat 
en un enclavament 
privilegiat al Parc del 
Garraf, va constituir 
un element clau per  
a la defensa del 
territori enfront el 
regne d’Al-Andalus i 
l’Imperi Carolingi als 
segles IX i X
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decans i una part de Sant Boi. L’any 2007, 

però, l’Ajuntament va fer-se amb la propi-

etat per adquisició a la família Girona, i des 

de llavors, el Consistori ha treballat per la 

seva rehabilitació. Actualment s’han iniciat 

diverses obres per a la millora de l’espai, pel 

que l’accés lliure queda restringit. Tot i així, 

s’ofereixen visites guiades gratuïtes cada 

segon diumenge de mes, d’octubre a juny. 

L’exotisme del parc del Garraf
En el seu conjunt, el Parc del Garraf abasteix 

els municipis de Gavà, Castelldefels i Begues, 

i constitueix un espai idoni per a redescobrir 

la natura del nostre territori. La roca calcària 

ha creat en aquest indret un paisatge exòtic 

amb vegetació pròpia, on predomina el mar-

galló, i on les barraques de vinya i els murs de 

pedra seca envolten petites poblacions que 

es troben a l’interior del parc, de 12.377 hectà-

rees d’extensió. L’espai, a més a més, ofereix 

diversos serveis, àrees de lleure i activitats 

guiades per a tot aquell qui estigui interessat.

La Venus de Gavà té 5.800 anys
La següent parada és el Parc Arqueològic 

Mines de Gavà, considerat un dels conjunts 

patrimonials més singulars del país. Es 

tracta de les mines en galeria més antigues 

d’Europa i les úniques dedicades a l’extrac-

ció de variscita, mineral amb el qual s’ela-

boraven ornaments que eren intercanviats 

en complexes xarxes per la Mediterrània oc-

cidental. L’explotació del territori es va inici-

ar fa uns 6.000 anys, en l’etapa del neolític, 

i va durar un mil·lenni. Allà s’hi ha trobar la 

coneguda Venus de Gavà, amb 5.800 anys 

d’antiguitat, així com s’han recuperat altres 

restes com el crani trepanat.

El Parc Arqueològic es va crear amb l’ob-

jectiu de difondre aquest jaciment miner, 

i proposa una experiència de visita única 

en la que les antigues estructures convi-

uen amb una presentació museogràfica 

moderna. Allà, el visitant pot conèixer el 

sistema de vida i les creences dels nostres 

avantpassats mitjançant innovadors ele-

ments audiovisuals. I per a aprofundir en la 

visita, el més recomanable és anar al Museu 

de Gavà, on romanen bona part de les pe-

ces originals trobades.

Com no podia ser d’altra manera, l’últim 

punt de la ruta es troba a les platges de 

A l’esquerra, mercat del 
Centre de Gavà. A la dreta, 
passeig de Gavà

El Parc del Garraf, 
que abasteix 12.377 
hectàrees, toca els 
municipis de Gavà, 
Castelldefels i Begues, 
i constitueix un espai 
ideal per a redescobrir 
un espai exòtic de roca 
calcària

El Parc Arqueològic 
Mines de Gavà, que 
data del neolític, conté 
les mines en galeria 
més antigues d’Europa 
i les úniques dedicades 
a l’extracció del 
mineral de variscita
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Gavà. Les dues platges del terme municipal, 

situades a uns quatre quilòmetres del nucli 

urbà, ofereixen un espai d’oci permanent 

amb excel·lents infraestructures i serveis. A 

això s’hi suma un característic sistema de 

dunes i camins, que recrea una imatge de 

platja mediterrània natural molt atractiva 

per a aquells que busquen respirar la tran-

quil·litat. A banda dels atractius restaurants 

i xiringuitos que se situen a primera línia de 

platja, també es poden dur a terme diver-

ses activitats esportives a la base nàutica 

Magic Wave, que organitza casals d’estiu 

per a nens i cursos de vela, kitesurf i wind-

surf entre d’altres.

Platja i muntanya a 5 minuts
Per a l’Ana Maria, aquesta ruta representa 

un exemple molt significatiu de tots els 

atractius del municipi, d’espais que ella 

mateixa freqüenta i dels quals gaudeix junt 

amb la seva família. “A Gavà tenim la sort 

de tenir platja i muntanya a cinc minuts, i 

això no ho tenen tots els pobles”, destaca. 

Pel que fa a l’oferta comercial local, ressalta 

el Mercat del Centre, situat a la Plaça Ma-

jor, on es poden adquirir diverses fruites i 

verdures dels pagesos del territori. Ara, a 

l’estiu, el Mercat roman obert de dimarts a 

dissabte. També fa referència als vivers de 

Jardiland, un gran espai per a comprar tota 

mena d’estris, plantes i vegetació per al jar-

dí o terrassa particulars.

D’altra banda, l’amBAIXadora remarca 

les àmplies possibilitats gastronòmiques 

del seu poble, on destaca els restaurants 

d’alta qualitat situats a la zona de Gavà 

Mar. Tot i així, recomana tres establiments 

situats als tres punts de referència del mu-

nicipi: a la muntanya, el restaurant Ermita 

de Brugués, on s’ofereix cuina casolana de 

primera; a la platja, el restaurant Catalina, 

“fantàstic en tots els aspectes”; i al centre 

urbà, el Major Trenta Sis, un establiment de 

servei i gastronomia excel·lents.

L’amBAIXadora, molt arrelada al seu 

municipi, també posar en relleu els atrac-

tius de la nostra comarca. Tot fent referèn-

cia al Baix Llobregat, afirma: “Tenim la sort 

de tenir de tot. Tenim platja, muntanya, 

bons restaurants, i molts productes de 

l’horta”. n 

A l’esquerra, a dalt, platje 
de Gavà; a baix, Parc del 
Calamot. A la dreta, gambes 
amb arròs negre del 
restaurant Major Trenta Sis

Les platges de Gavà 
són un espai ideal 
per a l’oci i l’activitat 
esportiva amb 
unes instal·lacions 
excel·lents i diversos 
serveis, a més d’un 
sistema natural 
de dunes molt 
característic

“Al Baix Llobregat 
tenim la sort de tenir 
de tot; tenim platja, 
muntanya, bons 
restaurants i molts 
productes de l’horta”
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La riquesa culinària i gastronòmica del Baix Llobregat, així com els principals punts turístics de la 

comarca, conduïts per l’humorista Jordi LP, són els grans protagonistes de la nova sèrie de televisió 

BenvinGUST al Baix Llobregat, que s’emet cada dijous a les 21 h a ETV Televisió del Llobregat. A més 

d’ETV al canal 36 de la TDT i TERRAMAR TV Canal 39, la sèrie s’emet també a Tarragona i 30 Garraf- 

Penedès. Els capitols es poden consultar també a la web etv.cat.

Be
nv

in
GU

ST
Foto: AJ. DE MARTORELL

El Baix està  
de moda i  
fins i tot té  
una sèrie de TV
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Aquesta primera edició de la sèrie, recorre 

13 municipis de la comarca: Collbató, Corne-

llà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplu-

gues de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins 

de Rei, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi 

Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Des-

vern i Viladecans, a través de la cuina i dels 

plats que xefs del col·lectiu Sabors de l’Horta 

elaboren amb els productes del Parc Agra-

ri del Baix Llobregat. Són els amBAIXadors 

culinaris que ens endinsen en els sabors i 

en les textures de la cuina que professen als 

seus establiments, representants fidels de 

la cultura gastronòmica de la comarca.

Impulsada pel Consorci de Turisme i el Con-

sell Comarcal del Baix Llobregat, la nova sè-

rie de televisió BenvinGUST al Baix Llobre-

gat compta amb el suport de la Diputació 

de Barcelona i del Consorci del Parc Agrari 

del Baix Llobregat i en cada capitol ens fa 

“descobrir i tastar” la comarca de la ma d’un 

total de 26 amBAIXadors conduits per l’hu-

morista d’Esplugues Jordi LP.

Amb Castelldefels s’ha estrenat la sè-

rie amb un programa que compta amb 

l’amBAIXadora Cristina Martin,  llicenciada 

en Història de l’Art i guia turística, que ens 

mostra el principals atractius del municipi. 

En la part culinaria, s’entrevista al xef Ser-

gi Còcera, del restaurant Casanova Beach 

Club (Grupo Lancaster). Amb Cristina, Jordi 

LP visita el reformat Castell de Castelldefels, 

situat a la franja costanera entre el massís 

del Garraf i Barcelona, que esdevé el símbol 

protector i icònic de la ciutat, a més de re-

corre les platges i el Canal Olimpic.  

Al capítol dedicat a Sant Joan Despí fa 

d’amBAIXador el periodista Francesc Lator-

re, juntament amb el xef Jó Baixas, del res-

taurant Follia. Am La torre visitem el Centre 

Jujol Can Negre i la Torre de la Creu, edificis 

modernistes emblemàtics del municipi i 

obra de Jujol, a més de visitar el parc de la 

Fontsanta. Can Negre fou una antiga ma-

sia del segle XVII la qual va ser reformada 

profundament per Josep Maria Jujol per tal 

d’adaptar-la a l’estiueig del seu propietari, 

Pere Negre. Les seves formes ondulades, 

els símbols religiosos i els colors llampants 

suggereixen el ric món interior de l’arqui-

tecte. Una altre de les cases emblemàti-

ques de la població és l’anomenada Torre 

Un total de tretze 
capítols de mitja hora 
cadascun s’emeten a 
ETV fins al 4 d’agost a 
raó d’un per setmana 
cada dijous a les 21 
hores
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dels ous per els santjoanencs i santjoanen-

ques. La oficialment anomenada Torre de 

la Creu es composa per un total de cinc ci-

lindres de diferents mides i diferents alça-

des que conformen el perímetre d’aquesta 

casa d’estiueig. L’arquitecte Jujol, arribà a 

mantenir una forta amistat i afinitat amb la 

gent del poble, arribant a ser inclús, arqui-

tecte municipal els darrers vint anys de la 

seva vida.

El municipi d’Esplugues de Llobregat, 

compta amb la historiadora i escriptora, 

Reyes Milà, com a ambaixadora, i el xef Kiku 

Ventura, del 33rd GASTRO BAR (Hotel Abba 

Garden). Milà és germana de la televisiva 

Mercedes Milà i ens revela alguns aspectes 

de la història de la seva familia en relació a 

Esplugues. D’Esplugues descubrim que és 

un municipi emblemàtic pel que fa a la ce-

ràmica modernista, amb joies com l’antiga 

fàbrica Pujol i Bausis, coneguda com la Ra-

joleta, que va ser un dels principals centres 

productors de ceràmica arquitectònica del 

modernisme i el noucentisme. La visita per-

met conèixer una important part d’aquest 

llegat, a més d’entrar-hi al conjunt de forns 

conservats i saber-ne el funcionament. El 

capítol també s’endinsa en el Museu Can 

Tinturé i el Parc Can Vidalet. Reyes Milà va 

publicar l’any 2018 el llibre “Las Torres. de 

Pau Pujol i Franquesa a la familia Milà Sag-

nier” sobre la història de de Las Torres que 

va ser la finca de la familia Pujol i Milà des 

del 1800 a Esplugues 

En el capítol de Collbató fa d’amBAIXa-

dor Josep Sagristà Marcet, que no ha nas-

cut al poble, però que viu “de tota la vida” 

i el coneix molt bé. Amb la seva simpatía 

i carisma ens fa una ruta per les coves de 

Montserrat, les profundes canals, les roques 

de formes fantàstiques, el vol dels ocells, els 

boscos d’alzina i roure... Tot un parc natu-

ral a tocar del poble. Sense deixar de visitar 

el nucli històric de Collbató. La part gastro 

queda en mans de Mari Carmen Carrillo, del 

restaurant Can Llates, que és la xef entre-

vistada. 

El capítol de Cornellà de Llobregat, de 

la mà de Dolors Campos, secretària de l’As-

sociació de Paradistes del Mercat Centre, 

recorre amb Jordi LP el Museu Palau Mer-

cader que es troba al bell mig del parc urbà 

del mateix nom, a la casa senyorial que fou 

residència dels comtes de Bell-lloc. El xef 

entrevistat i que prepara una de les seves 

receptes és Xavier Llanos, del restaurant 

Plats, l’únic d’aquest municipi que pertany 

al col.lectiu Sabors de l’Horta.

Amb l’amBAIXadora Ana Maria Olivella 

Cristià, propietària de la històrica Pastis-

seria Torredeflot de Gavà (ara ja tancada per 

jubilació), visitem el seu municipi de Gavà.  

Amb el seu carisma, ganxo i molta simpatía, 

recorrem l’ermita de Bruguers que avui co-

neixem i que és una reforma del segle XVI, 

però la seva història es remunta al segle XIII, 

Hem parlat amb 
els 13 cuiners i 13 
amBAIXadors i ens 
avancen les rutes que 
recomanen i els plats 
que preparen amb 
productes del Parc 
Agrari 
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quan aquest lloc era anomenat el Sitjar, i el 

Castell d’Eramprunyà i platges. També co-

neixem el Parc Arqueològic Mines de Gavà. 

L’apartat gastronòmic del capítol es centra 

en l’entrevista a Manel Armengol, del res-

taurant Major Trenta-sis, que també ens fa 

un dels seus plats.

Al capítol de Martorell fa d’amBAIXador 

Cesc Querol, un veí que es dedica a la co-

municació gràfica i sempre està disposat a 

col·laborar. De la seva mà anem al Pont del 

Diable, construït vers l’any 10 a. C. per les le-

gions romanes III, VI i X, i que és una de les 

poques restes que es conserven com a tes-

timoni de la xarxa viària romana de la zona 

del curs baix del Llobregat i de l’Anoia. Està 

situat a l’entrada del Congost del Llobregat, 

just després de la confluència amb el riu 

Anoia. També visitem el Museu de l’Enrajo-

lada i Museu Vicenç Ros. El xef entrevistat i 

que ens prepara un dels seus plats és Anto-

nio Adamuz, del restaurant Les Vinyes.

Eva Moreno és l’amBAIXadora de Molins 
de Rei, municipi on visittem el Museu Casa 

Ametller i Castell Ciuró i la part gastronòmi-

ca és a cura del propietaris del restaurant 

L’Apat, un acollidor menjador situat a una 

de les cases antigues del centre històric de 

la población. 

De la mà de Ferran Campmany visitem 

Sant Andreu de la Barca. És tècnic de Cul-

tura de l’Ajuntament i té una forta vincula-

ció amb entitats socioculturals del munici-

pi, com els Diables de Sant Andreu. Amb ell 

visitem l’Ermita de Santa Madrona i el nucli 

cantic: el campanar del segle XVIII de l’es-

glésia com a monument més emblemàtic 

de la ciutat i cases modernistes del nucli 

antic, com la Casa Estrada i cases del c. 

Joan Bosch. L’entrevista gastronòmica es fa 

a Josep Martín, del restaurant El Palau Vell.

Amb l’actor Toni Juarez, que ens fa d’am-

BAIXador de Sant Boi de Llobregat, les cà-

mares s’introdueixen a les termes romanes 

de la vila, Can Barraquer i l’església de Sant 

Baldiri, tot això és el nucli històric, doncs 

está tot junt i es fa molt bé caminant. Les 

termes romanes són els banys pertanyents 

a una propietat privada de l’època més ben 

conservats a Catalunya. El xef entrevistat i 

que ens prepara un dels seus plats és Albert 

Mendiola, del restaurant Marimorena.

La periodista del Prat de Llobregat 

Neus Macias, col.laboradora del Prat Ràdio 

i redactora del periòdic Delta, ens endisem 

en els Espais Naturals del Delta del Llobre-

gat i les platges. També veurem els camps 

de carxofes i exemplars de Pota Blava. La 

Susana Aragón, del restaurant Cèntric Gas-

tro és la xef entrevistada i que ens prepara 

un dels seus plats preferits.

A Sant Just Desvern visitem els exteriors 

del Walden 7, obra emblemática de l’arqui-

tecte Ricard Bofill i Levi, construida entre 

els anys 1973 i 1975, un edifici monumenta-

lista i barroc amb alçària que despassa els 

L’humorista i 
conductor de la 
sèrie, Jordi LP, fill 
d’Esplugues, que 
reconeix que ha 
quedat sorprès pels 
tresors del Baix
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40 metres, amb un total de quinze plantes, 

que s’ha convertit en un dels símbols de la 

comarca. L’amBAIXadora és Roma, la més 

jove de tota la sèrie, però als seus 15 anys 

d’edat ja ha participat anteriorment amb al-

tres temes de promoció del municipi. Amb 

ella visitem Can Ginestar i el Refugi antiaeri 

les Escoles. Joan Mascaró, del restaurant El 

Mirador de Sant Just, que és l’unic del mu-

nicipi integrat a la xarxa Sabors de l’Horta, 

és qui cuina una de les seves especialitats 

en el seu establiment, que és sense dubte 

el de més alçada de la comarca.

De Viladecans visitem l’Atrium, l’Ermita 

de Sant Ramón i la platja de la Murtra amb 

l’amBAIXador Jordi Bordas, pastisser de 

renom internacional. L’entrevista gastro-

nòmica i la recepte és a Mingo Morilla, del 

restaurant Cal Mingo.

Per la diputada delegada de Turisme de 

la Diputació de Barcelona, Abigail Garrido 

Tinta, la comarca té una “immensa capaci-

tat” en l’àmbit de la gastronomia, i destaca 

que aquest atractiu “ha de ser un reclam 

per a totes les persones que volen desco-

brir aquest territori”. La presidenta del Con-

sorci de Turisme i del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, Eva Martínez Morales, pos-

sa l’accent en “el privilegi del Baix Llobre-

gat de comptar amb un Parc Agrari únic, 

del qual gràcies a l’esforç dels productors i 

productores que cultiven aquestes terres, 

obtenim uns grans productes, i a més te-

nim el privilegi de comptar amb experts 

cuiners i cuineres que saben aprofitar molt 

bé les qualitats d’aquestes hortalisses, les 

quals són combinades i transformades per 

tal de satisfer el bon gust dels i les nostres 

visitants”.

Amb els amBAIXadors dels diferents 

municipis, i amb una degustació gastronò-

mica de la mà dels i les xefs protagonistes 

dels restaurants, la presentació de la sèrie 

va ser una festa pels sentits, doncs es va 

poder degustar crema de carbassa amb io-

gurt grec i virutes d’ametlles, elaborada per 

Can Llates; Hummus de carxofa amb els 

seus xips, del Mirador de Sant Just; Royal de 

carxofes amb salsa de rata-

fia, del restaurant Marimo-

rena; Carpaccio de bacallà i 

carxofa amb formatge curat 

i vinagreta de vermut, del 

Palau Vell; Crema de pèsols, 

tripeta de bacallà i botifarra 

de Cal Cardús, de L’Àpat; Pà 

d’espàrrecs amb brandada 

de bacallà, del restaurant 

Major36; Espàrrecs, nata, 

macadamia i flors de saüc, 

del restaurant Follia; Cors 

de carxofa amb llagostins 

i salsa marinera, de Les Vi-

nyes; Caneló de carbassó 

d’hivernacle farcit d’esquei-

xada i sopeta de tomàquet, 

de Cal Mingo; i Uramaki de 

Foie, figues i espàrrecs, de 

la mà del Casanova Beach 

Club. 

A la festa també van 

anar: Albert Alguacil, del 

restaurant Pou de la Beleta, 

de Sant Boi de Llobregat; 

Pedro del restaurant Cal 

Vitus de Sant Boi de Llo-

bregat; María Chaves i Juan 

Luis Cruz de Mesón de l’establiment El Cor-

tijo del Prat de Llobregat; Joan Figueres, de 

l’Hotel Ciutat del Prat (Sinfonia), del Prat de 

Llobregat i Josep Sagristà, de Sagristà de 

Sant Vicenç dels Horts. n 
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1. EL PRAT DE LLOBREGAT
Restaurant entrevistat:

• Cèntric Gastro – Susana Aragón

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Celler All I Oli

• Mesón El Cortijo I Posa’t Morat

• El Regust

• La Masia -  Academia Sánchez Casal  

• Rústic 

• Sinfonía -Hotel Sallés Ciutat Del Prat 

• Catalunya I Aragó  - Baixa

• Viva 

2. SANT BOI DE LLOBREGAT
Restaurant entrevistat:

• Marimorena – Albert Mendiola

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta: 

• El Pou De La Beleta

• El Restaurant De Dalt (Grup Diversus)

• Cal Vitus 

• Blanc I Negre - Hotel El Castell 

3. GAVÀ
Restaurant entrevistat:

• Major Trenta-Sis – Manel Armengol

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Anhel Restaurant

• Ermita De Brugués

• Tasta’mm Gourmet Burger&Gin

4. VILADECANS
Restaurant entrevistat:

• Cal Mingo – Mingo Morilla

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Can Martí Pb Restaurant

5. SANT JUST DESVERN
Restaurant entrevistat:

• El Mirador De Sant Just – Joan Mascaró

6. SANT JOAN DESPI
Restaurant entrevistat:

• Follia – Jo Baixas

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Solana Km.0 Restaurant

7. COLLBATÓ
Restaurant entrevistat:

• Can Llates – Mari Carmen

8. ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Restaurant entrevistat:

• 33rd Gastro Bar Food & Drinks (Hotel Abba Garden) 

- Kiku Ventura

9. SANT ANDREU DE LA BARCA
Restaurant entrevistat:

• El Palau Vell – Josep Martín 

10. CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Restaurant entrevistat: Plats – Xavier Llanos - 

11. CASTELLDEFELS
Restaurant entrevistat:

• Casanova Beach Club – Sergi Còcera

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta: 

• Can Massis 

• El Embarcadero 

• Unlugar 

12. MARTORELL
Restaurant entrevistat:

• Les Vinyes – Antonio Adamuz

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Aqqua 

13. MOLINS DE REI
Restaurant entrevistat:

• L’apat – Esther O Joan

Resta del col.lectiu gastronòmic Sabors de l’horta:

• Samaranch Park

Restaurants Sabors de l’Horta 
per municipis
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El Consorci de Turisme del Baix Llobregat, TRAM, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 

els municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, 

Sant Joan Despí i Sant Just Desvern han renovat la col·laboració per seguir impulsant ‘La 

Ruta del TRAM’.

La campanya turística, ja consolidada en el territori, impulsa un turisme sostenible fent 

ús del transport públic, per descobrir indrets rellevants, visitar edificis emblemàtics i gaudir 

de l’oferta gastronòmica a l’entorn del tramvia a la zona del Baix Llobregat. ‘La Ruta del 

TRAM’ ofereix, a més, descomptes per visitar aquests atractius turístics i culturals propers a 

la xarxa Trambaix (línies T1, T2 i T3).

‘La Ruta del TRAM’ ofereix un gran ventall de propostes per descobrir com ara: l’obra mo-

dernista de Jujol a Sant Joan Despí, l’antiga fàbrica de ceràmica “La Rajoleta” a Esplugues 

de Llobregat, el Palau Mercader i el Museu de les Matemàtiques a Cornellà de Llobregat, 

l’edifici Walden i el Mirador de Sant Just Desvern, i el Palau Falguera i la Ruta Modernista a 

Sant Feliu de Llobregat. A més, els parcs amb activitats per gaudir en família, els mercats 

de pagès i una variada oferta gastronòmica de restaurants que cuinen amb productes de 

proximitat, km0, amb el segell Producte Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat, comple-

ten les recomanacions per gaudir d’aquesta ruta a un Salt de Barcelona.

Tota la informació de la campanya es troba a www.rutadeltram.cat, així com a les di-

ferents plataformes de TRAM i del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Gaudir de l’ex-

periència i dels descomptes, és molt senzill, només cal accedir al web, activar la promoció i 

mostrar-la als establiments perquè apliquin el descompte directament. n 

Descomptes a La Ruta del TRAM’ 
per visitar els atractius turístics, 
culturals i gastronòmics propers 
a la xarxa Trambaix
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Un total de 68 empreses i institucions han 

rebut ja els distintius Compromís per la 

Sostenibilitat Turística Biosphere al Baix 

Llobregat, un segell impulsat per la Dipu-

tació de Barcelona, la Cambra de Comerç 

de Barcelona i el Consorci de Turisme del 

Baix Llobregat, que reconeix a través de 

l’Instituto de Turismo Responsable (ITR), les 

empreses, serveis i destinacions que mos-

tren un compromís per a la sostenibilitat i 

compleixen els requisits del seu manual de 

bones pràctiques.  Aquest any, 21 empreses 

i entitats de la comarca han rebut per pri-

El compromís per la 
Sostenibilitat Turística 
Biosphere s’extén a la comarca

mera vegada el distintiu, sumant-se a les 

47 empreses de la comarca ja distingides, 

el que fa que un total de 68 empreses i en-

titats del Baix Llobregat ja compten amb 

aquesta distinció.

L’acte de lliurament del segell Biosphe-

re, es va celebrar al Restaurant Lancaster 

Beach Club de Gavà, amb la participació 

de l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia Ce-

quier;  el president de la Cambra del Baix 

Llobregat, Carles Guilera Poch; la gerent de 

Serveis de Turisme de la Diputació de Bar-

celona, Soledad Bravo Letelier;  i la presi-
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denta del Consorci de Turisme del Baix Llo-

bregat, Eva M. Martínez Morales.

D’entre les noves entitats distingides, 

tres són ajuntaments -el de Vallirana, el de 

Viladecans i el de Sant Boi-, que se sumen 

als dos municipis que ja estaven distingits 

i que el renoven -el d’Esplugues de Llobre-

gat i el de Gavà-. Així mateix, el Consorci 

de Turisme del Baix Llobregat també ha 

renovat el segell, en la seva aposta per un 

desenvolupament de l’activitat turística a la 

comarca a través d’una estratègia de turis-

me sostenible.

A aquests tres municipis guardonats 

per primera vegada, s’hi sumen les em-

preses i entitats El Embarcadero, Gau Ca-

tering, High Fidelity Collective, Hotel Ibis 

Castelldefels, Coves de Montserrat, Nordic 

Walking Terapèutic, Cafè l'Artesà, Terres Ad-

venture Travel,  Jardin El Capo bar restau-

rante,  La Centenaria 1779, Lancaster Beach 

Restaurant, Viatges Intergavà,  Berenador 

de Can Via, Fira de la Candelera, Mostra 

Gastronòmica Molins B de Gust, Orsonrent, 

motorhome rental, Club de Golf Barcelona, 

i El Mosquito.

17 objectius de Desenvolupament 
Sostenible
Com a gran novetat d’enguany, el Biosphere 

Committed Entity del programa Biosphere 

evoluciona cap a la certificació Biosphere 

Sustainable, disponible per a empreses i ser-

veis, que permet millorar el posicionament 

en relació al turisme sostenible. Les destina-

cions turístiques i ens locals que treballen el 

programa reben el Biosphere Committed 

Destination. Ambdós segells permeten a les 

entitats desenvolupar plans de sostenibilitat 

personalitzats a través d’activitats i accions 

vinculades als 17 Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible de Nacions Unides inte-

grats en l'Agenda 2030.

Aquest programa implanta una metodo-

logia per a garantir la qualitat i sostenibilitat 

dels serveis turístics d'una destinació, tant 

públics com privats, i promou la gestió sos-

tenible de les empreses i entitats turístiques 

del territori de manera conjunta amb els di-

ferents actors turístics de la destinació.

La Diputació de Barcelona i la Cambra 

de Comerç de Barcelona impulsen aquest 

reconeixement des de l’any 2017, però a la 

comarca el projecte el gestiona i s’encarre-

ga de la seva implementació, el Consorci de 

Turisme del Baix Llobregat, òrgan adscrit al 

Consell Comarcal del Baix Llobregat. Actu-

alment, un centenar d'empreses i entitats 

estan adherides en aquest programa al 

Baix Llobregat, i més de 1.000 empreses de 

la ciutat i de la província de Barcelona. n 
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• Ajuntament de Gavà

• Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

• Ajuntament de Vallirana

• Ajuntament de Viladecans

• Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

• Aparhotel Solifemar - Castelldefels

• Autocares Canals - Sant Boi de Llobregat

• Autocares Congosto - Sant Boi de 
Llobregat

• AVANT GRUP - Sustainable Mobility 

• Solutions - Sant Boi de Llobregat

• Bardet - Sant Boi de Llobregat

• Berenador de Can Via - La Palma de 
Cervelló

• Cafè l›Artesà - El Prat de Llobregat

• Camping Tres Estrellas - Gavà

• Carita Morena - Castelldefels

• Catalunya en Miniatura - Torrelles de 
Llobregat 

• CBC Casanova Beach Club - Castelldefels

• Centre Comercial Splau - Cornellà de 
Llobregat

• Centre Esplai - El Prat de Llobregat

• Centre Jujol Can Negre - Ajuntament de 
Sant Joan Despí

• Centre Municipal de Vela del Prat

• Cèntric Gastro - El Prat de Llobregat

• Chelor Grupo Norisma apartaments - 
Castelldefels

• Chiringuito Ananda - Castelldefels

• Chiringuito Ancla - Castelldefels

• Chiringuito Chalito - Castelldefels

• Chiringuito Dolce Vita - Castelldefels

• Chiringuito El Mosquito - Viladecans

• Chiringuito Iguana Castelldefels

• Chiringuito Tibu-Ron - Castelldefels

• Club de Golf Barcelona - Sant Esteve 
Sesrovires

• Consorci de Turisme del Baix Llobregat

• Consorci per a la Protecció i la Gestió 
dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat

• Coves de Montserrat - Collbató

• Cripta Gaudí de la Colònia Güell - Santa 
Coloma de Cervelló

• El Embarcadero - Castelldefels

• Emilio Sánchez Academy - El Prat de 
Llobregat

• Fira de la Candelera - Molins de Rei

• Foto Pir Video - Gavà

• Fundació privada Sigea - Viladecans

• Gau Catering - Castelldefels

• Gauditours - Santa Coloma de Cervelló

• High Fidelity Collective - Castelldefels

• Hotel Campanile Cornellà

• Hotel Catalonia Bristol - Sant Andreu de la 
Barca

• Hotel Ibis Castelldefels
J • ardín El Capo bar restaurante - Gavà

• La Centenaria 1779 - Gavà

• Lancaster Beach Restaurant - Gavà

• Mostra Gastronòmica Molins B de 
Gust - Molins de Rei

• Museu de Sant Boi de Llobregat

• Nordic Walking Terapèutic (NWT®) 

• Oficina de Turisme de Castelldefels

• ORSONRENT, motorhome rental - Sant 
Boi de Llobregat

• Parc del Garraf  - Begues, Castelldefels i Gavà

• Permacultura ATTA - El Prat de Llobregat

• Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat

• Platja de Castelldefels

• Platja de Gavà

• Porta del Delta - Oficina Can Camins - El 
Prat de Llobregat

• Restaurant Ermita de Brugués - Gavà

• Restaurant Europa Barbacoa - Gavà

• SomBò Cuina Sana - Sant Boi de Llobregat

• Terres Adventure Travel - Esparreguera

• Tinta i Vi - Estudi d›Art Marta Arañó - 
Sant Esteve Sesrovires

• Transports Generals d’Olesa SAU - Olesa 
de Montserrat

• Trencadís difusió - Sant Joan Despí

• Viatges Intergavà - Gavà
Viladecans The Style Outlets

68 empreses distingides  
al Baix Llobregat
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JORDI LP 
humorista i actor 
d’Esplugues que 
condueix la sèrie 
BenvinGUST

“Viatgem arreu 
del món i moltes 
vegades no ens 
adonem del  
que tenim a prop 
de casa”
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per PATTI ELIAS

Jordi LP (Esplugues de Llobregat, 1962) 

s’identifica amb la figura del showman. 

Ha estat cantant, actor, presentador i 

humorista, especialment reconegut a 

televisió durant la dècada dels 90. La seva 

empremta es troba a la representació del 

personatge “Bocagrossa” a l’espai “Tres 

pics i repicó” de TV3, però també a la 

seva participació en el popular programa 

“La batalla de las estrelles” a Telecinco. 

El còmic, que ha anat diluint la seva 

presència a la televisió durant els últims 

anys, aposta ara per l’espectacle en directe 

i la crítica transgressora sobre l’actualitat 

per festes corporatives o actes públics. Ara 

torna amb un rol diferent: el de conductor 

de la sèrie BenvinGUST del Baix Llobregat, 

la seva comarca.

Quina idea vol transmetre BenvinGUST al 
públic?
BenvinGUST vol apropar a la gent als 

sabors de la nostra horta, potenciant 

els productes locals i el col·lectiu de la 

restauració al Baix Llobregat. Volem que 

la gent sàpiga que aquí també hi ha coses 

BenvinGUST és una sèrie de televisió produïda pel Consorci de Turisme i el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat, que busca realçar la varietat gastronòmica de la comarca i la profusió dels 

seus paisatges. Presentada per l’actor i humorista Jordi LP, veï d’Esplugues, la sèrie compta 

amb 13 cuiners del col·lectiu Sabors de l’Horta i 13 personalitats destacades en l’àmbit local, 

que a cada episodi fan d’amBAIXadors per descobrir el plat elaborat amb productes del  

Parc Agrari i mostrar els encants d’un municipi diferent amb rutes del tot recomanables

fantàstiques. Sempre penso que viatgem 

per tot el món i moltes vegades no ens 

adonem del que tenim al costat de casa.

El programa representa un estil de bastant 
diferent al que havia fet f ins ara. ¿Què l’ha 
fet involucrar-te en aquest projecte?
Va ser una proposta que em va agradar, 

perquè significava fer coses diferents al 

que he fet sempre a la televisió, que era 

el show i l’espectacle. I jo vaig néixer al 

Baix Llobregat, així que és un projecte que 

em toca molt de prop. Així que vaig voler 

aprofitar la meva experiència – que fa 40 

anys que faig riure – per a elaborar un 

programa de to distès, en el que pogués 

treure un somriure a aquella persona que 

està moltes hores a la cuina.

Què és el que més l’ha sorprès de fer 
aquesta sèrie?
Descobrir coses que jo no sabia. Jo vaig 

néixer a Esplugues, i durant la ruta per 

aquesta població, la Reyes Milà m’explicava 

coses de llocs pels que sempre havia 

passat i mai m’havia fixat. També em 

M’ha sorprès la ruta 
per les coves de 
Montserrat, on vam 
haver de pujar 432 
esglaons, i descobrir 
que Sant Andreu de la 
Barca havia sigut un 
port marítim”

“Aquest estiu faré 
sortides ràpides 
per racons del Baix 
Llobregat i m’he 
marcat visitar tots els 
restaurants que surten 
a la sèrie i gaudir dels 
seus altres plats”

“Moltes vegades me’n 
vaig a passejar amb 
la gossa al passeig 
de Gavà i Viladecans, 
a passar la tarda, 
o a picar alguna 
cosa perquè el mar 
tranquil·litza”

“Arran de conèixer els 
productes de la nostra 
horta he agafat l’hàbit 
d’anar al mercat i de 
fixar-me en la qualitat 
de les verdures quan 
les compro”
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va sorprendre el bon rotllo que hi ha al 

col·lectiu de restauradors i això ha fet que 

el programa funcioni.

Qui plat prefereix dels 13 elaborats?
Vaig gaudir molt amb una mena de salsa 

de marisc que va fer el Joan Mascaró a El 

Mirador de Sant Just. 

I quina és la seva ruta preferida?
La ruta per les coves de Montserrat, on 

vam haver de pujar 432 esglaons. Sort 

que allà ja estava més prim, perquè si ho 

haguéssim fet als primers programes no 

hagués arribat! També em va agradar Sant 

Andreu de la Barca, el fet de descobrir que 

havia sigut un port marítim. 

Expliqui alguna curiositat de com es va fer 
la sèrie?
He de dir que he perdut 12 quilos al 

llarg dels 6 mesos de rodatge, arran de 

menjar aquestes receptes i tota aquesta 

verdura. Probablement es nota, perquè els 

primers programes se’m veu amb la roba 

apretadeta i cap al final es veu molt més 

folgada. 

Això vol dir que ha canviat els seus hàbits 
alimentaris?
Jo tenia complex amb el meu pes, 

menjava molta pasta... I arran de conèixer 

tots aquests productes de l’horta he agafat 

l’hàbit d’anar al mercat i de fixar-me en la 

qualitat de les verdures quan les compro. I 

crec que el BenvinGUST ha de servir per a 

motivar a la gent a millorar els seus hàbits, 

a donar aquesta cultura gastronòmica que 

ens falta.

Què es el millor que l’ha aportat aquest 
projecte?
Tornar a la televisió, que portava gairebé 

vint anys sense fer-ho. La gent pensava 

que Jordi LP estava mort. I jo venia de la 

pitjor televisió que s’ha fet al país, així que 

la idea era sortir-me una mica del que 

havia fet abans. 

Què pensa de la televisió de l’actualitat?
La gent es pensa que quan no surts a 

la televisió estàs mort, i és al contrari. 

La televisió d’ara no m’agrada. Abans 

això es feia per agradar i, ara, segons 

en quin canal, es fa per degradar. Per 

això jo recordo una frase de Miguel 

Gila: “Acuérdese que usted es como el 

Guadiana. Usted verá muchas cosas, pero 

si tiene calidad, no les haga caso, siga 

trababajando”. I així anem, al camí del 

Guadiana. De fet, estic col·laborant amb 

Frank Blanco a el Circ de 8TV, apostant per 

la televisió que m’agrada. 

Troba a faltar alguna cosa a la televisió d’avui?  
Trobo a faltar l’humor. Estem en una 

televisió en què s’ha d’anar amb molt 

de compte amb tot el que es diu. Per 

això prefereixo fer directes, on dirigeixo 

jo. Intento posar la crítica sempre des 

del respecte i sense insultar. Perquè la 

crítica és saber jugar amb l’humor i amb 

el vocabulari intel·ligent. Si la gent no 

entén això, no hi ha autocrítica, no hi ha 

intel·ligència. 

Té projectes professionals per aquests 
mesos?
Tinc diverses idees en ment, no paro mai. 

He gaudit molt amb 
una mena de salsa 
de marisc que feta 
pel Joan Mascaró a El 
Mirador de Sant Just”
“A la discoteca Gato 
Pardo de Segur de 
Calafell vaig fer el 
burro per primera 
vegada ballant i també 
va ser el meu inici com 
a humorista”

“M’agrada la vida 
tranquil·la, qualsevol 
lloc on hi hagi silenci, 
una bona terrassa, una 
xerrada, i un bon plat a 
taula”

“El millor d’aquest 
projecte ha sigut el 
tornar a la televisió, 
perquè jo venia de la 
pitjor que s’ha fet al 
país, així i he pogut 
sortir-me una mica del 
que havia fet abans”

Jordi LP adopta un rol diferent com a presentador, 
fent d’amBAIXador i aportant un to distès i amè 
per gaudir de plats i rutes de la comarca
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Per exemple, estic fent una prova pilot 

d’una sitcom amb una idea de Pep Sala. 

També tinc un projecte d’un programa 

d’entreteniment per a persones amb 

dificultats. M’agrada fer coses diferents 

i motivar-me, i no només el monòleg 

parlant de la meva sogra. Moltes vegades 

em diuen: “Tu ets monologuista?” I jo 

dic: “No, jo soc còmic, humorista, actor, 

presentador.. no faig res bé, però intento 

fer-ho tot”.  

Quins plans té per aquest estiu? 
No tinc ni idea de com serà aquest estiu, 

tot depèn de la feina. El meu repte era 

anar a Formentera, però com és plena de 

gent, de moment no puc anar. Tot i així, 

faré sortides ràpides per alguns racons 

del Baix Llobregat, que estan molt be per 

passar dies a prop de casa. A més, m’he 

marcat visitar tots els restaurants que 

surten a la sèrie BenvinGUST i gaudir dels 

seus altres plats.

Practica algun esport? 
Practico molt el golf. És un esport que em 

distreu del meu treball i el meu ambient 

durant vàries hores. A més, és fantàstic, 

perquè et fa conèixer-te a tu mateix. Quan 

va bé, tot està bé, però quan va malament 

et surt el caràcter i molta gent veu la 

dificultat que té. 

Quines lectures té preparades per aquest 
estiu?
Estic llegint a l’investigador català Oriol 

Mitjà. També llegeixo a Carlos Ríos, que 

representa una manera de menjar diferent, 

i que per la situació en la que estic m’ajuda 

a agafar sinergies per a menjar millor.

Quin és el seu viatge somniat? 
Seria anar amb un creuer per recorre 

diferents ciutats i que a cadascuna d’elles 

pogués jugar a un camp de golf. És a dir, 

set dies jugant en set camps diferents. 

També m’agradaria molt fer una volta al 

món, que és una cosa que mai he fet.

Quin va ser el seu estiu enyorat, el millor de 
la teva vida?
Els meus millors estius eren quan tenia 

14 o 15 anys. Sempre anava amb els meus 

pares al Càmping Mar de Cunit, i allà 

estava tres mesos amb el banyador posat 

tot el dia. Agafava la bicicleta, anava a jugar 

a futbol, anava de festa per les discoteques 

del voltant... I al Gato Pardo, la discoteca de 

Segur de Calafell, va ser el lloc on vaig fer 

el burro per primera vegada ballant. Allà va 

ser el meu inici com a humorista.

Quins son els seus racons preferits del Baix 
Llobregat per aquest estiu? 
M’agrada la vida tranquil·la. Qualsevol lloc 

on hi hagi silenci, una bona terrassa, una 

xerrada, i un bon plat a taula. Però si haig 

de dir un lloc concret, és el passeig de 

Gavà i Viladecans. Moltes vegades me’n 

vaig a passejar amb la gossa, a passar la 

tarda, o a picar alguna cosa. Amb el mar, la 

tranquil·litat i la soledat és de vegades molt 

bona companyia.

Quins restaurants recomana de la comarca? 
Qualsevol del grup Sabor de l’Horta, on la 

gent gaudirà segur. També recomano anar 

a llocs de caliu. n 

Tinc un projecte 
d’un programa 
d’entreteniment 
per a persones amb 
dificultats i estic fent 
una prova pilot d’una 
sitcom amb una idea 
de Pep Sala”

“A la televisió d’ara 
s’ha d’anar amb molt 
de compte amb tot 
el que es diu i per 
això prefereixo fer 
directes, on poso la 
crítica sempre des 
del respecte i sense 
insultar”
 
“La crítica és saber 
jugar amb l’humor 
i amb el vocabulari 
intel·ligent; si la gent 
no entén això, no hi ha 
autocrítica perquè no 
hi ha intel·ligència”

L’actor percep els programes de BenvinGUST 
com una manera d’aportar una cultura 
gastronòmica necessària i de proximitat
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Fer vi és una art mil.lenari que al Baix es practica amb qualitat. Oferim una 
selecció de vuit cellers que són veritables galeries de vi, una beguda amb la 
que la Marta Arañó pinta per traspassar al paper aquest producte del raim. 
Però el veritable art és el que proveixen els boscos. Martí Boada, reconegut 
geògraf i científic mediambiental, recull troballes “emboscades” que es 
poden admirar a una exposició. També l’art te reconeixement per part del 
Centre Comarcal d’Estudis del Baix Llobregat. Fins al setembre hi ha temps 
per presentar candidatures als premis i la gala de lliurament serà el 18 de 
novembre al Cèntric Espai Cultural del Prat.

naturART
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MARTA ARAÑÓ 
artista de Sant 
Esteve Sesrovires 
especialitzada en  
la pintura amb vi

“Vaig pensar que havia de 
traspassar al paper l’art del vi”
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per PATTI ELIAS

-Com es va iniciar en l’art?
-Sempre m’havia agradat la pintura, però 

era difícil dedicar-s’hi i viure només d’això. 

Ara l’art és més contemporani, però fa 40 

anys era molt difícil conciliar-ho amb la vida 

personal. Per això vaig estudiar per a ser 

projectista, que era una feina relacionada 

amb el dibuix i una mica diferent del que 

feia la gent, i que també m’agradava. 

Vaig entrar a treballar a una empresa, i 

mentrestant vaig anar fent cursos de pastel, 

olis,... Fins que ha arribat el moment en que 

he pogut canviar el dibuix tècnic pel meu 

hobby, que és la pintura. 

-Com va començar ‘Tinta i Vi’?
-Fa 8 anys que vaig emprendre aquest 

negoci. A l’empresa on treballava com a 

projectista va haver-hi un ERTE, i em vaig 

quedar sense feina amb 50 anys. Vaig estar 

un parell d’anys enviant currículums, però 

quan sentien l’edat no m’agafaven enlloc. 

Però jo sóc molt tossuda, em considero jove 

i que encara puc aportar molt. Així que vaig 

decidir reinventar-me per a demostrar que 

tinc aquesta capacitat. Me la vaig jugar, el 

meu marit em va recolzar molt i gràcies a 

això avui estic aquí.

-Per què el vi?
-De tota la vida a la meva casa s’ha begut 

vi per sopar. Recordo que la meva mare 

renyava al pare quan el vi li regalimava 

i es tacaven les estovalles. La taca que 

es quedava no marxava fàcilment, i això 

sempre em va cridar l’atenció. Quan vaig 

Marta Arañó és una artista pionera en la tècnica de la pintura amb vi. Veïna de Sant Esteve 

Sesrovires des de 1991, es va inspirar en la filosofia de l’espai que l’envolta per a fer del vi un 

art. Al 2014 va obrir el seu taller ‘Tinta i Vi’, que constitueix un Punt d’Informació Turística 

de la comarca del Baix Llobregat i la D.O. del Penedès. La Marta ens obre les portes del seu 

estudi i ens ofereix una diversitat d’activitats personalitzades per als curiosos i els amants 

de l’enologia, a més d’altres activitats que realitza arreu, des d’exposicions pròpies fins a 

fires de gastronomia arreu de Catalunya.

muntar el negoci, havia d’escollir una cosa 

que fos diferent per a poder viure d’allò. I el 

fet de viure en aquest espai i de tenir amics 

amb vinyes m’ha ajudat a donar forma a 

aquesta idea. Veia tot el procés que es feia 

per a embotellar un vi, i vaig pensar que 

havia de traspassar aquest art del vi al paper.

-Quines característiques diferencien la pintura 
amb vi?
-L’efecte del vi sobre el paper és similar al de 

l’aquarel·la, però el vi és molt més lliscant. 

Després de pintar, la tinta del dibuix s’oxida, 

i per tant agafa una tonalitat diferent a la del 

principi. A més, depenent del tipus de vi i la 

La Marta Arañó és 
artista amb la tècnica 
del pastel des de 
1986, però no va ser 
fins el 2014 que va 
poder dedicar-se 
completament al seu 
hobby, donant origen a 
‘Tinta i Vi’
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seva preparació, la gamma cromàtica varia. 

D’aquesta manera és diferent si s’utilitza un 

vi més espès o un amb més alcohol. A mi 

m’agrada jugar amb això. 

-Com funciona la gamma cromàtica del vi?
-Es pot pintar amb tot tipus de vins, cava 

rosat, vermut,... I cada varietat té una 

tonalitat diferent. Els vins blancs donen un 

color daurat preciós. Els vins negres donen 

un color que va des del lila fins el granat 

i el marró. Per exemple, si s’utilitza un vi 

jove com el Merlot, el resultat final serà un 

vermell lilós, però si s’utilitza la varietat Ull 

de Llebre, el color serà més lila fosc. Dins la 

gamma cromàtica dels vins, les possibilitats 

són infinites. 

-Podria explicar-ne més sobre la seva 
preparació?
-Per a pintar amb el vi, s’ha de fer que 

tingui cos, i per això es necessita un procés 

de preparació. En funció d’aquest, el color 

del vi també serà diferent. Per això jo 

poso el vi a reposar, el filtro, faig proves 

de pigmentació... és bastant llarg. I no 

t’imagines la quantitat de vi que s’arriba a 

llençar. 

-Els seus dibuixos segueixen alguna estètica o 
missatge?
-Tinc un estil realista i detallista, lo abstracte 

no m’agrada gaire. M’agrada, sobretot, 

pintar temes de la vinya, però també he fet 

col·leccions de la marina, de Montserrat... 

També tinc una col·lecció modernista que 

vaig fer per al Palau Robert de Barcelona, i 

que es diu ‘Gotes de vi’. 

-Quines activitats ofereix al seu taller?
-Faig activitats a l’estudi i per tota 

Catalunya, i col·laboro amb diferents 

empreses. L’activitat bàsica és la de “Pintura 

amb vi”, que comença amb copa de cava 

de benvinguda per al client. Després es 

fa un taller de pintura acompanyat d’una 

copa de vi, i també hi ha la possibilitat de 

fer un petit tast. També faig una activitat en 

què porto als clients a visitar les vinyes, ells 

s’inspiren allà i després van al taller a pintar. 

Sempre utilitzo vins naturals per convicció 

pròpia, i m’adapto en funció del que el 

client demana.

-De què consten les col·laboracions que fa al 
taller?
-Col·laboro amb un noi de Sant Esteve 

Sesrovires que fa percussió amb unes 

àmfores de ceràmica. El taller que fem 

consisteix en escoltar la música, elaborar 

les peces de ceràmica i després pintar-les, 

tot acompanyat d’un tast. També fem el 

taller “Art i cel”, que barreja l’astronomia 

amb la pintura. Ho faig amb uns amics de 

Sant Esteve Sesrovires, del Planetari Fora 

D’Òrbita, normalment a l’Observatori del 

Garraf. També he fet activitats de dansa i 

ioga. El vi sempre és el fil conductor.

-A banda de la pintura, té predilecció per altres 
camps de l’art?
-M’agrada la literatura perquè em fa viatjar. 

Ara estic col·laborant amb un sommelier 

que també és poeta, i estem elaborat 

un llibre de poesia il·lustrat. Ell escriu els 

poemes, i a partir d’allà jo m’inspiro per a fer 

la obra. És una manera de fer poesia molt 

concreta. La idea és poder presentar tot el 

recull de poemes l’any que ve.

“Es pot pintar amb 
tot tipus de vins, 
cava rosat, vermut... i 
cada varietat té una 
tonalitat diferent. 
Dins la gamma 
cromàtica dels vins, 
les possibilitats són 
infinites”

La tècnica de la 
pintura amb vi 
s’assimila a l’efecte 
de l’aquarel·la, però 
la seva peculiaritat és 
que la tinta s’oxida i 
canvia lleugerament 
de color

La Marta Arañó pinta 
temes relacionats amb 
la vinya, però també 
ha fet col·leccions 
modernistes com 
la de “Gotes de Vi”, 
exposada al Palau 
Robert de Barcelona
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-Quins altres projectes té per als pròxims mesos?
-Faig moltes exposicions. Ara estic 

treballant en una que espero treure a la 

llum aviat, que és de vins internacionals 

que he anat adquirint de viatge o que 

m’han regalat. Sempre dic que prefereixo 

els vins d’aquí, però és molt enriquidor 

culturalment pensar el procés que ha fet 

un vi per a arribar fins aquí. També estic 

col·laborant amb la ceramista Rebeca 

Puértolas, elaborant una col·lecció exclusiva 

de joies de ceràmica pintades amb vi. 

Segurament la presentarem l’any que ve al 

museu VINSEUM de les Cultures del Vi.

-Quines lectures té preparades per a l’estiu?
-M’estic llegint diversos llibres. Un és La 

vinya de Joseph Beuys, de Jordi Boldú, on 

es fa un estudi sobre la història de l’artista 

Joseph Beuys. L’altre que m’estic llegint és 

Operació Shangó. La travessa del Sàhara, 

de Jaume Torrent, que parla d’un viatge 

que va fer l’autor.

-Què diria per atraure a la gent al Baix 
Llobregat?
-Que s’atreveixin a conèixer llocs nous. Jo 

sóc la primera que s’ha sorprès, com a Punt 

d’Informació Turística, de descobrir tot el 

que tenim. Tenim moltes coses a prop de 

casa i val la pena conèixer-ho. n 

L’estudi de la Marta 
Arañó ofereix activitats 
que combinen 
diverses disciplines, 
des de la dansa fins a 
l’astronomia, on el vi 
sempre és el nucli

“És molt enriquidor 
culturalment pensar el 
procés que ha fet un vi 
per a arribar fins aquí” 

“Jo sóc molt tossuda, 
em considero jove 
i que encara puc 
aportar molt, així que 
vaig decidir reinventar-
me per a demostrar 
que tinc aquesta 
capacitat”

Per aquest estiu, 
recomana la lectura 
de La Vinya de Joseph 
Beuys, de Jordi Boldú, 
i Operació Shangó, de 
Jaume Torrent

FITXA
L’experiència de pintar amb vi

Coneiser els vins de la DO 

Penedès i de la Comarca del Baix 

Llobregat des de la vessant de 

l’Art. Tallers de pintura amb vi (el 

vi utilitzat en els tallers per a nens, 

no conté alcohol), en els tallers 

per a adults es pot fer el tast del vi 

amb el que pintaran. Tallers en un 

entorn molt tranquil amb vistes a 

la comarca i per a grups reduïts.

“Vine a gaudir de la comarca, 

coneix els seus Vins des de la 

vessant de l’art. Activitat per a 

tota la família i també per a grups 

d’empresa. No cal tenir nocions de 

dibuix o pintura, tant sols ganes 

d’experimentar amb una nova 

tècnica”.

L’activitat inclou una copa de 

benvinguda, taller, visita a l’estudi, 

projecció de l’entorn i d’aquesta 

nova Técnica. també es pot 

completar amb un brunch al jardí.

CONTACTE 
info@tintaivi.com

687 828 778

https://tintaivi.com

https://www.facebook.com/tintaivi

mailto:info@tintaivi.com
https://tintaivi.com/
https://www.facebook.com/tintaivi
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per C.I.V.

Entre la serralada Prelitoral i la costa mediterrània, sota la influència del sol i la brisa marina, set dels 

municipis que integren la comarca estan inclosos en la Denominació d’Origen Penedès: Abrera, Castellví 

de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Vallirana. 

Sense fugir dels sistemes de cultiu tradicionals i respectant el medi ambient, les nostres caves i cellers 

seleccionen les vinyes més adequades per a obtenir una gran varietat de vins i caves gràcies a la qualitat 

i característiques del sòl i el clima del territori. I és que el Baix Llobregat s’està convertint, cada cop més, 

en una gran bodega.
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Guia per descobrir  
els millors cellers dels 
vins del Baix inclosos 
en la DO Penedès
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Masia Ca N’Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires

Tel. 618 75 30 66

visits@fincacanestella.com   /   www.fincacanestella.com

De dilluns a diumenge

SANT ESTEVE SESROVIRES
Història que sorprèn a la finca Ca N’Estella

El primer dels cellers està carregat d’història 

i fa els vins més singulars. Tot això ho trobaràs 

a la Finca Ca n’Estella, un celler familiar regen-

tat per la mateixa família Rabetllat i Vidal, que 

sempre et rebrà amb un somriure. Els membres 

d’aquesta família no són els únics que estimen 

la finca i les vinyes que l’envolten. Delfí Rabet-

llat, a qui cal agrair l’existència del celler, va ser 

un gran amant de la cultura del vi i va decidir 

adquirir la propietat l’any 1964.

La porta del celler és un testimoni silenciós 

de la seva història, ja que s’ha aixecat des dels 

seus orígens. 

Entre les activitats que ofereix, es pot gaudir 

d’un saborós pícnic acompanyat de vi del Clot 

dels Oms enmig de les vinyes, d’un brunch al 

pati de les magnòlies, acompanyat del vi i cava 

premium de la finca, un esmorzar de pagès o un 

sopar a la fresca... Ca N’Estella ofereix un ampli 

ventall d’activitats als seus hostes. 

EL PRAT DE LLOBREGAT
Bressol del vermut i les anxoves a Cal Pere Tarrida

La quarta generació de Tarrida, amants del vi i 

el vermut, regenta aquest petit establiment ben 

proveït, amb bons consells i un tracte excel·lent. 

D’una banda, Jofre, nomenat Nas d’Or, millor 

sommelier d’Espanya, l’any 2013, s’encarrega de 

les degustacions, i de l’altra, Jordina, va ser ter-

cera l’any 2005. Això vol dir que si vas a comprar 

un vi a casa seva, t’assessoraran dues de les per-

sones que millor coneixen els vins d’aquest país.

Abans d’entrar a Cal Pere Tarrida, un detall 

ens avisa que a dins hi ha molta història. La bran-

ca de pi sobre la porta era un rètol, abans d’obli-

gat compliment, per identificar l’establiment 

com a taverna. I una de les seves característiques 

definitòries és aquest vermut casolà, que ells 

mateixos elaboren seguint la mateixa formulació 

d’herbes que va començar a fer l’avi Pere.

Quedar-se un dissabte o un diumenge a Cal 

Pere per prendre l’aperitiu és una de les tradici-

ons més arrelades del Prat.

Cal Pere Tarrida
Carrer de Jaume Casanovas, 70, 08820 El Prat de Llobregat

Tel. 93 379 02 52

info@calpere.com   /   www.calpere.com

De dilluns a dissabte de 8.30 a 15h i de 17 a 20.30 h, excepte dimarts 

i dissabtes, que tanquen per la tarda. Diumenges de 9.30 a 15 h.

mailto:visits@fincacanestella.com
http://www.fincacanestella.com
mailto:info@calpere.com
http://www.calpere.com
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Can Casals
Carrer Ignasi Mas s/n Camí de Sant Esteve a La Beguda 

08635 Sant Esteve Sesrovires

Tel. 600 771 625

wine.cancasals@gmail.com   /   www.cancasals.cat

Caps de setmana d’11h a 14h

SANT ESTEVE SESROVIRES
Can Casals, on disfrutar d’esmorzars de verema i de cava

A l’extrem occidental del Baix Llobregat, amb la serra 

de l’Ordal al davant i l’imponent massís de Montserrat al 

fons, Sant Esteve de Sesrovires és l’escenari ideal per ela-

borar un vi únic elaborat exclusivament amb les seves 

vinyes. Amb més de 200 anys d’història del vi a l’esquena 

i de la mà d’Esteve Casals, Can Casals ha creat dos vins 

escumosos elaborats segons el mètode ancestral.

Per l’estiu, Estève recomana un vi fresc i jove, com 

un Muscat de Frontignan. D’altra banda, recordeu to-

tes les activitats que ofereix el celler: els visitants po-

den gaudir d’una visita guiada durant la qual poden 

tastar els diferents monovarietals procedents de dipò-

sits d’acer inoxidable i bótes de criança de 225 litres, o 

aprendre una mica sobre l’art del maridatge, i esmorzar 

d’ous ferrats trufats amb rosat de Can Casals. 

D’altra banda, ofereixen esmorzars de verema: pri-

mer la verema i després un bon esmorzar tot plegat 

mentre prepareu una ampolla de most per endur-vos 

a casa. Les visites guiades s’han de reservar amb an-

telació.

Can Morral del Molí
Masia Can Morral del Molí s/n Ctra. BV-1202, d’Ullastrell a Olesa de Montserrat. Sant Esteve Sesrovires

Tel. 610 647 161 

celler@cellercanmorral.cat   /   www.cellercanmorral.cat

De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 i caps de setmana de 9 a 14 h.

OLESA DE MONTSERRAT
Conreu ecològic i oliveres entenàries al celler Can Morral del Molí

Entre el Baix Llobregat i el Vallès Occiden-

tal trobem el celler Can Morral del Molí, a 

la finca del mateix nom. Aquesta masia del 

segle XV estava habitada per la família Mor-

ral. L’ofici de Xavier Morral és producte de 

la tradició vitivinícola. El porta a la sang i el 

transmet a la gent del seu entorn, com la 

Maria Font, la dona d’en Xavier, i la seva filla 

Mariona Morral.

Per tota la finca hi ha oliveres de Beca-

ruda, oliveres centenàries originàries de la 

zona. El celler Can Morral del Molí ofereix vi-

sites guiades a la finca, que introdueixen al 

visitant a les vinyes i les oliveres.

mailto:wine.cancasals@gmail.com
mailto:celler@cellercanmorral.cat
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CASTELLVÍ DE ROSANES
Ramon Canals, el més important museu privat del vi i del cava

Descobriu el meravellós món del vi i el cava de la família 

Canals, obert als seus cellers i museu, l’únic museu del vi 

de propietat privada de Catalunya que reuneix més de 

4.500 productes de vinyes del món, vins i vins de cava 

datats i catalogats de la Segle IV aC fins al segle XX 

Aquesta família produeix vins a la Denominació d’Ori-

gen Penedès, però també a la DO Cava, DO Montsant i 

DOQ Priorat. 

Ramon Casals, propietari del celler, recomana alguns 

vins de la Denominació d’Origen Penedès per refrescar 

el paladar a l’estiu. En primer lloc hi ha l’ecològic i vegà 

Marta Violet 2020, un refrescant vi blanc floral i afruitat. 

Les varietats de raïm Xarel·lo, Sauvignon blanc i Pinot 

noir són la base d’aquest exclusiu vi ecològic i vegà que 

satisfarà els clients més exigents. Finalment, l’Onna Xa-

rel·lo Ecològic, un altre vi blanc elaborat principalment 

amb varietats autòctones de Xarel·lo de les velles vinyes 

de cultiu ecològic del Penedès. 

Pel que fa a caves, la Marta Reserva Passió 2018 és 

una aposta segura.

GAVÀ
Cellers La Vinya, espai de trobada per compartir la sensibilitat gastronòmica

Quan arriba l’època estiuenca, els clients bus-

quen vins més lleugers i refrescants. A Cellers 

La Vinya, recomanen vins amb bona acidesa 

i de grau alcohòlic baix, que es poden gaudir 

frescos de la nevera i amb glaçonera els dies 

més calorosos. Especialment blancs i rosats, 

però també vins negres joves. 

Amb el transcurs dels anys, La Vinya s’ha 

convertit en un espai de trobada entre clients 

i amics en el qual compartir la sensibilitat gas-

tronòmica. La història, en aquest sentit, tenyeix 

cada racó del celler, perquè els seus propietaris 

mantenen el caràcter identitari d’una botiga de 

vins tradicional.

Així, mantenen viu el record dels seus orí-

gens. Un detall a admirar són les 19 bótes de 

roure amb les quals proveeixen aquest vi a gra-

nel als clients, originàries del 1929 i adquirides a 

l’exposició Universal de Barcelona. Un petit tre-

sor que crida l’atenció dels visitants.

Cellers La Vinya
Carrer de Sant Pere, 27, 08850 Gavà

Tel. 93 662 02 27

cellerslavinya@hotmail.com    /    cellers la vinya.com

De dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 17.30 a 21 h. 

Diumenges i festius de 10 a 14.30 h.

Museu Ramon Canals
Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 9, 08769 Castellví 

de Rosanes. Tel. 93 775 54 46

cava@canalscanals.com   /   www.ramoncanals.com/

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 9 a 14 i 15 a 18 h. Divendres, 

dissabtes i diumenges: 10 a 14 h. Visites al Museu del vi i del 

cava Ramon Canals: caps de setmana i festius, a les 11.30h amb 

reserva prèvia. Preu: 10 euros

mailto:cellerslavinya@hotmail.com
http://vinya.com
mailto:cava@canalscanals.com
http://www.ramoncanals.com/
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BEGUES
Can Sadurní, dos en un: celler i restaurant

A les portes del Parc Natural del Garraf es troba Can Sa-

durní, una masia del segle XV ubicada al poble de Begues. 

Ni més ni menys que 500 anys de tradició vitivinícola! Per 

arribar a aquesta casa pairal, una de les més antigues i amb 

més història documentada del poble, cal seguir un camí 

envoltat de vinyes. Els visitants s’endinsen, així, a un món 

a part, i deixen la civilització enrere. Benvinguts a Can Sa-

durní, on el producte de proximitat que neix a una terra 

mil·lenària amb molta història. Com els ceps que creixen a 

les seves vinyes, aquest celler petit, tradicional i familiar té 

unes arrels fortes i extenses. Viuen de la terra que llauren i 

que ofereix un producte singular als seus clients, vins i ca-

ves, des de joves a Gran Reserva. També disposen dels vins i 

caves Arrels Montau de Sadurní, d’elaboració pròpia.

Dins la masia podreu gaudir també de la cuina tradici-

onal i, a la vegada, elaborada, del restaurant de muntanya 

Celler d’en Sadurní. Les seves especialitats són carns a la bra-

sa i espatlla de xai al forn. Tot això, a menys d’una hora de 

Barcelona, però lluny de la civilització. Un oasi vitivinícola a 

tocar de la Ciutat Comtal.

SANT ESTEVE SESROVIRES
La especialitat de Roger Goulart són els caves de llargues criances

El cava és un vi molt versàtil que pot acompanyar-nos 

molt bé en qualsevol àpat. Els caves de Roger Gou-

lart (Rosats i Bruts Reserva) són molt indicats per fer 

aperitius i per a acompanyar plats lleugers típics d’es-

tiu, com arrossos, pastes o amanides. I els de més cri-

ança (Brut Nature o Gran Reserva), per la seva llarga 

criança, la seva estructura i la seva finor, els fan més 

gastronòmics i molt adients per acompanyar àpats 

més elaborats com peixos, guisats, carns o embotits.

Vinculades inicialment a la vida camperola, les fa-

mílies Golart i Canals, profundament arrelades a la idí-

l·lica Sant Esteve de Sesrovires, ja elaboraven vi per al 

consum propi abans de l’existència del celler. 

Un edifici d’arquitectura modernista, obra d’Ignasi 

Mas i Morell, és el símbol de la història i de les arrels 

genealògiques de Roger Goulart. A dins es produeix la 

màgia. L’elaboració de Caves de Llargues Criances és la 

seva especialitat, gràcies a la selecció del raïm sobre el 

terreny, un vi de base meticulós i les seves caves sub-

terrànies naturals, a més de 30 metres de profunditat.

Roger Goulart
C/ Major, 6 08635· Sant Esteve Sesrovires

Tel. 934 191 000

sac@rogergoulart.com    /    www.roger goulart.com

Venda de producte al públic a peu de celler, en horari 

laboral de dilluns a divendres de 8.30 a 18 h (divendres per 

la tarda tancat)

Can Sadurní
Camí Can Sadurní, 08859 Begues

Tel. 93 639 01 61

info@montaudesadurni.com

www.montaudesadurni.com

De dilluns a diumenge de 10 a 19 h. Els grups 

i les persones interessades a visitar la Cova de 

Can Sadurní cal que concertin visita prèviament
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per J.C.V.

Ramon Margalef, referent científic del 

geògraf, naturalista i doctor en Ciènci-

es Ambientals Martí Boada (Sant Celo-

ni, 1949), deia que “per entendre un bosc, la 

ciència és insuficient; cal almenys un poe-

ta”. Des d’aquesta perspectiva, un dels seus 

deixebles més insignes va inaugurar a Cal 

Sitges d’Artés (Barcelona) l’exposició Art de 

Bosque. Es tracta d’una col·lecció en què, se-

gons paraules de Boada, “cada obra repre-

senta un objecte observat al bosc, identifi-

cat, reinterpretat amb elements de ciència, 

però essencialment reconvertit en art de-

semboscat, sorgit del bosc per mostrar nous 

matisos de creativitat”.

Martí Boada, reconegut geògraf, director de Ciències Ambientals a  

la UAB, consultor d’UNESCO, comunicador i divulgador de la natura i 

el medi, exposa obres d’art fetes amb materials del bosc de la primera 

setmana de juliol a la primera d’agost a Berga i al setembre estarà  

a Vilanova i la Geltrú

El “land art” és un corrent de l’art con-

temporani que utilitza materials de la natura 

(fusta, terra, pedres, sorra, roques, aigua…) per 

recrear paisatges naturals. Entre les últimes 

obres de Martí Boada, que va obtenir el mà-

xim guardó del món naturalista en rebre el 

1995 el Premi Global 500 Roll of Honour de 

Nacions Unides a Sud-àfrica, destaquen ele-

ments com el suro, producte de les suredes, 

el bosc que més enamora al científic. L’obra 

titulada “Primera nidificació de Picot negre al 

Montseny (Viladrau) manifesta el sentiment 

joiós i de satisfacció naturalista que rendeix 

un modest homenatge a aquesta au picama-

derera a través d’una peça artística feta amb 

materials dels voltants del lloc de la troballa.

De l’obra artística de Boada, el pintor An-

toni Tàpies va dir que “confirma que l’amor 

a la natura no és només extasiar-nos davant 

d’uns paisatges i unes postes de sol, per més 

vàlid que això sigui. Estimar la natura avui 

també vol dir conscienciar-nos que estem 

fent una cosa essencial per a les nostres vi-

des i la dels nostres fills i néts”. Per això, l’ex-

La
nd

AR
T

Art em-boscat
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la doctora Roger Maneja, i ara ho pilota la 

també doctora Mari Carmen Romera. “La 

gran lluita de la humanitat ja no és de clas-

ses ni és ideològica, sinó pel 

medi ambient, cosa que té 

una connotació inequívo-

cament social”, va dir Nel-

son Mandela a Martí Boada 

quan li va fer entrega del 

guardó equiparat al Pre-

mi Óscar de l’ecologisme. 

I amb la seva obra artísti-

ca, cent per cent natural, 

aquest científic recorda els 

humans, que formem part de la natura, que 

els boscos i paisatges expliquen la nostra 

història amb el mateix rigor i precisió que els 

escrits. n 

No hi ha pas cap altre bosc que m’ena-

mori mes que la sureda..

Les formes sil.luetades

brancaenlairades

en actitud biologicament

reclamadora,

l’acció nodridora

essencial de la fotosíntesi..

regalada solarment..

el miracle de la vida..

Capçada esclarissada..

biomassa foliar

no gaire esponerosa..

Precisa però,

doncs cada fulla es diposa

rigorosament en el punt

precís del branquillò

que li pertoca...

a l’espai topogràficament correcte..

Fulles disposades

en poms que globulen

la capçada..

Fulles externes preparades

per suportar l’intempèrie..

textura dura per sobre 

quitinoses com l’elitre d’un escarbat..

Limbe replegat,

envés pelut,

d’aspecte atrotinat,

evolutivament esforçat

en millorar la transpiració..

L’arbre mes bell del mòn,

el suro...

s’adorna amb pell d’escorça suberosa,

bonica i virtuosa..

Estética arrugada..

cohabitant amorosament

molses, líquens i rebaixins..

Ah! l’arbre mes bell del Món: el suro..

Martí Boada
5 Abril 2022

posicions també són un vehicle a través del 

qual Boada comunica la necessitat de pro-

tegir els boscos del món. Uns boscos que el 

també director de Ciències Ambientals a la 

UAB, a més de consultor d’UNESCO, comu-

nicador i divulgador de la natura i el medi, 

va començar a conèixer des de petit amb 

els seus pares a la vall d’Olzinelles.

Guardià de la biosferes mediterrànies 
Boada és el guardià de la biosfera, ja que 

també ha estat el primer director científic 

del Centre UNESCO de Reserves de la Bi-

osferes Mediterrànies des que es va crear 

fa nou anys a la seu de la Fundació Abertis 

a Castellet. El testimoni científic de la cen-

tral general de les biosferes riberenques del 

“mare Nostrum” el va recollir la seva pupil·la, 

Oda al suro
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per ESTHER HACHUEL *

Van tenir-hi molts encerts. El més im-

portant, entendre els Premis de for-

ma col·laborativa, a partir d’una ex-

tensa i generosa cadena de participacions 

que van des de la persona o col·lectiu que 

fa una nominació f ins els membres de la 

Comissió de selecció i del Jurat que ele-

geixen les candidatures f inalistes i gua-

nyadores. 

Va ser un encert el funcionament per no-

minació de tercers, cosa que implica visió, 

solidaritat, cohesió... Per això sempre diem 

que ser candidat o candidata ja es un premi. 

Va ser un encert posar nom als guardons, 

L’any 1999, i per celebrar el 25 aniversari, el Centre d’Estudis Comarcals 

del Baix Llobregat va instituir els Premis de Reconeixement Cultural. 

Va ser clau la col·laboració d’algunes persones sòcies que van pensar i 

caracteritzar el certamen: Agnès dal Maschio, Jesus Vila, Conxita Solans i, 

l’aleshores president, Carles Riba.

que es una forma de donar a conèixer per-

sonalitats de la comarca i de retre’ls un petit 

homenatge. Va ser un encert posar les de-

cisions en mans d’una comissió de selecció 

que tria les ternes de finalistes i d’un jurat 

que n’escull la candidatura guanyadora, 

aspecte aquest que genera moltes com-

plicitats i que implica que el Centre d’Es-

tudis convoca els Premis, però comparteix 

la presa de decisions i d’alguna manera, la 

trasllada a la comarca.

23 anys després, segueix l’essència
Han passat 23 anys; els Premis perduren i 

no han canviat en essència. Continuen es-

sent col·laboratius. Mantenen la voluntat de 

reconèixer, des de la cultura, el valor que 

aporten persones i col·lectius vinculats al 

territori. I mantenen també la vocació de 

donar a la comarca un producte cultural 

ferm. La nit del lliurament, que anomenem 

la nit de la cultura del Baix Llobregat, aple-

ga els principals agents socials, econòmics i 

culturals del territori. 

CE
CB

LL Recta final dels Premis de 
Reconeixement Cultural 

del Baix Llobregat

*Esther Hachuel és  

la directora del Centre 

d’Estudis Comarcal  

del Baix Llobregat

Els premis són una escultura 
de Ferran Soriano
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municipi al que pertanyi la candidatura o 

segons altres factors que considerem relle-

vants. Això permetrà canviar en cada edició 

els noms dels guardons i homenatjar un 

nombre ampli de personalitats baixllobre-

gatines. 

Una altra novetat és la instauració d’un 

premi per a una iniciativa destacada del 

municipi amfitrió que durà el nom d’una 

personalitat local. En aquest cas, donat que 

el municipi que acollirà l’entrega de Premis 

serà El Prat, ens ha estat fàcil posar un nom 

a aquest guardó: és el “Premi Jaume Codina 

i Vilà”, que fou ànima i president del Centre 

d’Estudis entre 1980 i 1995. 

Han quedat sense canvis el premi que 

atorga directament la Junta a una iniciativa 

destacada dels territoris de parla catalana 

(“Premi Centre d’Estudis Comarcals del Baix 

Llobregat”); i el “Premi Personalitat baixllo-

bregatina”, que es decideix per votació po-

pular a través d’internet d’entre dues pro-

postes que farà la Junta al mes de setembre. 

En definitiva, els vells Premis de Reconei-

xement Cultural del Baix Llobregat es revali-

den, és a dir, es ratifiquen en la seva validesa,  

i es renoven per cercar l’excel·lència i crear 

referents baixllobregatins de la cultura, de 

l’economia, de l’acció social i de l’ecologia. 

I us recordem que l’acte de lliurament 

serà el 18 de novembre al Cèntric Espai Cul-

tural del Prat de Llobregat. 

Us encoratgem a presentar les vostres 

candidatures!  n 

Però 23 anys son molts i aquesta XI edició 

presenta canvis que permeten adaptar  els 

premis a les noves circumstàncies que vivim 

i introduir petites millores basades en l’ex-

periència de 10 edicions. 

La Junta del Centre d’Estudis Comarcals, 

encapçalada per Genoveva Català,  ha deba-

tut molt aquests canvis, que són fruit d’una 

reflexió acurada. 

El més important és que hem deixat de 

definir les diferents categories de forma 

prèvia i les definirem a posteriori, a la vista 

de les candidatures rebudes i guardonades. 

Així, en aquesta edició, no pressuposem un 

premi de música, de literatura o d’arts escè-

niques. Només hi ha 4 categories de parti-

da:  experiències econòmiques, experiències 

ecològiques, experiències culturals i experi-

ències socials. En total donarem 16 premis, 

8 per a candidatures individuals i 8 mes per 

a candidatures col·lectives. Tots 16 es reparti-

ran entre els quatre blocs d’experiències, tot 

i que no necessàriament de forma equitati-

va. Amb les candidatures a la ma decidirem 

plegats quines matèries són mereixedores 

de premi. Podeu consultar les bases aquí. 

Més homenatges de personalitats
comarcals
També decidirem al final el nom del pre-

mi, que fins ara estava fixat d’antuvi. Ja no 

direm, per exemple, “Premi Joan Cererols 

de Música”. Si donem un premi d’aquesta 

matèria decidirem el seu nom segons el 

Va ser un encert el 
funcionament per 
nominació de tercers, 
cosa que implica visió, 
solidaritat, cohesió... 
Per això sempre diem 
que ser candidat o 
candidata ja es un 
premi

En aquesta edició 
hi ha 4 categories 
sobre experiències: 
econòmiques, 
ecològiques, culturals i 
socials i es donaran 16 
premis, 8 individuals i 
8 mes per a col·lectives

Enguany hi haurà 
un premi per a una 
iniciativa destacada 
del municipi amfitrió i 
com és El Prat, es diu 
Premi Jaume Codina 
i Vilà, que fou ànima 
i president del Centre 
d’Estudis entre 1980 i 
1995

L’acte de lliurament 
dels XI Premis de 
Reconeixement 
Cultural del Baix 
Llobregat serà el 18 de 
novembre al Cèntric 
Espai Cultural del 
Prat de Llobregat i ja 
es poden presentar 
candidatures

El president José 
Montilla va asistir a 
la darrera gala
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PREMI ROSA MORAGAS i DURAN D’ARTS ESCÈNIQUES I CINEMA
1999 Colla de Diables la Penya del Corb Corbera de Llobregat

2001 Patrona La Passió d’Esparreguera Esparreguera

2003 Elenc Dramàtic Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts

2005 Mostra de Teatre Jove St. Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts

2007 Fermí i Joan Marimón El Prat de Llobregat

2009 Tramateatre Esparreguera

2011 Grup de Teatre l’Ull de Bou Sant Esteve Sesrovires

2014 Fundació Lola Lizaran Esparreguera

2016 Grup de teatre TeatrAndreu Sant Andreu de la Barca

2018 Laura Farrés El Prat de Llobregat

PREMI ANTONI SERRA i FITER ARTS VISUALS
1999 Carne Sala i Rodon Molins de Rei

2001 Antoni Hervàs Amézcua Gavà

2003 Guillem Cardona i Comas Corbera de Llobregat

2005 Paco Feria Santa Coloma de Cervelló

2007 Jordi Pedrola Molins de Rei

2009 Ferran Soriano i Rivero Sant Boi de Llobregat

2011 Agrupació Fotogràfica de Gavà Gavà

2014 Laboratori d’Art Comunitari Sant Boi de Llobregat

2016 La Peixateria Sala de Creació Sant Boi de Llobregat

2018 Jaume Muns González Viladecans

Guardonats 1999-2018
Elsa Artadi,  consellera 
de Presidència de 
la Generalitat, al 
novembre de 2018, va 
tancar la gala d’entrega 
dels darres Premis

Intervenció de 
Maite Aymerich 
quan era 
alcaldessa de 
Sant Vicenç 
dels Horts

La directora de cinema Laura Farrès, 
del Prat, recull el premi de mans de  
l’ex alcalde de la població, Lluis Tejedor

Rosalia va ser premiada popularment 
com la personalitat de la comarca
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PREMI MONTSERRAT ROIG DE COMUNICACIÓ
1999 Revista Delta El Prat de Llobregat
2001 Projecte El Periódico del Llobregat Comarca
2003 Miquel Armengol i Arnán Molins de Rei
2005 Revissta El Llaç Molins de Rei
2007 Francesc Lausín López Sant Joan Despí
2009 Sopa de Poetes El Prat de Llobregat
2011 La Bústia del Baix Llobregat Nord Martorell
2014 ETV Televisió Esplugues de Llobregat
2016 Ràdio Sant Feliu Sant Feliu de Llobregat

2018 Joan Carles Valero Torrelles de Llobregat

PREMI PAU BERTRAN i BROS DE CULTURA POPULAR
1999 Jaume Amat i Bargués Martorell
2001 Fira de la Candelera Molins de Rei
2003 Associació Cultural del Montserrat Esparreguera
2005 Ramon Solé Miralles Corbera de Llobregat
2007 El Camell Molins de Rei
2009 Ramón Farreras i Ollé Torrelles de Llobregat
2011 El Mamut de Viladecans Viladecans
2014 La Setmana Santa de Sant Vicenç dels Horts Sant Vicenç dels Horts
2016 Festival Internacional de Teatre i Animació Alcarrer Viladecans
2018 Seguici i Entremesos de la Festa de Tardor Sant Feliu de Llobregat

PREMI JAUME CODINA i VILÀ A ACTUACIONS D’ÀMBIT COMARCAL I DE COHESIÓ TERRITORIAL
1999 Associació Solidança Sant Joan Despí
2001 Projecte Viabilitat Montbaig-Montpedrós Comarca
2003 Fundació Domicília Comarca
2005 Contrabaix Sant Feliu de Llobregat
2007 Parc Agrari del Baix Llobregat Comarca
2009 Cooperativa Agrària Santboiana Sant Boi de Llobregat
2011 Associació Cultural Cultura F Sant Boi de Llobregat
2014 Assoc. per la Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica del B. L. Comarca
2016 Orgull de Baix. L’espai interactiu de “El Pati del Darrere” Comarca
2018 Roger Lloret Cornellà de Llobregat

PREMI JOANA RASPALL I JUANOLA DE LITERATURA
1999 Anna Tortajada Vallirana
2001 Joana Raspall i Juanola Sant Feliu de Llobregat
2003 Jordi Anducas i Planas Corbera de Llobregat
2005 Grup de Dones Artemis Cornellà de Llobregat
2007 Jesús M. Ballaz Zabalza Molins de Rei
2009 Núria Pradas i Andreu Sant Esteve Sesrovires
2011 Grup de Poesia Alga Castelldefels
2014 Joan Margarit i Consernau Sant Just Desvern
2016 José Luís Garcia Herrera Abrera
2018 Ciutat en Vers Sant Vicenç dels Horts

Guardonats 1999-2018
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PREMI JOAN CEREROLS i FORNELLS DE MÚSICA
1999 Associació d’Amics de l’Orgue de Collbató Collbató
2001 Antoni Casasampere i Ferrés Sant Vicenç dels Horts
2003 Joan Josep Blai i Máñez Sant Feliu de Llobregat
2005 Josep Borràs Farrés Esparreguera
2007 Gong - Festivals de Sons Collbató
2009 Joan Segura Gotsens Olesa de Montserrat
2011 Societat Musical La Unió Cornellà de Llobregat
2014 Agrupament Coral La Lira Viladecans
2016 Jove Orquestra de Cambra de la Passió d’Esparreguera Esparreguera
2018 Societat coral centenària La Coloma Esplugues de Llobregat

PREMI JOSEP MARIA JUJOL i GIBERT DEPRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
1999 No creat 
2001 CEPA Molins de Rei
2003 Amics del Museu de Molins de Rei Molins de Rei
2005 Gerhard Grenzing El Papiol
2007 Associació La Colònia Modernista Santa Coloma de Cervelló
2009 Centre d’Estudis Beguetans Begues
2011 Amics del Dall Collbató
2014 Refugi Antiaeri de Gavà Gavà
2016 Parc Arqueològic Mines de Gavà Gavà
2018 Ateneu de Sant Just Desvern Sant Just Desvern

PREMI AGNA CANALIAS MESTRES DE PEDAGOGIA i DIVULGACIÓ
1999 No creat 
2001 Centres de Formació d’Adults Baix Llobregat Comarca
2003 Fundació Pedagògica El Brot Sant Joan Despí
2005 Josep M. Brunet i Josa Esparreguera
2007 Núria Vives i Dolors Balagué Esparreguera
2009 Montserrat Amigó Mitjana Molins de Rei
2011 Jordi Morera Oliveras Martorell
2014 Joana Llordella Esparreguera
2016 Remei López Cuadras Viladecans
2018 Escola Cooperativa El Puig Esparreguera

PREMI LLORENÇ PRESAS i PUIG DE RECERCA
1999 Gemma Tribó Traveria Molins de Rei
2001 Josep Manteca Begues
2003 Servei de Control de Mosquits Comarca
2005 Mercè Vidal i Jansà Esplugues de Llobregat
2007 Manel Edo, Pepa Villalba i Anna Blasco Begues
2009 M. Luz Retuerta Sant Feliu de Llobregat
2011 Mercè Renom Pulit Sant Joan Despí
2014 Centre d’Estudis Martorellencs Martorell
2016 Comissió de Morts i Desapareguts liderada pel Centre d’Estudis  
 Santjustencs Sant Just Desvern
2018 Montserrat Duran Albareda Sant Joan Despí

Guardonats 1999-2018
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PREMI JOAN N. GARCIA-NIETO AL COMPROMÍS CÍVIC I LA COHESIÓ SOCIAL
1999 No creat 

2001 Centre Bayt-Al-Thaqafa Sant Vicenç dels Horts

2003 Gats Baix Llobregat El Prat de Llobregat

2005 Asociació de Collbató per la Solidaritat Collbató

2007 Cinebaix Sant Feliu de Llobregat

2009 Casal de la Dona de Sant Feliu de Llobregat Sant Feliu de Llobregat

2011 Fundació Marianao Sant Boi de Llobregat

2014 Centre Ocupacional Fundació CAVIGA Viladecans

2016 Festival Esperanzah! El Prat de Llobregat

2018 Cooperativa Obrera de Viviendas El Prat de Llobregat

PREMI RAMON FARRERAS i OLLÉ DE PRESERVACIÓ ESPAIS NATURALS,  
LA SOSTENIBILITAT I LA CULTURA RURAL
1999-2009 No creat 

2011 Família Fisas Molins de Rei

2014 Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat Comarca

2016 S.O.S. Delta del Llobregat. Plataforma en Defensa del Delta del 
 Llobregat Comarca

2018 Oliveraires d’Olesa Olesa de Montserrat

PREMI VIRGÍNIA AMPOSTA AMPOSTA A L’EQUITAT DE GÈNERE I ELS DRETS SOCIALS
1999-2011 No creat 

2014 Maruja Pelegrín i Maruja Balaguer El Prat de Llobregat

2016 Associació Violeta Sant Joan Despí

2018 Associació Gueopic Molins de Rei

PREMI CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
1999 Federació Catalana de l’Esplai 

2001 Parc Meditarrani de la Tecnologia 

2003 Obra Cultural Balear 

2005 Xarxa de Custòdia del Territori 

2007 Plataforma Cívica Salvem Can Ricart i Acció Cultural del País Valencià 

2009 Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 

2011 Fundació Bofill 

2014 Òmnium Cultural 

2016 Proactiva Open Arms 

2018 Som Energia 

PERSONALITAT BAIXLLOBREGATINA DE L’ANY
1999-2011 No creat 

2014 Clara Segura Sant Just Desvern

2016 Mònica Usart Molins de Rei

2018 Rosalia Sant Esteve Sesrovires

Guardonats 1999-2018
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Fins al mes d’agost, CASA SEAT dedica les tres plantes de l’espai expositiu 

a recordar els Jocs Olímpics del 92. A més de l’aspecte lúdic i esportiu, 

destaca la capacitat de mobilització de la ciutadania, el projecte col·lectiu 

que va suposar, així com els canvis que va viure la ciutat de Barcelona.

Ca
sa

 S
EA

T

Els Jocs Olimpics 
del 92 s’instal·len  
a Casa SEAT
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per REDACCIÓ urbana a través del monopatí amb peces 

úniques i estacions temàtiques interactives 

amb relíquies com la taula de la pel·lícula 

“Retorno al Futuro”, que explicava la histò-

ria des dels inicis del monopatí als anys 40 

fins a l’actualitat. Aquesta exposició va ser 

comissionada per Sören Manzoni, un dels 

col·leccionistes de skateboard més impor-

tants d’Europa.

El primer patinet era molt rudimentari, 

compost per una taula, una caixa de fusta i 

un pal, però permetia als nens moure’s pels 

carrers de la ciutat i jugar-hi. Més endavant, 

els més aventurers van decidir eliminar el 

manillar, convertint-ho així en el que ara co-

neixem com a monopatí. 70 anys més tard, 

seguim veient aquest tipus de vehicles pels 

carrers, alguns models evolucionats gràci-

es a marques com SEAT MÔ, que ha llançat 

la seva pròpia línia de patinets elèctrics al 

mercat.

Cada planta de l’espai a la confluència 

de la Diagonal amb el passeig de Grà-

cia de Barcelona se centra en un eix 

temàtic diferent. La planta zero reuneix els 

elements icònics de les olimpíades del 92 i 

la història d’aquell moment. Mentre que la 

planta 1 reflexiona sobre les transformacions 

de la ciutat de Barcelona a l’àmbit urbanís-

tic, sostenible i social. La planta menys un és 

un homenatge a tots els voluntaris que van 

fer possible aquest gran moment i una refle-

xió sobre la mobilització ciutadana. Aques-

ta exposició també ofereix una part lúdica i 

participativa amb elements interactius com 

el podi olímpic o un joc d’encesa del peveter.

Fusta i Rodes: skateboard exhibit
Una altra exposició important ha estat el 

recorregut sobre la història de la mobilitat 

Barcelona’92: 
l’impuls d’una ciutat 
és l’exposició amb 
què CASA SEAT ret 
homenatge a la ciutat 
i posa èmfasi en el 
moviment de voluntaris 
i la transformació de 
Barcelona

Les icones de 
l’esdeveniment 
emblemàtic són 
protagonistes 
juntament amb altres 
elements interactius, 
com un podi olímpic 
o un joc d’encesa del 
peveter, que ofereixen 
una experiència única 
als visitants

Elements icònics de les cerimònies 
d'inauguració i clausura dels Jocs de 
Barcelona 92 s'exhibeixen a l'exposició
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Football. Art. Icons i talent femení 
Dins el marc de l’exposició “Football. Art. 

Icons.”, CASA SEAT va programar una sessió 

dedicada al talent femení en el futbol amb 

reconegudes professionals com a convida-

des. A l’auditori van coincidir la centrecam-

pista Patri Guijarro, amb Amancay Moreels, 

coach esportiu i empresarial; i Carlota Pla-

nas, exjugador i cofundadora d’Unik Sports 

Management, una de les pioneres en la 

professionalització del futbol femení amb 

la creació d’agències de màrqueting i re-

presentació.

La sessió es va centrar en l’objectiu de 

continuar empoderant les noves generaci-

ons de nenes que es volen dedicar a aquest 

esport. Es van analitzar els reptes per ser 

jugadora de futbol professional, com ara 

la preparació per a la cursa postfutbol o el 

desenvolupament d’altres competències i 

inquietuds al marge d’aquest esport.

El debat es va fer en el marc de l’expo-

sició “Football.Art.Icons”, que ha permès al 

públic contemplar les il·lustracions de Gui-

llem Bosch i gaudir de les diferents estaci-

ons interactives repartides per l’espai. Una 

porteria virtual, un camp en miniatura, dos 

futbolins personalitzats i un joc per crear 

“l’11 ideal” van completar l’experiència fut-

bolística.

L’exposició romandrà 
als espais de CASA 
SEAT fins al 6 d’agost 
i es programaran 
activitats paral·leles 
amb protagonistes 
com Manuel Huerga, 
Carlus Padrissa o 
Javier Mariscal

Cobi està present en 
totes les facetes del 
merchandising dels Jocs 

L'exposició també ofereix 
una part lúdica i participativa 

amb elements interactius
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Segon aniversari 1+1
CASA SEAT va obrir les portes a Barcelona 

el juny del 2020 amb la intenció de ser un 

espai per a l’intercanvi d’idees i la cocreació. 

Des de llavors, ha programat 538 esdeveni-

ments i ha rebut més de 250.000 visitants.

La programació de l’aniversari va pren-

dre la forma de l’1+1 en homenatge a la fu-

sió de cultura i mobilitat que forma part 

de l’ADN de CASA SEAT. L’exposició Fusta 

i Rodes sobre la història de l’skateboard o 

la mostra Home Street home de TvBoy han 

estat clars exemples d’aquesta unió. Alhora, 

al llarg d’aquests dos anys, s’han creat al-

tres aliances com ara art i esport, economia 

i sostenibilitat, literatura i salut, actualitat 

global i perspectiva local, entre d’altres.

Fotografia + Actualitat
El 3 de juny, el prestigiós fotògraf Steve 

McCurry va oferir una conferència en què 

va explicar al públic la seva trajectòria i ex-

periències acumulades al llarg dels 40 anys 

de carrera. Va ser una oportunitat única per 

conèixer de prop l’autor d’Afghan Girl (La 

nena afganesa), una de les obres més cè-

lebres d’aquesta disciplina, publicada per 

National Geographic el 1985.

Artista + Persona
La celebració de l’aniversari de CASA 

SEAT va comptar també amb la cantant i 

actriu Rosario Flores com a convidada es-

pecial, que va protagonitzar la sessió “Meet 

The Artist”, el cicle de converses íntimes 

amb els artistes més rellevants del país.

Tradició + Futur
El ballarí i el coreògraf Antonio Canales, 

una de les figures capitals de la dansa espa-

nyola, va ser un altre dels convidats d’honor 

a la celebració. El 10 de juny va compartir 

amb el públic de CASA SEAT els coneixe-

ments sobre la història del flamenc i com 

s’imagina el futur d’aquest art.

Experiència + Aprenentatge
També experts en el sector del blockc-

hain i el metavers van oferir l’1 de juny una 

conferència a l’auditori en què van analitzar 

les oportunitats i els reptes d’aquests nous 

paradigmes a les indústries creatives. n 

1+1 és la unió de 
cultura i mobilitat, la 
cocreació i l’intercanvi 
d’idees que CASA SEAT 
ha promogut des de 
la seva obertura fa 
dos anys en plena 
pandèmia

Rosario Flores, 
Antonio Canales i 
Steve McCurry han 
estat alguns dels 
protagonistes en 
la celebració del 
segon aniversari de 
l’equipament barceloní 
de l’empresa de 
Martorell

A dalt, decoració 
nadalenca; a la dreta, 
la cantant Rosario va 
participar en una trobada 
amb artistes; a baix, 
l'edifici de Casa SEAT
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De tots els tresors que amaga la comarca, la cultura n’és un dels més 
significatius, i potser també dels més emboscats. L’art, en totes les seves 
vessants morfològiques i materials, és un element inherent a la història, 
tradició i evolució de l’ésser humà, i en el cas del Baix Llobregat, representa 
un factor molt característic de la seva identitat. La comarca alberga tot un 
ventall d’autors i artistes, novells i pioners, que representen l’eminència 
cultural d’aquest territori. Són aquelles veus que fan de la paraula una eina 
de crítica social, aquelles que fan de les lletres l’art escrit, i aquelles que 
utilitzen l’expressió artística del dibuix i els elements físics per a plasmar les 
seves idees. En definitiva, tot un conjunt d’obres, moltes vegades ignotes, 
l’autoria de les quals mereix ser donada a conèixer. 

LlegirAGUST
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“Alliberament” és la paraula amb què l’Eva M. 

Garrigosa (1976, Barcelona) defineix la seva 

novel·la, una commovedora història de tres 

dones que porten massa temps resistint en 

silenci rere la fatxada de la normalitat. L’abo-

cador ha sigut aquest any l’onzena obra ga-

llardejada al Premi Literari Delta, que té com 

a objectiu incentivar la literatura femenina 

entre les dones del Baix Llobregat. Les ganes 

de denunciar situacions i expectatives injus-

tes cap a les dones ha sigut el que ha mogut 

a l’Eva a donar vida als personatges de l’Em-

par, la Pili i l’Agnès, que representen, com ella 

diu, “dones que poden ser les nostres mares, 

veïnes o companyes de feina”. 

Es refereix, doncs, a aquelles dones que es 

dediquen a la labor de les cures, ja sigui d’un 

pare, fill o parella, adquirint un rol que està in-

fravalorat i amb una remuneració inexistent 

amBAIXadora

EVA MARIA 
GARRIGOSA 
autora de Viladecans, 
professora de 
secundària a Cornellà  
i guanyadora del  
XI Premi Delta

L’escriptura 
ha estat un 
pretext perquè 
“necessitava 
temps per deixar 
de ser la mama i 
la professora”

o molt precària. És una feina que “es dona per 

suposada, com si fos la cosa més normal del 

món”. L’Eva, però, es refereix també a aquelles 

dones que viuen subjectes a expectatives ab-

surdes i arrelades, que “les porta a fer el que 

calgui i treure hores d’on sigui perquè mai 

ningú els retregui que no estan prou guapes, 

o que són ximples, o que són unes irrespon-

sables”. De fet, l’Eva explica que el personat-

ges estan inspirats en dones que ha conegut 

al llarg de la seva vida. Especialment l’Empar, 

que està basada en la seva sogra.

La novel·la es desenvolupa al llarg d’es-

pais imaginaris entre Viladecans, Sant Boi, 

Gavà i Castelldefels, com l’ermita de Sant Ra-

mon. No obstant, el nucli de la història trans-

corre a l’abocador, el que es coneix com la 

Planta de Transvasament de residus de Vila-

decans, situat a banda de la carretera B-210. 

Aquest representa un espai físic i metafòric, 

doncs és on coincidiran inesperadament les 

El nucli de la història de 
la novel·la transcorre 
entre l’abocador de 
Viladecans, un espai 
físic i metafòric on 
les protagonistes 
deixaran anar tot el 
que els fa mal, però 
també Sant Boi, Gavà i 
Castelldefels

“L’abocador” és una 
història de tres dones 
que porten massa 
temps resistint en 
silenci situacions 
d’injustícia i que 
hauran de prendre 
decisions molt 
determinants per a  
les seves vides

per PATTI ELIAS



177LLEGIRAGUST

L’Eva vol denunciar la 
precària situació de les 
dones que es dediquen 
a la labor de les cures,  
i aquelles que han 
de viure subjectes a 
l’expectativa d’estar 
constantment a l’alçada

L’autora ha col·laborat 
amb la Unitat d’Estudis 
Biogràfics i l’Editorial 
Barcanova per a crear 
materials didàctics per 
l’ESO, i ha publicat el 
conte “La taquilla”

“El meu somni és robar-
li a la vida temps per 
mi, per escoltar-me, per 
saber com em sento 
i  fugir de la bogeria i 
l’estrès del dia a dia”

“La Virginia Woolf  
deia  que  una dona ha 
de tenir diners  i una 
habitació pròpia per a 
poder escriure novel·les, 
jo afegiria moltes 
ganes i una mica de 
tranquil·litat”

històries de les tres protagonistes, que pren-

dran decisions determinants i hi abocaran 

les seves angoixes i sentiments. 

NOVEL·LA PER HOMES I DONES
Quan l’Eva es va presentar al premi litera-

ri Delta només era un pretext per a tenir 

una estona per a ella mateixa. “Necessitava 

temps per deixar de ser la mama i la profes-

sora.” Va ser a la biblioteca de Viladecans, on 

anava a llegir i escriure, quan va descobrir 

el Premi Delta. L’abocador era una història 

que portava entre mans des de 2016, i que va 

escriure al llarg d’alguns estius, mentre les 

seves filles dormien. Però la primera versió 

era, segons l’escriptora, “molt negativa i pes-

simista”. Per això va deixar-la reposar, i no va 

ser fins l’estiu de 2021 que va decidir que era 

hora de “deixar-la anar”.

L’autora recomana la seva novel·la a “ho-

mes que vulguin entendre més sobre el 

feminisme, que estiguin disposats no sols 

a escoltar sinó a deixar-se envair per emo-

cions, per l’empatia”. I a “dones, amb unes 

vides que des de fora ens poden semblar 

normals i corrents, però que, si ens hi fixem 

bé, el seu nivell de sacrifici i de resignació és 

realment heroic.”

VIDA FAMILIAR I AMOR PER LES LLETRES
L’Eva és professora de Secundària a l’institut 

Miquel Martí Pol de Cornellà i té dues filles 

petites. Per a ella, coordinar la seva feina 

amb la vida familiar exigeix molta disciplina. 

“Per escriure una novel·la es necessita una 

rutina de treball i tenir-ho tot molt lligat, i jo, 

des de que sóc mare,  tinc la sensació de fer 

sempre les coses de pressa i corrents”. Tot 

i així, l’Eva no abandona el seu entusiasme 

per les lletres, doncs ha col·laborat amb la 

Unitat d’Estudis Biogràfics i l’Editorial Bar-

canova per a crear materials didàctics per 

l’Educació Secundària Obligatòria. A més a 

més, va ser una de les finalistes del 2n Premi 

Contradiction de la revista Marie Claire, amb 

el conte La taquilla.

“Ara mateix, el meu somni és robar-li a la 

vida temps per mi, per escoltar-me, per sa-

ber com em sento i  fugir de la bogeria i l’es-

très del dia a dia.” Això és el que espera ara 

l’Eva, que reconeix que publicar una obra no 

és gens fàcil, i que ho és molt més quan això 

s’ha de compaginar amb múltiples obligaci-

ons. Per això, ella redefineix aquesta propo-

sició: “La Virginia Woolf  deia  que  una dona 

ha de tenir diners  i una habitació pròpia per 

a poder escriure novel·les, jo afegiria moltes 

ganes i una mica de tranquil·litat.”

PREFERÈNCIA PER UN AMPLI VENTALL 
D’AUTORS
La jove escriptora reconeix que té “un món 

interior molt ric”, on freqüentment escapa 

i també es tortura. Per a ella és complicat 

decidir-se per un autor de referència, doncs 

cadascun d’ells està relacionat amb una eta-

pa de la seva vida. Confessa que li agraden 

autors de tot un ventall de gèneres, com la 

literatura nord-americana, la catalana i la 

de realisme màgic, així com Federico García 

Lorca i Rafael Alberti. No obstant, el perso-

natge de ficció que més l’apassiona és la 

‘Remedios la Bella’, de la obra Cien años de 

soledad, de Gabriel García Márquez, i que 

és un dels llibres que ella mateixa ha relle-

git. De la mateixa manera, també sent de-

bilitat per La plaça del diamant, de la Mercè 

Rodoreda i Los niños tontos de l’Ana María 

Matute. Per a aquest estiu, l’Eva ens recoma-

na Hamnet de Maggie O’Farrell i Solitud de 

Caterina Albert. n 
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per PATTI ELIAS

“Mis poemas se basan en recuerdos y vi-

vencias que han permanecido callados du-

rante, tal vez, años y llega un momento que 

te piden que los muestres. Son vivencias o 

recuerdos que vuelves a vivir con los ojos 

cerrados.” Felipe Sérvulo (Jaén, 1947) afirma 

que no cree en la inspiración del escritor 

como si fuera un ente que aparece mágica-

mente. Las obras de este vecino de Castell-

defels, de carácter “pulcro y minimalista” 

– según palarbas de Hilario Barrero, profe-

sor del Borough of Manhattan Community 

College – emanan de años de experiencia 

tras la singularidad de la poesía, lo que re-

sulta en una colección completa de quince 

antologías publicadas a lo largo de 27 años.

SENCILLEZ Y CARÁCTER ELEGÍACO
Quienes leen el trabajo de Felipe Sérvulo 

amBAIXador

FELIPE 
SÉRVULO
poeta de Castelldefels 
i cofundador dels 
col·lectius ALGA i  
El Laberinto de Ariadna

“Para escribir necesito algo de 
ruido; en el silencio absoluto soy 
incapaz de unir dos palabras”

destacan la viveza de sus metáforas y repro-

ducciones de la realidad, un carácter que 

se combina con un estilo límpido y llano. La 

base de sus poemarios refleja un claro tra-

zo elegíaco, lo que el escritor reconoce que 

se deriva de una “visión de la vida bastante 

pesimista” que le ha acompañado a lo lar-

go de los años. Ahora, reflexiona, el mayor 

aprendizaje que le ha dado la edad es “la 

paciencia y la aceptación sin reservas” de 

aquellos que piensan de forma distinta a él.

Aunque afirma que la morfología de sus 

obras no ha variado demasiado, quizá aho-

ra procura expresarse con mayor sencillez, 

buscando lo que se ha dado en llamar «la 

falsa facilidad de lo sencillo». Sérvulo escri-

be sobre la memoria de sus experiencias, y 

para hacerlo necesita sumergirse en el ru-

mor de lo que le rodea. “No tengo un lugar 

favorito para escribir; lo que sí necesito es 

algo de ruido, porque en el silencio absolu-

Felipe Sérvulo ha sido 
vocal de la Associació 
Col·legial d’Escriptors 
de Catalunya (ACEC), 
ha recibido el premio 
nacional de poesía 
Sant Jordi (1986) y 
otros reconocimientos 
como el Premi Ciutat 
Castelldefels (2009)

“Mis poemas se 
basan en recuerdos 
y vivencias que han 
permanecido callados 
durante, tal vez, años 
y llega un momento 
que te piden que los 
muestres”

Foto: Ana Portnoy



179LLEGIRAGUST

En la obra de Sérvulo 
predomina la elegía, 
lo que reconoce que 
se relaciona con su 
visión pesimista de la 
realidad

«Algo muere en 
nosotros y renace de 
otro modo cuando 
la vida nos golpea 
con la muerte, algo 
cambia profundamente 
en y con nosotros; 
se transforma. El 
vacío que produce 
la inminencia de la 
pérdida reivindica otra 
presencia que lo colme. 
Es tránsito para quien 
se fue y para quien 
queda» Sit tibi terra 
levis, 2017

to soy incapaz de unir dos palabras. Así, un 

bar o el tren, pueden ser lugares idóneos”.

REFLEJOS DE SU YO PROFUNDO
Una de sus obras más apreciadas, y que 

puede ejemplificar en mayor medida su 

percepción más íntima, es Sit tibi terra levis 

(2017), que se aproxima a la tierra de su ori-

gen. Mientras la escribía, se encontró con la 

muerte de su madre, lo que le obligó a mo-

dificar el planteamiento del libro y el propio 

título. La obra, pues, es la profundización en 

el camino del duelo y la renovación de uno 

mismo tras la inmediatez de la pérdida. 

Hasta ahora, Mil grullas de origami 

(2020) es su última obra. El poemario conti-

ene cincuenta y nueve poemas en forma de 

elegía hacia su nieto Takumi, que nació en 

Tokio con una discapacidad intelectual por 

la presencia de un cromosoma 21 adicional. 

Tras conocer la noticia, Felipe confiesa que 

apeló a una antigua leyenda japonesa para 

evitar lo que las pruebas genéticas eviden-

ciaron más tarde. Dicha leyenda aseguraba 

cumplir cualquier deseo a la persona que 

lograra hacer mil grullas de papiroflexia. 

LARGA TRAYECTORIA LITERARIA 
Su interés por la literatura comenzó a fra-

guarse desde que pudo comprender lo que 

leía, pero siempre ha tenido presente el 

carácter inusitado de la poesía, un género 

más bien minoritario y con poco recono-

cimiento. Haciendo balance, afirma: “Lo 

cierto, no es demagogia, no recuerdo que 

me haya planteado nunca una expectativa 

como escritor. Entre otras cosas porque no 

sé si me considero realmente escritor”. 

A pesar de todo, el poeta no ha dudado 

en defender la esencia de su labor, ejerci-

endo como cofundador de los colectivos de 

escritores ALGA y El Laberinto de Ariadna, 

del que ha desempeñado su presidencia 

hasta 2020. Asimismo, Sérvulo ha sido vo-

cal de la Associació Col·legial d’Escriptors 

de Catalunya (ACEC) y ha recibido varios 

premios de poesía en el ámbito nacional, 

como el galardón Sant Jordi (1986) y Salva-

dor Espriu (1992). Sin embargo, los mejores 

reconocimientos que le otorgan son los 

que no se piden, como los homenajes que 

la ha brindado su actual ciudad, Castellde-

fels, donde ha recibido el Premi Ciutat Cas-

telldefels (2009) por su trayectoria literaria 

y la Llave del Castillo de Castelldefels (2018) 

de la mano de la alcaldesa.

PROYECCIONES DE FUTURO
Hace años que el autor andaluz se instaló 

con su mujer en esta ciudad del litoral del 

Baix Llobregat. En su día a día, el autor dis-

fruta escribiendo, leyendo, tomando café 

con los amigos y recogiendo a sus dos nie-

tas en el colegio. Del mismo modo, colabora 

como columnista para la revista MEER – an-

teriormente conocida como Wall Street In-

ternational Magazine y editada en seis idio-

mas –, así como para La Voz de Castelldefels. 

También sigue dando forma a otros 

proyectos literarios, como un conjunto de 

microrrelatos que tiene previsto publicar 

próximamente en forma de libro. No obs-

tante, el que más tiempo le va a ocupar va 
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a tener lugar en Hiroshima, donde el escri-

tor tiene previsto dar vida a su idea de poe-

mario a la niña “hibakusha” Sadako Sasaki, 

superviviente de la primera bomba atómi-

ca. El proyecto radica en una iniciativa de 

la Unión Europea recogida por Ministerio 

de Cultura para fomentar la movilidad in-

ternacional de autores, y con ese objeto le 

han concedido una beca para pasar varias 

semanas en la ciudad nipona entrevistando 

a supervivientes del desastre de Hiroshima.  

PERCEPCIÓN DEL POETA
Sérvulo no se decanta demasiado por la 

poesía actual, que asegura que “no apor-

ta nada nuevo y transita unos caminos fa-

cilones”. El escritor acude usualmente a 

librerías y admite volver sin nada muchas 

veces. “Que algunos de estos nuevos escri-

tores sean mediáticos y ganen dinero no 

hace mejor su presunta poesía, para mí, es 

un síntoma más de la confusión que reina 

actualmente en la sociedad”. Sin embargo, 

admite que hay autores jóvenes muy loa-

bles, pero que son “como islas que emer-

gen en un océano de mediocridad”. Por 

eso, cuando pretende evadirse de la trivia-

lidad acude a la oda, pues aclara que leer 

este subgénero le eleva el ánimo.

Su escritor de referencia es Luis Cernu-

da, pero también siente predilección por 

la mayoría de los autores de la Generación 

del 27. De entre sus libros favoritos, La lluvia 

amarilla, de Julio Llamazares, es una de las 

novelas que ha releído y que defiende que 

a pesar de su antigüedad, es muy “actual 

en esa soledad interior que muchas veces 

padecemos”. “De vez en cuando, vuelvo a 

Ainielle, en el Alto Gállego y me reencuen-

tro con Sabina y Andrés, entre las hojas 

amarillas del otoño y la blancura cegado-

ra de la nieve”, confiesa. Para este verano, 

Sérvulo recomienda leer la novela Si esto es 

una mujer, de sus amigos Noemí Trujillo y 

Lorenzo Silva. También recomienda La forja 

de una rebelde, de los mismos autores, que 

son matrimonio y que se da la circunstan-

cia de que ella trabajó para el departamen-

to de Cultura en el Ayuntamiento de Cas-

telldefels. n 

Lo cierto es que no 
recuerdo que me haya 
planteado nunca una 
expectativa como 
escritor, entre otras 
cosas porque no 
sé si me considero 
realmente escritor”

El autor colabora 
actualmente como 
columnista para la 
revista MEER y para La 
Voz de Castelldefels

Sérvulo tiene entre 
manos un poemario 
a la superviviente de 
Hiroshima Sadako 
Sasaki, un proyecto 
promocionado por el 
Ministerio de Cultura 
que le permitirá 
pasar un mes en la 
ciudad entrevistando 
a supervivientes de la 
primera bomba atómica

En la poesía actual 
asegura el autor de 
Castelldefels que 
hay autores jóvenes 
que “emergen como 
islas en un océano de 
mediocridad” 

Los escritores de 
referencia para el poeta 
son Luis Cernuda y los 
de la Generación del 27

Para este verano, 
Sérvulo recomienda 
leer la novela Si esto es 
una mujer, de Noemí 
Trujillo y Lorenzo Silva
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amBAIXadors

NOEMÍ TRUJILLO i LORENZO SILVA
escriuen a quatre mans novel·la negra

“Escriure un llibre a quatre 
mans fa que hagis de cooperar 
i donar l’esquena alguns cops 
al que un voldria”
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per ADRIÀ DOLZ 

Abans de començar la 
seva etapa actual com 
a escriptora, Noemí 
Trujillo va treballar 
al Departament 
de Cultura de 
l’Ajuntament 
de Castelldefels 
però després de 5 
oposicions, no va 
aconseguir la plaça de 
funcionària

Noemí Trujillo s’ha convertit en una de les 

majors representants de la literatura ne-

gra espanyola a l’última dècada. Part del 

seu èxit a les lletres neix amb el conjunt 

de llibres que ha escrit amb la seva pare-

lla, en Lorenzo Silva. Ella es reconeix com 

a poeta. Va començar a escriure-la amb 

12 anys i amb 14 va guanyar el ser primer 

premi. Abans de començar la seva etapa 

actual com a escriptora va treballar al De-

partament de Cultura de l’Ajuntament de 

Castelldefels. L’any 2011 després de sis anys 

i cinc oposicions no va aconseguir la plaça 

en propietat. L’escriptora també va viure a 

Viladecans, on va escriure algunes de les 

seves publicacions i va impulsar la Asocia-

ción Cultural ANCEO l’any 2009, organitza-

ció que va néixer amb la finalitat d’impulsar 

la cultura a Viladecans i a tota la comarca 

del Baix Llobregat.

Trujillo ha escrit poemaris de ressò, com 

“La Magdalena”, “Lejos de Valaparaíso”, “La 

muchacha de los ojos tristes” o “Solo fue un 

post”. Ja de la mà de la seva parella, el tam-

bé autor Lorenzo Silva, va escriure obres 

com “El palacio de Petko”, “Si esto es una 

mujer” o “Suad”.  

“FLECHAZO” A UNA LLIBRERÍA
Fa 16 anys Noemí va conèixer a Lorenzo 

Silva a una llibreria, símbol més que repre-

sentatiu del que faria com a nexe a la seva 

relació. Actualment, comparteixen una filla, 

la direcció d’una editorial i tres novel·les. La 

filla en comú es diu Nuria i té quatre anyets. 

Tant la Noemí com en Lorenzo van tenir 

fills amb les seves anteriors parelles. Tots 

dos expliquen que el fet d’escriure llibres 

junts mai ha sigut un motiu pel qual dis-

cutir, però sí per mostrar les discrepàncies 

d’una l’altre.

La idea d’escriure junts va ser de Noemí i 

la seva primera obra en conjunt va ser Suad, 

publicada l’any 2013, amb una estrena im-

millorable, ja que van aconseguir el Pre-

mio Brújula. A la parella l’hi agradaria arri-

bar a escriure fins a deu llibres en conjunt. 

Aquesta xifra pren sentit, perquè són el 

nombre d’obres que van escriure la parella 

d’escriptors suecs Maj Sjöwall i Per Wahlöö. 

Prenent com a referent a aquesta dupla de 

periodistes, l’idíl·lic seria publicar una obra 

cada any. No obstant la difícil agenda de 

la Noemí i en Lorenzo fa aquesta gesta im-

possible.

IMPECABLE UNIÓ TRUJILLO-SILVA
“El fet d’escriure un llibre a quatre mans fa 

que hagis de cooperar i donar l’esquena 

alguns cops al que un voldria”, reconeixen. 

Fer aquests tipus de treballs entre dues 

persones porta molts prejudicis. La majoria 

de parelles que ho fan adopten algun tipus 

de sinònim perquè no sembli una feina en 

equip. La unió Trujillo-Silva és impecable. 

En Lorenzo posa l’ordre i l’estructura a més 

de l’experiència en novel·les d’aquest tipus. 

Per altra banda la Noemí aporta el costat 

més líric i desordenat, també necessari a 

tota obra. A quatre mans han escrit algunes 
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obres més curtes que mai han sigut publi-

cades.

Lorenzo Silva és considerat un dels mi-

llors escriptors de tot el país. Va néixer a Ma-

drid i la seva obra és d’una qualitat espec-

tacular. Al llarg de la seva carrera ha sigut 

distingit amb títols com el Premio Planeta 

2012 pel llibre “La marca del meridiano” o 

“La Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo” 

entre altres. Una de les seves sèries de lli-

bres mes distingida és la policíaca “Bevilac-

qua y Chamorro”.

Un factor que ha estat molt present a 

la creació de l’última obra dels escriptors 

ha sigut la COVID-19, doncs la mare de la 

Noemí va morir just quan es va proclamar 

l’estat d’alarma. Pràcticament, tothom ha 

perdut a alguna persona important en 

pandèmia. L’escriptora va haver de viure un 

estat de dol molt antinatural. Per expressar 

el que sentía, va escriure un diari poètic al 

confinament. Aquest volum que no ha pu-

blicat va ser l’antecedent de “La forja de 

una rebelde”. 

És cert que els sentiments trobats arran 

de la pandèmia es van poder trobar pri-

mer en la poesia. No obstant aquest llibre 

no dona l’espatlla a aquesta fita històrica i 

planteja l’amistat com una forma d’amor 

en un moment on les tenim descuidades 

per un excés de distraccions. ¿Què li podem 

dir a una persona que ha perdut a una per-

sona propera? Aquesta és una de les grans 

preguntes claus en un temps on sembla 

que s’hagi minoritzat la sensibilitat cap a la 

mort. Els moments en els quals exclamem 

un “no pus més” prenen gran importància 

a l’obra. Poder veure avui dia el qual hem 

viscut els últims anys reflectir en el paper a 

la literatura emociona molt. 

XOC GENERACIONAL
A l’última obra de la parella també es veu 

reflectit un altre problema social. Tant la 

Noemí com en Lorenzo defensen que hi ha 

un gran xoc generacional. Els joves senten 

que no tenen les mateixes oportunitats de 

futur que van tenir els seus pares. Aquest 

La Noemí va impulsar 
la Asociación Cultural 
ANCEO l’any 2009, 
organització que va 
néixer amb la finalitat 
d’impulsar la cultura 
a Viladecans i a tota 
la comarca del Baix 
Llobregat

La idea d’escriure junts 
va ser de Noemí i la 
seva primera obra en 
conjunt va ser Suad, 
publicada l’any 2013, 
amb una estrena 
immillorable, ja que 
van aconseguir el 
Premio Brújula
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sentiment fa que els joves vegin als pares 

com els culpables d’aquesta situació. Això 

va poder incrementar el problemes de con-

vivència en temps de COVID. Per això és 

important reflexionar sobre el tipus de vida 

que volem.

Els llibres han sigut un acompanyant de 

luxe en el nostre tancament. La seva última 

obra està basada en l’Arturo Barea. Ho han 

intentat plasmar en les seves dificultats i 

com va aconseguir encaminar la seva rebel-

lia en una direcció redemptora a través de 

l’escriptura. Al llibre també es poden veure 

referències a l’obra d’Agatha Christie. 

INSPIRACIÓ EN CRIMS REALS
A les seves obres cerquen fer una interpre-

tació d’autors del segle XX i ho fan com a 

homenatge a la cultura, ja que sense ella 

els temps de pandèmia haguessin sigut 

fins i tot pitjors. A les seves novel·les Noemí 

i Lorenzo s’inspiren en crims reals. En una 

obra policíaca en temps de pandèmia s’han 

de tenir molts detalls en conte. Els crims 

succeïen sense que la gent pogués sortir al 

carrer, per tant, no hi havia testimonis. 

En la cerca d’una resolució d’un crim els 

interrogatoris són molt importants. Tant a 

la vida real com a la seva obra se’n van ha-

ver d’actualitzar fent-los en espais ventilats 

i en alguns cops inclús a l’aire lliure. A més 

a més s’afegia un altre dificultat. Els agents 

no podien veure els gestos facials dels sos-

pitosos per culpa de la mascareta. Al ba-

sar-se en crims reals molts cops analitzen 

també el perquè passen aquests actes en 

l’àmbit humà. Qui és el veritable culpable 

d’aquell crim? Com a la vida real, a la ficció 

molts crims neixen de l’explotació sexual de 

persones.

Tant la Noemí Trujillo com en Lorenzo 

Silva s’han convertit en referents de la lite-

ratura contemporània. La millor notícia pels 

seus lectors ha sigut ja oficialitzada per la 

parella: El seu següent llibre està molt bé 

encaminat. Veurem si la Noemí continua 

deixant el nom del Baix Llobregat com a re-

ferent cultural arreu d’Espanya. n 

Un factor que ha estat 
molt present a la 
creació de l’última obra 
dels escriptors ha sigut 
la COVID-19, doncs 
la mare de la Noemí 
va morir just quan es 
va proclamar l’estat 
d’alarma

A les seves obres 
cerquen fer una 
interpretació d’autors 
del segle XX i ho fan 
com a homenatge 
a la cultura, ja que 
sense ella els temps de 
pandèmia haguessin 
sigut fins i tot pitjors
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Al Jesús Vila (Barcelona, 1951) sempre l’ha 

perseguit un esperit crític i reivindicador. 

Contra tot pronòstic, no ha deixat de defen-

sar la integració de polítiques locals efecti-

ves i la importància de la cultura com a eina 

social, especialment a l’Hospitalet, munici-

pi on sempre ha estat arrelat. “Observar la 

meva realitat concreta m’ha fet veure que 

manteníem uns grans somnis sobre la de-

mocràcia com a sistema que havia de millo-

rar les ciutats i oferir mecanismes d’igualtat 

i justícia social que, malauradament, han 

estat molt lluny de fer-se realitat. Escriure 

sobre aquesta evidència és l’únic recurs 

d’aquells que som capaços d’observar les 

distàncies entre allò que preteníem i això 

que s’ha aconseguit”.

L’historiador s’adhereix a una perspec-

tiva tangible de la realitat política actual, 

amBAIXador

JESÚS VILA
periodista i historiador de 
Torrelles i l’Hospitalet 

“La política 
cultural, en 
general, ha 
estat dirigida 
a entretenir 
en lloc de a 
interrogar”

però no deixa de banda la rellevància del 

sentit crític, el que considera l’única ma-

nera d’avançar personal i col·lectivament. 

Doncs és només d’aquest mode, qüestio-

nant i revisant les accions concretes, com 

la societat pot detectar la manera d’evolu-

cionar. En aquest sentit, defensa la cultura 

com a eina essencial per a la transformació 

social, mostrant-se crític amb les polítiques 

culturals promogudes des dels àmbits pú-

blics. “La política cultural, en general, ha 

estat dirigida a entretenir en lloc de a inter-

rogar. Això transforma poc, i no és per casu-

alitat. No preguntar-nos sobre les possibili-

tats que ofereix una eina, implica utilitzar-la 

malament o no ser capaços d’imaginar les 

enormes possibilitats que ofereix per acon-

seguir els millors resultats possibles”.

El Jesús Vila afirma que, en els darrers 

anys, “les polítiques públiques locals han 

estat enfocades a satisfer les necessitats 

Per al Jesús Vila 
l’esperit crític és 
l’única manera 
d’avançar personal i 
col·lectivament, perquè 
només qüestionant 
les accions concretes 
és com la societat pot 
detectar la manera 
d’evolucionar

L’historiador alça la 
veu sobre la necessitar 
d’implantar polítiques 
de reestructuració 
de l’espai urbà al 
Baix Llobregat i als 
municipis de l’àrea 
metropolitana

per PATTI ELIAS
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El periodista defensa 
la cultura com a eina 
substancial per a la 
transformació social
“Les polítiques 
públiques locals han 
estat enfocades a 
satisfer les necessitats 
peremptòries de la 
ciutadania, però no 
han aspirat a millorar 
els continguts morals”

El Jesús Vila assegura 
que la política 
cultural de l’actualitat 
és herència de la 
implantada amb la 
socialdemocràcia del 
PSC, que “s’ha anat 
esclerotizant al llarg 
dels anys fins arribar 
a l’estat lamentable 
en que es troba ara 
mateix”

peremptòries de la ciutadania, però no han 

aspirat a millorar els continguts morals”. El 

capitalisme i la socialdemocràcia han estat 

els sistemes que han governat a la comarca 

des dels anys 70. Una bona gestió del poder 

ha estat suficient per a poder refermar-se 

en la seva posició, que en línies generals ha 

estat poc interrogada. La labor de les admi-

nistracions ha estat insuficient per a pal·liar 

les deficiències del sistema, obviant que 

“els ajuntaments, en general, només aspi-

ren a administrar i a no perdre el poder”. 

Per això, assevera que és essencial posar en 

qüestió els sistemes actuals, i fer-ho des de 

la cultura com a mitjà per al canvi.

POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE L’ESPAI 
URGENTS
Pel que fa a als municipis del Baix Llobregat, 

el Jesús Vila manifesta que és urgent im-

plantar polítiques de gestió de l’espai. L’es-

tat demogràfic en què es troben les corones 

metropolitanes, amb una densitat de pobla-

ció cada cop major, li fa alçar la veu sobre la 

necessitat d’actuar sobre el terreny urbanit-

zat i millorar la seva estructura i organitza-

ció interna. D’altra banda, i lluny d’abastar 

més sòl per a les necessitats metropolitanes, 

assegura que s’ha d’eliminar per complet 

la recent ocupació que s’ha fet de terrenys 

lliures, doncs tot allò que representi la pèr-

dua de territori “atempta greument sobre la 

qualitat de vida de la ciutadania i sobre un 

futur ecològicament sostenible”.

L’obra del Jesús Vila es contempla en 

la novel·la historiogràfica, molt vinculada 

a l’anàlisi sobre les polítiques locals. Entre 

d’altres, l’historiador ha editat un llibre pòs-

tum de l’ex alcalde de l’Hospitalet Vicenç 

Capdevila, que va morir al començament 

de la pandèmia Covid. L’obra, titulada Fran-

cesc Cambó i Batlle: un proyecto para Ca-

taluña y la gran España, analitza la vida i 

obra del històric polític, destacant els seus 

somnis sobre la modernització del país des 

d’una perspectiva liberal. És precisament 

aquesta perspectiva la que compartia 

amb Vicenç Capdevila, d’ideologia centris-

ta, però preocupat per la justícia social i la 

culturització ciutadana. Una concepció que 

del mateix mode havia apropat l’ex-alcalde 

a Jesús Vila, sobretot en la preocupació pels 

desequilibris climàtics i la pèrdua de quali-

tat de vida de les ciutats.

CÉSAR CONTRA LUCULLUS, EL DARRER 
LLIBRE
El seu últim llibre és el titulat César contra 

Lucullus. El fracàs d’una estratègia cultural 

d’esquerres a l’Hospitalet (1970-1974). En 

aquest, el periodista parla d’una sèrie d’ex-

periències viscudes a les acaballes del fran-

quisme per una colla de la seva generació. 

“Defensàvem una política d’esquerres 

que convertís la cultura en un instrument 

no solament de consum sinó de realització 

personal, al servei del creixement individual 

i col·lectiu. I ho vam fer a través del llenguat-

ge teatral que, en plena dictadura, perme-

tia la lluita contra el poder amb l’eficàcia 

del missatge”. El Jesús Vila explica que l’ex-

periència, com tantes altres a l’Hospitalet, 

va ser un fracàs, perquè amb l’ascens de la 

socialdemocràcia del PSC el 1979, la políti-

ca cultural del franquisme es va mantenir. 
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Aquesta política, assegura, “s’ha anat escle-

rotizant al llarg dels anys fins arribar a l’es-

tat lamentable en que es troba ara mateix”.

PROJECTES DE FICCIÓ I NO FICCIÓ 
El periodista ha “tastat una mica de tot” en 

el camp literari. Ha escrit alguns relats de 

ficció, novel·la, teatre, assajos i aforismes, 

entre d’altres. No obstant, assegura: “Un 

periodista s’ho passa bé escrivint articles i 

si jo sóc alguna cosa, és periodista”. Expli-

ca, també que gaudeix en l’espai imaginari 

de la dramatúrgia, tot i que és un gènere 

que ha practicat massa poc. I per als prò-

xims mesos, s’ha engrescat en dos camps 

que no havia tocat mai fins ara: la ficció i 

la no ficció. Una idea arriscada, amb la que 

confessa que no sap quin desenllaç tindrà. 

El Jesús Vila creu que mai s’acomplei-

xen les expectatives, i això és bo. “Si s’aca-

ben les expectatives s’acaba l’esperança, i 

els que vam estar educats ideològicament 

en el materialisme dialèctic vam aprendre 

que cal superar etapes per dibuixar etapes 

posteriors. De manera que, ni com a perio-

dista, ni molt menys com a historiador, on 

no he deixat de ser un aficionat amb diplo-

matura, he cobert les meves expectatives. 

Això em manté en acció.” Ara, assegura el 

que vol és no perdre les ganes de viure.

RELLEGIR ÉS UN LUXE
Pel que fa a les seves preferències, explica 

que no es decanta per cap gènere litera-

ri, doncs pensa que cadascun d’ells és un 

bon mitjà en funció del missatge que es vol 

transmetre. D’autors, però, en té molts, pas-

sant per Grandes, Delibes, García-Márquez 

i Vázquez Montalbán, fins a Zweig i Camus. 

Rellegir no és propi d’ell, doncs afirma que 

hi ha tanta cosa encara per llegir que el fet 

de rellegir és un luxe. I per a aquest estiu, 

ens recomana llibres de companys i bons 

amics seus: A trenc d’onades de Judit Usall, 

El món i el món, de Manel Màrquez, L’any 

de la cuca i el verí, de Joan Casas, El Músico 

del Gulag, de Manuel Calderón i Les llàgri-

mes del dictador, de Ramon Breu. n 

L’obra de Jesús Vila 
s’emmarca dins la 
novel·la historiogràfica, 
on ha escrit, entre 
d’altres, Francesc 
Cambó i Batlle: un 
proyecto para Cataluña 
y la gran España, que 
analitza l’obra del 
polític homònim junt 
amb la de l’ex-alcalde 
centrista Vicenç 
Capdevila

“Ni com a periodista, 
ni molt menys com a 
historiador, he cobert 
les meves expectatives, 
i això em manté en 
acció”

Per a aquest estiu, 
el Jesús Vila ens 
recomana llibres de 
bons amics seus, com 
A trenc d’onades de 
Judit Usall i El món 
i el món, de Manel 
Màrquez
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Antonio Fornés es un filósofo y escritor de 

l’Hospitalet, ciudad que, a su juicio, es un lu-

gar donde “resulta especialmente difícil ser 

feliz, porque es “fea, triste, profundamente 

inhumana” y porque “literalmente vivimos 

hacinados como animales”. Su visión de fu-

turo es pesimista porque “caminamos hacia 

un mundo profundamente deshumanizado 

y oscuro, en el que las nuevas generaciones 

cada vez poseen menos cultura humanísti-

ca, es decir, donde cada vez son más igno-

rantes”, hasta el punto de que “Orwell se 

quedó corto con sus predicciones”. Autor de 

libros como “Las preguntas son respuestas”, 

“Viaje a la sabiduría”, “Reiníciate” y “Creo”, los 

tres últimos en Editorial Diëresis, actualmen-

te colabora con Radio Clásica (RNE) donde 

en el programa “Miniaturas en el aire” com-

pleta una historia “musical” de la filosofía, y 

amBAIXador

ANTONIO 
FORNÉS
filósofo y escritor de 
l’Hospitalet

“Occidente ha decidido 
suicidarse a base de 
ignorar y depreciar su 
riquísima e inigualable 
tradición cultural”

también colabora semanalmente en Radio 

Estel y Radio 4, abordando temas de actuali-

dad desde una perspectiva filosófica.

Antonio Fornés ha terminado, y espera 

que se publique pronto, un libro que com-

bina filosofía y viajes, o por decirlo de otro 

modo, un libro en el que se viaja por diversos 

países desde el punto de vista y la forma de 

ver las cosas de un filósofo. No tiene ningún  

autor que prefiera de manera excepcional ni 

género literario preferido e intenta leer todo 

lo que puede, pues participa de la opinión 

de que “sólo hay dos tipos de libros: los ma-

los y los buenos y, claro, intento leer estos úl-

timos”. Considera que hay una infinidad de 

libros para recomendar este verano. En nar-

rativa, apunta “El desierto de los tártaros” de 

Buzzati, o un clásico de la literatura castella-

na, “Tiempo de silencio” de Luis Martín-San-

tos. En cuanto ensayos, un libro que asegura 

que es fácil de leer e interesante por ejemplo 

Caminamos 
hacia un mundo 
tecnológicamente 
todopoderoso, pero 
profundamente 
inhumano e ignorante, 
un mundo en que, 
citando palabras 
del lúcido Kojève, 
el hombre no será 
feliz, pero estará 
satisfecho… 

“No hay mejor 
camino para ser 
infeliz que buscar 
constantemente la 
felicidad. A lo único a 
lo que puede aspirar 
un humano es a ser 
felizmente infeliz”

per J. C. V.
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Si hay algún sitio 
donde resulta 
especialmente difícil 
ser feliz, es en mi 
querido Hospitalet, 
una ciudad fea, triste 
y profundamente 
inhumana donde 
vivimos literalmente 
hacinados como 
animales”

“Abunda el 
pensamiento débil, un 
mundo donde todo es 
relativo y en el que, de 
manera totalmente 
absurda, se defiende 
que cualquier bobada 
excretada por un 
ignorante debe ser 
igual de respetada 
que la opinión de 
Aristóteles”

podría ser, “Qué es el hombre” de Leonardo 

Polo, y también “Tiempo de magos” de Wol-

fram Eilenberger, que es un libro divulgati-

vo, casi una novela, que a Fornés le encantó, 

aunque para el verano recomienda cualqui-

er libro de Safransky.

Fornés ha releído multitud de libros sin 

llegar a la capacidad de concentración y es-

fuerzo de Avicena, “que se leyó cuarenta ve-

ces la “Metafísica” de Aristóteles hasta que 

se la aprendió de memoria. Él era un genio, 

yo un mero aprendiz”. Confiesa que “cuando 

era joven pensaba que volver a leer un libro, 

con el número ingente de títulos existentes, 

“era una tontería y una pérdida de tiempo y, 

sin embargo, con la edad, cada vez releo más 

libros”. Considera que “releer una obra ma-

estra es algo muy recomendable, pues siem-

pre encuentras algo nuevo, un giro del que 

no te habías dado cuenta, una expresión”.

HOY LA FILOSOFÍA NO IMPORTA
Su padre es el referente de su vida real, mi-

entras no tiene claro un único referente filo-

sófico, porque “en todos los grandes filóso-

fos hay algo de verdad, de intuición correcta, 

pero la filosofía es un camino sin fin, pues se 

pregunta por cuestiones que nunca podrán 

responderse”. También carece de expectati-

vas, porque, afirma que el filósofo no las ti-

ene, “como tampoco tiene ningún partido”. 

“El filósofo -añade- sólo quiere saber y cono-

cer, no aspira a nada más ni a nada menos; 

intenta comprender el misterio de la exis-

tencia al que los hombres somos arrojados 

y averiguar si la misma tiene algún sentido o 

sólo es una broma macabra”.

Piensa que la filosofía no tiene ninguna 

importancia en nuestra sociedad actual, al 

contrario que ocurría durante la Edad Media, 

cuando “casi todos los grandes filósofos fue-

ron acusados alguna vez de herejes y tuvie-

ron algún problema con sus opiniones. Hoy 

en cambio -sostiene-, un filósofo puede decir 

cualquier barbaridad con total tranquilidad”. 

Sin embargo, afirma que esa circunstancia 

no debe dar pie a engañarse, ya que “no es 

porque nuestra sociedad sea más libre que 

la medieval, simplemente en la Edad Media 

se concedía gran importancia a lo que decí-

an los filósofos, en la actualidad, a la sociedad 

simplemente le da igual lo que opinemos”.

Como prácticamente todo el mundo, An-

tonio Fornés se informa a través de internet, 

porque “es imposible resistirse a la ola tec-

nológica, y además tampoco tiene dema-

siado sentido, aunque se sienta melancolía 

por las formas y usos del pasado, el hombre 

ha de vivir en su tiempo, no puede ni debe 

aislarse”. Otra cuestión distinta es qué signi-

fica informarse bien, ya que la misma pre-

gunta le resulta “ambigua, laxa en exceso”. 

Si hace referencia al conocimiento de la ver-

dad de los hechos, de los acontecimientos, 

“la respuesta es que me informo tan mal 

como me informaba antes de que existiera 

internet, pues entre la verdad y yo está mi 

prejuicio, el sesgo de los medios en los que 

me informo (que inevitablemente se acer-

can a mi prejuicio), o la capacidad de acceso 

de los medios de comunicación a la auténti-

ca verdad de los acontecimientos”. 

En cambio, si la pregunta hace referencia 

a que vivimos una época en que recibimos 

aluviones de información de manera rápi-

da y a todas horas, prácticamente a tiempo 
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real, “es cierto, pero eso no nos hace mejor 

o peor informados, sino adictos a una forma 

distinta de relacionarnos con el mundo en 

el que todo ha de ser inmediato, y en el que 

no puedo dejar de recibir imputs, mensa-

jes, avisos, para que reaccione y haga click 

en la información. Este cambio de paradig-

ma, este continuo bombardeo de pequeñas 

dosis lo que sí ha conseguido es que dedi-

quemos muchísimo más rato a informarnos 

y que la distancia entre la información y el 

entretenimiento se haya diluido”.

DEGRADACIÓN DEL LENGUAJE
De los medios de comunicación actuales 

mejoraría, de entrada, la redacción de las 

noticias, porque “cada vez se descuida más 

el lenguaje y hay que tener cuidado, pues 

como escribió Joseph de Maistre, toda la 

degradación individual o nacional queda 

manifestada sobre la marcha por una de-

gradación rigurosamente proporcional en el 

lenguaje”. En segundo lugar, a Fornés le da 

la impresión de que “cada vez es más bajo 

el nivel intelectual de los periodistas, que 

parecen desconocerlo todo sobre historia, 

filosofía…”. Además, opina que sobra carga 

ideológica en los medios de comunicación. 

“Siempre la ha habido, por supuesto, y siem-

pre la habrá, no puede ser de otra manera, 

pero la ideología no puede convertirse en el 

motor, en el eje central del medio de comu-

nicación, porque entonces se produce un 

fenómeno de banalización de los medios de 

comunicación, que se convierten en poco 

más que libelos, lo que conlleva, obviamen-

te, una banalización de sus contenidos”. 

A su juicio, “cualquier medio de comuni-

cación debería plantearse como máxima re-

sultar razonable para quienes están alejados 

de su ideología, esto es imponer la raciona-

lidad y el pensamiento auténtico por enci-

ma de la ideología, que es pre-pensamiento, 

pero no veo que suceda por ningún lado”. 

Por otro lado, el filósofo señala “el abuso del 

titular impactante para conseguir el click en 

noticias absolutamente intrascendentes es 

cansino y lamentable”. Y también echa en 

falta que los medios de comunicación ten-

gan secciones culturales aceptables, “pero 

eso, hoy por hoy, es entrar directamente en 

el mundo de lo utópico”. 

Lamenta que los medios de comunica-

ción, “se han convertido en herramientas 

de ataque y defensa, en puro brazo armado 

de lo que le conviene al político o al partido 

de turno”. Señala que muchas veces resulta 

sonrojante leer/ver/escuchar a los medios de 

comunicación y su burda manera de mani-

pularlo todo en pro de defender lo que con-

sideran, penosamente, su causa. Los medios 

de comunicación ya no aportan auténtica 

reflexión, ni mesura, se limitan a avivar el fu-

ego de la polarización y del “y tú más.”  

“OCCIDENTE HA DECIDIDO SUICIDARSE”
Antonio Fornés subraya que la cultura occi-

dental no se basa en la filosofía judeocris-

tiana, “sino en la mezcla del pensamiento 

griego con el cristianismo”, una fecundísima 

amalgama que creó Occidente. Opina que 

“desgraciadamente estamos en un mo-

mento de cambio de paradigma histórico 

en todos los sentidos, y esto afecta también, 

a la base de nuestra civilización”. Piensa que 

“Occidente ha decidido suicidarse a base de 

ignorar y depreciar su riquísima e iniguala-

ble tradición cultural”, por lo que “camina-

mos hacia un mundo tecnológicamente 

todopoderoso, pero profundamente inhu-

mano e ignorante, un mundo en que, citan-

do palabras del lúcido Kojève, el hombre no 

será feliz, pero estará satisfecho…”

En el ámbito cultural, Antonio Fornés con-

sidera que se hace mal todo en la comarca 

del Baix Llobregat y l’Hospitalet. “Para em-

pezar, parece que sólo hay cultura en catalán, 

la cultura en castellano en nuestro territorio 

carece de toda visibilidad y es esencialmente 

despreciada”. Por otro lado, asegura que “se 

promociona una “cultura prefabricada” don-

de siempre aparecen los mismos mediocres 

(basta simplemente con ver, por ejemplo, la 

lista de libros más vendidos en Sant Jordi), 

y donde se huye de toda profundidad”. La-

menta que “todo tiene que ser políticamente 

“Parece que sólo hay 
cultura en catalán, la 
cultura en castellano 
en nuestro territorio 
carece de toda visibilidad 
y es esencialmente 
despreciada y se 
promociona una la 
cultura prefabricada, 
donde siempre aparecen 
los mismos mediocres”
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correcto e intrascendente” y que “se inten-

ta construir una cultura de consumo, pura 

mercancía, que produce arcadas a cualquier 

persona mínimamente formada”, cuando “la 

cultura debe ser todo lo contrario, profunda, 

innovadora, crítica, excelsa… “

No cree que impere ninguna corriente 

filosófica hoy en día. Fornés opina que “des-

graciadamente hemos despojado a la filoso-

fía de todo su valor. Vivimos en el fin de la 

historia, como diría Kojève o Fukuyama, un 

mundo que ya es incapaz de crear nuevos 

contextos filosóficos o de pensamiento en 

general. Si algo abunda, eso sí, es el mun-

do de la posmodernidad y del pensamiento 

débil, por utilizar la terminología de Vattimo. 

Un mundo donde todo es relativo y en el 

que, de manera totalmente absurda, se de-

fiende que cualquier bobada excretada por 

un ignorante debe ser igual de respetada 

que la opinión de Aristóteles”.

SER FELIZMENTE INFELIZ
Ante la persecución a ultranza de la felici-

dad, Antonio Fornés es taxativo: “La felicidad 

no existe, es simplemente un anhelo, un de-

seo, la línea del horizonte que por más que 

caminemos nunca alcanzaremos, porque la 

felicidad tiene que ver con la plenitud, y el 

hombre es justamente el ser que nunca se 

siente pleno, que siempre aspira a algo más, 

justamente por eso vive constantemen-

te con la sospecha de que no es un simple 

animal, que hay algo de infinito, de trascen-

dencia dentro de él”. Por eso, “no hay mejor 

camino para ser infeliz que buscar constan-

temente la felicidad, porque a lo único a lo 

que puede aspirar un humano es a ser feliz-

mente infeliz”.

De su obra “Creo. Aunque sea absurdo, o 

quizá por eso”, considera que el libro “es una 

reflexión al respecto de la existencia o no de 

Dios”. El mensaje fundamental “es que re-

sulta igual de racionalmente legítimo ser 

creyente o ateo, que la idea de que creer es 

algo irracional y no creer algo racional es algo 

absurdo e indefendible intelectualmente, 

y que la búsqueda de Dios es en realidad la 

búsqueda de sentido a algo tan extraño, tan 

sorprendente y al mismo tiempo tan extraor-

dinario como es el hecho de existir”. 

En ese sentido, cree que “no sólo se ha 

secularizado el Estado, sino esencialmente 

la sociedad”. El filósofo hospitalense opina 

que se trata de un fenómeno que se ace-

lera a partir de la Revolución Francesa. “La 

cuestión -añade- no es tanto si la seculari-

zación ha sido positiva o negativa, pues un 

ateo, argumentará con razón, que para él 

era simplemente inevitable, sino si la secu-

larización ha sido capaz de dar respuesta 

a la necesidad de fundamentación teórica 

de nuestras ideas o planteamientos éticos”. 

Para Fornés la respuesta es no. Y argumen-

ta: “En esencia, nuestro planteamiento ético 

sigue utilizando el modelo de moral cristia-

na, pero despojada de su fundamentación 

religiosa, es decir, despojada de su sentido. 

La ética se ha convertido en una especie de 

mantra que repetimos por pura inercia, pero 

sin ninguna densidad intelectual auténtica, 

y ojo, no es que lo diga yo que soy una perso-

na religiosa, simplemente lean a un ateo de 

verdad como Nietzsche y verán qué opina al 

respecto”. n 

Este verano 
recomienda leer 
“El desierto de los 
tártaros” de Buzzati, 
o un clásico de la 
literatura castellana, 
“Tiempo de silencio” 
de Luis Martín-Santos
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José Ángel Martos es un apasionado de los 

libros, la lectura, la escritura y la comunica-

ción. No en vano compagina tres activida-

des que tienen el denominador común de 

los textos: periodista, editor y escritor. For-

ma parte del Consejo Editorial de la revista 

Muy Interesante, en la que lleva colaboran-

do desde 1996, y se inició en el negocio de 

la edición en 2002, mientras era directivo 

en compañías de Internet. Fue cuando 

empezó a sentir la inquietud de crear su 

propio negocio en el que, desde entonces, 

desarrolla sus ilusiones de una forma más 

plena. Decidió estudiar un máster espe-

cíficamente dirigido a la creación de em-

presas y, mientras lo cursaba, recuerda que 

el proyecto ya era fundar una editorial. La 

idea se transformó en realidad en 2003 con 

la creación de Editorial Diëresis, gracias al 

amBAIXador

JOSÉ ÁNGEL 
MARTOS 
periodista, editor y 
escritor

“El verano es  
perfecto para  
el ensayo, ya que  
la tranquilidad  
incita a la reflexión”

apoyo total de su esposa, la también pe-

riodista Teresa Amiguet. Sin ella, reconoce, 

“no hubiera sido posible” porque “es muy 

difícil aguantar a un emprendedor si el su-

eño no es compartido”.

DE GAZIEL A PLÀCID GARCÍA-PLANAS
Para que un libro sea editado por Diëresis, 

José Ángel Martos requiere que tenga “ca-

lidad y capacidad de conectar con un pú-

blico amplio, porque queremos editar libros 

que la gente ansíe leer”. Aunque la mayoría 

de los libros que ha editado le han dado 

satisfacciones, destaca los de Gaziel, gran 

periodista del siglo XX, cuya obra como 

corresponsal en la Primera Guerra Mundial 

recuperaron su esposa Teresa Amiguet y él 

mismo en los libros En las trincheras y Diario 

de un estudiante en París. También le sa-

tisface mucho haber descubierto a autores 

como el periodista Plàcid Garcia-Planas, que 

Para leer este verano 
escogerá entre los 
libros escritos por 
corresponsales que 
hayan cubierto la 
Guerra de Ucrania: 
“muchos periodistas 
se han volcado en 
ese conflicto, algunos 
dejándose la vida 
y merecen que los 
leamos atentamente”

per J. C. V.
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“Satisface mucho 
haber descubierto 
a autores como el 
periodista Plàcid 
Garcia-Planas, que 
acaba de ganar el 
importante premio 
Cirilo Rodríguez y 
a quien publicaron 
su primera obra, La 
revancha del reportero”

Editorial Diëresis ha 
publicado más de 50 
libros y José Ángel 
Martos reconoce que 
“muchas veces no 
podemos dar salida 
a tantos manuscritos 
como recibimos, 
porque nos llega casi 
uno al día”

acaba de ganar el importante premio Cirilo 

Rodríguez y a quien publicaron su primera 

obra, La revancha del reportero. Y también 

al viajero Ricardo Fité (No le digas a la mama 

que me he ido a Mongolia en moto), que ha 

residido estos últimos años en Esplugues.

José Ángel Martos ha publicado más 

de 50 libros en su editorial y reconoce que 

“muchas veces no podemos dar salida a 

tantos manuscritos como recibimos, porque 

nos llega casi uno al día”. Una de las noveda-

des a destacar es la participación de Diëresis 

en el nuevo Premio de Novela Histórica de 

Vallirana, convocado por el Ayuntamiento 

de esta localidad del Baix Llobregat y en el 

que su editorial publicará la obra ganadora. 

“Es una iniciativa digna de aplauso -agrega 

Martos-, con una importante dotación eco-

nómica de 3.000 €, que va a dinamizar un 

género que ya cuenta con muchos lecto-

res, pero en el que todavía no tenemos su-

ficientes escritores profesionales”. Además, 

subraya que se trata de lecturas que ofre-

cen un importante valor añadido intangible, 

porque contribuyen a despertar vocaciones 

en muchos de sus lectores… “¿Cuántos no 

han escogido su profesión por grandes nar-

raciones históricas?”, se pregunta. El interés 

de este amBAIXador por mucho de lo que 

hace se despertó leyendo La Ilíada cuando 

era un niño (era un admirador de Héctor de 

Troya) y los libros de historia que su madre 

puso en sus manos.

ESCRIBIR, UNA INYECCIÓN DE EGO
Respecto al ego que se le atribuye a los au-

tores, la mayoría de ocasiones más desar-

rollado que el de los editores, confiesa que 

“escribir un libro es una enorme inyección 

de ego para cualquiera. En el caso de los 

periodistas, en particular, se nota un antes 

y un después de publicar un libro, es como 

si hubiesen subido al Everest”, señala. Pero 

advierte que su relación con los autores es 

muy estrecha y lo que distingue a Diëresis 

como editorial es “estar muy cerca de ellos 

y apoyarles en todo momento, no solo cu-

ando el libro es novedad, sino a lo largo de 

los años”. Como ejemplo, asegura contes-

tar siempre a los mensajes de sus autores, 

sábados y domingos incluidos y que, inclu-

so, muchos acaban siendo amigos.

Tozudo, persistente en perseguir los ob-

jetivos, con voluntad de luchar pese a los 

reveses… Esos son los principales rasgos de 

su carácter, que siempre vio en su padre, 
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Antonio Martos Raya, que desgraciada-

mente murió en 2021 y de quien recuerda 

que “lo aplicó para hacernos crecer como 

familia aquí, en el Baix Llobregat”. José 

Ángel Martos hace unos quince años es-

cribió dos libros de divulgación histórica: 

El primer emperador (sobre el unificador 

de China y constructor de la Gran Muralla, 

Qin Shihuang) y Faraón, una colección de 

biografías de los faraones más importan-

tes con los últimos descubrimientos sobre 

ellos. Y tal vez vuelva sobre alguno de estos 

temas o épocas para afrontar un siguiente 

libro.

MÁS LIBROS EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
Como receta para mejorar el nivel lector en-

tre la población, nuestro editor recomienda 

que en los grandes medios de comunica-

ción se hable más sobre libros; que los invi-

tados en prime time expliquen sus lecturas, 

de una forma ligera y amena, como es la tó-

nica en estos programas. “Lo que ocurre es 

que, probablemente, nos llevaríamos una 

decepción con muchos de ellos”, añade a 

renglón seguido.

Sobre la promoción de la cultura desde 

los ámbitos públicos, considera que sigue 

tratándose como una ‘maría’ a todos los ni-

veles, desde la alta política hasta las fiestas 

y festejos municipales. Además, cree que 

se promueve una cultura demasiado afín o 

muy identitaria. “Y no me refiero solo a Ca-

talunya, ocurre en cualquier ayuntamiento 

o feria del libro, y opino que deberían ser 

acontecimientos más universales”, aposti-

lla. El ámbito privado tampoco lo salva: “las 

recomendaciones culturales o de lectura a 

veces son demasiado parciales y se hacen 

por compromiso o amiguismo, e incluso 

cuando se hacen así, podrían resultar muc-

ho más interesantes”.

La trayectoria profesional como perio-

dista y editor todavía no ha culminado sus 

expectativas, ya que reconoce que le queda 

casi todo por hacer. Como editor, “en Dié-

resis estamos inmersos en una etapa de 

crecimiento y diversificación temática que 

esperemos dé frutos a largo plazo”. Y como 

periodista, está orgulloso de haber alcanza-

do este año un hito: formar parte del Con-

sejo Editorial de la revista Muy Interesante, 

en la que lleva colaborando desde 1996. Re-

conoce que “es un reto maravilloso que me 

ocupa mucho tiempo”.

Publicará la obra 
ganadora del nuevo 
Premio de Novela 
Histórica de Vallirana, 
convocado por 
el Ayuntamiento, 
“iniciativa digna 
de aplauso por su 
dotación económica 
de 3.000 € y por 
promocionar este 
género”

“La cultura sigue 
tratándose como 
una ‘maría’ a todos 
los niveles, desde 
la alta política 
hasta las fiestas y 
festejos municipales, 
y se promueve la 
demasiado afín o muy 
identitaria, y no me 
refiero solo a Cataluña”

Los editores de Diëresis siempre intentan 
hacer en verano una escapada  
a algún rincón del Mediterráneo
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Premi de Novel·la 
histórica de 
Vallirana
L’Ajuntament de Vallirana convoca 

el primer Premi de Novel·la Història 

de Vallirana amb un premi de 3.000 

euros i la publicació de l’obra gua-

nyadora. Les obres podran ser tant 

en català com en castellà i la parti-

cipació és oberta per a qualsevol au-

tor o autora major d’edat, residents 

a Espanya.

Les novel·les han de ser del gène-

re històric, amb un contingut que 

s’ubiqui en l’època històrica que va 

des de la prehistòria fins a l’any 1950. 

Les obres que es presentin no po-

den estar compromeses amb cap 

editorial i tampoc haver estat premi-

ades en altres concursos.

Les obres s’han de presentar 

abans del 4 de juliol i l’acte del lliu-

rament del premi serà el dissabte 

19 de novembre. La publicació de 

l’obra guanyadora es farà a l’Editori-

al Diëresis.

DISFRUTAR CON LA DIVULGACIÓN 
HISTÓRICA
Como lector, disfruta más con el género de 

divulgación histórica (no ficción), la novela 

histórica, el ensayo político y el periodismo 

narrativo. Su lugar preferido para leer es el 

sofá, y, si puede, tumbado. Y para leer du-

rante los meses veraniegos quiere escoger 

entre los libros escritos por corresponsales 

que hayan cubierto la Guerra de Ucrania. 

“Creía que ya se habrían publicado más, 

pero, sin duda, van a ir apa-

reciendo”. Añade que “perio-

distas españoles y de todo el 

mundo se han volcado en el 

conflicto, algunos dejándo-

se la vida y merecen que los 

leamos atentamente”.

Su autor preferido o de 

referencia es Tom Wolfe y el 

“Nuevo Periodismo” en ge-

neral. Entre los de su editorial, 

Gaziel, un periodista cada vez 

más reconocido y recordado 

conforme a la calidad y méri-

tos que atesoró, aunque aún 

no lo suficiente. José Ángel 

Martos suele releer, y tiene la 

costumbre de leer varios li-

bros a la vez, simultáneamen-

te. El último que ha releído es 

Neuromante, de William Gibson, la obra de 

ciencia ficción en la que aparece por prime-

ra vez el concepto “ciberespacio”.

INFANCIA EN ESPLUGUES
Para este verano, reconoce que todo el mun-

do lee novelas “para desconectar”, pero él va 

en dirección contraria: “pienso que el verano 

es perfecto para el ensayo”, ya que “la tran-

quilidad incita a la reflexión”. Recuerda que 

hace dos veranos, en plena pandemia, “uno 

de los éxitos de editorial Diëresis fue ¿Son 

demócratas las abejas?, de dos intelectuales 

del Baix Llobregat: Antonio Fornés y Jesús 

Vila”. También recomendaría La democracia 

en América, el clásico imperecedero de Ale-

xis de Tocqueville.

Para Martos este verano será especial 

porque “tenemos todos tantas ganas de 

viajar después de dos años de confinami-

ento que, sin duda, se van a realizar viajes 

inolvidables. Pero no es imprescindible irse 

muy lejos para vivir experiencias memo-

rables. De los veranos en el Baix Llobregat 

recuerda las tardes en la piscina de Les Mo-

reres en Esplugues, a la que íba todos los 

días de verano con su hermana y amigos. 

Del Baix Llobregat recomendaría al resto 

de catalanes que se acerquen a conocer 

la zona de la Iglesia de Santa Magdalena y 

que, desde allí, se internen por las delicio-

sas callejuelas y caminos hasta el Pont d’Es-

plugues. n 
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Uno de los últimos libros editados 

por José Ángel Martos y que vie-

ne al pelo con el contenido de este 

especial Estiu al Baix 2022 Next Llobregat 

centrado en los tesoros de la naturaleza de 

nuestra comarca, es “Aire. El cómic”, una 

historia clásica y visualmente subyugan-

te, protagonizada por Ane, que vive en las 

montañas los mejores momentos de su 

juventud hasta que, al llegar a la madu-

rez, deberá enfrentarse a cambios que no 

siempre le gustan. Se trata de un original 

cómic escrito por el montañero Juanjo Gar-

bizu, célebre autor de los bestsellers Mon-

terapia y Slow Mountain, y dibujado por el 

ilustrador César Llaguno, especializado en 

temas relacionados con la montaña y el al-

pinismo. El libro ha contado también con la 

colaboración gráfica del reconocido colo-

rista Felipe H. Navarro.

El libro versa sobre la historia de Ane y 

de cómo descubre en su juventud la pasión 

por las montañas. Junto a su amigo Erik, vi-

virá en ellas experiencias que conformarán 

su personalidad. Pero con el paso del tiem-

po verá cómo, en un mundo demasiado 

acelerado, la paz de los caminos y sendas 

queda alterada también por el consumis-

mo, la tecnología y la competitividad. 

A través de las páginas de AIRE, el lec-

tor acompañará a Ane y a sus amigos por 

muchos de los entornos y situaciones más 

habituales en la práctica del montañismo, 

De esta forma seremos testigos del signi-

ficado y el simbolismo que tiene subir en-

cordados o emprender la primera ascen-

sión en solitario, así como sentir el valor de 

pequeños grandes momentos como gritar 

al eco, respirar el olor del bosque después 

de la lluvia o ver un mar de nubes a nues-

tros pies desde una cima. Y también acom-

pañaremos a Ane en sus viajes al Himalaya 

o el Kilimanjaro. 

AIRE es una declaración de 
amor a la montaña 

AIRE es una declaración de amor a la 

montaña, una evocación visual de la gran-

diosidad de sus espacios y de su capacidad 

inspiradora para situarnos ante lo esencial 

de la vida. También es un intento de conci-

enciar sobre la necesidad de conservar las 

montañas en su pureza
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“Soc una investigadora de la conducta huma-

na partint de la meva pròpia. Observo al del 

costat, em fico al seu pensament i intento es-

brinar com i perquè cadascú reacciona d´u-

na determinada manera davant d´un mateix 

fet. És la meva manera de construir personat-

ges potents, identificables i realistes.” La No-

elia Terrón (Viladecans, 1973) es defineix com 

una dona “independent i autònoma, que es 

qüestiona absolutament tot”. Graduada com 

a Terapeuta de Reiki i exercint com a com-

munity manager, sempre ha mostrat inclina-

ció per l’escriptura, publicant des de la seva 

joventut microrrelats i poemes en diverses 

revistes. El 2020, però, la intenció de trencar 

amb la rutina la va portar a publicar la seva 

primera novel·la, De espaldas al mar.

Des de ben petita, explica, la seva mare 

va ajudar a alimentar aquesta passió per la 

amBAIXadora

NOELIA TERRÓN
community manager i promotora 
del curs ‘La escritura como terapia’

“M’encanten les 
persones i les 
situacions que 
em fan pensar i 
aporten un altre 
punt de vista 
sobre el que 
està formalment 
acceptat”

literatura, un desig que el seu tiet potencia-

ria mitjançant una guia pels grans autors es-

panyols, llatinoamericans i nord-americans, i 

que el seu professor de literatura de l’institut 

acabaria consolidant. Així ho ha plasmat en 

diversos relats de temàtica femenina, eròti-

ca i reflexiva, que ha publicat, entre d’altres, 

a la revista ExPERPENTO. Com a veïna de 

Gavà, la Noelia Terrón participa en el grup 

‘Tertúlia Literària’, dins l’Associació de veïns 

D’Ausiàs March de Gavà, que busca fomen-

tar l’acompanyament cap als autors locals i 

potenciar l’apropament cap a la cultura des 

de totes les capes de la societat. D’altra ban-

da, organitza el club de lectura online ‘Muje-

res que cuentan’, obert a tothom.

L’autora, com a Mestra de Reiki, impar-

teix també un curs online d’escriptura tera-

pèutica. “Per la meva feina de fa uns anys 

havia de parlar molt amb les meves clientes 

i em vaig adonar del poder de la paraula es-

Observo al del 
costat, em fico al seu 
pensament i intento 
esbrinar com i perquè 
cadascú reacciona 
d´una determinada 
manera davant d´un 
mateix fet, és la meva 
manera de construir 
personatges potents, 
identificables i 
realistes”

Com a terapeuta de 
Reiki, imparteix un 
curs online d’escriptura 
terapèutica, 
on es potencia 
l’autoconeixement i es 
tracten temes com la 
resiliència

per PATTI ELIAS
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crita com a teràpia de sanació. Jo ja havia 

fet algun curs a nivell personal i reconeixia 

la seva validesa. Així que les vaig animar a 

escriure, amb unes pautes, i amb el temps 

vaig crear el curs ‘La escritura como te-

rapia’”. Aquest, doncs, consta de diversos 

mòduls on es potencia l’autoconeixement i 

es tracten temes com les creences que ens 

limiten o la resiliència. “Està obert a qualse-

vol dona, sigui quina sigui la seva circums-

tància personal i les seves necessitats, lite-

ràries o no”, assenyala.

LA INTROVERSIÓ COM A ESSENCIAL
La Noelia Terrón presenta un estil directe, 

clar i actual. “M´agrada presentar uns per-

sonatges nus i descriure les situacions en 

detall, però amb espai suficient perquè el 

lector imagini sense estar condicionat.” 

Dins la seva prosa hi ha poesia, el que fa 

que sigui una lectura amena, que no oblida 

“la bellesa de les paraules i de les emocions 

que les vesteixen”. Tal i com afirma, l’evo-

lució i el canvi són part intrínseca del fet 

d’escriure, i estan subjectes al propi autor, a 

les influències del company i de l’escriptor 

consagrat, al llenguatge i a altres estímuls 

externs com poden ser el cinema o la mú-

sica. Quan l’autor canvia, inevitablement 

ho fa el seu estil, però sempre mantenint la 

seva essència.

“M’encanten les persones i les situacions 

que em fan pensar i aporten un altre punt 

de vista sobre el que està formalment ac-

ceptat”. A l’autora l’inspira la gent, la seva 

forma de viure i entendre la vida, aquells 

pensaments que mouen el món. “M´inspi-

ra un matí, una nit. Una mà desconeguda 

que fa una carícia al mig d´una situació 

caòtica, una mirada buida que està plena 

d´experiències quan te la trobes al metro. 

Una cançó que escoltes sense voler quan 

L’autora ha publicat 
diversos microrrelats i 
poemes, participa en el 
grup ‘Tertúlia Literària’ 
dins l’Associació de 
veïns D’Ausiàs March 
de Gavà i dirigeix el 
club de lectura online 
‘Mujeres que cuentan’

“M´agrada presentar 
uns personatges nus i 
descriure les situacions 
en detall, però amb 
espai suficient perquè 
el lector imagini sense 
estar condicionat” 
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la necessites. Un cafè parlant amb el cam-

brer de sempre”. Per a escriure, necessita 

només dues coses: una habitació amb una 

finestra, i un ambient on el silenci pugui 

conviure amb o sense música. No té cap 

lloc preferit per se, però assegura que els 

despatxos i els espais convencionals no són 

el seu millor aliat.

‘DE ESPALDAS AL MAR’
De espaldas al mar (2020) és una novel·la 

intimista i introspectiva, on la protagonista 

es despulla per a conèixer-se. “És un viatge 

interior que moltes dones fem, a vegades 

sense ser conscients. D´altres vegades, 

abocades per la disconformitat amb les re-

gles socials, familiars” explica la Noelia Ter-

rón. La novel·la està enfocada en la Magalí, 

una dona que trenca amb la seva vida ante-

rior i s’enfronta a les seves inseguretats. Ho 

fa arrel de les experiències que viurà amb 

les seves noves veïnes, una senyora gran 

que es diu Paquita i la seva cuidadora. La 

narració, doncs, transcorre al llarg de tres 

històries paral·leles: la principal, que es viu a 

l’actualitat amb la protagonista; la de la Pa-

quita, a la època de la postguerra; i la de la 

Yolanda, una ucraïnesa que també formarà 

part de tota aquesta xarxa.

“La novel·la parla de relacions d´amis-

tat, de sexualitat sense repressió, de rela-

cions de parella des de la llibertat, de la 

contradicció entre desitjar una cosa i fer 

el correcte o no, i dels abusos que patim 

certes dones independentment del nivell 

social”. L’autora, que no consumeix litera-

tura romàntica ni eròtica, considera que 

aquest tipus de novel·la en l’actualitat “es 

queda en el superficial, amb narracions 

més tocant a lo fantàstic que a la realitat”. 

“Parlen de relacions que segueixen sent 

monògames, on les infidelitats segueixen 

sent “dolentes” i el tractament de les rela-

cions és des de la perspectiva socialment 

establerta”, reflexiona l’autora. En aquest 

sentit, “alimenten expectatives que a la 

vida actual són dif ícils d´aconseguir i amb 

estereotips que segueixen fent molt mal 

M’inspira un matí, 
una nit, una mà 
desconeguda que 
fa una carícia al 
mig d´una situació 
caòtica, una mirada 
buida que està plena 
d´experiències quan te 
la trobes al metro”

De espaldas al mar 
(2020) és la primera 
novel·la de l’autora, 
un relat de caràcter 
intimista i introspectiu 
que parla de sexualitat 
sense repressió i de 
la contradicció entre 
desitjar una cosa i fer 
el correcte 

a la dona i a les relacions, encara que es 

vesteixin d’una suposada reivindicació fe-

minista”. 

La Noelia Terrón va començar a escriure 

la obra l’any 2013, tot i que no va estar enlles-

tida fins el 2019, quan va quedar guardada 

“al calaix dels somnis que algun dia es com-

plirien”. Fins ara, la seva intenció mai havia 

estat publicar. Amb l’esclat de la pandèmia, 

però, l’autora es va trobar amb una situació 

desconcertant, on el confinament i teletre-

ball van aparèixer com un tarannà realment 

desmotivant. Va ser així com, en un intent 

per recuperar la il·lusió, va començar a en-

viar el manuscrit a diverses editorials d’au-

to-publicació, el que acabaria donant llum 

a la seva obra al desembre de 2020. “Per mi 

era un experiment, que, de moment, ha si-

gut molt enriquidor”, expressa.

UNA PROJECCIÓ ENCORATJADORA
Ara mateix, l’autora té entre mans la cor-
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recció de la seva segona novel·la, Deja que 

arda, que té intenció de publicar aquest 

any. Avança també que està elaborant un 

tercer llibre, que és possible que deixi en 

‘stand by’, doncs els seus lectors han posat 

sobre la taula el desig de conèixer la segona 

part de De espaldas al mar. D’altra banda, 

continuarà escrivint relats, que usualment 

publica a la seva web ‘Esperando Abril Es-

critora’, i de cara a l’octubre, està organit-

zant una Fira del Llibre a Lleida junt amb 

escriptors de tota Espanya. Aprofundint en 

les seves expectatives, expressa que som-

nia amb poder viure d’aquesta passió que 

l’ha acompanyat des de petita. Tot i així, 

es mostra molt satisfeta amb el que ha 

aconseguit. “Les millors mencions les fan 

el meus lectors amb les seves ressenyes a 

Amazon o xarxes socials i és el que, ara per 

ara, em fa feliç”.

Pel que fa als seus referents en la lite-

ratura, que en són diversos, es decanta in-

dubtablement per Javier Marías, tota una 

figura en la llengua espanyola. De tots els 

llibres que ha rellegit, però, en destaca La 

insuportable levedad del ser de Kundera, El 

amor, las mujeres y la vida de Benedetti, 

i actualment, Rayuela de Cortázar. I per a 

llegir aquest estiu, recomana especialment 

l’obra de companys novells, com Las ceni-

zas de Marta de Xavier Aznar. D’altra ban-

da, suggereix llegir La ridícula idea de no 

volver a verte de Rosa Montero, En esta 

noche, en este mundo de Alejandra Pizar-

nik i Tots els poemes (1975-2017) de Joan 

Margarit. n 

És un viatge interior 
que moltes dones fem, 
a vegades sense ser 
conscients; d´altres 
vegades, abocades 
per la disconformitat 
amb les regles socials, 
familiars” 

L’autora considera 
que la literatura 
romàntica i eròtica de 
l’actualitat “alimenta 
expectatives que a 
la vida actual són 
difícils d´aconseguir, 
amb estereotips que 
segueixen fent molt 
mal a la dona i a les 
relacions, encara que 
es vesteixin d’una 
suposada reivindicació 
feminista”

La Noelia Terrón té 
entre mans la correcció 
de la seva segona 
novel·la, Deja que 
arda, i està elaborant 
un tercer llibre, que 
podria desembocar en 
la segona part de De 
espaldas al mar 

Per a llegir aquest 
estiu, recomana 
especialment l’obra del 
seu company Xavier 
Aznar, Las cenizas de 
Marta 
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“Les meves fonts d’inspiració no només 

són gràfiques, també literàries i musicals, 

i tenen més a veure amb una manera de 

veure les coses i entendre-les que amb una 

manera de fer-les. Per a mi la tècnica és se-

cundària.” L’Oriol Malet (Martorell, 1975) és 

il·lustrador de premsa, editorial i de còmic 

no-ficció, i director de l’editorial Comane-

gra Còmics. Resident a Esparreguera, ha 

il·lustrat mig centenar de llibres, i actual-

ment col·labora amb La Vanguardia, l’edi-

torial Delcourt Paris i el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona (CCCB).

L’autor es caracteritza, entre d’altres, per 

la seva “curiositat sense límits, la tendència 

a divagar, la incapacitat per concretar, i l’al-

lèrgia per les generalitzacions i els estereo-

tips”. Per a ell, l’ambient de treball idoni ha 

de ser de certa dificultat i austeritat, doncs 

amBAIXador

ORIOL MALET 
il·lustrador d’Esparreguera i director 
de l’editorial Comanegra Còmics

“Durant els 
darrers anys és 
quan la meva obra 
es desenvolupa 
plenament,  
i puc ser més 
autor, jo mateix”

assegura que si disposa de tot el temps del 

món i totes les comoditats, la creativitat se 

l’adorm. Per això, en el seu dia a dia com a 

pare compromès, amb dues filles de 10 i 7 

anys, l’escassedat de temps i unes metodo-

logies autoimposades són la forma òptima 

per a desenvolupar-se com a artista. “Si em 

diuen que faci el que vulgui i com vulgui em 

perdo en llimb, cosa que m’encanta perquè 

és el que millor se’m dona, però mataria de 

gana tota la meva família si fos així”, assevera.

APRENENTATGE D’ACTITUD I CONCEPTES 
Captivat per la il·lustració des que tenia ús 

de raó, considera que l’autodidactisme és 

el tret majoritari en la seva formació. Els 

primers indicis de tècnica, explica, els va 

adquirir a l’Escola d’Art i Disseny Serra i 

Abella d’Hospitalet, que més tard va com-

plementar amb els estudis a la Facultat de 

Belles Arts de la UB, tot impulsat per una 

Les meves fonts 
d’inspiració no només 
són gràfiques, també 
literàries i musicals, i 
tenen més a veure amb 
una manera de veure 
les coses i entendre-les 
que amb una manera 
de fer-les” 

L’autor es caracteritza, 
entre d’altres, per la 
seva “curiositat sense 
límits, la tendència a 
divagar, la incapacitat 
per concretar, i 
l’al·lèrgia per les 
generalitzacions i els 
estereotips”

Foto: Joel Codina 

per PATTI ELIAS
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En el seu dia a dia com 
a pare compromès, 
l’escassedat de temps 
i unes metodologies 
autoimposades són 
la forma òptima per a 
desenvolupar la seva 
creativitat

El seu últim treball, 
el còmic d’assaig Un 
món d’art brut (2021), 
ha sigut l’obra que l’ha 
estrenat com a autor

època en què el dibuix figuratiu estava mal 

vist. Tot i així, recalca que de qui realment 

considera haver après és del professor Llu-

ís Rodríguez, de l’Escola d’Art municipal de 

Martorell, que li va brindar un important 

“aprenentatge d’actitud i conceptes”. 

No va ser fins el 2005 que l’autor va de-

cidir dedicar-se de manera professional a 

la il·lustració. “Ho vaig fer de forma sobtada 

després de 30 anys d’inseguretats, i va fun-

cionar des del minut zero”. Els seus treballs 

més personals, assenyala, es caracteritzen 

per un estil de línia molt orgànica i expres-

siva, amb tendència cap al grotesc i un ús 

simbòlic del color. No obstant, el conjunt 

del seu treball es defineix per un “tret multi 

estilístic”, atribut que, com afirma, el va per-

metre fer del dibuix el seu modus vivendi. 

ESTIL CARACTERÍSTIC
Tot i aquesta versatilitat, l’Oriol Malet té 

una firma pròpia. “La gent que em segueix 

identifica de forma sorprenent quan un 

treball és meu, per molt que sigui d’un estil 

molt diferent al de la resta”. Les seves fonts 

d’inspiració, tal i com apunta, són més aviat 

generals i poc concretes, i provenen d’una 

diversitat d’estímuls. “Per exemple, en el 

meu darrer treball per a l’exposició ‘Tos-

quelles’ del CCCB, vaig inspirar-me direc-

tament en una pintura del meu sogre, un 

home de 92 anys que sempre ha dibuixat 

de forma absolutament amateur”.

La seva feina com a il·lustrador l’obliga a 

reinventar-se de manera constant. Per a ell, 

però, no suposa cap inconvenient, doncs el 

defineix una “tossuderia innata” per a fer les 

coses segons la seva convicció i de manera 

diferent en cada projecte, tant professional 

com de vida. En la seva trajectòria ha rebut 

diversos premis, d’entre ells, el Premi Llan-

ça Òmnium Cultural a la millor il·lustració 

de coberta el 2014, pel llibre BQTP. Tanque 

parèntesi de Martí R. Electrique, la Medalla 

d’Or als 2019 Benjamin Franklin Awards, per 

la novel·la gràfica Mandela i el general de 

John Carlin, i també la Medalla de Plata als 

2019 Independent Publisher Book Awards 

per la mateixa obra. 

“UN MÓN D’ART BRUT”, DARRER TREBALL
El seu últim treball ha estat Un món d’art 

brut (2021), publicat en català, castellà i fran-

cès, amb el que s’ha estrenat com a autor. Es 

tracta d’un còmic d’assaig i de no-ficció que 

té com a finalitat descobrir el món de l’Art 
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Les seves obres més personals 
es defineixen per un estil de línia 
orgànica i expressiva, amb tendència 
cap al grotesc i un ús simbòlic del 
color, però assegura que el seu 
treball té un “tret multi estilístic”
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Brut al gran públic. Aquesta tendència, tam-

bé anomenada ‘outsider art’, és “l’art dels 

no artistes, de la gent que no ha tingut cap 

mena de formació artística, i que sovint no li 

interessa exhibir-la, ni participar en el món 

de l’art ni en la seva crítica”. “Ells creen d’una 

forma compulsiva, sovint després de tota 

una vida molt dura, i converteixen aquesta 

pulsió creativa en una necessitat tan primà-

ria com el menjar o el dormir”. L’Oriol Malet 

assenyala, a més, que en un percentatge 

bastant ampli aquest art és produït en en-

torns de cura per a la salut mental.

Entre les seves darreres obres també 

s’inclou el còmic Mandela i el general (2018), 

que ha estat publicat en deu països. L’autor, 

John Carlin, narra un moment fonamental 

de la història del segle XX, quan Nelson 

Mandela va ser alliberat rere 27 anys d’em-

presonament, una història que es compila 

amb el traç de l’autor esparreguerí. Els seus 

dos últims còmics, manifesta, són per a ell 

unes de les peces més significatives dins el 

seu recorregut. “Durant els darrers anys ja 

puc desenvolupar quasi per complert pro-

jectes que m’interessen o que proposo jo 

mateix, i per tant és quan la meva obra es 

desenvolupa plenament, i puc ser més au-

tor, jo mateix”. 

La il·lustració no ha deixat de créixer en 

els darrers 20 anys, constituint-se com una 

labor molt valorada dins el sector de l’art. 

Una altra cosa, apunta l’Oriol Malet, és el 

prestigi del dibuixant en el context cultural 

general. En aquest àmbit, sí que es consi-

dera al dibuixant com “gent que malviu de 

l’art”, doncs “encara predomina el concepte 

d’artista decimonònic allunyat de la socie-

tat benvista”. 

Ara afirma que ha complert plenament 

les seves expectatives com a artista. “He de-

senvolupat la tasca del desconeixedor que 

es forma en un tema, d’escriptor que fa el 

guió, i d’il·lustrador atípic”, assenyala amb 

satisfacció. Actualment, l’autor està enfocat 

en el còmic periodístic i d’assaig a França, 

Catalunya i Espanya. Per als pròxims mesos, 

té prevista la publicació del seu proper cò-

mic amb John Carlin, així com un llibre amb 

el periodista i guionista Jair Domínguez.

Com a artista, una de les seves figures 

de referència és l’escriptor i músic espa-

nyol Pau Riba. De la mateixa manera, ex-

plica que rellegeix moltíssim, i ho fa es-

pecialment amb La imaginación y el arte 

en la infancia de Vigotsky i La ciutat inter-

rompuda de Julià Guillamon. Per a llegir a 

l’estiu, però, recomana Història de la mú-

sica del segle XX de l’eminent Pau Riba, i 

Tosquelles. Curar les institucions, de Joana 

Masó. n 

L’Oriol Malet ha rebut 
diversos premis per la 
seva trajectòria, d’entre 
ells el Premi Llança 
Òmnium Cultural a 
la millor il·lustració 
de coberta el 2014 i la 
Medalla d’Or als 2019 
Benjamin Franklin 
Awards

Foto: Joel Codina 
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per PATTI ELIAS

“Deia Vicente Aleixandre que la poesia era 

comunicació. I jo desitjo transmetre, co-

municar-li al lector, aquests bocins de vida 

atrapats en els versos”. José Luis García Her-

rera (Esplugues de Llobregat, 1964) sempre 

ha sentit un arrelament per la cultura i les 

seves diverses manifestacions dins la soci-

etat. I essencialment ho ha fet pel gènere 

de la lírica, deixant la seva empremta en 

més d’una trentena d’obres, algunes de les 

quals han estat traduïdes a l’eslovè, euske-

ra, italià, anglés, portuguès i francés. Al llarg 

dels anys, explica, s’ha anat desplaçant cap 

a Montserrat, i ara, resident a Abrera, con-

tinua obrint-se pas amb una remarcable 

trajectòria com a poeta. 

Els seus inicis a la lírica radiquen en la 

seva joventut. Va ser un professor d’EGB 

qui li va transmetre la passió per la lite-

amBAIXador

JOSÉ LUIS 
GARCÍA 
HERRERA
poeta d’Abrera i 
membre dels col·lectius 
locals Abrecedaris i 
Versikalia

ratura, i en especial, per la poesia. “Va ser 

als 18 anys, quan vaig arreplegar un gra-

pat de poemes per fer un llibre, que vaig 

adonar-me que aquesta passió, o malaltia, 

m’acompanyaria per sempre”. La seva ex-

periència està molt vinculada a Sant An-

dreu de la Barca, on va residir durant molts 

anys. Allà va formar part de Radio Studio 

79 i de diverses iniciatives culturals. D’en-

tre aquestes, va ser l’impulsor del Certa-

men Literari Ciutat de Sant Andreu de la 

Barca el 1999, on exerceix actualment com 

a president del seu jurat. També ha estat 

membre de la Junta Directiva de la Acade-

mia Iberoamericana de Poesia a Barcelo-

na del 1990 al 1994, i director de la revista 

‘El juglar y la luna’. Ara col·labora amb els 

grups d’escriptors locals Abrecedaris i Ver-

sikalia, des d’on s’homenatja a grans lite-

rats i es tracta de donar a conèixer el tre-

ball dels autors d’Abrera.

José Luis García 
Herrera va ser 
l’impulsor del 
Certamen Literari 
Ciutat de Sant Andreu 
de la Barca el 1999, 
del qual exerceix 
com a president del 
seu jurat, així com 
ha estat membre de 
la Junta Directiva 
de la Academia 
Iberoamericana de 
Poesia a Barcelona del 
1990 al 1994 

“Per mi, 
escriure és 
gairebé tan 
necessari 
com respirar”
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“Va ser als 18 anys, 
quan vaig arreplegar un 
grapat de poemes per 
fer un llibre, que vaig 
adonar-me que aquesta 
passió, o malaltia, 
m’acompanyaria per 
sempre”

Actualment, col·labora 
amb els col·lectius locals 
Abrecedaris i Versikalia, 
des d’on s’homenatja a 
grans literats i es tracta 
de donar a conèixer 
el treball dels autors 
d’Abrera

“No he complit les 
meves expectatives 
perquè encara tinc 
pendent escriure el 
meu millor llibre, i 
per arribar-hi, he de 
continuar escrivint”

UNA NECESSITAT INDEFUGIBLE
“Per a mi, escriure és gairebé tan necessari 

com respirar”, afirma. L’autor, que assenya-

la la timidesa com el seu principal tret, ha 

dedicat obres senceres a amics, poetes i 

companys de feina, però confessa que mai 

ha utilitzat la poesia per a seduir. “Vaig es-

criure el llibre de poesia amorosa El recin-

to del fuego (2008), però la persona a qui 

estava dedicat ja estava seduïda. O ella em 

va seduir a mi”. Quan escriu, les seves fonts 

d’inspiració són múltiples i heterogènies. El 

pas del temps, la mort, l’amor, la infantesa i 

l’enyorança són els pilars dels seu poemes. 

Però els viatges i les ciutats també són mo-

tiu d’inspiració: “Així, ciutats i països com 

Venècia, Praga, Anglaterra, Noruega i Escò-

cia, han deixat petjades en els meus llibres”. 

Quan l’autor treballa en els seus poe-

mes, ho fa al seu escriptori i de nit, el que 

constitueix per a ell un ambient idoni. Tot i 

així, la necessitat de plasmar les seves pa-

raules al paper és gairebé primària, mos-

trant gran adaptabilitat per a fer-ho en am-

bients més abruptes. “En una època en la 

qual hi vaig viatjar molt, escrivia als hotels, 

cafeteries, avions, trens... Així que, quan es-

tava sol a les nits, o tenia estones de llarga 

espera, aprofitava per escriure”. D’aquell 

període, de fet, n’extreu La solitud (2012), 

on fa un repàs per aquesta emoció sorgida 

del viatger en exili.

UN VIATGE PER LA SEVA OBRA
De les seves obres, la més significativa per a 

ell és Lágrimas de rojo niebla (1990), amb la 

qual va guanyar el Premi Vila de Martorell. 

Aquest va ser el seu primer llibre, l’inici de 

tot. “Fins a aquell moment ni tan sols havia 

publicat un poema. Per tant, guanyar un 

premi i tenir, temps després, el llibre a la mà, 

va ser com una mena de somni fet realitat”. 

Ara, El somrís trist de Sylvia Plath (2021) és 

l’última obra presentada. En aquesta, el po-

eta fa un homenatge a l’autora nord-ameri-

cana homònima, recorrent els principals 

trets de la seva vida i obra, fins arribar al trà-

gic moment del seu suïcidi. “Era una poeta 

molt prometedora que va morir massa jove. 

Sempre dic que, si la lectura de El somrís 

trist de Sylvia Plath serveix perquè algun 

lector s’acosti a la seva poesia, ja haurà val-

gut la pena escriure’l”.

El poeta ha anat desenvolupant la seva 

obra tot adaptant-se al pas del temps. “Vaig 

començar fent una poesia propera al surre-

alisme. Anys més tard, amb la lectura dels 

poetes de la generació del 50, una poesia 

més social. Va ser més culturalista quan 

va ser el torn dels “novíssims” o de poetes 

del 70. I després, amb els anys, he anat 

carregant els meus poemes d’idees més 

filosòfiques i reflexives”. Actualment, però, 

la seva poesia persegueix un punt visual i 

molt narratiu, enfocat en emocions inte-

riors. “Miro que, quan es fa la lectura d’un 

poema, tinguis la sensació d’estar davant 

d’una imatge, d’una fotografia, de captar 

un instant del passat”. Com el temps, els 

seus referents poètics també canvien, i ara, 

assegura, recorre freqüentment a les lectu-

res de Joan Margarit.

Al llarg de la seva trajectòria, l’autor 

ha guanyat nombrosos premis. D’entre 
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aquests, en destaca el premi Blas de Otero 

de Majadahonda, el premi Ciutat d’Elx, el 

premi Miguel Hernández d’Oriola (Valèn-

cia) i el premi Francisco Brines d’Oliva. Tot 

mirant enrere, assegura que se sent realit-

zat com a escriptor, però ho fa sense deixar 

de tocar de peus a terra. “He pogut dedi-

car-me a escriure, a cultivar aquesta íntima 

passió. I, quan ho faig, per sobre de qualse-

vol altra consideració, em sento escriptor. 

I no, no he complit les meves expectatives 

perquè encara tinc pendent escriure el 

meu millor llibre. I per arribar-hi, he de con-

tinuar escrivint.”

PROJECTES I PERSPECTIVES
Tal i com assenyala, escriure és la seva pro-

jecció per als pròxims mesos. En aquest 

sentit, anuncia que té previst la publicació 

d’un nou llibre, ‘Hoste de l’oblit’, a principis 

de l’any vinent. També té entre mans aca-

bar d’enllestir un llibre inspirat en la poeta 

argentina Alejandra Pizarnik, i, sobretot, 

seguir amb el seu tarannà com a poeta, 

participant en diverses activitats culturals. 

Fent referència a la poesia de l’actualitat, 

l’autor abrerenc pensa que amb l’aparició 

de les xarxes socials, és més difícil mante-

nir-se al dia de les novetats i les noves veus, 

i sobretot per a “estriar el gra de la palla”. 

D’altra banda, troba que la poesia s’escriu 

ara d’una manera molt directa i poc artifi-

ciosa, assimilant-se en ocasions al gènere 

de l’aforisme. “De vegades, tinc la sensació 

que alguns poemes són aforismes envol-

tats d’una expressió poètica. És a dir, que 

el poema és una justificació per arribar als 

dos últims versos”.

Pel que fa a les seves preferències li-

teràries, l’autor troba comoditat en tots 

els gèneres de la lírica. Assenyala que ha 

rellegit moltes obres, però si n’ha de triar 

una, es decanta per Casa de misericòrdia 

de Joan Margarit. D’altra banda, també el 

captiven els llibres de memòries, d’escrip-

tors i de músics. En narrativa, explica que 

ha rellegit El nom de la rosa d’Umberto 

Eco, i Els pilars de la Terra de Ken Follett. 

De les seves recomanacions de lectures 

per a l’estiu, apunta al seu llibre, El somrís 

trist de Sylvia Plath. I per a seguir amb po-

esia, suggereix llegir A través de Glòria Coll 

Domingo i La llum del cartògraf de Carles 

Sanuy. De narrativa, assenyala Garbo parla 

de Roser Caminals, Suburbis del paradís 

de Silvestre Vilaplana, i qualsevol llibre de 

l’Almudena Grandes. n 

La seva primera obra 
i la més significativa 
va ser Lágrimas de 
rojo niebla (1990), amb 
la qual va guanyar el 
Premi Vila de Martorell

El somrís trist de Sylvia 
Plath (2021) és la seva 
darrera obra, on el 
poeta fa un homenatge 
a l’autora nord-
americana homònima

Per a llegir aquest 
estiu, recomana entre 
d’altres el llibre de 
poesia A través de 
Glòria Coll Domingo, o 
la novel·la Garbo parla 
de Roser Caminals

Els pilars dels seus 
poemes són el pas 
del temps, la mort, 
l’amor, la infantesa 
i l’enyorança, però 
també les ciutats i 
països com Venècia, 
Praga, Anglaterra o 
Escòcia 
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Viladecans
som poble, soc ciutat.

TENIM
UNES PLATGES

LA MAR
D’ACTIVES!

HEM PROGRAMAT DIFERENTS ACTIVITATS 
PER GAUDIR-LES ENCARA MÉS: 
TALLERS DE SOCORRISME, 
DE NATURA O ESPORTIUS

TOTS ELS SERVEIS PER VIURE VILADECANS!

VILADECANS.CAT/PLATJA
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Alberto Valle és de Barcelona, de família ita-

liana. Té quaranta i escaig i es guanya la vida 

a una agència de comunicació, si bé segueix 

dedicant-se, en el seu temps lliure, a escriure 

articles i llibres i a fer ràdio. Ha estat involu-

crat en moltes iniciatives lligades a la músi-

ca negra, Soul, Jazz, Blues, etcètera. És autor, 

sota el pseudònim de Pascual Ulpiano, dels 

cinc volums de la sèrie Palop, i amb el seu 

nom té signat “Soy la venganza de un hom-

bre muerto” del 2019, amb el que va guanyar 

el premi Vila Real de Narrativa, el relat “No llo-

res por mí cuando me haya ido”, amb el que 

va guanyar es Castell de Canyelles i “Todos 

habían dejado de bailar” que sortirà al no-

vembre editat per Roca Editorial i amb el que 

ha guanyat el 16è Premi L’H Confidencial.

L’Albert es va iniciar en l’activitat d’expli-

car històries de nen, “intentant dibuixar cò-

amBAIXador

ALBERTO VALLE
periodista i escriptor, 
guanyador enguany del 
premi L’H Confidencial 
de novel·la negra

“De la pandèmia no n’hem sortit 
millors, com vaticinaven alguns; 
n’hem sortit igual d’imbècils”

mics abominables”, recorda. Reconeix que 

“la veritat és que, des que tinc memòria, 

sempre m’ha agradat explicar històries. I que 

me les expliquin, clar”. De caràcter “bastant 

obsessiu”, assegura no creure que es pugi 

treballar en quelcom com ara un llibre sens 

un mínim d’obsessió cap al que s’està fent.

Perquè un llibre sigui interesant, creu 

que “depèn del moment i el que pugui 

dir ara no valgui per sempre, però a grans 

trets diria que ha d’explicar una història que 

m’atrapi i interessi, que la seva lectura ha 

de resultar-me àgil i amb bon ritme, que 

(en cas dels llibres de ficció) m’ho haig de 

creure. La veritat és que llegeixo molt en 

funció del que escric, així que a vegades 

em calço totxos amb l’únic propòsit de do-

cumentar-me”.

Apart del llibre “Todos habían dejado de 

bailar”, amb el que ha guanyat el Premi de 

Novel·la Negra LH Confidencial, el llibre que 

Para leer este verano 
escogerá entre los 
libros escritos por 
corresponsales que 
hayan cubierto la 
Guerra de Ucrania: 
“muchos periodistas 
se han volcado en 
ese conflicto, algunos 
dejándose la vida 
y merecen que los 
leamos atentamente”

per J. C. V.
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A “Soy la venganza de 
un hombre muerto” 
hi surt Sant Boi i la 
seva pionera escena 
Punk dels primers anys 
80, amb un concert 
d’Último Resorte

A la novel.la 
guanyadora “Todos 
habían dejado de 
bailar” repesca la 
memòria del “Patata”, 
un ex boxejador 
i delinqüent de 
Collblanc, que surt com 
“el Rubio”

més satisfaccions li han donat en escriure’l 

és “Soy la venganza de un hombre muerto”, 

en el que va destinar molta feina, temps i 

també ganes. En aquests moments, Valle 

està en la fase de “tanteig” d’un nou llibre, 

començant a documentar-se, “sense com-

promís i amb la calma”, però s’estima no dir 

res més. El que sí assegura és que es limita 

a intentar escriure coses que a “m’agradari-

en com a lector”.

TRAMA BASADA EN EL CRIM DELS 
EXISTENCIALISTES
“Todos habían dejado de bailar” és un lli-

bre amb el qual Alberto Valle s’ho ha pas-

sat molt bé, i, de moment, els lectors que 

ha tingut diuen el mateix, que han passat 

una bona estona amb una història molt 

barcelonina plena de Jazz, bandes juvenils, 

infrahistòria i sordidesa de raval. Com a lec-

tor, n’hagués gaudit. La història d’aquesta 

novel·la negra es basa molt en allò que es va 

donar a conèixer com el “Crim dels Existen-

cialistes”, comès a Barcelona al novembre 

de 1962, que va redundar en la mort d’un 

empresari de tulipes del carrer Aragó i dar-

rere del que es trobaven alguns personat-

ges d’aquella incipient escena del Jazz de la 

plaça Real i del primer Jamboree. Però, Al-

berto Valle afirma que “es tracta d’una obra 

de ficció, i no pas d’un assaig periodístic”.

-Sent periodista i escriptor, a l’Albert l’a-

gra da  barrejar dades, història, personatges, 

llocs realment existits, amb ficció. “M’agra-

da barrejar fets verificats, situacions i per-

sonatges inventats i llegendes que sempre 

estan al tall entre la veritat i la imaginació 

col·lectiva”. Avança que “per suposat!” ubi-

caria les seves obres en escenaris del Baix 

Llobregat. De fet, a “Soy la venganza de un 

hombre muerto” hi surt Sant Boi i la seva 

pionera escena Punk dels primers anys 80, 

amb un concert d’Último Resorte. I a “To-

dos habían dejado de bailar” repesca la 

memòria del “Patata”, un ex boxejador i de-

linqüent de Collblanc que manlleva a l’amic 

Carles Armengol, que parla d’aquest perso-

natge –referint-se a ell com “El Rubio”—al 

seu magnífic i molt recomanable “Collado: 

la maldición de una casa de comidas”. 

Del Baix i l’Hospitalet, coneix millor Coll-

blanc, perquè hi ha treballat recentment 
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per una bona temporada. També ha treba-

llat i visitat sovint Castelldefels i Sant Boi i 

conec el Prat, Viladecans, Esplugues i Coll-

bató. De L’Hospitalet diu que té dos de les 

millors biblioteques de Catalunya: La Bòbila 

i Tecla Sala, i que, a més, “l’entrepà de baca-

llà amb pebrots verds del Neme, al mercat 

de Collblanc, és una obra monumental i 

ineludible de la gastronomia local”.

PLAER QUE VAL LA PENA EXPERIMENTAR
Per millorar la lectura entre la població, l’Al-

berto Valle creu que s’ha de tractar de fer 

entendre que, llegint, hom s’ho passa cada 

cop millor. “Que és quelcom que al principi, 

potser, per a qui no hi està massa acostu-

mat, costa una mica, però després, segons 

vas agafant soltesa, et regala moments d’ab-

solut plaer. I és un plaer diferent respecte al 

que et pot proporcionar una sèrie o una pel-

lícula, i que val la pena experimentar”.

Malauradament, l’autor pensa que en 

aquest país no creu que es pugui parlar de 

veritable promoció de la cultura. “Aquesta, 

ni tan sols és percebuda com una indústria 

amb un impacte en el PIB” i “el treballador 

cultural més respectat és el de perfil fun-

cionarial, i fins i tot en aquest àmbit molts 

dels gestors culturals més brillants són més 

que res militants”. Creu que falta, abans de 

res, canviar el xip i començar a conside-

rar que el que fan un músic, un actor, un 

escriptor o un pintor és una feina i no un 

passatemps. I que aquesta feina mereix un 

mínim respecte professional. “La veritat és 

que pensava que, després de la pandèmia, 

havent-nos menjat dos anys pràcticament 

confinats, sense gairebé poder sortir de 

casa, sense poder-nos sostreure de les pa-

rets de casa, col·lectivament s’acabaria per 

reconèixer el valor de tots aquells que ens 

van ajudar a evadir-nos amb les seves can-

çons, els seus llibres, els seus relats, els seus 

còmics, les seves arts figuratives, les seves 

sèries i pel·lícules… Però no. En aquest sentit 

no n’hem sortit millors, com vaticinaven al-

guns. N’hem sortit igual d’imbècils”.

PREFERÈNCIA PER LA NOVEL.LA NEGRA I 
HISTÒRICA
Com a escriptor, l’Alberto Valle gaudeix més 

amb la novel·la negra i històrica. D’una ban-

da, “la històrica, per lo bé que m’ho passo 

documentant-me i estudiant l’assumpte, 

bussejant en llibres, revistes, pel·lícules, 

cançons. Tractant de conèixer persones 

que van viure el moment i lloc i que m’expli-

quin les seves històries, les seves anècdotes, 

No m’interessa una 
narrativa de bons i 
dolents, de blanc i 
negre; no m’interessen 
les històries que 
jutgen moralment 
als seus personatges. 
Això, en tot cas, ha de 
correspondre al lector” 

L’Hospitalet té dos de 
les millors biblioteques 
de Catalunya: La Bòbila 
i Tecla Sala, i “l’entrepà 
de bacallà amb pebrots 
verds del Neme, al 
mercat de Collblanc, és 
una obra monumental 
i ineludible de la 
gastronomia local”
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El premi es lliurarà el 5 de noviembre 
a la Biblioteca la Bòbila de L’H
L’escriptor i periodista barceloní Alberto Valle és el guanyador de 

la 16 a edició del Premi de Novel.la Negra L’H confidencial amb 

l’obra  “Todos habían dejado de bailar”.  El lliurament del premi i 

la presentació de l’obra es farà a la Biblioteca la Bòbila el 5 de no-

vembre.

Alberto Valle va néixer a Barcelona l’any 1977 i és autor sota el 

pseudònim de Pascual Ulpiano, de la sèrie Palop; una col.lecció de 

literatura pulp en el seu vessant negre i criminal. Ara fa quatre anys 

va guanyar el Premi de 

Narrativa Ciudad de 

Vila-Real amb  “Soy la 

venganza del hombre 

muerto”  on Barcelona 

és protagonista des del 

1952 al 1991.

Avui dia exerceix 

com a periodista en di-

verses capçaleres com 

a Ruta 66 o The New 

Barcelona Post i orga-

nitza actes lligats a la 

música negra. El jurat del premi està presidit pel regidor de Cul-

tura, David Quirós i integrat pels vocals: Blanca-Rosa Roca, editora 

de Roca Editorial; Llumi Ramos, directora de la Biblioteca la Bòbila; 

Jordi Canal i Alex Martín Escribà, especialistes en novel•la negra; 

Manolo López Poy, coordinador del club de lectura de novel.la ne-

gra de la Biblioteca la Bòbila i Rosa Mora i Jordi de la Riva, lectors 

del club de lectura de la Biblioteca la Bòbila.

El premi està dotat amb 12.000 euros i la publicació de la no-

vel.la i s’ha consolidat com un del més importants de novel.la ne-

gra. L’obra serà editada per Roca Editorial. En aquesta edició s’hi ha 

presentat 162 originals. 

les seves vides. I la novel·la negra perquè, 

precisament, és el gènere que explora en 

la part menys amable de l’ésser humà, de 

nosaltres com a individus i com a animals 

socials”. Pensa que a la novel·la negra no hi 

ha bons i dolents, i el personatge que en un 

moment donat assumeix el paper de víc-

tima, també pot ser botxí. “No m’interessa 

una narrativa de bons i dolents, de blanc i 

negre. No m’interessen les històries que jut-

gen moralment als seus personatges. Això, 

en tot cas, ha de correspondre al lector”.

Mentre tingui silenci, absència de dis-

traccions i un cert confort, no es posa molt 

perepunyetes amb un lloc preferit per es-

criure i encara no s’ha posat amb la selecció 

dels llibres que llegirà aquest estiu. Imagi-

na que hi haurà molta lectura relacionada 

amb el que pensa escriure, però, ja avança 

que necessita prendre’s un moment i deci-

dir. “Segurament no ho faré fins a un dia o 

dos abans d’anar-me de vacances”. I reco-

neix que “és altament probable, per ser una 

mena de constant que em sol acompanyar 

en les meves vacances d’estiu, que hi hagi 

algun títol de Sajalín i alguna novel·la de 

Marc Moreno i Paco Gómez Escribano”.

RECOMANACIONS PER L’ESTIU
A la pregunta sobre el seu autor preferit o 

de referència, respon que seria injust i molt 

reductiu citar-ne només un. “La part bonica 

de l’assumpte és, precisament, la pluralitat 

de veus, talents i punts de vista. Per què 

quedar-se només amb un?”, afegeix. Sobre 

rellegir, reconeix que gairebé només relle-

geix ”allò que em serveix per a escriure, a 

nivell de documentació. Sobretot assaig”.

I sobre les lectures que recomana per a 

aquest estiu, a part de l’esmentat “Collado” 

de Carles Armengol, “he passat una bona 

estona amb “Cleo”, un curiós pulp distòpic 

signat per l’Hernán Migoya, amb “La Fada 

Negra” de Xavier Theros, que amenaça 

amb una seqüela en un termini raonable-

ment breu, amb la “Barcelona Fantasma” 

de Ramón de España, amb l’extraordinari 

“El asesino anda suelto” de Paco Villar…” n 

És altament probable 
que a les properes 
vacances d’estiu hi 
hagi algun títol de 
Sajalín i alguna novel·la 
de Marc Moreno i Paco 
Gómez Escribano”

http://Novel.la
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Cornellà inaugura aquest estiu 
dos biblioteques que obren les 
24 hores els 365 dies de l’any

Biblioteca Teresa Pàmies, situada al barri d’Almeda

Biblioteca Clara Campoamor, situada al parc del canal de la Infanta
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A banda de l’oferta lectora i documental 

pròpia d’una biblioteca, els dos equipa-

ments també disposen de sales d’ordina-

dors i connexió wifi per garantir l’accés a les 

noves tecnologies a tota la població. Una 

de les novetats que inclouen els dos nous 

edificis és la incorporació de bucles magnè-

tics als taulells i a les sales polivalents  per 

facilitar l’escolta a les persones que portin 

audiòfons.

La Biblioteca Teresa Pàmies està situada 

al passeig dels Ferrocarrils Catalans, al cos-

tat del Casal d’avis d’Almeda i de l’estació 

de FGC. Té una superfície de 1.100 metres 

quadrats dividits en dues plantes, que dis-

posen d’àrea de diaris i revistes, zona infan-

til i jove, espai multimèdia, serveis de prés-

tec interbibliotecari i accés a internet, wifi 

i impressions. Aquest equipament cultural 

consta de 120 punts de lectura, de consulta 

i d’estudi i tindrà una programació regular 

d’activitats per a tots els públics. La dispo-

sició de l’edifici i la forma de “V” permeten 

una entrada de llum natural a través d’una 

finestra correguda. A banda, les façanes 

tenen lames per a la protecció solar, amb 

la funció d’umbracle o filtre que regula la 

temperatura interior.

La Biblioteca Clara Campoamor està si-

tuada al parc del Canal de la Infanta, al barri 

de Fontsanta-Fatjó, i davant d’una parada 

del TRAM. És un espai de 1.000 m² en una 

sola planta, que se situa per sobre de la cota 

de la plaça d’accés. D’aquesta manera, pos-

sibilita l’existència d’un soterrani amb accés 

a la part baixa del parc. Aquesta disposició 

permet que l’equipament es relacioni amb 

els dos espais exteriors de diferent cota a 

A mitjans de juny han entrat en funcionament dues noves 

biblioteques a Cornellà de Llobregat: la Biblioteca Teresa Pàmies, a 

Almeda, i la Biblioteca Clara Campoamor, a Fontsanta-Fatjó, amb la 

singularitat de que es poden fer servir durant les 24 hores del día 

qualsevol día de l’any amb una aplicación. Antoni Balmón, alcalde de la 

ciutat, creu que amb aquests nous equipamients es consolida l’oferta 

cultural i es reforça la formació i l’ètica

Ambdós equipaments 
tenen aules d’estudi 
obertes les 24 hores, 
els 365 dies l’any, sense 
supervisió humana, 
mitjançant una app 
que permet l’accés al 
recinte

Vestíbul de la biblioteca Teresa 
Pàmies amb grans vidrieres que 
permeten l’entrada de llum natural

Accés al pati esgraonat de la Biblioteca Clara Campoamor
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Cornellà, la Biblioteca Marta Mata i la Bi-

blioteca Sant Ildefons.  Totes elles formen 

part també de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de la Diputació de Barcelona, 

amb qui l’Ajuntament manté un conveni 

de gestió.

Estratègia d’espai públic
Les dues noves instal·lacions tenen cinc de-

nominadors en comú que segueixen l’es-

tratègia de construcció d’espai públic de 

l’AMB:

Innovació tecnològica i alta qualitat 
arquitectònica.  Es tracta d’equipaments 

públics pioners que compten amb espais 

oberts les  24 hores del dia, els 365 dies 

l’any, sense supervisió humana. El sistema 

d’accés es basa en l’aplicació de seguretat 

ciutadana M7: cal descarregar-se l’aplicació 

través d’un pati esgraonat, que potencia la 

connectivitat entre dues comunitats amb 

identitats diferents.

Aquesta biblioteca disposa de 118 punts 

de lectura, té un fons de 9.760 documents i 

consta de servei d’autopréstec i de préstec 

interbibliotecari, àrea infantil i de premsa, 

espai BiblioLab i accés a internet, wifi i im-

pressions.

La posada en marxa de la  Biblioteca 

Teresa Pàmies a Almeda i de la Biblioteca 

Clara Campoamor a Fontsanta-Fatjó  res-

pon a la voluntat de l’Ajuntament de Cor-

nellà de Llobregat d’apropar aquest servei 

a tots els barris de la ciutat i de proporci-

onar una oferta cultural més descentralit-

zada. Totes dues s’integraran a la xarxa de 

biblioteques de Cornellà (XBC), de la qual 

ja formen part la Biblioteca Central de 

El disseny dels 
edificis es basa 
en la integració 
harmònica amb la 
ciutat, polivalència i 
flexibilització d’usos, 
sostenibilitat, cohesió 
social i innovació

Interior de la Biblioteca Teresa Pàmies



219LLEGIRAGUST

i donar-se d’alta al servei d’aules d’estudi. 

Un cop fet aquest pas, l’aplicació facilita un 

codi QR que permet l’accés al recinte.

Integració harmònica amb la ciu-
tat.  Els edificis s’han construït respectant 

l’espai públic i el lloc on estan ubicats. La 

volumetria, la proximitat i la selecció de 

materials varien en funció de la ubicació. 

La Biblioteca Teresa Pàmies respon a un 

teixit urbà més consolidat, amb elements 

que connecten l’edifici amb la plaça, com 

la façana vidriada recoberta per un voladís 

que fa de porxo d’accés i funciona com una 

zona d’acollida a l’exterior. La Biblioteca 

Clara Campoamor és un pavelló integrat 

dins del parc del Canal de la Infanta, amb 

un jardí exterior que dona continuïtat a l’es-

pai verd. 

Polivalència i flexibilització d’usos. Els 

equipaments s’han dissenyat tenint en 

compte l’adequació òptima dels espais per 

fer-hi les activitats pròpies d’una bibliote-

ca, amb una flexibilitat en el funcionament 

que permet oferir usos diferents als espais 

exteriors, com concerts de petit format, 

conferències o tallers. 

Sostenibilitat social i ecològica. Les 

instal·lacions tenen un consum energètic 

gairebé nul gràcies a l’aplicació d’estratègi-

es passives, com la ventilació creuada o el 

control solar. En el cas de la Biblioteca Clara 

Campoamor, l’energia s’obté del terreny a 

través de la geotèrmia. Aquest tipus d’ener-

gia renovable permet tenir un terra radiant 

que pot emetre tant fred com calor.

Cohesió social.  Una de les funcions 

principals és establir un lloc de trobada i re-

lació entre veïns. n 

El cost de les dues 
biblioteques és de 
gairebé 5 milions 
d’euros, finançats per 
l’AMB i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat

Sala interior de la Biblioteca Clara Campoamor
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Després d’haver viscut diversos anys a la 

transitada ciutat de Nova York, Quinn pot 

presumir d’haver trobat l’estabilitat a la 

nostra comarca. No obstant, tal i com va 

assegurar a la periodista María Güell a una 

entrevista a The New Barcelona Post, no tot 

ha estat tan senzill com simplement instal-

lar-se. “Porto vint i cinc anys aquí i no tinc 

res per ensenyar, és una llàstima. Espanya 

és molt difícil per això”, assegura Quinn. 

“Aquí no hi ha mentalitat de comprar art. 

En Lorenzo Quinn, fill del difunt actor de Hollywood Anthony Quinn i la seva segona esposa Iolanda 

Addolori, és un conegut escultor i exactor instal·lat al Baix Llobregat, concretament a la ciutat de 

Castelldefels. Criat entre els Estats Units i Itàlia, ha aconseguit fer d’aquesta ciutat catalana la seva 

zona de confort, on pot gaudir de totes les seves comoditats i desplaçar-se al seu taller al carrer 

Creativitat de Gavà en tan sols 7 minuts. Prop de Barcelona compta amb obres com ‘Gravity’ a 

Fraga, ‘Memorial of Facundo Bacardí i Masso’ a Sitges o l’escultura ‘Dar y Tomar’, cedida al 2013 a 

Castelldefels, el mateix lloc pel que prepara dos escultures més, a demés d’una altra per Gavà.

ES
CU

LT
UR

A Lorenzo Quinn  
treballa 

en noves 
escultures 
per Gavà i 

Castelldefels

Barcelona està morta a nivell artístic”.

Quinn porta anys acostumat a moure’s 

per l’ambient internacional. Amb les seves 

obres d’art sempre ha buscat evadir-se d’un 

monòleg personal i ha volgut centrar-se en 

crear una conversa entre la seva obra i la 

persona que la contempla. Defensa que les 

seves creacions “no busquen l’estètica, sinó 

que tenen un missatge i creen un diàleg”. 

Compta amb diverses escultures a Europa 

i per tot el món, però tot i així destaca que 

Quinn defensa que 
les seves creacions no 
busquen l’estètica, sinó 
que tenen un missatge 
i creen un diàleg
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no ven una obra al nostre país des de 2011. 

“Aquí no entenen que l’art atrau gent (...). 

Tots els meus projectes són fora d’España: 

La Bienal de Venecia, Emirats Àrabs, Ale-

manya, Anglaterra o Estats Units”.

Valoració de l’art
Sigui com sigui, l’escultor advoca per que 

les administracions valorin l’art i comencin 

a apostar per ell. Al seu taller treballa amb 

materials com l’alumini provinent d’Alema-

nya, o el bronce de Romania i admet que 

tenir un equip petit no li ha impedit adap-

tar-se a les necessitats de cada encàrrec. 

A la mateixa entrevista amb Güell, Quinn 

admet que li relaxa molt veure les onades 

de la platja, però que li inspiren els llibres, 

les pel·lícules que veu i les converses que té 

amb la gent. Li encanta passar temps amb 

la seva família i cuidar-se fent esport. “La 

A la platja de Castelldefels 
hi ha exposada una de les 
monumentals escultures 

de Lorenzo Quinn

Lorenzo Quinn 
al costat d’una 

de les seves 
escultures 

exposades a 
Castelldefels

Lorenzo 
Quinn

L’escultor recalca la 
dificultat de vendre art 
al nostre país i espera 
poder seguir nodrint la 
nostra comarca amb 
les seves obres

L’escultor advoca 
per que les 
administracions valorin 
l’art i comencin a 
apostar per ell

situació de Castelldefels és estratègica per-

què agafo molts avions i estic al costat del 

aeroport”, assegura referint-se a tot tràfec 

que comporta la seva feina.

Però no només és artista, sinó que Quinn 

és també un gran defensor de les causes 

socials. “Ara hem d’estar tots amb Ucraï-

na”, recalca. Així doncs es mostra coherent i 

transparent i afegeix que hi ha moltes més 

coses sobre les que es pot parlar, més enllà 

de crear art figuratiu o abstracte. Sobre els 

seus propers projectes a Gavà i Castelldefe-

ls, guarda secretisme i explica que encara 

no pot revelar res.  n 
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Als gens del Baix Llobregat predomina el seu origen agrícola. Al mig de la 
polèmica proposta de la Generalitat d’ampliar la zona d’especial protecció 
per les aus (ZEPA) als terrenys del Delta, els més productius de Catalunya, 
abordem en aquestes pàgines la versió baixllobregatina d’Alcarràs, la 
pel·lícula guanyadora de l’Os d’Or a la darrera Berlinale, perquè aquí com 
a Lleida hi ha la mateixa problemàtica de fons. La proposta de crear un 
“hub” alimentari amb fons europeus i la participació de la UPC per crear un 
Living Lab d’innovació amb Agrotech, nou centre de recerca de tecnología 
agroalimentària al campus de Castelldefels, també està al centre de la 
cultura BIO que causa furor com a tendència, com explica Ángeles Parra, 
presidenta de l’Associació Vida Sana i directora de BioCultura. L’experta 
ens fa recomanacions d’establiments del Baix aliats amb la causa de 
l’alimentació saludable en la que destaquen els nostres Mercats de Pagès de 
km0 i també Mercabarna, que celebra els 20 anys de la campanya “5 al día” 
de foment de la fruita i la verdura entre els menuts, a més de lluitar contra el 
malbaratament alimentàri, començant per inaugurar la primera biblioteca 
digital de tota Espanya. També destaquem el prototip d’hivernacle solar 
i ecològic a Collserola i el nou servei metropolità AMBbici per garantir la 
mobilitat sostenible amb el desplegament de 2.600 bicis elèctriques a 12 
municipis del Baix.

oríGENS
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Què hi ha darrere d’una de les pel·lícules en català més exitoses de tots els temps? Alcarràs, de Carla 

Simón, guanyadora d’un Os d’Or a l’última edició de la Berlinale, té com a veritable protagonista el 

món rural amb molts dels negits similars al de la pagesía del Baix Llobregat. Segur que el lector ha 

travessat milers de vegades horts de les de 3.500 hectàrees agrícoles que s’estenen a banda i banda 

del riu Llobregat al llarg de 14 municipis de la comarca. L’hem travessat en tren, bus, cotxe, o bici sense 

conèixer a fons el gran valor de tenir al cor de la regió metropolitana de Barcelona un parc agrari. Un 

valor que està en perill per moltes raons. Començant per les raons econòmiques, ja que el preu del 

gasoil ha passat dels 0,7 euros el litre a prop de dos en un any, i un sac d’abonament que costava 8 euros 

abans de la pandèmia avui amb la guerra a Ucraïna supera els 20 euros.
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La versió baixllobregatina 
d’Alcarràs: preservar l’horta 
o rendir-se a les plantacions 
de cànam?
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 Què hi ha darrere d’una de les pel·lícules 

en català més exitoses de tots els temps? 

Alcarràs, de Carla Simón, guanyadora d’un 

Os d’Or a l’última edició de la Berlinale, té 

com a veritable protagonista el món rural 

amb molts dels negits similars al de la pa-

gesía del Baix Llobregat. Segur que el lector 

ha travessat milers de vegades horts de les 

de 3.500 hectàrees agrícoles que s’estenen 

a banda i banda del riu Llobregat al llarg de 

14 municipis de la comarca. L’hem travessat 

en tren, bus, cotxe, o bici sense conèixer a 

fons el gran valor de tenir al cor de la regió 

metropolitana de Barcelona un parc agrari. 

Un valor que està en perill per moltes raons. 

Començant per les raons econòmiques, ja 

que el preu del gasoil ha passat dels 0,7 eu-

ros el litre a prop de dos en un any, i un sac 

d’abonament que costava 8 euros abans de 

la pandèmia avui amb la guerra a Ucraïna 

supera els 20 euros.

Conflictes com les queixes dels agricul-

tors, o les divergències familiars, o el xoc 

generacional, o la tossuderia sobre la línia 

tangible del guió (la família que perdrà l’ex-

plotació dels presseguers), ambient rural, 

una explotació agrícola, les penes i alegries 

d’una família i un món en perill d’extinció: 

se’n van del paisatge els fruiters i arriben els 

panells solars; se’n va la joventut i arriben 

les decepcions. Aquest és el fil conductor 

de la película de Carla Simón, però poc es 

diferencia de l’Alcarràs baixllobregatí, on les 

families Solanas, Amat, Martín, Casas, Do-

ménech, Martín, Grau, Sucarrats, Figueras, 

Berenguer, Viscarri, Augé, Farrés-Domín-

guez i Vendrell són les que lluitan día a día 

per preservar l’agricultura metropolitana 

en unes terres que són més fértils que les 

del riu Nil pel fang de les crescudes del Llo-

bregat (l’última, el setembre del 1971).

Manifest cinematogràfic o crit d’alerta
Hi han molts que no han vist la tendresa de 

què parlen els espectadors (i crítics) des-

prés de veure la pel.licula Alcarràs, més que 

com una capa accessòria. Sembla que el 

valor màxim de la pel·lícula és que esdevé 

un manifest, un cop de fuet, un crit d’aler-

ta agut i persistent sobre uns problemes 

que afecten el món de la pagesia i que, per 

tant, encara que alguns ho ocultin, afecten 

tota la societat. Perquè Alcarràs  denuncia 

directament les polítiques de la Generali-

tat respecte a l’abandó continuat del món 

agrícola. 

El relleu familiar de les 
explotacions agraries 
està en hores baixes 
al Baix Llobregat 
igual que a Alcarràs, 
la película de Carla 
Simón guanyadora 
d’un Os d’Or a l’última 
edición de la Berlinale

A la comarca, 
l’agricultura 
metropolitana  
resisteix tots els 
embats del creixement 
urbanìstic, animalistic  
i de la presió de  
les infraestructures
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No n’és el govern català l’únic culpable, 

perquè aquest abandó de la civilització pa-

gesa ve de molt lluny. Però, a Catalunya, 

els qui havien de protegir l’alimentació de 

proximitat des de la Generalitat restaurada 

no ho han fet: han permès que la pagesia 

petita s’anés esfondrant en benefici de les 

grans concentracions dineràries (BonÀrea, 

Tarradellas…) o de la invasió de productes 

amb preus rebentadors que vénen de lluny.

Submmissió pública als negocis
D’altra banda,  Alcarràs  denuncia directa-

ment les polítiques de la Generalitat res-

pecte a la submissió del poder públic a les 

empreses que fan negoci amb les energies 

renovables al Segrià i amb l’avanç de la ur-

banització al Baix Llobregat, concebut com 

el pati de darrera de Barcelona on ficar totes 

les infraestructures capitalines. Van deixant 

de golf i nou teatres, amb un consum ener-

gètic equivalent al de tota Saragossa.

Cànem i marihuana, el nou or del camp
La darrera temptació és el cànem industri-

al, perquè estan pagant per una hectàrea 

30.000 euros de lloguer a l’any, quan els 

pagesos en pagun mil. Al Baix Llobregat 

els pagesos respecten el cultiu de la ma-

rihuana terapèutica dins de la legalitat, i 

del cànem per a usos industrials, dels quals 

ja hi ha espais reduïts al Parc Agrari amb 

suport de la UPC. També molts veuen pos-

sible, a ubicacions pertinents, la instal·lació 

de les plaques solars i els aerogeneradors, 

però amb equilibri. Per a molts, el cànem és 

el nou or del camp. Les utilitats industrials i 

mèdiques estan fora de discussió i recone-

gudes per la UE des del 1999, i cada país re-

gula la dús lúdic. El PSOE-Podem al govern 

que terreny fèrtil sigui comprat per a ins-

tal·lar-hi qualsevol cosa anomenada “pro-

grés”. A Alcarràs, el setge de la modernitat 

queda simbolitzat pel desembarcament de 

panells solars per muntar un parc fotovol-

taic gestionat pel ric de la zona. El pagesos 

del Baix han viscut altres pressions. La del 

‘toxo’ és la principal, sens dubte. Però n’hi 

ha hagut d’altres de més mediàtiques, com 

la pretensió d’instal·lar Eurovegas fa uns 

anys, que era el complex d’oci de Sheldon 

Adelson, que prometia feina per a tothom 

als seus 12 ‘resorts’, sis casinos, tres camps 

ja tenen previst legislar el tema. A la fira de 

Cornellà es fa cada any un saló nacional es-

pecialitzat en la marihuana i el cànem amb 

gran éxit de visitants i negoci.

La majoria del públic que veu la pel.licula 

Alcarràs sap que el món que veu reflectit és 

molt semblant a la realitat: la duresa de la 

vida de la pagesia, l’abandó del territori da-

vant la fal·lera del progrés. Que quan diem 

alló de “que maco” al contemplar els horts 

del Baix Llobregat no pensem en la feinada 

que hi ha al darrere; els qui ens acostem a la 

bellesa dels fruiters florits o dels camps gro-

Treballadors extranjers 
són majoria en les 
feines dels nostres 
camps que s’inunden 
frecuentement i reben 
l’acció d’aus i porcs 
sanglars
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guencs de colza o dels ametllers emblan-

quinats… i no som conscients que aquella 

bellesa porta en ella mateixa la seva des-

trucció, perquè està deixada de la mà de les 

institucions i de la lógica del capitalisme.

Les amenaces són similars arreu
L’agricultura metropolitana del Baix Llobre-

gat s’enfronta a similars problemes que a 

la comarcal del Segrià, on els cels són nets 

i l’horitzó no és ple d’infraestructures: au-

topistes, línies elèctriques, l’AVE, polígons 

industrials i barris de les 14 ciutats que in-

tegren el nostre Parc Agrari; també canvien 

els fruiters perquè al Baix hi ha més pro-

ductes de l’horta. 

El llegat familiar és un denominador 

comú, igual que l’edat avançada de la ma-

joria de pagesos i per això la gran quanti-

tat d’estrangers que, tant a Alcarràs com 

de la platja del Prat. La llei protegeix als ocells 

que decideixen descansar, reproduir-se o 

alimentar-se a les terres del delta, on si s’am-

plia l’àrea ZEPA estarà prohibit collir, ni fer 

tractaments químics ni netejar les sortides 

de reg”, de manera que els camps quedari-

en barrats a l’agricultura en favor de les aus. 

Les relacions del món de la pagesia amb els 

animalistes no és molt bona.

La fira de Sant Isidre com a aparador
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, recrimi-

na la manca d’inversions a la comarca del 

Baix Llobregat mentre avançava un pla 

pilot per al delta com a “proposta de sor-

tida pel futur del territori”. “Tothom parla 

del nostre territori -en referència al sud de 

l’àrea metropolitana-, però quan s’acaba el 

tema tot queda igual”, va explicar el diri-

gent socialista a la festivitat de Sant Isidre 

al Baix, treballen la terra. També és idèntic 

l’assetjament de les plagues d’animals: al 

Segrià abunden els conills, al Baix Llobre-

gat les aus i els senglars. La pressió del ano-

menat progrés es fa igualmente evident: la 

“sembra” de plaques fotovoltaiques a les 

terres lleidetanes i aquí, al sud metropolità 

barceloní, la pressió urbanística en les seves 

diferents formes. 

L’ampliació de la tercera pista de l’aero-

port del Prat ampliaria en mil hectàrees la 

Zona Especial de Protecció per a les Aus 

(ZEPA), que avui són 280 situades a la ribera 

que celebra la fira més important com a 

bestreta de la de Sant Miquel de Molins de 

Rei a finals de setembre o la de la Puríssima 

a Sant Boi al desembre.

Ruiz posa com a exemple l’ampliació fa-

llida de l’aeroport en què la ministra Raquel 

Sánchez, exalcaldessa de Gavà, va donar 

el “no” definitiu. “Tots venien a fer-se fotos 

-en referència a la proposta d’allargar les 

pistes del Prat-, però ara han desaparegut”, 

subratlla Ruiz, qui posa com a exemple la 

Fira de Sant Isidre, un esdeveniment que ja 

supera el mig segle de vida i que serveix per 

Els pagesos demanen 
poder evitar la 
proliferació d’animals 
als seus camps igual 
que l’aeroport elimina 
els que interfereixen 
la seguretar i les 
maniobres del tràfic 
aèri
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mostrar i fer de l’agricultura un “espai com-

petitiu” que creï “llocs de treball”.

Hub d’innovació agroalimentaria
El hub d’innovació agroalimentària al Parc 

Agrari del Baix Llobregat, impulsat per l’al-

calde de Viladecans i també pel municipi 

de Gavà, amb la seva alcaldessa Gemma 

Badia al front, i Sant Boi de Llobregat, amb 

l’alcaldessa Lluïsa Moret, és una prova ma-

nifesta de l’aposta pel primer sector que es 

realitza des de la pròpia comarca. Aquest 

canvi important de què parlava Ruiz té 

molt a veure amb l’Agròpolis viladecanen-

ca, centre de recerca de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya (UPC) i amb Agrotech, 

nou Centre Específic de Recerca de Tecno-

logia Agroalimentària al campus de Castell-

defels. L’objectiu no és cap altre que la cre-

ació de sinergies perquè els camps del sud 

barceloní no quedin ancorats a l’imaginari 

romàntic de principis del segle XX.

Polítiques territorials a prova del clima 
En el context europeu actual, els parcs 

agraris poden reforçar el seu paper com a 

territori estratègic i de futur a partir de la 

nova emergència i actualitat de qüestions 

com l’agricultura metropolitana, l’alimenta-

ció de proximitat o la seguretat alimentària 

de les comunitats urbanes més afectades 

per la crisi econòmica. Però, en opinió de 

Xavier Florensa i Charlotte Piochon, del 

màster en Intervenció i Gestió del Paisatge 

i el Patrimoni UAB-MUHBA, un dels temes 

més suggeridors i emergents consisteix en 

el paper que el Parc Agrari pot jugar en el 

context de la definició de polítiques territo-

rials climate-proof o a prova de clima. És a 

dir, actuacions d’adaptació i mitigació dels 

efectes del canvi climàtic.

Els experts proposen treballar una nova 

infraestructura paisatgística adaptada al 

canvi climàtic. És a dir, d’una banda com a 

territori proactiu i amb vocació de prestació 

de serveis ecosistèmics, paisatgístics i so-

cials, i de l’altra com a infraestructura pai-

satgística climate-proof, a prova de clima, a 

partir de la proposta concreta d’actuacions 

de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Malgrat ser un territori singular i com-

plex alhora, al Parc Agrari es produeix la 

paradoxa que representa l’existència de di-

ferents i remarcables valors de tota mena 

(productius, ambientals, paisatgístics i pa-

trimonials), i el mínim protagonisme que 

sembla tenir en la definició de la metròpolis 

barcelonina i en la narrativa global del ter-

ritori. Sobta constatar el desaprofitament 

del que podria ser un actiu de primeríssim 

ordre pel que fa a com s’entén el fet metro-

polità en l’actualitat.

Connexió entre producció agrària i salut
Ampliar i millorar accés a les produccions 

agrícoles de quilòmetre zero, la connexió en-

tre productivitat agrària i salut, passant pel 

replantejament del circuit del menjar a es-

cala metropolitana o la nova importància de 

qüestions com la sobirania alimentària, són 

aspectes a tenir en compte a l’hora de pensar 

en una veritable redefinició del món agrícola 

en el marc d’una visió molt més holística, in-

Les families Solanas, 
Amat, Martín, Casas, 
Doménech, Martín, 
Grau, Sucarrats, 
Figueras, Berenguer, 
Viscarri, Augé i 
Vendrell lluitan día 
a día per preservar 
l’agricultura al Baix 
Llobregat
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tegrada i sistèmica dels espais oberts en un 

context metropolità definitivament integrat.

Amb una decidida aposta per una Agri-

cultura Metropolitana Estratègica, el Parc 

Agrari del Baix Llobregat apareix com un ac-

tiu principal a la nova agenda estratègica del 

territori. I ara és el moment de plantejar-se 

l’oportunitat de posar en relleu la nostra ac-

tivitat agrícola a escala metropolitana. Una 

aposta que parteix del reconeixement de les 

seves dimensions (productiva, ambientals, 

paisatgística, històrica i patrimonial) i que 

permet fer evident un ampli ventall d’opor-

tunitats a partir de les prestacions territori-

als que el Parc Agrari podria oferir. Prestaci-

ons que van des de serveis ecosistèmics als 

culturals, de la seva possible definició com 

a infraestructura paisatgística metropolita-

na als potencials om a servidor de funcions 

d’adaptació als efectes del canvi climàtic.

Es tracta d’un paisatge ordinari que, 

d’una banda, representa el caràcter local 

i la identitat del lloc i, d’una altra, proposa 

noves oportunitats per repensar, a partir 

d’una clara voluntat prestacional, el paper 

futur del Baix Llobregat en el context fun-

cional de la metròpolis regional barcelo-

nina, definint el Parc Agrari com a primer 

equipament climate-proof metropolità on 

es conjumina la valorització dels seus ele-

ments de patrimoni natural i cultural.

El problema de l’aigua
El problema de la fèrtil terra del delta del 

Llobregat és, paradoxalment, l’aigua, per-

què quan plou torrencialment, s’estanca 

i fa malbé les arrels perquè costa desai-

guar els camps. Aquest tipus de desastre 

s’agreuja perquè l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) no realitza inversions a la co-

marca i els agricultors no poden intervenir 

al Parc Agrari com ho feien abans d’estar 

protegits per desguassar l’aigua estanca-

da, de manera que han de recórrer als seus 

respectius ajuntaments, principalment els 

de Gavà, Viladecans i Sant Boi, que són els 

més afectats per aquest tipus de sinistres 

que no arriben a compensar les assegu-

rances agràries i les declaracions de zones 

catastròfiques. Baldiri Farrés, patriarca de 

Al Baix es diu que 
aquesta terra és 
més fértil que la del 
riu Nil pel fang de 
les crescudes del 
Llobregat (l’última,  
el setembre del 1971)

Ghulam Ahmed Ghouri Guillermo Augé Villanueva Joan Amat Joan Caball Joan Doménech Pau

Jonás Abreu Josep Casas i Josep Casas Josep Viscarri Lluís Solanas Cisneros Mady Keita

Marti Sucarrats Miguel José Grau Pere Martín Puig Ramón Figueras Teresa Vendrell

Farrés-Domínguez Ferran BerenguerFarrés-Domínguez Farrés-Domínguez
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la família Farrés-Domínguez, de Cal Farine-

tes, recorda que amb els camps sembrats i 

a punt de recollir, la meteorologia va portar 

pedra i es va perdre tot. Segons la seva opi-

nió, la vida del pagès no té res de positiu, 

sobretot quan la globalització pressiona a 

la baixa els preus dels productes.

Quant a l’aigua recuperada per la de-

puradora, en no tenir suficients nitrogens 

i fòsfors requereix suplements extres que 

han d’aportar els agricultors. I amb la guer-

ra d’Ucraïna aquests nutrients n’han dispa-

rat el preu. La solució a l’aigua de la depura-

dora seria l’electrodiàlisi reversible, però els 

polítics no passen de les paraules als fets. 

Com també esperen que una part del mul-

timilionari pressupost de l’ACA es destini a 

inversions al Baix Llobregat, perquè l’actual 

dèficit és aclaparador.

Els qui s’han aproximat al món de la 

pagesia baixllobregatina, com Lluís Maria 

Estruch, assenyalen la necessitat d’asse-

gurar-se un flux d’aigua de qualitat gràci-

es a l’extensió tubular de l’aigua del Cabal 

Dreta, ja sol·licitat i projectat des de fa anys 

però no executat. Alhora, cal crear infra-

estructures hidràuliques per desguassar i 

evitar estancaments de les pluvials. Afegeix 

la necessitat d’atreure, via municipal, agru-

pacions de producció o cooperatives més 

inversions al sector agrícola que s’ha d’au-

tofinançar en bona mesura. 

L’amenaça de l’avifauna ZEPA
I entre les constants amenaces, l’expert 

subratlla la procedent de la coexistència 

de les activitats agrícoles amb les d’una re-

serva d’avifauna (ZEPAS), ateses les grans 

pèrdues que provoquen les aus i altres ani-

mals, com ara els senglars, la població dels 

quals s’ha multiplicat durant la pandèmia. 

Una estimació sindical valora aquestes pèr-

dues en gairebé 4 milions d’euros a l’any. 

El control cinegètic als camps del Baix és 

tan necessari per als pagesos com el que 

s’efectua permanentment a l’aeroport per 

salvaguardar la seguretat aèria.

Assegurar el relleu generacional a la pro-

ducció agrària mitjançant beques i préstecs 

del tipus UE, i una millora de la FP agrària, 

que tan eficaç va resultar fins als anys 80, és 

una de les propostes per sortir del forat en 

que ara es troba la pagesía. També és molt 

valorada la iniciativa del banc de terres de 

Sant Vicenç per incorporar joves al camp i 

apuntalar el relleu generacional. Els de Cal 

Farinetes treballen 9 de les 3.473 hectàrees 

del Parc Agrari del Baix Llobregat. Tres són 

propietat de Baldiri i sis més són llogades. 

Van arrencar els fruiters de l’avi –de crei-

xement lent– i van plantar carxofes, faves, 

cols i bròquils, i l’any passat es van atrevir 

amb el calçot. La meitat de la producció va 

a Mercabarna, i l’altra, la venen els dissabtes 

a una parada de carrer de Sant Boi.

La feina dels actuals pagesos
Titulat en gestió ambiental i euroconseller 

rural, a més de dos anys de químiques, Mi-

guel José Grau té a càrrec seu cinc hectà-

rees amb rotació de cultius on sembra es-

pàrrec, meló, síndria i calçots, entre altres 

productes. Pertany a una saga d’agricultors 

de Gavà i està a punt de jubilar-se perquè 

aquest any en fa 65, no perquè li faltin 

ganes de treballar, sinó per un problema 

El preu del gasoil ha 
passat dels 0,7 euros 
el litre a més de dos 
euros en un any i un 
sac d’abonament 
que costava 8 euros 
abans de la pandèmia 
avui amb la guerra a 
Ucraïna supera s’ha 
quadriplicat des de 
juny de 2021
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d’hèrnia discal que el va portar al quiròfan. 

Igual que passa a la majoria dels pagesos 

del Baix Llobregat, els seus fills no volen 

dedicar-se al camp. El 65% no baixen dels 

55 anys i esperen la jubilació per tancar el 

camp. Així que l’anunci de seguir a l’ofici 

dels rebesavi sol revestir tints de drama fa-

miliar quan els joves decideixen no prosse-

guir amb la tradició i pensen a vendre més 

que a treballar les terres.

Lluís Solanas Cisneros no va tenir cap al-

tre remei que abandonar l’escola als 16 anys 

per, orfe de pare, posar-se a treballar al costat 

de l’avi a les terres familiars de Sant Boi de 

Llobregat, municipi on ara, als 52 anys d’edat, 

presideix la Cooperativa Agrària, entitat que 

va ser fundada el 1909. Té al seu càrrec deu 

hectàrees, on el que més cultiva és la flor 

d’hivern, la carxofa, de les quals recull mig 

milió de quilos anuals. També fa cultius amb 

bròquil, coliflor, carbassa, soja, coriandre i 

fruita. No obstant això, a la cooperativa sant-

boiana hi ha els que concentren de 45 a 160 

hectàrees amb dedicacions al cereal i alfals.

També als 16 anys es va iniciar Joan Amat 

als treballs del camp a partir de la vaqueria 

del seu pare i una porció de terra a Vilade-

cans. Ara és un model d’empresari agrícola 

que després de realitzar cursos d’extensió 

agrària a Sant Boi i una estada a l’escola 

agrària de Villareal a Castelló, aplica la tec-

nologia i gestió apresa a la societat agrària 

familiar amb onze treballadors, majoritàri-

ament estrangers, amb els que explota 40 

hectàrees entre terres pròpies i arrendades, 

a més de quatre parades a Mercabarna. Dos 

cosins de la família Casas del Prat treballen 

15 hectàrees on principalment conreen car-

xofa blanca de Tudela. Col·laboradors de 

l’associació “Espigoladors” que recullen res-

tes de les collites per donar sortides socials.

Els substituts són de Pakistan, Mali i 
Brasil
Entre els estrangers que treballen les terres 

del Baix, Estruch destaca tres: el pakistanés 

Ghulam Admed Ghouri, el brasiler Jonás 

Abreu i el maliense Mady Keita. Ghouri és 

del Panjab al nord del Pakistan, cultiva 5,5 

hectàrees arrendades entre el Prat i Sant 

Boi. Té tractor i arriba a tenir fins a set per-

sones treballant. Produeix bitxos picants i 

els cotitzats melons amargs, carbassó, naps, 

faves i pèsols. Una producció encaminada a 

satisfer el gust de les comunitats indostaní, 

filipina i xinesa. Si arriba a aconseguir més 

hectàrees a bon preu de lloguer, confessa 

que gosaria exportar. Té un lloc de venda a 

les marquesines de Mercabarna i projecta 

instal·lar-se al Raval oa la Boqueria.

El brasiler Jonás Abreu resideix a la ma-

sia Can Sans de Sant Boi i té tres hectàre-

es arrendades, on alterna diversos cultius 

ecològics certificats amb l’ajuda del tractor 

i un jornaler. Té a Lluís Fisas una referència 

positiva com a Pagès ecològic, amb el seu 

lloc de venda al mercat de la Concepció; i 

també està afiliat a UP, que us he ajudat 

puntualment.

Mady Keita és de Mali i després de pas-

sar per Almeria i el Maresme, va aconseguir 

quatre hectàrees de terres arrendades a 

Sant Boi i Sant Feliu, on fa dotze anys que 

practica el cultiu integrat amb poca agro-

química i ha introduït l’albergínia asiàtica i 

tipus de pebrots i bitxos africans, encara que 

Tothom ha travessat 
milers de vegades 
en tren, bus, cotxe, o 
bici els camps de les 
quasi 3.500 hectàrees 
agrícoles que s’estenen 
a banda i banda del 
riu Llobregat al llarg 
de 14 municipis de la 
comarca
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també ha provat amb la iuca i mandioca, 

però sense gaire èxit per l’escassetat d’aigua 

fruit de la inhibició del Canal de la Infanta als 

torns, denuncia Estruch. Té dos empleats, 

un vell tractor i una camioneta nova.

Dones i viticultors a Abrera
Teresa Vendrell cultiva cireres a Begues, 

però també préssec de vinya, pruneres i 

horta, diversificant una mica el seu gairebé 

monocultiu de cireres, una fruita que tam-

bé es cultiva a Sant Climent i Torrelles. Per 

la seva banda, Martí Sucarrats Miró és un 

dels pocs viticultors del Baix Llobregat. Els 

seus vins de Cal Garrigosa d’Abrera i de la 

varietat xarel·lo, macabeu, garnatxa blanca 

i merlot són molt preuats a la comarca. Té 

nou hectàrees de vinyes de propietat, en 

secà i en desnivell, amb terrenys argilosos.

Sucarrats ha estat durant 8 anys coor-

dinador comarcal d’Unió Pagesos i el seu 

germà Josep és director de la revista Arrels, 

després de dirigir la gastronòmica revista 

Cuina. Considera que la cervesa ha despla-

çat el vi en el gust general i, en particular, 

entre els joves, mentre que a Abrera se 

segueix celebrant al setembre una festa 

en què, per uns dies, es pot beure vi gra-

tis si aconsegueixes aixecar els immensos 

porrons que va fer antany famosa aquesta 

població.

Ecològics i especialistes en condiments
Ramon Figueras forma part d’una llarga 

saga familiar de pagesos del Papiol, on ar-

renca el Parc Agrari fins a ampliar-se per tot 

el delta. És el coordinador comarcal d’Unió 

de Pagesos i membre de l’executiva del 

Parc Agrari. Amb els seus germans cultiva 

vuit hectàrees a El Papiol de variats pro-

ductes de fruita i hortalisses gairebé eco-

lògiques: maduixa a l’olivera, carbassa, col, 

tomàquet, albercoc, préssec, cirera, figues, 

pera, pruna… fins a completar gairebé una 

quarantena de varietats. Va ser l’introdutor 

del préssec paraguaià.

Ferran Berenguer és biòleg per la UAB 

i màster en ecologia i es pot considerar un 

exemple de “neorrural”, és a dir, un urbani-

ta que es ruralitza empès per conviccions. 

Es va associar amb Joan Llorens, un pagès 

de Sant Vicenç de Cal Roset, disposat a 

abandonar el cultiu intensiu per l’ecològic 

i iniciar entre tots dos una cooperativa de 

producció i venda agrària que avui ocupa 15 

persones. Controla 7,5 hectàrees i una boti-

ga al carrer Nàpols de Bacelona

També l’agricultura intensiva
Joan Doménech, de Viladecans, cultiva 

onze hectàrees de terres a Sant Boi i Sant 

Joan Despí i s’ha especialitzat en plantes 

de condiment, com coriandre, coriandre i 

julivert xinès. Del coriandre arriba a produir 

fins a quatre collites i va ser el primer que 

el va introduir al Delta. També cultiva alfà-

brega, anet, romaní i cibulets. Compte amb 

tres empleats i una parada a Mercadona

A Can Nani hi ha Pere Martín Puig. Al costat 

de la família, controla 55 hectàrees de ter-

renys entre Sant Boi, el Prat i Santa Coloma 

de Cervelló i disposa d’una parada a Merca-

barna. En total, aquest innovador agricultor 

dóna feina a onze persones. Exerceix l’agri-

cultura intensiva mixta, amb cultius diversi-

ficats i rotatoris. n 

Molts pagesos 
es queixen de les 
condicions de treballar 
a camps del Parc 
Agrari perquà està 
“hiperregularitzat” i 
molt burocratitzat, 
amb l’afegit de 
l’ampliació de les 
reserves d’avifauna 
ZEPAS
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El Parc Agrari entès com a ròtula territorial que pot generar, amb el seu contacte amb el riu 

Llobregat i l’existent Parc Fluvial del Baix Llobregat, tota una seqüència d’espais que presen-

ten oportunitats per tal de proveir el territori de la comarca d’una infraestructura verda, prè-

viament reforçant la seva connexió en xarxa. Tenint en compte els nous rols que el paisatge 

adquireix amb la pandèmia com un nou tipus d’espai públic, el Parc Agrari sembla un argu-

ment força prometedor, capaç de conjuminar noves sinergies i oportunitats econòmiques, 

socials i culturals derivades del reconeixement de la capacitat pública del paisatge.

Aquest estiu, a la metròpoli barcelonina els seus habitants ens preparem per a 90 nits 

tropicals i 18 de tòrrides, segons Javier Martín-Vide, categràtic de Geografia Física de la Uni-

versitat de Barcelona. Els efectes del canvi climàtic provoquen cada vegada més nits amb 

temperatures que no baixen dels 20 graus (tropicals), però cada cop són més les nits en què 

els termòmetres indiquen entre 20 i 25 graus a la matinada (tòrrides). En aquest context, 

mitigar els efectes del canvi climàtic és imprescindible i el Parc Agrari representa tota una 

estratègia de mitigació metropolitana d’aquests i altres efectes més clars de la variació de les 

temperatures a la comarca, com és el cas de calor, amb episodis més continus, persistents i 

intensos de nits tropicals.

La necessitat futura de llocs frescos, específicament a prop dels nuclis urbans, atorga sens 

dubte al parc un potencial en termes de refugi climàtic que es veu reforçat quan es compro-

va com alguns dels conreus locals, com l’espàrrec o la carxofa, són precisament ben efectius 

en la funció de restar calor a l’ambient. Considerant aquestes qüestions, el suggeriment per 

part dels experts del màster en innovació i gestió paisatgística del Parc Agrari del Baix Llobre-

gat com a infraestructura metropolitana climate-proof no és gens menyspreable.

L’estratègia de potenciar el Parc Agrari com a paisatge patrimonial cultural partiria de les 

masies, de la xarxa de camins o els elements de la infraestructura hídrica com bons exemples 

de la vida quotidiana que, lluny de ser considerats de manera excepcional i aïllada com a 

elements patrimonials per museïtzar o catalogar, haurien de ser reconeguts pel seu valor de 

xarxa que conserva les traces del treball sobre la terra, tot testimoniant la càrrega col·lectiva 

d’un paisatge amb caràcter propi. n 

Necessitat de refugis climàtics i 
de soberania alimentària
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Carla Simón és la directora de la senzillesa, la sensibilitat i l’emoció, i fins ara ha extret tot 

això de la mina de si mateixa i amb una gran intuïció de la mirada de la seva càmera. A la 

seva primera pel·lícula, “Estiu 1993”, era tan observadora i minuciosa com en aquesta i recor-

ria els sentiments i confusions d’una nena (ella mateixa) desposseïda per la tragèdia, i aquí, 

a “Alcarràs”, s’instal·la en un ambient rural, 

una explotació agrícola, les penes i alegries 

d’una família i un món en perill d’extinció: 

se’n van del paisatge els fruiters i arriben els 

panells solars; se’n va la joventut i arriben les 

decepcions.

En fi, un argument actual tractat des del 

seu interior amb la senzillesa i sensibilitat 

pròpia de la directora, que, per convocar 

aquest estat d’ànim tan aferrat a l’emoció, 

recorre de nou a aquesta frescor frondo-

sa de la infància: és el més nutritiu del que 

ens explica a “Alcarràs”, els nens d’aquesta 

família, els seus jocs, la seva vida al marge 

d’aquests problemes de terres, generacions, 

recol·leccions i convivència adulta, i tanta 

alegria els procura la pluja com el sol i una 

mossegada a un préssec com l’amenaça del 

paisatge de panells… Tot allò relacionat amb 

el món de la infància, inclosos els desajustos 

preadolescents d’una de les filles o la pre-

sència crepuscular i sense rancúnies adults 

de l’avi, tenen aquest tractament de cambra 

(de mirada) ple de delicadesa, aire bucòlic i 

alè poètic que ajuden l’espectador a no mar-

xar d’una història en què allò adult, allò so-

cial, allò conflictiu té molt més interès per a 

qui el filma que per a qui ho veu.

No és una pel·lícula llarga, tot just dues 

Un argument actual tractat des del seu interior amb 
la senzillesa i la sensibilitat pròpia de la directora, 
Carla Simón

Alcarràs: Com mantenir  
la sensibilitat alta  
i la pressió baixa

per OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

CRÍTICA
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hores, però sí una que transcorre amb excessiu assossec, cosa que el beneficia a aquestes 

qualitats d’observació de Carla Simón, que rasca on no n’hi ha (correries, entremaliadures 

infantils, la llum del camp…), i en canvi el perjudica a la tensió dels conflictes, probablement 

tractats amb molt de realisme, o verisme, però gairebé sense aquesta pressió que remou 

butaques en un cinema. Conflictes com les raonables queixes dels agricultors, o les divergèn-

cies familiars, o el xoc generacional, o la tossuderia sobre la línia tangible del guió (la família 

que perdrà l’explotació dels presseguers), no aconsegueix variar amb una cosa gloriosa, me-

morable, les expectatives d’un públic que vulgui alguna cosa més que senzillesa i delicadesa.

És una bona pel·lícula que comparteix, en certa manera, la dolçor i l’aspror del fruit pro-

tagonista, ia la qual el seu gran premi al passat Festival de Berlín i les excel·lents crítiques 

que d’allà van arribar, l’han situat en un lloc molt compromès per la seva trobada amb el 

públic, doncs, a més de molt material sensible i de molt bon gust en la seva captació, pateix 

el nervi, la caiguda en tromba i l’efecte febril i excitant que uneixen el cable elèctric a banda 

i banda de la pantalla. Es podria dir que es veu, fins i tot que se sent, però no es pateix. n 
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Si finalment es rep financiació de diferents fons europeus, entre ells 

el PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació 

Econòmica) d’agricultura sostenible, regenerativa i eficient, el Parc Agrari 

del Baix Llobregat pot transformar-se en un referent de la revitalització 

agrícola, amb una producció sostenible i agroecològica. L’objectiu és que 

els terrenys agrícoles que creuen a diari els habitants del sud de l’àrea 

metropolitana barcelonina siguin un Living Lab, un laboratori en viu 

d’innovació, generador d’ocupació verda i de reducció de desigualtats.

també vol treballar en aquest sentit, però en 

el marc del Parc Agrari “per desenvolupar 

projectes de futur”. Els comuns remarquen 

que aquests terrenys tenen que ser “un mo-

del davant els vells models de voracitat i de-

predadors d’espais naturals i agrícoles”. Més 

contundents són Ecologistes en Acció, que 

rebutja categòricament la proposta, malgrat 

reconèixer que “pot ser positiu que es puguin 

fer activitats agroindustrials sostenibles vincu-

lades a la producció agrària (fàbriques d’ela-

borats, conserves, adobs ecològics, etc.)”, però 

diuen que “aquestes activitats s’han d’ubicar 

on toca segons la normativa urbanística: als 

polígons industrials actuals, alguns dels quals 

tenen importants superfícies desaprofitades”.

El projecte de Parc Agroalimentari del 

HU
B 

al
im

en
ta

ri

Els municipis del Delta 
impulsen un hub de la innovació 
agroalimentària al Parc Agrari

Els ajuntaments socialistes de Gavà, Vilade-

cans i Sant Boi impulsen la creació del Parc 

Agroalimentari del Delta, un pla que vol aju-

dar la transformació progressiva del Parc 

Agrari en un hub de la innovació agrícola i ali-

mentària. L’ajuntament del Prat, en mans dels 

Comuns, no cridats en un primer moment, 
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El projecte es presenta 
al finançament 
de diferents fons 
europeus, entre 
els quals el PERTE 
d’agricultura 
sostenible, 
regenerativa i eficient

Els ajuntaments 
socialistes de Gavà, 
Viladecans i Sant Boi 
obren la porta a El 
Prat, governat pels 
Comuns, que diuen 
que el Parc Agrari té 
que ser un referent

Delta té el suport de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya (UPC), el Institut de Recerca 

i Tecnología Agroalimentaria, Mercabarna 

i la patronal AEBALL del Baix Llobregat, a 

més de l’Institut Agrìcola Sant Isidre. L’alcal-

de de Viladecans, Carles Pérez, posa de re-

lleu que “institucionalment hem començat 

a parlar amb la presidència del Parc Agrari, 

també amb la Diputació de Barcelona i ens 

hem posat d’acord en cóm volem fer el camí 

plegat i ens obrim a tothom”, referint-se sen-

se anomenar-lo, a l’Ajuntament del Prat.

Enfortir l’agricultura
L’acte de presentació del projecte es va fer a 

l’Agròpolis de Viladecans, centre de recerca 

de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) especialitzat en la investigació i la in-

novació en els àmbits de l’enginyeria agroali-

mentària, l’enginyeria biotecnològica i l’engi-

nyeria del medi ambient. L’objectiu dels tres 

municipis impulsors del projecte és enfortir 

l’agricultura com a sector econòmic, explo-

rant projectes innovadors per transformar el 

Parc Agrari perquè sigui un centre d’innova-

ció agroalimentària basat en un model circu-

lar i respectuós amb el medi natural. Per fer-

ho es comptarà amb la intervenció tant de la 

iniciativa privada com de les administracions 

seguint un model col·laboratiu. 

La modernització del Parc Agrari es basaria 

en el replantejament estratègic i una adapta-

ció de la regulació perquè, mantenint la seva 

essència d’espai protegit dedicat a les activi-
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tats agràries i plenament compatible amb 

l’entorn natural, evolucioni cap a un model 

productiu innovador, en línia amb els princi-

pals desenvolupaments agraris que s’estan 

produint a Europa i en consonància amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) i la seguretat alimentària. Amb aquest 

nou marc innovador es podrien implementar 

i desenvolupar els darrers avenços en R+D+I 

agroalimentària, evitar l’abandonament de 

l’activitat productiva del parc, contribuir al re-

lleu generacional, resoldre el dèficit d’infraes-

tructures i convertir-lo en font d’ocupació de 

qualitat, regeneració i diversificació econòmi-

ca del territori i proveïment alimentari.

La pagesia, protagonista
El projecte vol possibilitar la creació d’em-

preses dedicades a l’agricultura 4.0, treba-

llant amb els agricultors, dotant-los de més 

mitjans per guanyar en competitivitat. El pla 

es desenvoluparà en col·laboració amb la 

Universitat Politècnica de Catalunya i l’Insti-

tut d’Investigació i Tecnologia Agroalimen-

tària (IRTA) i la implicació de Mercabarna. 

Comptarà també amb la participació princi-

pal i el consens de les diferents associacions 

i organitzacions de pagesos del Delta. Tam-

bé s’implicarà totes les administracions i la 

resta d’actors del territori.

Algunes dades
L’àrea metropolitana de Barcelona és im-

portadora de la gran majoria de fruites i 

verdures que consumeix. El Parc Agrícola, 

amb prop de 3.500 hectàrees de terreny, té 

potencial per esdevenir l’horta de Barcelo-

na, que representaria una oportunitat de 

generació de riquesa, consum de proximitat 

i seguretat alimentària. Hi ha actualment 

nombroses hectàrees de terreny en desús o 

amb un ús deficitari que seria viable revita-

litzar. A més, hi ha prou reserva de sòl qua-

lificat per a la construcció d’equipaments i 

actuacions de suport a l’activitat agrícola, 

estratègicament ubicats respecte a les vies 

de comunicació que connecten amb l’àrea 

metropolitana, Mercabarna, el Port i la Zona 

Franca de Barcelona. Tot l’anterior, garantint 

l’equilibri en relació a les parts protegides 

del Parc i situant la indústria pròpiament de 

transformació alimentària als parcs d’activi-

tat econòmica, no a l’entorn agrícola. 

També a Viladecans està radicada l’Agrò-

polis, centre de recerca de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya (UPC) especialitzat 

en la investigació i la innovació en els àmbits 

de l’enginyeria agroalimentària, l’enginyeria 

biotecnològica i l’enginyeria del medi ambi-

ent, un centre de transferència tecnològica 

vital per a l’èxit del projecte.  n 

Els ecologistes acusen 
als municipis de “jugar 
a l’especulació”, 
malgrat que només es 
parla de construcció 
d’indústries 
agroalimentàries

5

Objetivo: Modernización del Parque Agrario a partir de un replanteamiento
estratégico y adaptación de la regulación para que, manteniendo su esencia
de espacio natural protegido compatible con actividades agrarias,
evolucione hacia un modelo productivo innovador, donde puedan
implementarse y desarrollarse los últimos avances en I+D+i agroalimentaria y
evitar el abandono sistemático de la actividad productiva del parque y
convertirlo en fuente de ocupación de calidad, regeneración y
diversificación económica del territorio y autoaprovisionamiento alimentario

Ejes del Parque Agroalimentario del Delta

Transformación del Modelo 
Productivo y defensa del 

medio ambiente y el suelo 
agrícola

Transformar el Parque Agrario para ser un centro de 
innovación agroalimentaria basado en un modelo 
circular…

Medidas propuestas: tomando como referencia el benchmarking de
iniciativas desarrolladas en diferentes hubs agroalimentarios de Europa, se
propone articular la transformación del Parque mediante la
Transformación del Modelo Productivo, la Innovación y la Digitalización,
asegurando que seque se sustenta por dos ejes adicionales, Conocimiento
y Talento y Recuperación y transformación del Parque Agrario, que
contempla medidas de Reforma e Inversión

Recuperación y 
transformación del 

Parque Agrario

Innovación y 
Digitalización 

Capacitación y 
talento

O B J E T I V O

M O D E L O  D E  I N N O V A C I Ó N  D E  L A  Q U I N T Ú P L E  H E L I C E

6

Un proyecto de transformación e innovación territorial desarrollado bajo el modelo de 
innovación de la quíntuple hélice para abordar el desafío del cambio global…

GOBIERNO UNIVERSIDAD

MEDIO 
AMBIENTE

ENTIDADES 
AGRARIAS

EMPRESA

En la época actual los modelos de triple u 
cuádruple hélice van quedando sin aplicación 
debido a la incorporación de elementos relevantes 
como es el medio ambiente (impulsados por los 
ODS de la ONU y el PNUD)

La Quíntuple Hélice hace hincapié en la necesaria 
transición socioecológica de la sociedad y la 
economía en el siglo XXI, es decir, además de 
fomentar la perspectiva de la sociedad del 
conocimiento y de la democracia del 
conocimiento para la producción de conocimiento 
e innovación del modelo de cuarta hélice, indica 
que los entornos naturales de la sociedad y la 
economía también deben considerarse como 
motores de la producción de conocimiento y la 
innovación, definiendo así las oportunidades de la 
economía del conocimiento, de ese modo, los 
nuevos proyectos tecnológicos toman en cuenta el 
impacto ambiental

Fuente: Carayannis and Campbell (2010) “The Quintuple Helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation” Journal of Innovation and Entrepreneurship;  Investigación360

Modelo  de innovación de la  
Quín tup le  Hé l ice

ACCIONES  DE TRABAJO

Dentro los ejes del nuevo Parque Agroalimentario del Delta, se pretende potenciar las 
siguientes acciones de trabajo:

7

01 KM 0
Potenciar la demanda 
de producto Km 0 con 

origen en el Parque

02 DIFUSIÓN
Trazar una estrategia 

conjunta para la difusión 
de los productos 

03 SOSTENIBILIDAD
Dotar de herramientas y 

capacidades para 
aumentar la productividad y 

resolver déficits de 
infraestructuras,  respetando 

el medio ambiente

04RESPONSABILIDAD
Potenciar las prácticas 

ambientales responsables 
como el reciclaje de residuos, 

el correcto uso del agua, el 
consumo de energía, etc.

05 COOPERACIÓN
Promocionar las redes conjuntas 
entre los diferentes agentes que 

desarrollan su actividad dentro del 
Parque Agrario
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EN
TR

Ev
is

ta ÁNGELES PARRA
presidenta de l’Associació 
Vida Sana i directora 
general de BioCultura

“La cultura bio és present i futur: 
milers de persones ja estan en 
aquest nou paradigma, excepte 
els polítics curterministes”
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per PATTI ELIAS

Alçant la veu a favor del canvi en 

l’alimentació i el consum actuals, l’Àngeles 

ha col·laborat amb diversos mitjans 

nacionals i internacionals, i actualment és 

articulista a la revista The Ecologist.

-Expliqui quin és el concepte de BioCultura.
-Més que una fira, és un manual per al 

canvi de paradigma. Tot està enfocat cap a 

la sostenibilitat, la salut natural i l’ecologia 

profunda. Abasta cadascun dels àmbits 

del nostre dia a dia: alimentació, salut, 

higiene, energies, etc. I sempre amb un 

somriure. Perquè reivindicació i alegria no 

són incompatibles.

-Creu que la cultura bio té una projecció de 
futur entre la societat?
-No és que tingui o no futur. És que és el 

futur. Com ha demostrat l’última edició de 

BioCultura BCN 2022, també és el present. 

Milers i milers de persones ja estan en 

aquest nou paradigma. És un moviment 

mundial. Els únics que semblen no haver-

se donat compte són els nostres polítics, 

sempre curterministes.

-Vostè va impulsar a Espanya, donis de 
Catalunya, la fira BioCultura fa uns 38 anys i 
està vinculada al moviment Vida Sana també 
des de fa molts anys. Faci un petit balanç.
-Érem joves i insatisfets. Volíem canviar 

moltes coses. Érem molt lluitadors i 

activistes. Ara continuem sent activistes, 

però també ens hem professionalitzat. 

Hem après molt i ens mou el mateix: la 

voluntat de descontaminar l’alimentació i 

la vida en general. El temps ens ha donat la 

Ángeles Parra (1960) juga a favor de la transició ecològica a Espanya. Amb dècades 

¡ d’experiència rere aquest moviment, és la presidenta de l’associació Vida Sana, 

creada el 1981 i també és la directora de la fira de productes ecològics BioCultura, amb 

nombroses edicions a Madrid, Barcelona, València i Bilbao entre d’altres ciutats, així com 

organitzadora del festival ecològic per a infants MamaTerra. 

raó, perquè Espanya és el primer productor 

d’agricultura ecològica de la UE i el quart 

del món. No ho hem fet nosaltres sols, clar, 

però hem tingut molt a veure. Les grans 

empreses ens volien silenciar i ara ens 

copien. Hem passat de ser uns “hippies” 

menyspreats per molts a ser tendència 

i una referència clara per a polítics, 

empreses i institucions.

-Són els joves més sensibles/crítics davant els 
reptes ecològics que tenim?
-Diríem que hi ha dos corrents clarament 

diferenciades. Una joventut cada vegada 

més conscient; i una altra joventut 

completament desorientada i perduda, 

abandonada per les polítiques educatives 

(i fins i tot per les seves pròpies famílies), 

que amb sobreviure ja té suficient. I no se’ls 

Ángeles Parra assegura 
que el Baix Llobregat 
com a productor 
ofereix terra fèrtil, 
tradició, zones ben 
connectades, gent de 
ciutat que vol menjar 
productes sans i locals i 
joves compromesos en 
la nova ruralitat”

“Hem passat de 
ser uns hippies 
menyspreats per molts 
a ser tendència i una 
referència clara per 
a polítics, empreses i 
institucions”
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pot culpar del que els ha tocat viure, que 

no és poc. Però això no impedeix que el 

problema sigui global i ens afecti a tots. Els 

reptes ecològics que tenim ataquen igual 

a rics que a pobres; per tant, tots hem de 

prendre consciència i actuar en la mesura 

de les nostres possibilitats.

-En aquest sentit, com actua la classe política?
-Si la classe política no comença a actuar 

amb determinació, en la dècada vinent 

podrien donar-se aixecaments ciutadans 

violents. Perquè és molt el que està en joc. 

Cal evitar aquest tipus d’extremismes, però, 

al mateix temps, cal garantir la vida digna 

per a la setena generació futura.

-Què demana a les administracions locals 
per a ser més respectuosos amb el medi 
ambient?
-Uffffffff... Moltíssimes coses. Les 

diferents administracions han de dur 

a terme un procés urgent i radical de 

canvi de paradigma. Cal prioritzar la 

sostenibilitat, les energies renovables, 

l’alimentació ecològica, la salut natural, una 

discriminació fiscal positiva per als que fan 

bé les coses, la discriminació fiscal negativa 

per a les empreses de la petroadicció i 

l’extractivisme... 

-Quins canvis més són essencials per a la 
transició ecològica?
-Cal fer compres públiques a favor de 

l’alimentació ecològica i la sostenibilitat, 

grans campanyes en els mitjans de masses 

en favor de l’ecologia, i premis de tota 

mena per als que estan per l’ecologia 

profunda. I tot un sistema educatiu basat 

en l’ecologia com a disciplina holística, a 

partir de la qual flueixen les altres...

-I què demana als ciutadans en el mateix 
sentit?
-Compromís, responsabilitat, renunciar a 

la falsa anomenada comoditat... Apostar 

per una revolució pacífica i espiritual que 

torni a donar sentit a les nostres vides, 

que li doni l’esquena al materialisme, a la 

cultura d’un sol ús, i que aposti per la vida i 

la sostenibilitat.

-Fa vuit anys va néixer el projecte 
MamaTerra en forma de festival ecològic de 
la infància. S’educa prou als nens en tenir 
una vida sana, per exemple en alimentació?
-No es fa i això genera molts problemes. 

També per a l’erari públic, perquè si 

la ciutadania s’alimenta malament, 

augmenta la despesa sanitària. En 

les famílies en les quals l’alimentació 

ecològica és una prioritat, hi ha més 

salut i més alegria, i els nens pateixen 

menys problemes sanitaris. Cal pensar 

en ells. MamaTerra els dona eines per a 

aprendre jugant a viure d’una forma més 

conscient. Però no sols és l’educació sobre 

alimentació, és aprendre sobre uns hàbits 

de vida veritablement sostenibles.

-Hi ha moltes escoles al Baix Llobregat amb 
horts?
-Algunes... Cada vegada més, 

afortunadament. El mateix passa a tota 

Catalunya, en l’Estat i la Unió Europea. 

L’hort escolar ecològic és molt eficaç en 

tots els aspectes, és una eina pedagògica 

de primera. Hauria d’haver-hi horts 

BioCultura abasta 
cadascun dels àmbits 
del nostre dia a dia: 
alimentació, salut, 
higiene, energies, 
etcètera, però sempre 
amb un somriure, 
perquè reivindicació 
i alegria no són 
incompatibles”

Ángeles Parra subratlla 
que les administracions 
haurien de prioritzar 
la sostenibilitat, les 
energies renovables, 
l’alimentació ecològica 
i la discriminació 
fiscal negativa per 
a les empreses de 
la petroadicció i 
l’extractivisme

“Demano a la gent 
tenir compromís, 
responsabilitat, 
renunciar a la 
falsa anomenada 
comoditat”
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ecològics en totes les escoles, carrers, 

universitats, instituts, institucions, etc. 

-Perquè és tan important?
-La tecnologia no es menja, així que hem 

d’aprendre a valorar el que ens dona la 

terra. S’aveïnen grans canvis i sofriments 

per a la humanitat. Cal treballar ja per a 

prevenir futurs col·lapses, alimentaris i de 

tota mena.

-Què troba a faltar a l’ensenyament actual?
-La visió holística. Vivim en un món molt 

materialista. A les nostres escoles es fuig 

de tot allò que sigui espiritual. Es prepara 

als nens només per a produir i competir. 

Se’ls introdueix en la tecnologia a molt 

primerenca edat i se’ls submergeix en un 

món extraordinàriament cartesià. Se’ls priva 

de sorprendre’s davant el cosmos, l’univers i 

la vida. Seria bo que a les escoles s’ensenyés 

agricultura, cuina, nutrició. M’agrada 

recordar aquí que l’educació que els donem 

als nostres fills serà determinant per al futur 

de la seva vida i la del nostre planeta.

-Quines possibilitats en relació amb la cultura 
bio ofereix el Baix Llobregat com a productor?
-Moltíssimes: terra fèrtil, tradició, zones 

ben connectades, gent de ciutat que vol 

menjar productes sans i locals, alguns joves 

compromesos en la nova ruralitat... Falta la 

voluntat política de donar-li prioritat a tot 

això, per a què sigui factible, rendible i fàcil. 

També cal tornar a habitar i donar vida 

als nostres pobles des dels punts de vista 

social, econòmic i cultural. 

-Què és el més natural per a fer a l’estiu?
-L’estiu és temps de collita i de menjar 

moltes verdures, fruites, sucs. D’acostar-se 

a la naturalesa, aprendre d’ella, relaxar-

se, fer passejos pel bosc i per la platja... I 

sobretot fer-ho en família, en companyia.

-Quins plans té per a aquest estiu?
-Gaudir de la família i dels amics, gaudir de 

la bellesa dels nostres paisatges, de la nostra 

cultura. No fa falta anar lluny, ho tenim al 

costat de casa. Catalunya és un lloc preciós.

-Quin esport practica o vol practicar?
-M’agrada caminar, passejar per la 

muntanya, per la platja, nadar... i asseure’m 

a contemplar l’infinit. És extremadament 

relaxant.

-Quin és el seu viatge somniat?
-El viatge que més m’interessa no és 

ESPAI ORGANIC Carrer de Sant Lluís 17- Gavà

Tel: 693724705    www.organicgava.cat

THE STYLE OUTLET VILADECANS Green Vita
Local 201, Carretera de la Vila, 90- Viladecans.

Tel: + 34 932 807 990 www.greenvita.com

Toni’s Restaurant Ecologico
C/del Dr. Barraquer, 19-21 - Castelldefels

www.sluurpy.es/castelldefels/restaurante/1889113/toni-s-

restaurante-ecologico

Recomanacions de restaurants 
ecològics al Baix Llobregat

“Espanya és el primer 
productor d’agricultura 
ecològica de la Unió 
Europea i el quart 
del món, però no 
s’educa prou als 
nens en alimentació 
i això genera molts 
problemes”

http://www.greenvita.com
http://www.sluurpy.es/castelldefels/restaurante/1889113/toni-s-restaurante-ecologico
http://www.sluurpy.es/castelldefels/restaurante/1889113/toni-s-restaurante-ecologico
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[IN]PERFECTE
Adreça: C/ Riu Llobregat 10, 2n 3a 

GAVÀ. 

Tel.: 676 895 415

Web: www.inperfecto.es

Va néixer en el 2021 en un petit obrador 

on elabora formatges vegans ecològics 

de manera artesanal. És un producte 

100% natural, sense gluten ni lactosa, i 

lliure de GMO (organismes modificats 

genèticament). Els seus productes 

tenen certificació ecològica CCPAE i 

utilitzen envasos 100% biodegradables. 

La base principal dels seus formatges 

són els anacards, que activen, fermenten 

i processen a baixa temperatura, 

acompanyant-los d’ingredients de la 

millor qualitat. El seu formatge vegà 

és un aliment viu, que està fermentat 

amb probiòtics que ajuden a un 

millor funcionament de la nostra flora 

intestinal, reforcen les nostres defenses, 

milloren l’absorció de nutrients, ajuden a 

prevenir al·lèrgies i milloren símptomes 

de malalties. Actualment elaboren 8 

productes: Original, Provençal, Pebre roig, 

Olives negres, Tomàquets Secs, Pesto, 

Fines Herbes, Dàtils i Figues.

cap viatge pels espais geogràfics, encara 

que m’encanta conèixer altres realitats i 

cultures. El viatge que més m’interessa 

és un viatge interior, profund, cap al meu 

jo més essencial, que, per ser essencial, 

és universal i em connecta amb el tot. És 

el viatge més difícil, el més llarg, el més 

perillós. Sense aquest viatge, cap altre 

viatge val la pena.

-On i quan va ser el seu estiu enyorat, el millor 
de la seva vida?
-He viatjat molt i de tots aquests viatges he 

après. Crec que sempre he buscat l’etapa 

de pau i de serenitat. Podria nomenar molts 

d’ells, però per parlar d’un, potser el que 

recordo ara amb molt amor és de fa uns 

cinc anys, amb la meva filla petita i el meu 

marit. Vam estar a Essaouira, al Marroc. 

Van significar uns dies molt bonics i plens 

de pau, assossec, descobriment i relaxació. 

També aventura i molta naturalesa.

-Quines lectures té preparades per a aquest 
estiu?
-Torno sempre a El Tao de l’ecologia, 

d’Edward Goldsmith. Un llibre descomunal. 

Però tinc uns quants llibres més esperant 

per a llegir-los aquestes tardes de platja i 

camp, sota l’ombra d’un arbre (que és el 

millor lloc per a llegir). n 

Recomanacions 
d’establiments 
de BioCultura al 
Baix Llobregat

Aquestes són algunes de les 
empreses expositores del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet que han 
participat en l’última edició de 
BioCultura

http://www.inperfecto.es
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BLANXART 
Adreça: C/ Tambor del Bruc, 17

SANT JOAN DESPÍ.

Tel.: 933 733 761 

Web: www.blanxart.com

Són especialistes en xocolates singulars 

d’orígens, fidels a un procés de producció 

artesanal que comença amb el torrat del 

cacau seleccionat en les plantacions. Des 

del cor de Barcelona, aposten per crear 

receptes amb els mínims ingredients i 

envasos sostenibles.

ALGA COCHAYUYO BROTASOL
Adreça: C/ Papiol d’Abaix, 17.

EL PAPIOL.

Tel.: 646 985 247 

Web: www.brotasol.com

Alga procedent de Xile, on es consumeix 

des de fa segles. Recollida en zona 

verge i assecada al sol. Rica en minerals, 

oligoelements, proteïna completa amb 

abundants aminoàcids i fibra amb alt 

contingut en àcid algínic. A Espanya 

es comercialitza com a complement 

alimentós.

TERRAPIA
Adreça: C/ Cova Fumada, 9-13, Esc. B 2n 1a

CASTELLDEFELS

Tel.: 659 111 015

Web: www.terrapia.bio

Distribució de productes naturals 

certificats, argila, plata col·loidal i 

cosmètica espanyola certificada bio.

THE ORGANIC REPUBLIC
Adreça: Av. de Cornella, 128.

ESPLUGES DE LLOBREGAT. 

Tel.: 638 957 065

Web: www.theorganicrepublic.com

Cosmètica natural de veritat, amb 

ingredients certificats que provenen 

d’origen natural i orgànic. Els seus 

productes són part del moviment slow life, 

que proposa baixar el ritme de vida i tornar 

a les arrels del natural. Per descomptat 

tots els seus productes són eco-friendly, 

naturals, cruelty-free i lliures d’ingredients 

potencialment nocius. Fabriquen de 

manera artesanal.

ANIMAL TOTEM - SAMARRETES AMB 
ESPERIT
Adreça: C/ Empordà, 4

LA PALMA DE CERVELLÓ – 

Tel.: 636 157 704   

Web: www.animalesdepoder.com

Animal Tòtem és una marca que vol 

acostar al públic el món dels animals de 

poder. La manera de veure als animals es 

va transformant cada vegada més, i alguns 

éssers humils, els mirem de tu a tu. Els 

animals són éssers amb energia, mestres, 

dels quals podem treure molta informació 

beneficiosa per a nosaltres mateixos. 

Totes les peces de la marca són de cotó 

orgànic i polièster reciclat i consisteixen en 

l’estampat del disseny de 22 animals i les 

seves qualitats integrades en el disseny. n 

http://www.blanxart.com
http://www.brotasol.com
http://www.theorganicrepublic.com
http://www.animalesdepoder.com
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Més de 40 investigadors i investigadores de 16 grups de recerca de la UPC relacionats amb el sector 

agroalimentari des de diferents vessants integraran, inicialment, aquest nou centre, liderat per la 

professora i investigadora Anna Gras, directora de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes 

de Barcelona (EEABB). L’objectiu és cobrir les necessitats de recerca i transferència de coneixement 

en el camp de la tecnificació del sector agrícola i de l’horta, desenvolupar equips adaptats a les 

instal·lacions productives i promoure l’adopció de les tecnologies pels agents del sector. D’aquesta 

manera, es vol afavorir la producció d’aliments amb baixa petjada de carboni i hídrica, i tendir cap a 

productes d’alt valor afegit lligats al territori.

Ag
ro

RE
CE

RC
A Agrotech, nou Centre de 

Recerca de Tecnologia 
Agroalimentària de la UPC  
al campus de Castelldefels
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Algunes de les línies de recerca que es de-

senvoluparan estan relacionades amb l’agri-

cultura de precisió  (mecanització, robòtica, 

teledetecció, etc.), la producció vegetal (bio-

tecnologia, hivernacles, horticultura, etc.), la 

valorització  (biomaterials, fibres vegetals, 

circularitat);  la digitalització  (machine lear-

ning o intel·ligència artificial) o la sostenibi-

litat  (biodiversitat, canvi climàtic, energies 

renovables, etc.).

La declaración FOOD 2030 de la 
Comissió Europea  
Les infraestructures del nou centre estaran 

distribuïdes pels diferents campus de la 

Universitat. Així, hi formaran part instal·laci-

ons singulars com l’Agròpolis, a Viladecans, 

o el futur DronLab del Campus del Baix Llo-

bregat, a Castelldefels; a més de laboratoris 

ubicats als campus de Terrassa, Diagonal 

Nord i Diagonal Sud a Barcelona, o al Cam-

pus Diagonal-Besòs.

La declaración FOOD 2030 de la Co-

missió Europea  posa de manifest que els 

actuals sistemes productius no s’ajusten a 

les necessitats futures i demana als estats 

membres que impulsin la transformació 

del sistema alimentari, promovent i refor-

çant la recerca i la innovació de cara a tenir 

uns  sistemes alimentaris que siguin sos-

tenibles, resilients, responsables, diversos, 

competitius i inclusius.

El Centre Específic 
neix amb l’objectiu 
d’acostar la recerca, 
la formació i la 
transferència 
tecnològica al sector 
agroalimentari

L’agricultura de 
precisió, la digitalització 
o la sostenibilitat són 
alguns dels grans eixos 
en què treballaran els 
més de 40 investigadors 
i investigadores de la 
UPC 
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Per fer front a aquests reptes, el sistema 

alimentari haurà d’incorporar noves tecno-

logies i diversificar els sistemes productius: 

sistemes convencionals o d’agricultura eco-

lògica en entorns periurbans, on es posi en 

valor la proximitat, han de poder conviure 

amb sistemes altament tecnificats i també 

sostenibles, com poden ser les instal·lacions 

d’hivernacles d’alta tecnologia que perme-

ten assolir rendiments molt més elevats i fer 

front a les necessitats generades pels canvis 

demogràfics, socials i mediambientals.

Pla director de l’Horta de Catalunya
D’altra banda, tal com indica el Pla director 

de l’Horta de Catalunya, la modernització 

del sector agrícola català és una urgència i, 

especialment en el sector de l’horta, és ne-

cessari incorporar i desenvolupar tecnolo-

gies en la producció per millorar la viabilitat 

econòmica de les explotacions. La incorpo-

ració de tecnologies emergents podria ser 

un factor decisiu amb capacitat transfor-

madora i com a impuls per promoure el re-

lleu generacional en el sector, incorporant 

joves formats i amb talent, a més de fixar 

població en un entorn rural cada cop més 

despoblat.

En aquest context, el centre Agrotech 

contribuirà al  desenvolupament de tecno-

logies derivades de la robòtica, la digitalit-

zació i les comunicacions que puguin ser 

adoptades pel sector agroalimentari; i a la 

generació de coneixement en tots els àm-

bits de l’agronomia, l’alimentació i la biotec-

nologia aplicada per tal de fer els sistemes 

més sostenibles i saludables. Així mateix, es 

valorarà l’impacte ambiental de les tecnolo-

gies desenvolupades i de les accions que es 

proposin, a més de desenvolupar projectes 

sota el paradigma de la circularitat i la sos-

tenibilitat.

Treballs globals i locals
El centre treballarà, tant de forma global 

com local, per aconseguir la inclusió econò-

mica de tots els actors del sistema −especi-

alment les petites explotacions agrícoles o 

empreses familiars agràries− i per minimit-

zar l’impacte ambiental derivat de la pro-

ducció (reduir emissions i potenciar l’estalvi 

d’aigua). També dedicarà esforços a estudi-

ar com augmentar el rendiment i assegurar 

l’accés als aliments a una població creixent 

i concentrada en entorns urbans, i a pro-

moure el consum d’aliments saludables i 

nutritius. n 

Neix en un moment 
en que el sector es 
troba en fase de 
desenvolupament 
i requereix la 
incorporació de 
tecnologies i de 
processos tecnològics 
per poder créixer
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El centre Agrotech-UPC esdevindrà un ens que connectarà els nodes de recerca de la UPC 

per impulsar la cerca de solucions sostenibles de cara al desenvolupament del sistema 

alimentari, amb especial connexió amb el sistema productiu. En aquest sentit, el nou CER 

neix amb alguns projectes de caire més transversal en marxa. Un d’ells és un projecte per a 

la tecnificació, la sostenibilitat i el relleu generacional al sector hortícola català, una iniciati-

va que es desenvolupa conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació 

i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que pretén cercar sinergies entre les inicia-

tives dutes a terme des de la Universitat per a la incorporació de tecnologies i la reactivació 

del sector agroalimentari amb les polítiques del Departament. La creació d’una xarxa d’in-

cubadores agrícoles o l’impuls de la formació contínua en l’àmbit agroalimentari en són 

alguns exemples.

Cal Tudela a El Prat  
El  projecte demostratiu agrícola de Cal Tudela, que es duu a terme conjuntament amb 

l’Ajuntament del Prat i altres entitats del municipi, és una altra de les iniciatives ja en marxa 

de l’Agrotech-UPC i té la finalitat transformar dues finques agrícoles en un espai de recer-

ca, innovació i formació hortícola. Es busca, així, l’encaix i les sinergies entre l’agricultura 

professional, la formació professional i universitària en l’àmbit agrícola, les empreses del 

tercer sector i la ciutadania. Es preveu que sigui tot un referent pel que fa a la integració de 

l’agricultura en un entorn periurbà protegit com és el Parc Agrari del Baix Llobregat.

D’altra banda, també es treballa en un altre projecte d’innovació i recerca, en aquest cas 

en l’àmbit dels hivernacles d’alta tecnologia, juntament amb les empreses Smart Farming 

Labs i Xieline. L’objectiu és implementar noves tecnologies a Catalunya, com la fotovoltaica, 

la sensòrica o la robòtica, adaptant-la a les característiques pròpies del territori. Alhora, es 

busca fer més accessible aquestes tecnologies al sector mitjançant projectes de formació, de 

creació d’un Living Lab en un hivernacle d’aquestes característiques i d’altres iniciatives. n 

Projectes de recerca en marxa
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Canviar d’hàbits alimentaris no és fàcil, però l’estiu sempre representa una bona oportunitat per a fer-ho 

i no només per l’operació bikini, que també. El Baix Llobregat com a productor agrícola ens ofereix una 

multitud de productes autòctons, naturals i de bona qualitat per a incorporar a la nostra dieta diària, de 

manera que tenim al nostre abast una gran possibilitat de millorar les nostres costums alimentàries.al
im
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Operació estiu:  
perquè la dieta mediterrània 
està de moda al Baix
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per PATTI ELIAS

La doctora Anna Bach, especialista en 

Salut Pública Nutricional i actual Vocal 

d’Alimentació del Col·legi Oficial de Far-

macèutics de Barcelona (COFB), ha fet una 

sèrie de recomanacions imprescindibles en 

aquest sentit. En la seva conferència ‘Canvi 

d’hàbits per a una alimentació saludable i 

sostenible’, organitzada en el Cicle Carta Ali-

mentària de la Regió Metropolitana de Bar-

celona, l’experta va esmentar la necessitat 

de “convèncer les poblacions per fer canvis 

discrecionals en la dieta.” 

L’occidentalització de la dieta
En l’actualitat, es parla d’una occidentalit-

zació dels hàbits alimentaris, que consisteix 

en un augment notable del consum de 

proteïnes i de calories buides de productes 

com les begudes ensucrades, els greixos i 

l’alcohol, que porten molts sucres refinats. 

La doctora apunta a que aquest patró de 

consum s’ha implantat de manera exten-

sa al nostre país entre les generacions més 

joves, especialment en l’àmbit metropolità. 

Aquest tipus de consumidor, doncs, incor-

pora fàcilment les carns, els lactis i els pro-

ductes processats com aliments base en la 

seva dieta, normalitzant la seva ingesta. 

Un altre factor que relacionat amb aquest 

impacte cultural és el malbaratament d’ali-

ments i el packagewaste. És a dir, d’una 

banda, les estadístiques assenyalen que 

un terç del menjar acaba a les escombra-

ries, el que implica que a nivell col·lectiu 

estem desaprofitant significativament els 

recursos alimentaris que tenim. Per això, 

la doctora assenyala que s’hauria de reduir 

aquest malbaratament en un 50% a curt 

termini, especialment a les llars, que és on 

es llença més menjar. D’altra banda, la in-

gent quantitat de plàstic que s’utilitza per 

a envasar productes és especialment per-

judicial, sobretot pel que fa a envasos per a 

aliments d’un sol ús. Prova d’això és que els 

residus d’envasos ja constitueixen una part 

important del total de residus globals.

Salut de l’individu i la planetària
Les malalties cardiovasculars, que són la 

principal causa de mort, es relacionen àmpli-

ament amb els problemes alimentaris, com 

el consum elevat de sodi i el consum baix 

de cereals integrals o fruita. A més a més, la 

Comissió d’EAT-Lancet, destinada a divul-

gar els objectius per a una transformació 

alimentària urgent, adverteix que una dieta 

poc saludable provoca més risc de malaltia i 

mort que el conjunt del sexe sense protecció, 

l’alcohol, les drogues i el consum de tabac. 

No obstant, no seguir una bona alimen-

tació també produeix conseqüències a nivell 

global, doncs la nostra acció com a consu-

midors té un efecte directe sobre el pes dels 

sectors alimentaris. Per començar, el sector 

de l’agricultura – incloent el canvi d´ús de la 

terra i activitats relacionades – representa 

un 30% del total de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle, una quantitat sorpre-

nentment més gran que la provinent de la 

indústria i el transport. Dins aquest sector, 

la ramaderia representa el 80% de l’origen 

d’aquests gasos nocius. Si anem a les dades 

globals, es pot constatar que es tracta d’un 

problema real a nivell col·lectiu, doncs la cria 

d’animals produeix entre un 6 i un 12% de 

l’emissió de gasos a Europa, i un 18% a escala 

mundial, segons la FAO.

Vivim en una 
occidentalització dels 
hàbits alimentaris 
que consisteix en un 
augment del consum 
de proteïnes i calories 
buides de productes 
com les begudes 
ensucrades

El malbaratament 
d’aliments és un altre 
dels grans problemes 
de la nostra cultura 
alimentària: un terç 
del menjar acaba a les 
escombraries

Les malalties 
cardiovasculars són 
la principal causa 
de mort a Espanya 
i estan àmpliament 
vinculades amb els 
problemes alimentaris 
com el consum elevat 
de sodi
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Per això, tal i com assegura l’experta, 

“per a la continuïtat com a espècie hem de 

tenir en compte la sostenibilitat alimentà-

ria”. Es tracta d’un factor essencial a tenir 

en compte en les perspectives de futur de 

la societat, doncs dins el sector de l’alimen-

tació el 70% de la terra utilitzada es destina 

a la producció de carn. Al ritme de creixe-

ment que porta el planeta, cap a l’any 2050 

la producció d’aliments haurà d’augmentar 

un 50% més per tal de poder abastir a tot-

hom.

La dieta per aquest estiu
Aquest estiu és essencial alçar la veu sobre 

el consum d’aliments com les verdures, la 

fruita i els cereals integrals, que, segons as-

segura la doctora, “han de ser la base dels 

nostres plats, sigui en forma de dieta me-

diterrània, vegana, vegetariana, etc.” Altres 

aspectes clau que comenta l’experta en 

aquest sentit són la reducció del consum 

de carns vermelles, més a favor de la carn 

blanca. Actualment, consumim uns 200g de 

carn diaris, que s’allunyen bastant dels 70g 

recomanats. És important saber que la carn 

vermella també és perjudicial per al medi 

ambient, doncs genera 3’5 vegades més 

CO2 que la carn de porc i 5’1 vegades més 

que la de pollastre. 

Per això, els tips de l’experta en nutrició es 

dirigeixen cap a una dieta més ‘plant-based’:

• Augment del consum de productes 

d’origen vegetal

• Reducció de productes d’origen animal

• Èmfasi sobre el consum de peix proce-

dent de fonts sostenibles

• Reducció de la carn vermella i processada

• Dieta rica en productes estacionals i locals

La dieta mediterrània com a referència
La dieta mediterrània representa un exemple 

excel·lent per a aplicar aquestes recomanaci-

ons i fer front a la cultura alimentària de la oc-

cidentalització. Es tracta d’un canvi que l’ex-

perta subratlla com a essencial, doncs la base 

alimentària d’aquesta dieta, menys adepta al 

consum càrnic, implicaria una reducció de 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Aquesta dieta es caracteritza pel seu pre-

domini dels aliments d’origen vegetal, com 

les hortalisses, les fruites, les llegums, els 

fruits secs i els farinacis. També hi tenen un 

pes especial el peix, així com altres produc-

tes proteics com els ous, les llets fermenta-

des i els formatges, amb major moderació. 

En conjunt, es tracta d’una dieta molt rica, 

resultat d’una diversa confluència de cultu-

res que han deixat la seva petjada gastro-

nòmica. En aquest sentit, el Baix Llobregat 

esdevé un espai agrari preferent del que 

podem aprofitar nombrosos recursos, i que 

ens brinda aliments locals i de temporada 

tan saborosos com les figues i les carxofes. n 

El sector de 
l’agricultura representa 
un 30% del total de les 
emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, una 
quantitat més elevada 
que la de la indústria i 
el transport

La doctora en Salut 
Pública Nutricional, 
Anna Bach, assegura 
que amb el ritme de 
creixement del planeta, 
cap a l’any 2050 la 
producció d’aliments 
haurà d’augmentar en 
un 50%

Les claus de la dieta 
per a aquest estiu: 
augment del consum 
de productes d’origen 
vegetal, èmfasi sobre 
el consum de peixos 
i reducció de la carn 
vermella 

La dieta mediterrània és la 
millor del món, com assegura 
la nutrionista Anna Bach
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Mercat de Pagès del Parc Torreblanca 
Horari: diumenges de 10 a 14h

Adreça: Parc Torrablanca, 08980 

Sant Feliu de Llobregat 

Mercat de Pagès d’Esplugues 
Horari: Divendres de 16 a 20h

Adreça: Pista coberta Conxita Udina –  

Parc del Pou d’en Fèlix, 08950 

Esplugues de Llobregat 

Mercat de Pagès de Cornellà 
Horari: Diumenges de 10 a 14h 

Adreça: Parc de Can Mercader, 08940 

Cornellà de Llobregat

Mercat de Pagès del Prat
Horari: Dissabtes de 9 a 14h 

Adreça: Plaça Pau Casals, 08820 

El Prat de Llobregat 

Mercat de Pagès de la Colònia Güell
Horari: Dissabtes de 9 a 14h

Adreça: Camet de la Colònia Güell -  

Barrau N, 2, 08690 

Santa Coloma de Cervelló 

Mercat de Pagès de Sant Boi
Horari: Divendres de 15 a 21h

Adreça: Rambla Rafael Casanova, 08830 

Sant Boi de Llobregat 

Mercat de Pagès de Sant Vicenç dels Horts
Horari: Dissabtes de 9 a 14h

Adreça: Plaça de la Vila, 08620 

Sant Vicenç dels Horts 

Mercat de Pagès de Viladecans
Horari: Dimecres de 9 a 14h 

Adreça: Parc de Can Xic, 08840 

Viladecans 

Mercat de Pagès de Gavà
Horari: Dimarts de 8 a 14h

Adreça: Parc de la Torre Lluc, 08850 

Gavà

Els Mercats de pagès, km0 de  
la nostra alimentació saludable

El Parc Agrari del Baix Llobregat és el pulmó verd de 

l’àrea metropolitana barcelonina. Dins aquest indret 

d’ubicació privilegiada conviuen un parc agrari i un parc 

natural, que constitueixen una doble font de gaudi per a 

la població i un motor de capacitat agronòmica de gran 

importància. La comarca del Baix Llobregat, de tradició 

àmpliament agrícola, va donar origen al Parc Agrari el 

1998, convertint-se aquest en un projecte territorial que 

posava en relleu la rellevància de l’activitat agrícola en-

vers el creixement econòmic i l’evolució de les ciutats.

Aquest espai, doncs, esdevé imprescindible dins 

l’ecosistema metropolità, doncs la seva capacitat de pro-

ducció permet abastir tota l’àrea de Barcelona i el seu 

voltant. El distintiu del Parc Agrari és una gran varietat 

de productes d’horta frescos, de proximitat i de molta 

qualitat, que es distribueixen fàcilment a la població de 

la comarca a través de diversos canals de venda. 

En aquest sentit, els Mercats de Pagès són essencials. 

Aquests mercats, de freqüència setmanal, conformen 

un espai de trobada entre els pagesos del Parc Agrari i 

els consumidors, facilitant d’adquisició de productes de 

quilòmetre zero i potenciant les possibilitats de la pro-

ducció local a Catalunya. El projecte dels Mercats de Pa-

gès, doncs, no només genera una venta justa i respon-

sable per al venedor i consumidor. Aquest, a més a més, 

actua com a promotor de l’agricultura i el treball locals, 

posant èmfasi en la capacitat agrícola del nostre terreny 

i fomentant un model de consum allunyat del malba-

ratament d’envasos i la despesa en combustible per als 

productes importats.

Els productes que es poden comprar en aquests es-

pais porten el segell de qualitat Producte FRESC del Parc 

Agrari. Des dels calçots fins a la coliflor, passant per les 

figues i els albercocs, s’hi pot trobar una àmplia varietat 

d’aliments frescos i excel·lents que podem incorporar di-

rectament a la nostra cuina. 
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Uns 3.000 infants omplen el Tibidabo 

amb el compromís per una alimen-

tació saludable ‘5 al dia’ lluita contra 

l’obesitat infantil i promou les fruites i hor-

talisses entre els infants

Uns 3.000 infants d’una cinquante-

na d’escoles participants a la campanya 

per a una alimentació saludable, ‘5 al dia’, 

han celebrar al parc d’atraccions del Tibi-

dabo el termini d’aquesta campanya. El 

motiu d’aquesta trobada ha estat celebrar 

els 20 anys (al 2020, però la pandèmia no 

va permetre la seva celebració aleshores) 

d’aquesta campanya educativa, organitza-

da per Mercabarna i l’Associació Gremial 

d’Empresaris Majoristes de Fruites i Horta-

lisses de Barcelona i Província (AGEM).

‘5 al dia’ es porta a terme a més de 40 

països d’arreu del món, i promou la ingesta 

diària de 5 racions entre fruites i hortalisses, 

per mantenir-se sa, segons prescriu l’OMS 

(Organització Mundial de la Salut). La cam-

Mercabarna i AGEM celebren  
els 20 anys de la campanya  
‘5 al dia’, pionera a Espanya

panya de Mercabarna i AGEM va ser la pri-

mera a desenvolupar-se a Espanya. Mont-

serrat Ballarín, presidenta de Mercabarna i 

Jaume Flores, president de l’Associació Gre-

mial d’Empresaris Majoristes de Fruites i 

Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM) 

han explicat que la campanya es va posar 

en marxa com a resposta a la inquietud 

social i institucional davant l’augment de 

l’obesitat infantil i les malalties derivades 

d’una alimentació incorrecta. 

‘En el decurs d’aquests 22 anys -ha afir-

mat Ballarín- han passat per aquesta cam-

panya educativa 150.000 escolars catalans i 

el missatge ha arribat també als seus pares 

i educadors”. Flores ha afirmat que l’AGEM 

i Mercabarna van ser pioneres a introduir 

la campanya a Espanya i, veient els bons 

resultats, moltes altres entitats del país els 

han seguit. ‘Després de 22 anys -ha dit- els 

monitors que porten ‘5 al dia’, els majoristes 

i Mercabarna preparem els tallers i la visi-

Els responsables de 
Mercabarna i de l’Associació 
Gremial d’Empreses 
Majoristes de Fruites i 
Hortalisses (AGEM), celebren 
20 anys de promoció de 
menjaar 5 peces de fruita 
i verdura al día entre els 
infants
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ta al Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

dels escolar amb la mateixa il·lusió del pri-

mer dia”. 

Un grup d’animació format per mags, 

xanquers i pallassos i les diferent escoles 

han pogut fotografiar-se al Photocall amb 

els personatges de la campanya. Compro-

misos saludables a la plaça dels Somnis 

Un representant de cada escola ha penjat 

el ‘compromís saludable’ dels escolars del 

centre per al curs vinent al ‘Mur dels com-

promisos’, situat pels organitzadors de la 

festa a la plaça del Somnis del parc d’atrac-

cions. ‘Menjar una peça de fruita fresca 

cada dia per esmorzar a l’escola’, ‘Prendre 

sucs de fruites naturals’, ‘Només menjar lla-

minadures els caps de setmana’..., han estat 

alguns dels compromisos que els infants 

han penjat al mur. 

La campanya `5 al dia´ i el seu objectiu 

és un moviment d’abast mundial, avalat per 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 

que promou el consum d’un mínim de 5 ra-

cions entre fruites i hortalisses al dia, com 

a base d’una dieta saludable. Mercabarna i 

l’AGEM organitzen aquesta campanya des 

de fa 22 anys. Més de 150.000 escolars d’ar-

reu de Catalunya hi han participat al llarg 

d’aquests anys. El descens del consum de 

fruites i hortalisses fresques, sobretot entre 

les franges més joves de població, a favor 

d’altres productes transformats —pastis-

seria, làctics, sucs envasats…— que gaudei-

xen normalment d’un gran suport publici-

tari, preocupa les institucions que vetllen 

per l’educació i la salut dels ciutadans. En 

aquest sentit, la campanya “5 al dia” té com 

a principal objectiu promoure el consum 

de les fruites i hortalisses entre els infants, 

així com entre les seves famílies i les escoles 

que els formen. Aquests aliments són fona-

mentals per al correcte desenvolupament 

dels nens, per la seva riquesa en vitamines, 

sals minerals, fibra i carbohidrats. n 

Uns 3.000 infants que han 
participat a la campaña “5 al 
día” van gaudir d’una jornada 
de festa al parc d’atraccions 
del Tibidabo
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Començar una dieta a l’estiu és molt 

comú. La calor i el poder lluir els nostres 

outfits més lleugers fan que augmenti 

la nostra necessitat d’aconseguir la nostra 

millor versió. De vegades aquesta necessitat 

es converteix en frustració, ja que cada any 

la idea de posar-nos a dieta es repeteix, però 

també la frustració per aconseguir l’objectiu. 

Segons dades dels darrers anys, únicament 

1 de cada 4 espanyols que es posen a dieta 

aconsegueixen el seu objectiu. Per què?

Com indiquen els experts, “Alimen-

tar-nos és una de les activitats més impor-

tants que realitzem al nostre dia a dia i hem 

de concedir-li tota la importància que té, 

que és molta, i no existeix una dieta ni una 

rutina universal que valgui per a tothom”. 

Quina d’elles és clau en un procés de pèr-

dua de pes? “Constància. Paraula bàsica 

Vols aprimar-te i no ho aconsegueixes?

quan abordem un pla d’alimentació, perquè 

la constància es tradueix en resultats més 

duradors, una salut millor, i, molt impor-

tant, una millor relació amb el menjar i amb 

aquests moments de gaudi, perquè menjar 

ha de ser gaudir.” 

Pren nota del decàleg dels grans errors 

en una dieta de cara a l’estiu:

1. Saltar-se menjars: La gana és una sensa-

ció amb un fort component de regulació 

hormonal i, per tant, oscil·la al llarg del 

dia. Per tant, per a mantenir en equilibri 

la leptina (hormona d’inhibició de gana) 

i la grelina (hormona d’activació de la 

gana) és important donar a cada àpat 

una bona aportació de proteïnes, grei-

xos saludables i fibra, idealment sense 

grans quantitats ben repartides durant 

el dia.

No cometis aquests 10 errors. Posar-se a dieta de cara a l’estiu és molt comú, 
però només 1 de cada 4 arriba al seu objectiu
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2. Menjar en quantitats innecessàries i in-
suficients: La lògica i l’experiència ens 

dicta que si volem perdre pes hem de 

menjar menys. El problema està en sa-

ber quina quantitat de menys. Com tot 

a la vida, els excessos mai no són bons, 

tant per un extrem com per l’altre, i això 

s’aplica també a la nostra alimentació. 

“Una certa carència calòrica estimula la 

mobilització de les reserves emmagatze-

mades al nostre cos, però estar en un dè-

ficit calòric sense una bona estructuració 

alimentària en un període molt llarg de 

temps pot enviar el missatge contrari al 

que volem al nostre cervell, i és passar del 

mode despesa a mode estalvi. L’estratè-

gia nutricional a seguir ha d’estar ben de-

finida, i un cop arribem al nostre objec-

tiu de pèrdua de pes, realitzar una dieta 

inversa progressiva fins a les nostres ca-

lories de manteniment, de manera que 

evitarem el temut “efecte rebot”, que pot 

passar amb qualsevol dieta”. Detallen els 

experts de Lev.

3. No pensar en fer dieta, sinó en adqui-
rir hàbits saludables: La paraula dieta 

té un component temporal limitat en el 

seu significat, mentre que alimentar-se 

correctament i adquirir uns hàbits salu-

dables que perdurin en el temps no. Per 

tant, si ens plantegem des de l’inici que 

farem dieta estarem inconscientment 

posant-hi una data de finalització.

4. El pes ideal és un concepte discutit i dis-
cutible: El que realment ens ha d’impor-

tar és la nostra composició corporal. De 

què es compon el teu cos? El teixit mus-

cular, diguem que al mateix pes que el 

greix, ocupa molt poc espai, i al contrari, 

el mateix pes en greix, ocupa un gran es-

pai al teu cos. Que quan ens plantegem 

el fet de “perdre pes”, realment ens plan-

tegem “perdre greix”. I això com? Men-

jant prou proteïna, evitant una dràstica 

restricció calòrica sense nutrients i realit-

zant un exercici de força que protegeixi 

i enforteixi el nostre teixit muscular. Que 

parlin els cm del teu contorn, la roba i no 

simplement la bàscula. En resum, el pes 

és només un nombre per tenir com a re-

ferència, però no ens ha d’obsessionar i 

molt menys que oscil·li, és el més normal, 

sa i natural en les persones.

5. Preocupar-se només pel que mengem: 
Són molts els factors que influeixen en la 

pèrdua de pes. Hem de preocupar-nos 

per 4 pilars bàsics que faran que tot fluei-

xi com cal; què estem menjant i quan ho 

estem menjant; quin és el nostre NEAT 

“Non-exercise activity thermogenesis” 

que vol dir, quant gastes a les teves ac-

tivitats quotidianes sense comptar amb 

l’exercici físic pautat? O el que és el ma-

teix, quant de temps et mous en tot el 

dia?; el nostre nivell d’hidratació diari, no 

ens oblidem de beure aigua; una bona 

gestió del nostre estrès i d’emocions que 

facin que el cortisol, hormona de l’estrès, 

es mantingui a ratlla. Un còctel ideal per 

aconseguir els teus objectius.

6. No planificar: “Un estil de vida estressat 

i sense planificació no és bo en cap mo-

ment, però quan estem a dieta ens por-

No és cap secret que 
els gelats, que són molt 
atractius a l’estiu, engreixen 
molt
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ta al fracàs segur. Estipular-se un menú 

o preparar a les estones lliures el nostre 

famosos batch-cooking són les claus 

per aconseguir portar una alimentació 

ordenada i equilibrada. No enxampar el 

primer que atrapes, perquè, per desgrà-

cia, vivim en un corre, corre constant”. 

Així indiquen els experts a cadascuna de 

les persones que inicien el mètode Lev, 

planificació de snacks d’entre hores, i un 

bon batch-cooking de guarnicions set-

manal.

7. Sentir-se sol: Està demostrat que la mo-

tivació en un pla d’aprimament és prio-

ritari. Per això, tenir un assessorament 

continu, personal i adaptat a cadascú és 

necessari per a no abandonar l’objectiu. 

Aquest control realitzat per assessors 

experts que controlin tot el procés i el 

manteniment posterior, perquè no es 

produeixi l’efecte rebot tan habitual en 

moltes dietes és fonamental. Els especia-

listes han de tenir en compte els nostres 

gustos, estils de vida, rutines i horaris. La 

personalització és clau en tot procés.

8. La restricció, l’enemic més íntim: Xo-

colata, snacks, dolços, pasta… tenir ali-

ments prohibits al nostre menú només 

aconsegueix crear-nos encara més ne-

cessitat de consumir-los. Per això, te-

nir accés a aquests productes, però de 

manera saludable i amb ingredients 

adaptats a un pla de pèrdua de pes, és 

un punt bàsic per a evitar abandonar els 

nostres objectius.

9. La vida social és una gran barrera per 
a una dieta: Quantes vegades hem 

dit…“avui em salto la dieta perquè tinc 

pla” o per contra “no surto de casa per-

què estic a dieta? És important que un 

pla d’alimentació pugui acompanyar-nos 

en els nostres viatges, sopars, festes, es-

capades a la platja, turisme de ciutat, de 

muntanya…a qualsevol destinació o pla”. 

A Lev sabem que restricció és sinònim 

de frustració i abandonament de la cura, 

per això existeixen una àmplia gamma 

d’aliments que asseguren una alimen-

tació saludable, baixa en calories, però 

alhora molt apetibles i compatibles amb 

qualsevol pla: poder menjar snacks sa-

lats com cuquets o nachos, dolços com 

croissants o galetes, plats preparats lles-

tos per consumir, aigües aromatitzades, 

etc. És molt important gaudir del camí i 

començar un aprenentatge que sigui per 

sempre” Afirmen des de Lev.

10. Quantitat d’aigua: L’aigua és la pedra 

filosofal en tot pla d’alimentació salu-

dable, però cal tenir en compte que tan 

dolenta és una sobrehidratació com una 

deshidratació, els excessos poques ve-

gades són bons. “Millor beure aigua en 

quantitats suficients, repartides al llarg 

del dia, i evitar situacions nocives per a la 

salut. Per descomptat, les aigües mine-

rals contenen la quantitat necessària 

i adequada de sals minerals per man-

tenir-nos hidratats i evitar el fenomen 

d’arrossegament per part dels nostres 

ronyons en compensar les sals elimina-

des amb aquelles que tornem a aportar 

al nostre cos. L’equilibri sobre l’excés. Al 

Bar d’aigües de Lev hi ha diferents tipus 

d’aigües, adequades a cada necessitat”, 

detallen des de Lev. n 

La nostra actitud ho 
és tot. Amb aquests 
consells es podrà 
aconseguir la millor 
versió per a aquest 
estiu i, el que és més 
important, per a tot 
l’any
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Tens ganes d’estiu? Connecta’t a elprat.cat/viulestiu! 

Consulta amb un clic: l’estat del mar i de l’aparcament de la platja, 
la programació cultural i esportiva, les revetlles i festes populars,  
i tot allò que necessites per viure l’estiu al Prat!

elprat.cat/viulestiuelprat.cat/viulestiu



260 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

La Càtedra Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-Mercabarna per la lluita contra el 

malbaratament alimentari ha creat el primer fons bibliogràfic online d’Espanya dedicat 

a aquest tema. Es tracta d’un portal que recull informació actual sobre malbaratament 

alimentari i les iniciatives per combatre’l i que és fruit de la col·laboració entre la Càtedra 

UPC-Mercabarna i la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat de la UPC.  Es pot consultar 

en aquest enllaç: https://guies.bibliotecnica.upc.edu/malbaratament-alimentari 
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Primera biblioteca digital 
sobre malbaratament 
alimentari a Espanya 
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Mercabarna i la UPC han posat en 

marxa aquesta eina per contribuir 

a la lluita contra el malbaratament 

alimentari, i sobretot per donar suport als 

agents de la cadena alimentària en l’acom-

pliment de la normativa vigent. 

A Catalunya, des que al 2020 s’aprovà la 

Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malba-

ratament Alimentari, les empreses alimen-

tàries i les entitats socials que distribuei-

xen aliments estan obligades, entre altres 

exigències, a disposar d’un pla de preven-

ció de les pèrdues i el malbaratament ali-

mentari i a aplicar-lo, en els termes que 

s’estableixen al reglament. També han 

d’informar anualment sobre la quantifica-

ció de les seves pèrdues i malbaratament. 

A la resta d’Espanya, el Govern està treba-

llant en l’esborrany d’un projecte de llei so-

bre aquest tema. 

El portal permet una actualització auto-

màtica de les fonts d’informació, per man-

tenir la Biblioteca al dia, sempre sota la 

supervisió i la intervenció dels experts de 

la Càtedra i la Biblioteca del Campus del 

Baix Llobregat.

Tot i la seva recent creació, aquest ca-

tàleg de malbaratament alimentari ja 

permet l’accés a 6.000 articles; 236 do-

cuments de recerca; més de 1.500 do-

cuments del repositori de la UPC, 100 

referències bibliogràfiques de llibres, 6 

projectes europeus, etc. 

Apartats del portal 
El portal de malbaratament alimentari té 

8 apartats: 

Inici: És la pàgina de presentació on es 

facilita un formulari per fer arribar qualse-

vol consulta sobre el malbaratament. En 

totes les pestanyes hi ha enllaç per contac-

tar amb la biblioteca.

Articles: Les cerques d’aquest apartat 

responen als temes següents: malbara-

tament al consum, malbaratament i reu-

tilització, valorització del malbaratament, 

malbaratament en la producció i quantifi-

cació del malbaratament. 

Bases de dades: Es fa referència a 3 

bases de dades que contenen informació 

sobre el malbaratament (CAB Direct, Base 

de datos de alimentos i Food Science and 

Technology Abstracts) i a d’altres bases de 

dades multidisciplinars.

Llibres: Permet consultar quins llibres 

en suport paper o electrònic hi ha a les bi-

blioteques de la UPC i a d’altres bibliote-

ques de les universitats catalanes.

Treballs acadèmics: Dona accés a les 

tesis doctorals de la UPC i d’altres univer-

sitats catalanes, així com, a la informació 

sobre el tema de les d’institucions espa-

nyoles i europees. A més, també es poden 

consultar els treballs de grau i de màsters 

de la UPC que tracten el tema del malba-

ratament. 

Normes: Recull les normes d’AENOR 

i altres normatives específiques sobre el 

malbaratament. 

Projectes: Dona accés a la documen-

tació dels projectes europeus relacionats 

amb el malbaratament. 

Bones pràctiques /Iniciatives: Es refe-

rencien iniciatives i convocatòries de pro-

jectes relacionats amb el malbaratament. 

S’inclou un formulari per tal que els usua-

ris puguin enviar informació d’accions que 

coneguin o vulguin proposar. n 

Es tracta d’un portal 
que recull informació 
actual i les iniciatives 
per combatre el 
malbaratament 
alimentari en un 
projecte conjunt 
entre la Càtedra 
UPC-Mercabarna i 
el Campus del Baix 
Llobregat 

Apropa als agents de 
la cadena alimentària 
la normativa vigent 
i la seva aplicació i 
aporta informació 
actualitzada sobre 
malbaratament 
a la cadena 
agroalimentària, 
valorització, 
quantificació del 
malbaratament i 
reutilització, entre 
altres 
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Mercabarna disminueix  
el malbaratament  
6.400 tones en 5 anys

En 5 anys (2016-2021)  Merca-

barna  ha aconseguit reduir 

el malbaratament alimentari 

un 69%, passant de les 9.400 

tones el 2015 a les prop de 

3.000 tones de l’any 2021

Al setembre de 2020, Mer-

cabarna  va crear la Càtedra 

UPC–Mercabarna  per lluitar 

contra el malbaratament ali-

mentari. Una de les tasques 

inicials de la Càtedra ha es-

tat l’actualització de l’estudi 

de  2015  encarregat per  Mer-

cabarna a la Universitat Autònoma de Barcelona, Spora 

Synergies i la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA). 

Aquest estudi va estimar que el malbaratament alimen-

tari a  Mercabarna  representava un 0,5%  sobre el total 

d’aliments que entraven al gran mercat.

L’estudi  de la Càtedra UPC-Mercabarrna,  realitzat 

durant la segona meitat de 2021, ha xifrat el malbara-

tament  que es produeix al polígon alimentari actual-

ment en un 0,14%. Per tant, en 5 anys (2016-2021) Mer-

cabarna  ha aconseguit reduir el malbaratament 

alimentari un 69%, passant de les 9.400 tones el 2015 a 

les prop de 3.000 tones de l’any 2021. Una disminució 

molt important si tenim en compte que el gran mer-

cat comercialitza uns 2.300.000 milions de tones d’ali-

ments a l’any.

Les raons per les quals  Mercabarna  ha aconseguit 

reduir el malbaratament alimentari són les següents: la 

refrigeració dels punts de venda dels 7 pavellons del 

Mercat Central de Fruites i Hortalisses que ha fet que 

 2015 2021 2026
Malbaratament 9.400 tones 3.000 tones Tendir a residu Zero

Aprofitament/Recuperació 800-1.000 tones 1.000-1.500 tones Entre 3.000 i 4.000 tones

Evolució del malbaratament i l’aprofitament alimentari a Mercabarna

no es malmetin tants aliments, sobretot a l’estiu; la mi-

llor gestió dels estocs per part de les empreses majo-

ristes;  les  campanyes de sensibilització  dutes a terme 

per Mercabarna, dins del seu recinte, i la bona resposta 

dels empresaris  del polígon alimentari, que han anat 

augmentant les aportacions d’aliments excedentaris al 

magatzem del Banc dels Aliments situat a Mercabarna.

L’objectiu  de  Mercabarna  és seguir lluitant per 

un malbaratament Zero, ja que Mercabarna treballa con-

juntament amb les empreses situades al seu recinte per-

què aquests excedents es redueixin el màxim possible.

A banda, cal seguir treballant, en l’àmbit del malba-

ratament, en polítiques més integrals enfocades en la 

prevenció i en la necessària transformació del sistema 

alimentari cap a models més sostenibles que malba-

ratin menys en tots els punts de la cadena. Perquè el 

malbaratament, més enllà de les males pràctiques, és 

un problema estructural relacionat amb un sistema ali-

mentari globalitzat.
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El Foodback, nou centre d’aprofitament 

alimentari de Mercabarna, està en fun-

cionament a a les instal·lacions del po-

lígon alimentari. Es tracta d’un projecte pi-

oner de bio economia circular que té com a 

objectiu incrementar l’aprofitament de frui-

tes i hortalisses no comercialitzables, però 

que són aptes per al consum humà. El pro-

jecte, que és possible gràcies a la col·labo-

ració i implicació 10 entitats i de les gairebé 

600 empreses ubicades a Mercabarna, pre-

tén  multiplicar per 2,5 l’aprofitament ali-

mentari a Mercabarna en 5 anys, passant de 

les 1.000-1.500 tones de productes recupe-

rats actualment a les 3.000-4.000 tones.  El 

Foodback és un dels llegats del projecte de 

Barcelona Capital Mundial de la Alimentació 

Sostenible, com d’altres de diferents que es-

tan sent presentats durant 2022.

El Foodback és l’equipament clau en el 

nou sistema de gestió de matèria orgànica 

de Mercabarna, on es fa el triatge de fruites 

i hortalisses excedentàries aportades per les 

empreses majoristes del gran mercat per 

donar-los una segona vida. Després d’aquest 

cribatge, el producte aprofitable per al con-

sum humà es distribueix a entitats socials 

de tot Catalunya perquè arribi a les persones 

que més ho necessiten. Paral·lelament a la 

distribució directa de les fruites i hortalisses, 

des del Foodback s’engegaran iniciatives de 

transformació dels aliments per aprofitar al 

màxim els excedents, com per exemple l’ela-

boració d’àpats per a menjadors socials.

Aquest centre d’aprofitament alimenta-

ri respon a un dels objectius estratègics del 

gran mercat, la lluita contra el malbarata-

ment Alimentari.  Mercabarna  treballa per 

l’aprofitament alimentari des de fa 20 anys, 

des que al 2002 va cedir un magatzem al 

Foodback, un centre pioner en 
aprofitament alimentari

Banc dels Aliments de Barcelona dins del 

seu recinte, perquè els majoristes pogues-

sin lliurar els aliments excedentaris. En els 

últims anys, després d’un procés de   triat-

ge, en aquest magatzem, ja es recuperaven 

unes 1.500 tones que es repartien entre per-

sones vulnerables, a través d’entitats socials.

Ara amb el Foodback es pretén ampliar 

l’aprofitament alimentari i distribuir els ali-

ments sobrants entre moltes més persones 

vulnerables.

Fruit de la col·laboració entre 10 entitats  
i 600 empreses
El Foodback està  gestionat per  Mercabar-

na  juntament amb actors de l’Economia 

Social com la Fundació Banc dels Aliments 

de Barcelona  i  Formació i Treball Empresa 

d’Inserció SLU, i compta amb la col·labo-

ració   d’Assocome  (Associació d’Empreses 

de  Mercabarna),  Càritas Diocesana de Bar-

celona,  Creu Roja de Catalunya, el progra-

ma Alimenta impulsat per l’Ajuntament de 

Barcelona, el  departament d’Acció Climàti-

L’alcaldessa de Barcelona i 
la consellera d’Agricultura 
van inaugurar un centre 
pioner en bioeconomia a 
Mercabarna amb la col.
laboració de 600 empreses 
de Mercabarna

El projecte, inaugurat a Mercabarna, té un gran impacte social i un exemple 
col·laboratiu suportat per la bio economia circular, la lluita contra el canvi 
climàtic, l’aprofitament alimentari i la inserció laboral
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ca, Alimentació i Agenda Rural de la Gene-

ralitat de Catalunya i la Fundació “la Caixa”.

Per una banda,  Formació i Treball és 

la responsable d’implementar la inserció 

sociolaboral de persones en situació de 

vulnerabilitat  que fan el triatge de les frui-

tes i hortalisses aportades pels empresaris 

de Mercabarna, separant les que són aptes 

per al consum humà i les que aniran per a 

matèria orgànica.

Per l’altra, la Fundació Banc dels Aliments 

de Barcelona és qui actua de coordinador 

general  de la instal·lació  i també qui orga-

nitza la distribució dels aliments triats entre 

totes les entitats socials. Sens dubte, és un 

projecte pioner, exemple de la suma d’esfor-

ços i aliances públics i privats (ODS 17), que 

contribueix amb l’Agenda 2030 dels Objec-

tius de Desenvolupament Sostenibles.

del Punt Verd de Mercabarna, fet que facilita 

la gestió dels residus als empresaris majoris-

tes del Mercat.

Els factors fonamentals que faran multi-

plicar per 2,5 l’aprofitament alimentari són 

els següents:

- La recepció centralitzada de produc-

tes destinats tant al Foodback com al Punt 

Verd, perquè permet que personal de Mer-

cabarna format per aquesta tasca decideixi 

quins aliments poden ser aprofitables per al 

consum humà i, per tant, han d’anar al Fo-

odback, i quins directament al Punt Verd, 

per ser revaloritzats com a compostatge.

- La professionalització del personal del 

Foodback  permet poder assolir la recepció 

dels quilograms anuals d’aliments previstos 

i distribuir-ne, en 5 anys, unes 3.000-4.000 

tones en estat òptim, després del procés de 

triatge efectuat.

- A més del Banc dels Aliments, la par-

ticipació de  Càritas, Creu Roja i  el progra-

ma Alimenta impulsat per l’Ajuntament de 

Barcelona permeten fer arribar els aliments 

aprofitats a  moltes més persones vulnera-

bles.

-  La suma d’esforços entre sector públic, 

privat i entitats socials permet portar a ter-

me el projecte i finançar-lo.

Inversió de 800.000 euros
La inversió, realitzada per  Mercabarna, ha 

estat d’1 milió d’euros: 800.000€ en la cons-

trucció de l’edifici  i la resta en adaptacions 

diverses de la nau i la càmera frigorífica. 

L’Ajuntament de Barcelona s’ha fet càrrec 

d’algunes d’aquestes inversions (mobiliari, 

bàscules, balances per les taules de triatge...).

El pressupost anual de despeses d’explo-

tació s’ha calculat en quasi  400.000 euros, 

entre el personal involucrat en la recepció, el 

triatge i la distribució dels productes; els ve-

hicles, els consums; les iniciatives de trans-

formació dels aliments; amortitzacions, etc. 

Aquestes despeses seran  assumides per la 

Fundació “la Caixa”, el departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya i Mercabarna. n 

La inversión de Mercabarna 
ha estat d’un milió d’euros, 
la majoria d’aquests diners 
en la construcción d’aquest 
edifici

Claus per multiplicar per  
2,5 l’aprofitament 
S’estima que el malbaratament alimentari 

és la segona font d’emissions del sistema 

alimentari i, per tant, és la causa d’un terç 

de les emissions provocades per la nostra 

alimentació. Per tant, qualsevol estratègia 

per fer front al canvi climàtic des del sistema 

alimentari ha d’incloure mesures per reduir 

el malbaratament.

El Foodback ocupa un magatzem de 

nova construcció de 900 m2 situat al costat 
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L’alimentació 
saludable, 
protagonista de la 
Universitat d’Estiu
Del  4 al 6 de juliol  Mercabarna acollirà la  quarta Uni-

versitat d’Estiu, que amb els anys s’ha convertit en un 

punt de trobada del sector agroalimentari i en un nexe 

entre el món acadèmic i l’empresarial. Aquesta edició 

recupera el format presencial, tot i que es retransme-

tran algunes ponències per streaming.

La Universitat d’Estiu de Mercabarna d’enguany 

tractarà sobre  “L’alimentació saludable de la ciutada-

nia”  i posarà el focus en la cerca d’estratègies per ali-

mentar a la població de forma segura, saludable i sos-

tenible en un context incert i complex.

La Universitat d’Estiu és  gratuïta  i té la col·laboració 

de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes 

de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) i del Campus de l’Alimentació de la Universitat de 

Barcelona (UB). A més, els estudiants que estiguin cur-

sant el darrer any de grau o un màster a aquestes univer-

sitats, podran convalidar 1,5 crèdits ECTS si assisteixen a 

totes les jornades. La Universitat es concep com un espai 

de trobada de professionals d’empreses, institucions, jo-

ves universitaris i equips de recerca, per promoure la coo-

peració, la transferència de coneixement i el networking.

La Universitat, per dies
El programa de la Universitat d’Estiu tractarà els se-

güents grans temes:

Jornada 4/7: Pandèmia, canvi climàtic i zones 

en conflicte: impacte en l’alimentació de la 

ciutadania

Jornada 5/7: Què entenem per alimentació sa-

ludable?

Jornada 6/7: Cap a un sistema alimentari més 

saludable, sostenible i just

Així mateix, cada tarda s’han organitzat activitats 

gratuïtes per complementar les ponències: visita a 

Mercabarna (dilluns 4/07), visita a l’exposició “Menja, 

Actua, Impacta” de Fundesplai (5/07) i dinar saludable 

(6/07).

Temàtica
En un context marcat per reptes globals (canvi climàtic, 

COVID-19, zones en conflictes, dependència energètica 

i inestabilitat econòmica), és important definir i prio-

ritzar estratègies per alimentar a la població de forma 

segura, saludable i sostenible. Ara tenim l’oportunitat 

de construir un futur millor i transformar els actuals sis-

temes alimentaris.

La 4a Universitat d’Estiu serà un espai per conèi-

xer de primera mà, debatre i reflexionar sobre com fer 

possible una alimentació segura, saludable, sostenible 

i justa per a la ciutadania en un context complex, con-

vuls i incert.

A qui s’adreça
A estudiants de quart curs de grau de l’EEABB-UPC i 

del Campus de l’Alimentació de Torribera de la UB i a 

estudiants de màster de les àrees d’interès. A empresa-

ris/empresàries, professionals tècnics de les empreses 

del sector agroalimentari, personal docent i de recerca, 

i ciutadania interessada en la temàtica. n 
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A pocs metres d’aquesta ecològica cons-

trucció hi ha la seu de Valldaura Labs, el 

campus creat per IAAC, orientat a la investi-

gació i l’educació per a l’hàbitat autosufici-

ent, des d’on s’ha desenvolupat el projecte. 

Solar Grennhouse neix de la recerca de no-

ves maneres d’adaptar-se a la vida moder-

na i de resistir a futures crisis alimentàries 

i energètiques, reinterpretant la manera 

El parc natural de Collserola   és l´escenari del projecte Solar Greenhouse, 

realitzat per un equip d´estudiants, professionals i experts del Màster 

en Edificis Ecològics Avançats i Biociutats (MAEBB) de l´Institut 

d´Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) Valldaura Labs. Es 

tracta d’un hivernacle dissenyat per a la generació d’energia i el cultiu 

autosuficient d’aliments que representa el proper pas cap a una 

transformació agrícola més ecològica i un avenç en la lluita contra la 

pobresa alimentària i energètica. L’objectiu ha estat dissenyar i construir 

un sistema que pogués ser replicat tant a l’entorn rural com a urbà.

com cobrim les nostres necessitats socials 

més bàsiques d’una manera més ecològica. 

El projecte proposa un espai per al cul-

tiu autosuficient com a solució per produir 

aliments i energia a les ciutats i avançar cap 

al model de ciutat d’Emissions Zero que 

proposa l’Unió Europea (EU) per al 2050. El 

resultat és un hivernacle avançat que uti-

litza energia solar, materials sostenibles i 

tecnologia de cultiu avançada que pot ser 

instal·lat al camp o als terrats urbans, contri-

buint de forma efectiva a l’autosuficiència 

alimentària.

Impacte de quilòmetre 0
L’impacte de la producció, processament i 

distribució d’aliments al medi ambient es 

pot reduir amb noves solucions que apostin 

pel cultiu de quilòmetre 0 i tècniques agro-

lògiques avançades. En aquest sentit, la So-

lar Greenhouse es presenta com el proper 

EM
IS

SI
O

NS
 0

Prototip d’hivernacle 
solar i ecològic 
a Collserola per 
produir aliments i 
energia a les ciutats

Fotos: Pati Nunez Agency
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Solar Greenhouse l’han 
construït estudiants 
d’arquitectura amb 
materials naturals  
de quilòmetre 0  
i tècniques de 
construcció digitals 
al parc natural de 
Collserola

El projecte proposa 
un espai per al cultiu 
autosuficient com a 
solució per produir 
aliments i energia a 
les ciutats i avançar 
cap al model de ciutat 
d’Emissions Cero que 
proposa EU per l’any 
2050

pas cap a la transformació d’aquesta con-

dició global, per proposar un nou format 

agrícola més eficient, que podria ser aplicat 

tant a nivell rural com a urbà a qualsevol 

part del món.

El prototip ha estat dissenyat i construït 

durant el màster MAEBB 2020-2021, amb 

l’assessorament d’un grup d’experts format 

pels arquitectes i directors del màster Da-

niel Ibáñez i Vicente Guallart, expert en sis-

temes de cultiu Miguel Urrestarazu, expert 

en energia Oscar Aceves, l’expert en aigua 

Jochen Scheerer, i els arquitectes Elena 

Orte i Guillermo Sevillano, entre d’altres. 

Es va construir en poc temps, convertint el 

bosc dens de Collserola en  la llar d’un am-

biciós projecte en l’àmbit de l’arquitectura i 

l’agricultura ecològica.

Reduir la petjada 
Des de la seva construcció fins al seu ús fi-

nal, el projecte Solar Greenhouse respon a 

la filosofia quilòmetre 0. L’aigua, el substrat 

i els materials de construcció s’obtenen de 

les rodalies, mentre que els aliments culti-

vats passen directament de la producció al 

consum, estalviant la cadena de distribució.

L´estructura de l´hivernacle ha estat 

construïda amb pi d´extracció sostenible, 

recollit i processat a la zona de Valldaura. 

L’hivernacle també compta amb un siste-

ma de subministrament de nutrients que 

es distribueix en tancs d’emmagatzemat-

ge, entrades de nutrients i canonades per 

alimentar les plantes. D’altra banda, una 

matriu de tires de llum LED facilita els cicles 

de creixement amb l’ajuda de Llum Negra.

Tècniques hidropòniques avançades
El sostre de l’hivernacle s’ha creat amb vi-

dre i es disposa en forma de “diamant” per 

permetre una captura total de la llum so-
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lar, que entra directament cap als panells 

solars i permet que les plantes cultivades a 

l’interior rebin llum directa.

La distribució consta de dues plantes. 

A la planta baixa es disposa la zona per a 

la germinació, mentre que al nivell superi-

or es distribueix el cultiu. El resultat és una 

collita considerable que s’aconsegueix, en-

tre d’altres, gràcies a tècniques hidropòni-

ques avançades, que permeten a les plan-

tes créixer sense utilitzar sòl agrícola. En 

aquest cas, el substrat dels llits de plantació 

conté serradures reciclades, un producte 

de deixalla del Green Fab Lab, un altre dels 

laboratoris de l’IAAC a Valldaura. L’objectiu 

últim és que el coneixement i els sistemes 

aconseguits localment es puguin aplicar 

a escala global i, en aquest sentit, la Solar 

Greenhouse és un avanç valuós.

Compromís ecològic de l’IAAC
L’Institut d’Arquitectura Avançada de Cata-

lunya (IAAC) Valldaura Labs i el seu progra-

ma de Màster en Edificis Ecològics Avan-

çats i Biociutats (MAEBB) es comprometen 

amb l’aprenentatge i el desenvolupament 

de projectes ecològics, tècniques de dis-

seny paramètric i transformació de materi-

als de procedència local. Valldaura Labs és 

conegut pel seu interès a explorar els límits 

de l’autosuficiència, intentant cobrir to-

tes les necessitats vitals com ara aliments, 

energia i coses d’ús quotidià, a partir dels 

principis de la bieconomia circular.

Els crèdits de la iniciativa
Els estudiants del Máster en Edificis Ecoló-

gics Avançats i Biociutats (MAEBB), de la 

classe 2020/21, són: Bartłomiej Najman, 
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Dafni Vakalopoulou, Rebecca Baierwick, 

Ignacio Reyes Solis, Paulina Sevilla, Yan-

gchuan Tian, Fatemeh Nejatii, Marilia So-

fia Fernández Lockwood, Amrithavarshi-

ni Prabhuram, Kevin Xi Lim, Akshay Sunil 

Mhamunkar, Mona El batrik, Engjëll Rodiqi, 

Philipp Wienkämper, Christa Hörburger. 

El Project manager ha estat Ignacio Reyes 

Solis, assesorats per Miguel Urrestarazu, 

Oscar Rodriguez, Daniel Podmirseg, Oscar 

Aceves, Javier García-German, Miquel Ro-

driguez, Jochen Scheerer, Elena Orte, Gui-

llermo Sevillano, Ignasi Caus, amb el suport 

de Bruno Ganem, Marc García i Gustavo 

Escudero, el voluntariat de Diego Díaz i la 

fotografía d’Adrià Goula. Els productes són 

de les firmes: Onyx Solar, Ritec, Alberch, 

Aluminios Ada i els sponsors de Cricursa, 

Luz Negra, Tallfusta. n 

Aquest prototip pot 
ser escalat per ser 
instal·lat a cobertes 
de ciutats i lluitar 
davant de possible 
crisis alimentàries o 
energètiques del futur

L’ha desenvolupat 
l’equip d’estudiants 
i investigadors del 
Màster en Edificis 
Ecològics Avançats i 
Biociutats (MAEBB) de 
l’Institut d’Arquitectura 
Avançada de 
Catalunya (IAAC)
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La UTE formada per Nextbike, Movement i Movus s’ha adjudicat el concurs públic 

per 40,5 milions d’euros per operar el nou servei metropolità AMBici, de bicicleta 

metropolitana elèctrica compartida. El servei, creat per l’AMB i gestionat per TMB (a 

través de PSM) i amb el servei prestat per aquesta UTE, és previst que es posi en marxa 

el darrer trimestre d’aquest any 2022, i es desplegui totalment al primer trimestre del 

2023. El projecte podria arribar a posar a disposició dels ciutadans fins a 2.600 bicicletes 

elèctriques en 236 estacions d’estacionament. L’AMBici estarà plenament integrat 

amb el sistema de transport públic col·lectiu de la metròpolis de Barcelona, facilitant la 

intermodalitat amb altres mitjans de transport públic, com el Bus Metropolità, el metro,  

tramvia, ferrocarril, etcètera.

AM
Bi

ci El nou servei metropolità 
AMBici desplega 2.600 
bicicletes elèctriques per 
dotze municipis del Baix
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AMBici  arribarà a  15 municipis  metropoli-

tans, dotze dels quals al Baix Llobregat. A 

saber: l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, 

Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de 

Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues 

de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just 

Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobre-

gat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Com a 

mínim, la meitat de les estacions tindran 

punt de recàrrega elèctrica, mentre que 

la resta seran energèticament autònomes 

per poder operar el sistema d’ancoratges 

mitjançant plaques fotovoltaiques

Mobilitat saludable i sostenible
“Des de l’AMB, seguim creant i fent realitat 

alternatives de mobilitat saludable i sos-

tenible a la metròpolis. Amb l’adjudicació 

de l’AMBici, que és el que avui anunciem, 

ja estem més a prop de posar en marxa el 

nou servei de bici pública metropolitana. 

L’AMBici, que inicialment arribarà a 15 mu-

nicipis, serà un veritable punt d’inflexió en 

l’ús de la bicicleta i un bon complement 

a la xarxa de transport públic metropoli-

tà”, explica el vicepresident de Mobilitat, 

Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni 

Poveda. 

Per la seva banda, Laia Bonet, presiden-

ta de TMB, ha explicat que “aquest projec-

te està en línia amb el  Pla Estratègic de 

TMB  per posar en marxa nous serveis de 

mobilitat i suposa un pas més en l’aposta 

pel transport públic i per una mobilitat sos-

tenible”. Bonet ha especificat que aquest 

nou servei és “complementari   a l’operació 

de les dues grans xarxes de transport col-

lectiu, la de metro i la d’autobusos, que han 

de continuar sent troncals en la mobilitat a 

la metròpolis Barcelona”.

Finançament dels fons UE
La UTE serà adjudicatària  del servei durant 

8 anys i tindrà entre les seves  funcions: el 

subministrament i instal·lació dels equips 

(inclou les escomeses de llum i la plataforma 

tecnològica), el manteniment dels equips, la 

Quan finalitzi l’any, 
el servei funcionarà a 
l’Hospitalet, Cornellà, 
El Prat, Esplugues, 
Sant Feliu, Sant Joan 
Despí, Sant Just 
Desvern, Molins de Rei, 
Sant Boi, Viladecans, 
Gavà i Castelldefels
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el servei de Bicing, s’estan contemplant 

dues línies d’integració: estacions de pont o 

de transferència dels dos serveis, ubicades 

en zones limítrofes de Barcelona amb els 

termes municipals de Sant Adrià del Besòs, 

Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de 

Llobregat i Esplugues de Llobregat, i  abo-

naments compartits dels dos serveis (com-

pra creuada), amb descomptes pels usuaris 

dels dos serveis. Malauradament, aquest 

servei no serà, de moment, compatible 

amb el Bicing de la ciutat de Barcelona i 

tampoc hi ha una integració tarifaria com 

la dels transport públic que existeis des de 

fa vint anys, i els abonaments del Bicing i el 

AMBici seran incompatibles.

Inicialment es preveuen fins a  7 es-

tacions de transferència, situades en les 

següents localitzacions: Barcelona – Sant 

Adrià del Besòs, Campus UPC – Diagonal 

Besòs; Barcelona – Sant Adrià del Besòs, La 

Pau; Barcelona  - Santa Coloma de Grame-

net, Baró de Viver; Barcelona – Esplugues, 

Zona Universitària; Barcelona – l’Hospitalet 

de Llobregat, Ciutat de la Justícia; Barcelo-

na – l’Hospitalet de Llobregat, Riera Blanca 

i Barcelona – l’Hospitalet de Llobregat, Coll-

blanc.

Proveïdor global de mobilitat
Aquest nou servei metropolità,  que recull 

l’experiència de l’e-Bicibox  i pren el Bicing 

com a referent  per fer un servei més po-

tent, s’emmarca en  l’estratègia metropo-

litana del Pla metropolità de mobilitat ur-

bana (PMMU) 2019-2024, el full de ruta de 

les polítiques de mobilitat de la metròpolis 

de Barcelona per als pròxims anys, i del Pla 

d’actuació metropolità (PAM) 2019-2023.

TMB gestionarà el nou servei a través 

d’una    societat del grup, PSM, dins de la 

línia establerta en el seu  Pla estratègic 

2025  de constituir-se en proveïdor global 

de mobilitat sostenible i posar en marxa 

nous serveis a l’àrea de Barcelona que si-

guin complementaris a l’operació de les 

dues grans xarxes de transport col·lectiu, la 

de metro i la d’autobusos. n 

logística de les bicicletes, l’atenció als usu-

aris, el desenvolupament del web i app se-

gons requisits de TMB, la cobertura de les 

assegurances (responsabilitat civil, robatori 

i vandalisme) i la gestió dels imprevistos i 

vandalisme.

Per al finançament, l’AMB espera comp-

tar amb els fons del  Pla de recuperació, 

transformació i resiliència del Ministeri 

de Transports, Mobilitat i Agenda Urba-

na, a més de les  aportacions dels ajunta-

ments metropolitans on s’implanti el servei.

Servei integrat amb transport públic

Pel que fa a l’integració de l’AMBici amb 

Prestarà el servei l’UTE 
formada per Nextbike, 
Movement i Movus, 
que s’ha adjudicat el 
concurs públic, i l’AMB 
creadora i titular del 
servei, en coordinarà la 
implantación d’acord 
amb els municipis 
metropolitans
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L’àrea metrolitana és enguany la Capital Europea dels Boscos i Collserola 
rep 6,5 milions visitants anuals, una gentada. Per gaudir dels boscos hi han 
5 aplicacions de mòbils que ajuden a identificar les plantes i també per 
recorre els camins de, per exemple, Gavà. El futur de la fusta per habitatges 
és una fórmula de gestió forestal i construcció sostenible. Una finca de Sant 
Feliu esdevé laboratori per adaptar els nostres boscos als reptes climàtics en 
un estiu amb gran perill d’incendis en tant s’obre un nou mercat voluntari 
de crèdits climàtics a Collserola. Però el Baix té moltes més muntanyes i 
enguany s’estrenen 7 balcons de Montserrat als municipis colindants al 
massís. Dins les ciutats, oferim la relació de 37 refugis climàtics, els parcs 
metropolitans convertits en oasis. I sobre les platges, enguany les del Baix 
han rebut un premi de la Comissió Europea per la regeneració de les dunes 
en tant l’AMB reclama al Govern central més atenció medioambiental. Amb 
la culminació del parc fluvial del riu Llobregat fins al mar, una visita obligada 
a la joia natural del Delta i una entrevista d’inici de la temporada estiuenca 
amb l’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, tanquem la secció mariMUNTAnya.

mariMUNTAnya
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Arrel del llarg confinament a causa de la pandèmia de la Covid, els 

barcelonins i la resta de la població de l’àrea metropolitana han trobat 

en els boscos i els espais verds un lloc on poder desconnectar i establir 

el seu centre d’oci. Això ha quedat reflectit en el nombre de visitants que 

rep actualment el Parc Natural de Collserola que, de l’any 2019 al 2020, el 

nombre va pujar un 30% arribant als 6 milions i mig de visitantsCa
pi
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A la cimera dels boscos 
europeus s’alerta que  
Collserola és “envaïda” per  
6,5 milions de persones a l’any
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El Parc de Collserola té més de 11.100 hec-

tàrees amb una longitud de 17 km y 6 km 

d’amplada. Al llarg de tot aquest espai es 

troba una font de biodiversitat i ecosiste-

ma rica que produeix molts beneficis per 

a les ciutats limítrofs i per aquells que de-

cideixen donar un tomb. A més a més, es 

pot veure com el parc de Collserola té ara 

mateix la màxima massa forestal des de 

1886, segons els experts participants a la 

cimera celebrada amb motiu de que Bar-

celona és enguany capital europea dels 

boscos.  

Collserola, al igual que tots els boscos 

ajuden a  mitigar les temperatures, a retor-

nar l’aigua blava, crear llocs de treball i, al 

mateix temps, son fonts per extreure ener-

gia renovable com la de biomassa. Es pot 

afirmar, doncs, que el coronavirus ha ser-

vit perquè els habitants de les ciutats de 

l’àrea metropolitana, que vivien d’esque-

nes al bosc i a tota la seva realitat, s’hagin 

donat la volta i valorin molt positivament 

tenir aquestes zones tan a la vora de casa.

L’àrea metropolitana 
de Barcelona ha estat 
guardonada amb el 
títol de Ciutat Europea 
del Bosc 2022
La població de 
l’àrea metropolitana 
ha redescobert la 
importància dels 
boscos i els espais 
verds 

A dalt, font de Can Valldaura 
abans de ser restaurada;  
a baix, un cop restaurada  
/ Fotos: Fent Fonts

per JUAN GARCÍA
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Beneficis per a la salut
Els boscos tenen uns efectes molt positius 

en la salut fisiològica. Ja sigui en el sistema 

cardiovascular, immune o respiratori, son 

fets demostrables que la natura afavoreix 

en el funcionament d’aquests sistemes i 

organismes. Quan es passeja pels boscos, 

els nivells d’hormones d’estrès baixen. De 

fet, tal com afirma el doctor Albert Bach, 

investigador post doctoral del Centre de 

Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, 

els nivells de cortisol (l’hormona de l’estrès) 

cauen en picat a partir de la segona hora 

de passejar pel bosc. 

També, al envoltar-se de natura els ni-

vells de cèl·lules assassines augmenten 

més d’un 50%. Les cèl·lules assassines son 

un dels tres grups de limfòcits que perta-

nyen al sistema immune. Aquestes s’encar-

reguen en combatre infeccions i les cèl·lu-

les cancerígenes. A més a més, un estudi 

de la Universitat de Michigan revela que al 

passejar pel bosc provoca que la tensió ar-

terial es redueixi i fa millorar l’agilitat men-

tal fins en un 20%. 

Renaturalitzar les ciutats
Es tant beneficiós fer exercici o donar un 

volt pels boscos com portar la natura a les 

ciutats. I es que ser una ciutat verda vol 

dir, també tenir zones de natura que estan 

incrustades, que beneficien molt positiva-

ment la vida a la població.  

Jordi Cuyàs, director tècnic de Belloch 

Forestal, una organització que treballa en 

la selecció d’elements vegetals per la ciu-

Donar un passeig 
pel bosc augmenten, 
en més d’un 50%, 
les cèl·lules del 
sistema immune 
Collserola, al igual 
que tots els boscos, 
ajuden a mitigar 
les temperatures, a 
retornar l’aigua blava i 
crear llocs de treball 

És tan beneficiós fer exercici o 
donar un volt pels boscos com 
portar la natura a les ciutats
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Construcció en fusta:  
el futur de l’habitatge 

Un dels reptes actuals és seguir expandint i 

creant nous espais urbans. Per dur a terme 

això, sembla que la fusta s’està convertint en 

un dels materials preferits per els arquitec-

tes, ja que ofereix innumerables beneficis.

L’arquitecte Jordi Carbó assegura que 

el 35% de les emissions provenen del sec-

tor de la construcció. I que cada quadrat de 

mur de fusta, que s’utilitza en la construc-

ció, pot absorbir fins a 50 kg de CO2. A més 

a més, Carbó, diu que la fusta: traga els olors 

i les humitats, es lleuger i ràpid de construir 

i que per aquests motius ja en molts llocs 

ja estan apostant per aquest material. Com 

per exemple França, que a aprovat una llei 

que obliga a que tots els edificis públics es-

tiguin fets d’un 50% de fusta.  

Quan pensem en la quantitat de boscos 

que hi ha a Catalunya podem intuir que 

cada cop hi ha menys. Però en realitat no es 

així. Ja que la massa forestal d’Espanya no 

ha deixat d’incrementar durant els darrers 

15 anys. De fet, la massa forestal del país es 

d’un 37%, xifra que fa que Espanya sigui el 

segon país amb més massa forestal d’Euro-

pa, només per darrera de Suècia.  

Tot i que aquesta dada es pot girar en 

contra, ja que l’augment de massa forestal 

es produeix per culpa de l’abandonament 

dels espais agraris i la despoblació del camp, 

es també una gran oportunitat. Catalunya 

no té desenvolupada una industria forta 

que treballi la fusta. Per això aquesta aposta 

per la fusta, respectant sempre els boscos 

autòctons i la sostenibilitat dels espais fo-

restals, seria, no només un pas cap a un nou 

tipus de construcció, sinó que també una 

oportunitat de crear riquesa i ocupació.  

Cimera Barcelona Ciutat 
Europea del Bosc

Catalunya té una gran oportunitat per poder desenvolupar 
una economia forta en voltant de la fusta
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tat, manifesta que es molt important por-

tar el verd a la urbs ja que aporta diversos 

beneficis. Un exemple d’això, és que mitja 

hectàrea d’arbres es capaç d’absorbir el C02 

que produeix un cotxe al recórrer 42.000 ki-

lòmetres. O, un altre exemple: si es planta 3 

arbres al voltant d’una casa es pot arribar a 

retallar el 50% del consum d’aire condicio-

nat del habitatge. 

D’altre banda, Gabriel Pérez, professor 

d’arquitectura de la Universitat de Lleida, 

assegura que les solucions tradicionals, 

com ara fer més parcs i jardins, ja no son 

una opció. Ell diu que es molt millor apos-

tar per les façanes i les cobertes verdes. Ja 

que una façana o coberta verda aporta a 

l’edifici: natura de proximitat, producció 

d’aliments, millorar l’estètica, revaloració 

de la propietat, aïllament tèrmic, aïllament 

acústic, protecció dels materials... I la ciutat 

es beneficia amb: la reducció i l’aïllament 

de la calor urbana, el drenatge urbà, el su-

port a la biodiversitat, i la captació de CO2 

i pol·lució... 

Seguint aquesta mateixa línia, Barcelona, 

que és pionera en totes aquestes tècniques 

que introdueixen el verd a la ciutat, està fo-

mentant també el canvi del concepte de car-

rer. Un exemple d’això es que, des de l’ajunta-

ment barceloní, s’han canviat la il·luminació 

dels carrers. Ara els llums son més càlids per 

tal d’afavorir la biodiversitat urbana.

Per tots aquests motius, Barcelona i la 

seva àrea metropolitana ha estat guardona-

da amb el títol de Ciutat Europea del Bosc 

2022. Amb aquest reconeixement, l’Euro-

pean Forest Institute, una organització in-

ternacional establerta pels estats europeus, 

destaca la gestió de la ciutat en la relació 

amb les activitats a favor de la conservació 

i el desenvolupament de les àrees forestals,  

així com la investigació d’un nou model 

Barcelona és pionera 
en tècniques que 
introdueixen el verd a 
la ciutat en un procés 
de “renaturalització”
Gràcies als estudis 
que es realitzen a 
Collserola, s’han 
identificat 15 noves 
espècies inèdites a la 
península ibèrica

Barcelona és pionera en introducir el 
verd a la ciutat. Per a molts ciutadans, 
Collserola és el seu Central Park
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urbà que desenvolupa solucions segons 

la natura. Amb motiu d’aquest reconeixe-

ment s’ha celebrat, al recinte modernista 

de Sant Pau, una cimera per intercanviar 

opinions sobre tots aquests reptes.  

Innovacions al voltant de la natura
Collserola, a més a mes, és un lloc on moltes 

iniciatives sorgeixen per ciutadans que te-

nen com a objecte millorar i preservar Coll-

serola i innovar a través del Parc. El dosser 

arbori o el sostre és l’hàbitat i tota la biodi-

versitat que es troba a les copes dels arbres 

d’un bosc. A Collserola, el dosser es molt ric i 

variat, per això, Jorge Mederos López, biòleg 

que treballa al museu de Ciències Naturals 

de Barcelona, es dedica a estudiar totes les 

espècies que viuen a les copes dels arbres. 

Mederos fa la seves recerques mitjançant 

passarel·les que connecten arbres i torres 

meteorològiques dels microclimes. Gràcies 

a aquests estudis, s’han identificat 15 noves 

espècies inèdites a la península ibèrica.

L’Associació Fes Fonts Fent Fonting, està 

formada per un grup d’amics i de coneguts, 

amants de la natura, a qui agrada fer excur-

sions i tenir cura de les fonts d’aigua natu-

ral. El seu objectiu principal es trobar fonts 

del Parc, determinar la seva posició geore-

ferenciada, explicar els itineraris que passin 

per elles i restaurar-les si cal. Les fonts, com 

a punt d’aigua, constitueixen un ecosiste-

ma viu i es un valor afegit de Collserola. 

Solar Greenhouse es un projecte que ha 

creat un hivernacle solar, impulsat pel IAAC, 

l’Institut d’Arquitectura Avançada de Cata-

lunya, que busca oferir una proposta d’auto 

abastiment alimentari i energètic. Aquesta 

idea ha estat desenvolupada mitjançant 

materials com la fusta de proximitat i l’ús 

de l’energia solar gràcies a unes plaques 

solars col·locades al sostre de l’estructura. n 

El biòleg Jorge Mederos 
ha identificat 15 noves 
espècies a Collserola 
que són inèdites a 
la península ibérica 
gràcies a la recerca 
mitjançant passarelles 
que connecten arbres i 
torres meteorològiques

Cimera Barcelona  
Ciutat Europea del Bosc
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El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Parc Natural de la Serra 

de Collserola (PEPNat) és l’eina que va elaborar l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB), beneïda abans de l’estiu passat per la Generalitat amb l’objectiu de preservar la 

biodiversitat del gran pulmó verd metropolità i alhora potenciar els serveis que van dirigits 

a l’oci de la ciutadania, de manera que s’impedirà la construcció de noves edificacions. El 

nou pla porta aparellat “un augment de la riquesa ecològica i una major sensibilització cap 

a la sostenibilitat”, ha explicat un portaveu de parc, el que es tradueix en un augment de 

l’espai lliure de 700 hectàrees i en la retallada de 400 hectàrees que inicialment anaven 

destinades a infraestructures viàries i equipaments.

CO
LL

SE
RO

LA El gegantí pulmó verd 
metropolità de  
Collserola ha guanyat  
700 hectàrees d’ús públic
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El Pla Especial de Protecció del Medi Natu-

ral i del Paisatge de Parc Natural de la Ser-

ra de Collserola (PEPNat) és l’eina que va 

elaborar l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB), beneïda abans de l’estiu passat per 

la Generalitat amb l’objectiu de preservar 

la biodiversitat del gran pulmó verd me-

tropolità i alhora potenciar els serveis que 

van dirigits a l’oci de la ciutadania, de ma-

nera que s’impedirà la construcció de no-

ves edificacions. El nou pla porta aparellat 

“un augment de la riquesa ecològica i una 

major sensibilització cap a la sostenibilitat”, 

ha explicat un portaveu de parc, el que es 

tradueix en un augment de l’espai lliure de 

700 hectàrees i en la retallada de 400 hec-

tàrees que inicialment anaven destinades a 

infraestructures viàries i equipaments.

Oci concentrat a les vores
El pla especial gira al voltant de quatre ide-

es estratègiques: la millora de la connecti-

vitat, la conservació dels elements de valor 

ecològic, el control de les pertorbacions i el 

foment de l’economia verda. Com el 60% 

dels terrenys de la Serra de Collserola són 

de titularitat privada, es treballarà perquè 

els propietaris participin també en la gestió

La idea general és concentrar les activi-

tats de lleure a la part exterior del parc, just a 

la franja que es situaria en el “vora” de transi-

ció entre la zona natural i les zones urbanes, 

de manera que siguin compatibles els usos 

lúdics amb la preservació dels valors natu-

rals. En configurar una xarxa bàsica oberta 

al públic “s’evita la dispersió dels usuaris i es 

protegeix el parc”, segons les mateixes fonts. 

Entre les operacions que es prioritzaran dins 

de la zona verda destaca l’adequació dels 

passos per a la fauna en punts estratègics, 

com ara a la riera de Vallvidrera o el torrent 

de Batzacs, “minimitzant l’ ‘efecte barrera’ de 

les infraestructures”, segons fonts de l’AMB.

Activitat agropecuària
També s’apostarà per la preservació i millora 

Vista des d’un dron de la 
torre de Collserola i el parc

Concentrar les 
activitats de lleure a 
l’exterior de Collserola, 
jut a la franja de 
transició entre la zona 
natural i les urbanes, 
és l’objectiu per fer 
més compatibles els 
usos lúdics amb la 
preservació del bosc
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del patrimoni arquitectònic, històric i cultu-

ral de tot el parc de Collserola. Un altre dels 

elements que guanyarà protagonisme amb 

el PEPNat seran les activitats agropecuàries, 

basades en el desenvolupament d’una eco-

nomia verda, i que afegeixen valor al Parc.

El mot Collserola prové de l’arcaic Coll 

s’Erola, un coll ubicat entre el Tibidabo i el 

Turó de Santa Maria. Actualment hi passa 

la carretera de la Rabassada, tristament fa-

mosa pels nombrosos accidents que hi te-

nen lloc, a causa de la conducció temerària 

i de l’alta població de senglars. Sigui com 

sigui, el nom del massís va derivar d’aquella 

veu antiga que feia servir l’article salat. Un 

fenomen comú a la comarca, amb els casos 

de Sant Joan Despí o Sant Just Desvern.

Accés fàcil des de diferents municipis
Del Llobregat al Besòs, la serra de Collse-

rola s’alça com un imponent massís verd 

que regna en l’skyline metropolità. Una 

superfície d’11.000 hectàrees de les quals 

són Parc Natural 8.156. Tot un privilegi per 

als ciutadans de l’àrea metropolitana, que 

tenen accés fàcil a un entorn natural molt 

important. Tot plegat, un autèntic pulmó 

verd per desconnectar de la vida urbanita 

i oxigenar-se.

Parc Natural des del 2010, ara amb l’al-

calde de Molins de Rei, Xavi Paz, com a vice-

president executiu del Patronat del Consor-

ci del Parc de Collserola; a la serra s’hi pot 

accedir des de diversos municipis de la co-

marca, des d’Esplugues fins a Sant Andreu 

de la Barca, Feliu, Molins de Rei i el Papiol 

i, és clar, també des de Sant Just Desvern. 

Les activitats que s’hi poden portar a terme 

van des d’esportives, com per exemple anar 

a caminar o amb bici per les diverses vies 

adjacents, fins a excursions per descobrir la 

flora i fauna, gastronòmiques –un aspecte 

en el qual està destacant darrerament Coll-

serola, com és l’impuls de vins o de produc-

tes com tomàquets autòctons- o de cultu-

rals per a tota la família.

Amb tot, una manera de gaudir d’aquest 

paisatge espectacular sense haver de mar-

xar lluny. Un tresor que els ciutadans han 

de valorar i respectar perquè l’àrea metro-

politana segueixi tenint un oasi de calma i 

natura al bell mig d’una de les zones amb 

més densitat de població.

Protecció en augment
La superfície de l’àmbit del Parc Natural és 

de 8.156 ha i abasta terrenys dels termes 

municipals de Barcelona, Esplugues de 

Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de 

Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Cu-

gat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Mont-

cada i Reixac. La superfície de l’anomenat 

L’àrea metropolitana 
barcelonina segueix tenint 
un oasi de calma i natura 
al bell mig d’una de les 
zones amb més densitat de 
población

La protecció del parc 
desplegada per l’AMB i 
que ha estat ratificada 
per la Generalitat 
retalla 400 hectàrees 
inicialment previstes 
per a infraestructures i 
equipaments  
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espai funcional és de 3.676 ha i abasta, a 

més dels municipis de l’àmbit del pla de 

protecció abasta els municipis de Castell-

bisbal, Sant Joan Despí, Ripollet i Santa Co-

loma de Gramenet. 

La importància del Parc rau en els valors 

que conté, que cal preservar, així com en 

els beneficis que aporta al medi ambient, 

a la societat i a la qualitat de vida. Aquest 

gran pulmó verd ofereix benestar i salut a la 

població metropolitana, un augment de la 

riquesa ecològica, un marc per a la sensibi-

lització envers la sostenibilitat i el lleure per 

a la ciutadania i un reforç de la infraestruc-

tura verda metropolitana. 

Estratègia ecològica
El pla de protecció del parc té com a eix ver-

tebrador i transversal una estratègia ecolò-

gica que defineix un model de parc estruc-

turat en els sis àmbits següents:  

• Preservació i millora dels valors ambi-
entals. S’aposta per la màxima protec-

ció de tot el Parc i es fan propostes al 

voltant de quatre idees estratègiques: 

millora de la connectivitat, conservació 

dels elements de valor ecològic, control 

de les pertorbacions i foment de l’eco-

nomia verda. 

• Valorització dels recursos naturals. Amb 

l’objectiu de fomentar el mosaic agrofo-

restal i l’economia verda, el pla es basa 

en la corresponsabilitat i la cogestió com 

a elements de conservació activa de l’es-

pai natural i fa partícips els propietaris 

dels terrenys en la seva gestió. Actual-

ment el 60 % dels terrenys són de titu-

laritat privada. 

• Infraestructures i serveis. S’aposta per 

minimitzar l’ocupació i la fragmentació 

dels espais lliures de Collserola. Es redu-

eix l’efecte barrera provocat per les in-

fraestructures, com ara carreteres, línies 

ferroviàries o instal·lacions per al trans-

port de l’energia, i es potencien i s’ade-

qüen els passos per a la fauna en punts 

estratègics, com ara la riera de Vallvidre-

ra o el torrent de Batzacs. 

• Espai funcional. Es crea un espai de tran-

sició entre les zones naturals i urbanes, 

que té un paper regulador en les dinà-

miques de l’espai natural: les activitats 

i usos es concentren en aquests “espais 

de vora”. Es tracta de traslladar l’oferta 

d’activitats, com les àrees de lleure, a la 

part exterior del Parc. Alhora, el nou pla 

pretén millorar la integració de la serra 

de Collserola dins la infraestructura ver-

da metropolitana buscant la sinergia 

entre els espais naturals i les zones ur-

banes i fent compatibles els usos lúdics 

amb la preservació dels valors naturals. 

• Ús públic. Es defineix una xarxa bàsi-

ca per a l’ús públic a partir de la infra-

estructura existent amb l’objectiu de 

fomentar el Parc com a espai de salut, 

benestar i coneixement. Aquesta xarxa 

concentra les activitats en determinats 

espais i camins ubicats preferentment a 

les vores del Parc, i s’evita així la disper-

sió dels visitants. 

• Patrimoni construït. No s’admeten noves 

edificacions i s’aposta pel manteniment 

i la millora del patrimoni arquitectònic, 

històric i cultural existent, a través del 

catàleg de masies i de l’inventari del pa-

trimoni cultural. Es preveu l’eliminació 

de les construccions implantades il·le-

galment. n 

La muntanya de Sant Pere 
Martir ofereix benestar i salut 
a la població 

Es concentren les 
activitats d’oci a 
l’exterior del parc, 
a la vora o franja 
de transició entre 
la zona natural i les 
urbanes, perquè 
siguin compatibles 
els usos lúdics amb 
la preservació de 
l’ecosistema
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El Parc Natural de la Serra de Collserola, 

principal pulmó verd de la metròpolis 

de Barcelona, és un dels cinc escena-

ris escollits de Catalunya per dur-hi a terme 

una prova pilot centrada en la prevenció 

d’incendis forestals. Aquestes actuacions 

integren la conservació de la biodiversitat, 

potencien les sinergies amb el sector pri-

mari i posaran en valor l’impacte positiu 

que la gestió forestal pot tenir sobre els re-

cursos hídrics.

A la finca de Can Ferriol, de titularitat 

pública (el propietari és l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Llobregat), amb gestió del 

bosc adscrita al Consorci del Parc Natural 

de la Serra de Collserola, és una de les fin-

ques on s’ha portat a terme les feines de 

conservación abans d’aquest estiu. A Can 

Ferriol, la gestió està cedida a la cooperativa 

La Rural de Collserola.

Les tasques realitzades consisteixen en 

l’eliminació d’arbrat i sotabosc per dismi-

La finca de Can Ferriol (Sant Feliu) a 
Collserola esdevé un laboratori per 
adaptar els boscos als reptes climàtics

A la part de Collserola de 
Sant Feliu s’ha fet una 
prova pilot centrada en la 
prevenció d’incendis

nuir la biomassa, especialment la que sigui 

fàcilment inflamable; la selecció i elimina-

ció de peus d’arbrat per augmentar la vi-

talitat de la massa romanent, accelerar-ne 

l’adaptació a condicions de sequera recur-

rent i millorar-ne la resistència i capacitat 

de resposta en cas d’incendi i també la se-

lecció de determinades espècies de flora 

per millorar la biodiversitat de la zona.

Mercat voluntari de crèdits climàtics
Es calcula que l’actuació a les cinc finques 

evitarà l’emissió de més de 7.000 tones de 

CO2 a l’atmosfera durant els pròxims 15 anys. 

A més, també implicarà una reducció del 

consum d’aigua per part de l’arbrat. Fan les 

actuacions la Cooperativa Forest4 i l’empresa 

Boscat-Fusta, de la Federació Catalana d’As-

sociacions de Propietaris Forestals, i a més a 

més es faran accions de sensibilització.

Altra finca de titularitat pública, Can 

Montmany (EMD Valldoreix i Ajuntament 

El projecte LIFE 
CLIMARK promou 
una gestió forestal 
específica per mitigar 
el canvi climàtic, 
lligada a la prevenció 
d’incendis, la creació 
de mosaic agroforestal 
i la conservació de 
la biodiversitat i els 
recursos hídrics
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El programa de 
Projectes forestals 
per a la mitigació i 
adaptación al canvi 
climàtic (PROMACC) 
entrarà en els circuits 
del finançament 
ambiental mitjançant 
els anomenats “crèdits 
climàtics” a finals del 
2022

de Sant Cugat del Vallès) i tres de titulari-

tat privada, als termes municipals de Sant 

Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès: 

Can Cussó, Can Ferrer i Bosc Gran de Can 

Major, formen part de cinc proves pilot que 

serviran per avaluar cadascuna de les fases 

d’implantació del futur mercat de crèdits 

climàtics, de cara a la seva eventual po-

sada en marxa a finals del 2022. Es tracta 

d’instrument pioner que permetrà posar al 

mercat els beneficis que genera la gestió 

forestal multifuncional, d’una manera certi-

ficada amb transparència i visibilitat.

La primera fase ha servit per definir 

els Projectes forestals per a la mitigació i 

adaptació al canvi climàtic (PROMACC), 

uns plans operatius promoguts des del ter-

ritori en els quals s’identifiquen actuacions 

forestals que aporten beneficis en relació 

amb la mitigació o adaptació al canvi cli-

màtic, per a un paisatge concret. També 

s’ha elaborat una metodologia, consen-

suada amb experts, per poder quantificar 

aquests beneficis. El finançament dels 

PROMACC es vol vehicular mitjançat un 

mercat voluntari de crèdits climàtics, que 

van més enllà dels habituals crèdits de car-

boni, ja que també inclouen l’impacte de la 

gestió sobre el balanç de l’aigua i la biodi-

versitat. Es tracta d’instrument pioner que 

permetrà posar al mercat els beneficis que 

genera la gestió forestal multifuncional, 

d’una manera certificada amb transparèn-

cia i visibilitat.

Life Climark: context i antecedents
En 25 anys, la biomassa forestal a Catalu-

nya ha augmentat un 73 % i els boscos són 

avui un 24 % més densos que l’any 1990. 

Com a conseqüència del canvi climàtic, la 

salut dels boscos ha disminuït, el risc d’in-

cendis ha augmentat i la provisió de serveis 

bàsics com l’aigua s’ha vist afectada, amb 

una reducció del 30 % del cabal dels rius en 

aquests darrers 25 anys. Alhora, l’expansió 

del bosc també ha tingut afectacions so-

bres la biodiversitat, especialment la que 

està vinculada a matollars i espais oberts.

En aquest escenari, la gestió forestal 

multifuncional és clau per contribuir a miti-

gar el canvi climàtic i, sobretot, per adaptar 

els paisatges a les noves situacions climàti-

ques. Més enllà de l’obtenció de productes 

de fusta i suro, gestionar un bosc pot ser 

necessari per prevenir incendis catastròfics 

o per augmentar la resistència de les mas-

ses forestals a períodes de sequera més 

llargs i pertorbacions més freqüents.

Amb l’objectiu de promoure una gestió 

forestal per a l’adaptació i la mitigació del 

canvi climàtic, l’any 2017 s’inicia el projecte 

LIFE CLIMARK, coordinat pel Centre de 

la Propietat Forestal (CPF) i amb participa-

ció de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

(OCCC) i tres centres de recerca forestal: el 

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya (CTFC), la Universitat de Lleida i 

l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 

Mediterraneo (CNR-ISAFOM).

A part de Collserola, també s’està treba-

llant en la realització de quatre proves pilot 

més:  AFG de Les Arenes (el Vallès Occiden-

tal), conca Segre-Rialb (la Noguera i l’Alt Ur-

gell), serra de Miralles-Orpinell (l’Anoia) i vall 

de Lord (el Solsonès). n 

Les agrupacions de defensa 
forestal juguen un paper 
decisiu en la prevenció dels 
incendis
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El nou mercat voluntari de 
crèdits climàtics a Collserola 
entrarà en funcionament el 2023

Ja s’han iniciat les proves pilot del projec-

te LIFE CLIMARK per assajar el nou mercat 

voluntari de crèdits climàtics, que posa en 

valor els beneficis de la gestió forestal en 

l’adaptació i mitigació del canvi climàtic El 

projecte LIFE CLIMARK, iniciat l’any 2017, té 

com a objectiu promoure una gestió fores-

tal per a l’adaptació i la mitigació del canvi 

climàtic, mitjançant la creació d’un mer-

cat voluntari de crèdits climàtics. Aquest 

mercat ha de permetre vehicular la col·la-

boració d’empreses i entitats públiques 

i privades en l’execució i el finançament 

d’actuacions forestals a Catalunya. 

Els crèdits climàtics van més enllà dels 

habituals crèdits de carboni, ja que, a més 

de valorar l’impacte de la gestió sobre el 

balanç de carboni, també valoren els bene-

ficis de la gestió sobre el balanç d’aigua i la 

conservació de la biodiversitat, contemplen 

actuacions de gestió forestal de boscos ja 

existents (a més de plantacions) i tenen una 

aproximació a escala de paisatge. L’any 2021 

es va iniciar la segona fase del projecte, que 

consisteix en la realització de cinc proves 

pilot que serviran per avaluar cadascuna de 

les fases d’implantació del futur mercat de 

crèdits climàtics, de cara a la seva eventual 

posada en marxa l’any 2023. 

A les proves pilot, es valora la idoneïtat 

de les actuacions forestals contemplades al 

mercat i de la metodologia per al càlcul del 

seu impacte i es treballa amb els diferents 

actors implicats a cada territori per concre-

tar l’organització de tot el procés, des de la 

proposta del projecte forestal d’execució 

fins al seu finançament efectiu i certificació 

posterior. Les fases que inclouen cada una 

de les proves pilot són les següents: 

• Identificació dels principals serveis eco-
sistèmics a millorar, i dels principals 

agents a tenir en compte en cada terri-

tori, a escala de paisatge. S’estableixen 

diverses reunions informatives i partici-

patives sobre la idea general del projec-

te i els objectius específics de cada pro-

va i es fa una diagnosi conjunta, on es 

prioritzen les zones d’actuació. 

• Redacció d’un Projecte forestal de mi-
tigació i adaptació al canvi climàtic 
(PROMACC), projecte executiu de les 

actuacions forestals a dur a terme en un 

període de 2-3 anys, promogut per una 

agrupació local de propietaris i propie-

tàries forestals, on es defineixen els dife-

rents rodals a gestionar i els itineraris de 

gestió a seguir a cadacun d’ells i es quan-

tifica el seu impacte. El PROMACC inclou 

l’anàlisi de les despeses i ingressos de la 

gestió projectada i els tràmits adminis-

tratius necessaris. 

• Càlcul de l’impacte i el benefici social 
generat per la gestió aplicada, a 15 anys 

vista, a partir d’una metodologia consen-

suada per diferents experts i recercadors 

catalans. En concret, s’estima l’impacte 

que té una determinada gestió sobre les 

tones de diòxid de carboni fixades o evi-

tades, els metres cúbics d’aigua proveïts i 

la millora de la biodiversitat. 

• Cerca de finançament, a través del con-

tacte amb entitats privades i/o públi-

ques, per a la implantació del projecte. 

• Tasques de comunicació: acord sobre 

continguts i execució de notes de prem-

sa i material per divulgació directa a em-

preses i xarxes socials, i formació, durant 

la implementació del projecte. Després 
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de valorar diferents possibilitats, s’ha 

decidit posar en funcionament 5 proves 

pilot en zones amb diferents contexts 

ecològics i socioeconòmics: 

• Serra de Collserola. Boscos al voltant de 

Barcelona amb alta afluència de vi-

sitants. En aquesta zona, pren molta 

importància la conservació de la biodi-

versitat per estar en un Parc Natural i la 

prevenció d’incendis per la proximitat a 

grans nuclis urbans. Els dinamitzadors 

del PROMACC són entitats de gestió fo-

restal a la zona. 

• Àrea de Foment de la Gestió de les Are-
nes. Boscos periurbans del municipi de 

Castellar del Vallès, ubicats en una àrea 

estratègica per a la prevenció de grans 

incendis forestals. L’entitat que promou 

la gestió forestal és l’Associació de Pro-

pietaris Forestals de Castellar del Vallès, 

Gallifa i Sant Llorenç Savall. 

• Conca del Segre-Rialb. Abasta 6 municipis 

en les comarques de la Noguera (Ponts, 

la Baronia de Rialb i Tiurana) i l’Alt Urgell 

amb una important superfície forestal 

a l’entorn de l’embassament de Rialb. El 

PROMACC és promogut per l’Associació 

de la propietat forestal de la conca del Se-

gre-Rialb. 

• Serra de Miralles-Orpinell. Zona situada a 

la comarca de l’Anoia, dominada per ex-

tenses masses de pi blanc amb un alt risc 

d’incendis forestals i baixa rendibilitat. 

• Vall de Lord. Vall de la conca del Carde-

ner al Solsonès per sobre l’embassament 

de la Llosa del Cavall, que abasta 3 mu-

nicipis: Sant Llorenç de Morunys, Guixers 

i la Coma i la Pedra. Boscos de pi roig i 

rouredes que s’han expandit per l’aban-

donament de l’activitat agrària. L’entitat 

promotora de la prova és l’Associació Fo-

restal de la Vall de Lord. Paral·lelament 

a aquestes proves pilot, es treballa en la 

replicabilitat del mercat de crèdits climà-

tics en altres zones de Catalunya. 

El projecte LIFE CLIMARK està coordinat 

pel Centre de la Propietat Forestal (CPF), 

amb la participació de l’Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic (OCCC) i tres centres de 

recerca forestal: el Centre de Ciència i Tec-

nologia Forestal de Catalunya (CTFC), la 

Universitat de Lleida i l’italià CNR-ISAFOM, i 

rep finançament del Programa LIFE CLIMA 

de la Unió Europea.

Ja s’han iniciat les proves 
pilot del projecte LIFE 

CLIMARK per assajar el nou 
mercat voluntari de crèdits 

climàtics, també a Collserola
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El Parc Natural de Collserola afronta 

una campanya d’incendis complicada 

pel poc volum de pluja registrada en 

els darrers mesos. Per prevenir possibles 

focs, el 15 de maig es va posar en marxa el 

dispositiu de vigilància activa sobre el ter-

ritori per alertar precoçment columnes de 

fum i avisar els serveis per apagar el foc i 

evitar-ne la propagació. El dispositiu està 

format per 13 torres de guaita, un equip de 

suport mòbil que patrullarà pels diferents 

camins del parc i una central de comuni-

cacions situada a la seu dels serveis tècnics 

del Parc. Aquest dispositiu ha entrat en 

funcionament els mesos de més risc, entre 

el juny i l’agost, els 7 dies a la setmana en 

horari de matí i tarda, amb un equip de 32 

persones.

Els serveis del Parc treballen per mini-

mitzar el risc al bosc durant els mesos més 

complexos, els que més perill hi ha que es 

declari un incendi per les altes temperatu-

Campanya de prevenció d’incendis 
complicada per la poca pluja caiguda

L’incendi a Castellvi de 
Rosanes de l’any passat

res. Aquest any, això se suma a la poca pluja 

registrada, un 37% menys del previst. “Co-

mencem amb un dèficit hídric important, 

i la previsió no és gaire bona, esperem que 

haurem d’afrontar una campanya compli-

cadeta”, detalla a ACN el cap de Secció de 

Medi Natural i Territori del Consorci del Parc 

Natural de Collserola, Joan Capdevila. És per 

aixo que s’activa un servei de vigilància que 

a partir del 6 de juny va incorporar les 13 tor-

res de vigilància repartides pel parc. “Com a 

mínim fins a finals d’agost estaran actives, 

els tres pitjors mesos de l’any”, afegeix.

En matèria de prevenció es treballa en 

el manteniment de les franges perimetrals 

d’urbanitzacions i nuclis urbans de la mà 

dels ajuntaments, i es talen els arbres peri-

llosos per aclarir la massa forestal. L’Ajunta-

ment de Sant Cugat del Vallès durà a terme 

una prova pilot, en què agents cívics faran 

tasques de sensibilització a l’entorn del parc 

i donaran informació als visitants. L’Ajunta-

Amb els ajuntaments 
es treballa en el 
manteniment de les 
franges perimetrals 
d’urbanitzacions i nucis 
urbans i es talen arbres 
perillosos
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men de Barcelona, per la seva banda, tam-

bé s’hi suma amb una nova incorporació al 

seu cantó de la muntanya. “Hi incorporem 

la política de pastura, una eina de protecció 

passiva important”, informa Antoni Farrero, 

enginyer forestal i coordinador de l’Oficina 

Tècnica de Gerència de l’AMB.

“S’han cremat unes 30 hectàrees, però és 

important de remarcar que n’hem tractat 

més de 60”, detalla Farrero, fet pel qual posa 

en valor la tasca que es duu a terme per evi-

tar mals majors al bosc. En aquest sentit, el 

control de la vegetació adjacent als camins 

principals i el manteniment del ferm en els 

camins de la xarxa viària bàsica són les dues 

accions essencials en el pla de vigilància i 

lluita contra els incendis forestals.

El dispositiu de prevenció abasta els 36 

municipis metropolitans i el Consorci del 

Parc Natural de la Serra de Collserola és l’or-

ganisme que coordina aquest dispositiu, 

d’acord amb el Pla de vigilància d’incendis 

(PVI) de la Diputació de Barcelona. La Mit-

jana d’hectàrees cremades per incendi en 

els últims 30 anys és de 0,74 i aquesta cifra 

es redueix a menys de la meitat si es repara 

en l’última década: en els últims deu anys 

s’han cremat 0,30 hectàrees per incendi.

El pitjor incendi forestal de 2021 al Baix
Un foc forestal va arrasar al juliol passat 220 

hectàrees dels municipis de Castellví de 

Rosanes, Sant Andreu de la Barca i Marto-

rell  i que va començat en una urbanització 

i que va obligar a desallotjar una cinquan-

tena de persones de les urbanitzacions Can 

Sunyer i la de Valldaina, amb també l’afec-

tació de talls en tots dos sentits a l’autopista 

AP-7. Van estar operatius 230 bombers i 67 

vehicles. El sinistre es va iniciar un carrer de 

la urbanització Can Sunyer del Palau-Vall-

daina de Castellví de Rosanes, però el vent 

de ponent el va empènyer cap als cims de 

la serra d’Altaix.

Retirada d’arbres cremats a 
conseqüència de l’incendi a 
Castellvi de Rosanes de l’any 
passat

El dispositiu al Parc 
Natural de Collserola 
està format per 32 
persones repartides en 
13 torres de guaita, un 
equip de suport mòbil 
que patrullarà pels 
diferents camins del 
parc i una central de 
comunicacions
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Davant la voracitat del foc i la proximitat 

amb zones habitades, Protecció Civil va de-

manar veïns de les urbanitzacions Can Su-

nyer del Palau i Valldaina que es confines-

sin. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra 

van evacuar tres cases aïllades de la zona, 

a més de tots els números compresos en-

tre l’1 i el 50 del carrer Tarragona i diverses 

finques del carrer Girona, totes a Castellví. 

Els veïns van passar la nit reallotjades en 

hotels. 

Prevenció a Castellví de Rosanes
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes va 

iniciar al mes de març les actuacions de 

gestió forestal del bosc municipal a la zona 

més propera a la carretera. L’objectiu és re-

duir el combustible del bosc en cas d’incen-

di i afavorir la regeneració natural de l’ar-

breda, desprès de l’important incendi que 

va patir l’estiu passat. El bosc municipal de 

Castellví de Rosanes ocupa 26,94 hectàrees. 

Es troba envellit i pateix un excés de sota-

bosc, cosa que provoca que els arbres no 

es poden regenerar per si mateixos ja que 

els exemplars més joves no poden créixer a 

causa d’aquest. Per aquest motiu, treballen 

per ajudar que el bosc pugui créixer correc-

tament i no ser tan vulnerable davant dels 

incendis o les situacions climatològiques 

adverses.

Finalitzada la primera fase de neteja de 

la zona de sotabosc amb una desbrossado-

ra i altres eines que els va permetre selec-

cionar espècies prioritàries, s’ha aconseguit 

reduir el combustible arbustiu i s’ha deixat 

prou espai al voltant dels exemplars joves de 

les alzines i d’una altra vegetació protegida. 

D’aquesta manera podran créixer adequa-

dament i s’afavorirà la regeneració natural 

del bosc. Durant la segona fase, s’analitza 

la situació del bosc, valorant quins arbres 

caldrà treure, basant-se principalment en 

si suposen un risc perquè puguin caure, o 

si estan molt deteriorats. Un cop finalitza-

des ambdues fases, es retira del bosc tota 

la llenya dels arbres que s’hagin aclarit, de 

manera que intentaran provocar el menor 

impacte possible malgrat que caldrà utilit-

zar maquinària. n 

Reduir massa forestal és una 
forma de prevenció de la 
voracitat si es produeix un 
incendi

El bosc municipal de 
Castellví de Rosanes es 
troba envellit i pateix 
un excés de sotabosc 
i per això es treballa 
per ajudar que pugui 
creixer correctamente
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Arranjaments de camins 
forestals: el cas de la zona 
nord d’Esparreguera

Durant la primavera, molts municipis de 

muntanya del Baix Llobregat, com Begues 

i Torrelles, han procedit a l’arrenjament 

dels seus camins forestals, que se sumen 

als que es van dur a terme durant els me-

sos d’hivern. Esparreguera és un d’ells, on 

el seu ajuntament ha finalitzat els treballs 

d’arranjament i la millora de cinc camins fo-

restals de la zona nord del terme municipal, 

amb l’objectiu de garantir la seguretat en la 

circulació dels vehicles d’extinció en casos 

d’emergència i formen part del Pla de Pre-

venció Municipal d’Incendis Forestals (PPI).

Aquesta actuació ha comptat, en el cas 

d’Esparreguera, amb un import de 10.841 

euros, i els camins intervinguts són el de la 

Vinya Vella, el dels Blaus, el d’accés a l’es-

glésia del Puig, el de Can Rubió als Vinyals 

i el camí veïnal de Collbató, al tram que es 

troba dins d’Esparreguera. Els treballs rea-

litzats han estat el tall, poda i esbrossament 

de la vegetació, assegurar una amplitud 

suficient per al pas dels camions de bom-

bers, la uniformització de la terra, i la realit-

zació de les sortides i les recollides d’aigua 

adequades per garantir l’estabilitat dels 

camins.

El regidor de Medi Ambient, Emmanu-

el Ortí, ha explicat que “el Pla de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals conté una 

planificació, treballada conjuntament amb 

la Diputació de Barcelona,   que estableix 

quins camins del terme municipal formen 

part de la xarxa de pistes forestals que po-

den requerir els vehicles dextinció en cas 

dincendis”. Dins del Pla de Prevenció Mu-

nicipal d’Incendis Forestals del 2022 també 

figuren els camins que van des del balneari 

de la Puda fins a Monistrol de Montserrat, el 

camí de la Vinya Vella a Collbató, el de Can 

Roca al Coll de Can Rubió i, finalment, el 

camí de les Bramones.

Les actuacions d’ampliació dels 
camins forestals volen garantir 
la seguretat dels vehicles 
dextinció durant la circulació 
en casos demergència 
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El Baix Llobregat és un territori per gaudir. Les seves muntanyes ens donen 

l’escenari idíl·lic per fer esport, respirar aire net i gaudir de la natura. Un espai 

únic per divertir-se sol, amb família o amb amics més enllà de la serra de 

Collserola, parc natural al que es pot accedir a la comarca des del Papiol, Molins 

de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat
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El Baix té mar, riu i moltes 
més muntanyes per descobrir
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per ADRIÀ DOLZ

Collserola sola representa El Baix Llobregat 

és una comarca situada en un entorn natu-

ral increïble. El mar Mediterrani pentina el 

seu litoral i s’alimenta del riu Llobregat. No 

obstant també és una comarca de munta-

nyes. Aquestes són situades en la superfície 

de terreny agroforestal entre el Parc Na-

tural del Garraf, els nuclis urbans del delta 

occidental de la vall baixa del Llobregat, el 

riu Anoia i la ciutat de Martorell. Un total 

d’11.991,21 hectàrees.

El 80% de la superfície de la comarca és 

forestal. Els conreus representen gairebé el 

10%. La resta, l’ocupa l’improductiu artifici-

al. La gran majoria de les formacions fores-

tals són riberes de terra baixa i muntanya 

mediterrània. En el que fa referència al con-

reu, en aquests boscos lideren els conreus 

llenyosos, seguits pels herbacis i les vinyes. 

En aquest àmbit la demanda és cada com 

major per l’increment de l’interès pels pro-

ductes locals.

El territori destaca pels seus paisatges 

i patrimoni cultural. Hi podem trobar pai-

satges de muntanya, fluvials i de plana. En 

els de muntanya descobrim relleus escar-

pats, a la part més central amb les serres 

del massís de l’Ordal i les cingleres que es 

formen en les litologies calcàries. El paisat-

ge fluvial, de representació més amplia a la 

part nord-est de l’àmbit, està immers en la 

conca hidrogràfica del Llobregat i els seus 

cursos d’aigua superficial són principal-

ment rieres i torrenteres de curta dimensió. 

El paisatge de plana és ocupat majoritàri-

ament per nuclis urbans i espais agrícoles 

amb presència de camps de cereals, vinyes 

i hortes. Se situen al pla de Begues, el Pla 

d’Ardenya a Vallirana o el pla de Sant Joan a 

la Palma de Cervelló.

Trajectòria de 16 anys
El Consell Comarcal i els ajuntaments amb 

terrenys muntanyosos a la dreta del riu Llo-

bregat van iniciar fa 16 anys el projecte de 

protecció, millora i gestió integrada de les 

Al Baix Llobregat el 
80% de la superfície 
és forestal, la gran 
majoria de riberes de 
terra baixa i muntanya 
mediterrània i els 
conreus representen 
gairebé el 10% i la 
resta es considera 
improductiu artificial

El 31,3% del territori de 
les Muntanyes del Baix 
el conformen espais 
naturals protegits pel 
Pla d’espais d’interès 
natural de Catalunya 
(PEIN), integrat 
principalment per la 
serra de l’Ordal i una 
part reduïda del Massís 
del Garraf

El riu Llobregat s’obre camí pel Congost 
al nord de la comarca
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zones agrícoles i forestals, amb l’elaboració 

del Pla Director de les Muntanyes del Baix 

per comprendre els factors naturals, econò-

mics i socials de la regió. Unes feines que 

finalment l’any 2018 desemboca en la sig-

natura d’un nou Conveni Marc de col·labo-

ració que reafirma el compromís dels ajun-

taments a continuar treballant pels àmbits 

esmentats anteriorment.

Els municipis inclosos en l’àmbit del 

Pla director de les Muntanyes del Baix són: 

Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Cor-

bera de Llobregat, Gavà, la Palma de Cer-

velló, Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la 

Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent 

de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa 

Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 

Vallirana i Viladecans.

Un terç del territori
El 31,3% del territori de les Muntanyes del 

Baix el conformen espais naturals protegits 

pel Pla d’espais d’interès natural de Catalu-

nya (PEIN). Aquest percentatge el confor-

men principalment les Muntanyes de l’Or-

dal i una part molt reduïda del Massís del 

Garraf. Cal tenir en compte que la superfície 

del Parc del Garraf no s’inclou dins l’àmbit 

de les Muntanyes del Baix. Perquè un ter-

reny passi a formar part del PEIN cal garan-

tir un bon estat de conservació dels hàbitats 

i les espècies per a les quals s’han declarat.

Al territori del Baix també hi ha espais 

de l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic 

de Catalunya (IEIGC). Aquests són els ja-

ciments fossilífers de la Torrevileta, les es-

tructures tectòniques menors a Torrelles de 

Llobregat i l’eramprunyà (La Desfeta).

Hàbitats amenaçats
Un 61% de la superfície de l’àmbit del Pla 

d’Accions són hàbitats d’interès comunitari 

(HIC). En concret són cinc, majoritàriament 

pinedes mediterrànies. Al Baix Llobregat 

hi ha alguns hàbitats amenaçats, que pre-

senten un grau tres, en alguns casos fins i 

tot quatre, que és el màxim d’avaluació. Cal 

destacar diverses zones sensibles per flora 

amenaçada. L’àrea de la Penya del Cucut 

(Cervelló) per la presència de Silene neglec-

ta. En el terme de Vallirana hi trobem àrees 

tant de Crassula campestris com de Leu-

canthemum montserratianum. Per últim, a 

la zona del Parc del Garraf hi ha una pobla-

ció d’Halimium halimifolium.

Fauna diversa
La diversitat de la fauna al Baix com a tot 

el territori català és notable. Les principals 

especies que habiten són el porc senglar, 

També hi ha espais 
de l’Inventari d’Espais 
d’Interès Geològic 
de Catalunya 
(IEIGC), com són els 
jaciments fossilífers 
de la Torrevileta, 
les estructures 
tectòniques menors a 
Torrelles de Llobregat 
i l’Eramprunyà (La 
Desfeta)

Les principals especies 
són: porc senglar, 
mostela, geneta, fagina, 
guineu, toixó, esquirol, 
conill, eriço vulgar, 
musaranya nana, 
ratolí mediterrani, 
musaranya comuna, 
rata cellada, ratolí de 
bosc, talp comú, àliga 
cuabarrada, falcó 
peregrí, merla blava, 
duc, xixella i pardal 
roquer

L’àrea de la Penya del 
Cucut (Cervelló) està 
amenaçada per la 
presència de Silene 
neglecta, igual que a 
Vallirana les àrees de 
Crassula campestris 
com de Leucanthemum 
montserratianum 
i al Parc del Garraf 
hi ha una població 
d’Halimium 
halimifolium
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la mostela, la geneta, la fagina, la guineu, el 

toixó, l’esquirol, el conill i l’eriço vulgar. Entre 

els micromamífers cal esmentar la musara-

nya nana, el ratolí mediterrani, la musaranya 

comuna, la rata cellada, el ratolí de bosc i el 

talp comú. La diversitat d’ambients afavoreix 

també la presència d’espècies d’ocells com 

l’àliga cuabarrada, el falcó peregrí, la merla 

blava, el duc, la xixella i el pardal roquer.

Àreas d’esbarjo
Els municipis compten amb nombroses 

àrees d’esbarjo en aquests espais. Per a 

l’ús popular d’aquests s’organitzen aplecs 

i caminades entre altres activitats. Alguns 

exemples d’aquestes superfícies serien 

Parc del Mil·lenni a Gavà o el Parc de la 

Torre-roja a Viladecans. Entre les activitats 

podem trobar la pujada a la Roca Foradada 

(Corbera de Llobregat) o la caminada soli-

dària per a la lluita contra el càncer (Castell-

ví de Rosanes).

Per garantir la seguretat d’aquestes ac-

tivitats i el bon estat dels espais naturals 

s’ha dotat la comarca d’infraestructures i 

equipaments. Per a la prevenció i extinció 

d’incendis hi ha punts de guaita, 6 parcs de 

bombers als municipis de l’àmbit, i punts 

d’aigua accessibles per als equips d’extin-

ció. A més el Baix Llobregat copta amb una 

gran accessibilitat a les àrees forestals amb 

diferents autopistes i carreteres.

Risc d’inuncacions
L’orografia i litologia de les Muntanyes del 

Baix porta a inevitables riscos geològics i, 

en concret, als moviments de masses. A la 

zona del riu Anoia, a l’extrem nord del terri-

tori, hi ha un risc d’inundacions que afecta 

sobretot als conreus de la ribera. El perill 

d’incendi és alt i molts són intencionats o 

deguts a negligències  

Un altre punt a tenir en compte és 

el futur d’aquests regals de la natura. El 

canvi climàtic és una realitat i hem de va-

lorar els riscos que comporta. Els factors 

més afectats serien l’aigua, els boscos i 

l’agricultura. En el cas de l’aigua es po-

drien veure una modif icació dels règims 

subterranis de flux i variacions en les re-

lacions entre els rius i les masses d’aigua, 

a més d’una disminució de la recàrrega 

dels aqüífers. La silvicultura i la dinàmica 

dels boscos veuran també les seves afec-

tacions amb relació a l’aigua, ja que pati-

ran sequedats. En el cas de l’agricultura 

la pujada de temperatures I la mancança 

d’aigua per regar podria posar en perill la 

subsistència d’algunes explotacions agrí-

coles. n 

A dalt, vistes de Collbató, 
a l’esquerra, el massís de 
Montserrat. Les vistes de la 
comarca són espectaculars 
des de qualsevol de les seves 
muntanyes

Els ajuntaments 
compten amb un 
gran nombre d’espais 
naturals d’ús públic 
i organitzen en ells 
esdeveniments i 
activitats d’esbarjo
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El projecte “Set Balcons de Montserrat” ja té tres miradors per poder 

gaudir de les millors vistes des de Castellví de Rosanes i Abrera i 

aviat  també des d’Esparreguera. Les infraestructures ubicades en 

miradors naturals i panoràmics permetran enguany als visitants gaudir 

d’unes espectaculars i noves perspectives de la muntanya màgica. 

El primer municipi a obrir-les al públic ha estat Castellví de Rosanes, 

seguit d’Abrera, però al llarg d’aquest 2022, el projecte serà tota una 

realitat, i els visitants podran gaudir-ne de la resta de balcons també 

a Esparreguera, Collbató, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve 

Sesrovires. B
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Enguany, el Baix Llobregat 
nord inaugurarà set 
balcons de Montserrat
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Els “Set Balcons de Montserrat” és un projec-

te que forma part del pla de desenvolupa-

ment turístic de la zona nord de la comarca, 

impulsat pel Consorci de Turisme del Baix 

Llobregat i que compta amb la col·laboració 

tant dels municipis implicats, com el suport 

dels Plans de Foment Territorial del Turisme, 

ajut atorgat pel Departament d’Empresa 

i Treball de la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu dels “Set Balcons de Montserrat” 

és poder tenir unes noves perspectives de 

l’emblemàtica muntanya per tal de poten-

ciar les possibilitats d’atreure persones vi-

sitants als municipis d’Abrera, Castellví de 

Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, 

Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires.

Castellví de Rosanes els primers
Castellví de Rosanes és el primer municipi 

a habilitar dos d’aquests espais emblemà-

tics, doncs en té dos “balcons”, a diferencia 

de la resta de pobles que només en tindran 

un. Els seus balcons estan ubicats, un al nu-

cli antic de Castellví de Rosanes (a la part 

baixa de l’Av. Mare de Déu de Montserrat), i 

l’altre, a la finca de bosc municipal, a la qual 

s’accedeix des de la plaça del Roure. Les 

dues infraestructures castellvinenques te-

nen forma de “voladís”, és a dir, sobresurten 

del terreny per oferir una vista singular. Al 

final de cada ‘balcó’, i orientat a la munta-

nya, hi ha un plafó interpretatiu adaptat al 

punt de vista de la zona.

Des del primer es pot contemplar tant la 

muntanya de Montserrat com d’altres punts 

de la serralada prelitoral i de la serra del Cadí, 

que es deixa veure els dies clars al fons de 

la vall del Llobregat, sobretot els mesos de 

tardor i hivern. Dins del balcó hi ha dos petits 

bancs per seure i contemplar el paisatge. I 

des del segon, es pot gaudir d’unes especta-

culars vistes de Montserrat des del vessant 

nord-oest de la finca municipal. 

L’altre ‘Balcó de Montserrat’ és situat al 

bosc,  concretament  dins la finca forestal 

municipal  a la qual s’accedeix des de la 

plaça del Roure. El ‘Balcó’ s’ha ubicat en un 

tram del camí ample que va a buscar la car-

retera C-243b, just en el punt on el traçat 

comença una ziga-zaga descendent i vira 

en direcció a la muntanya, al vessant nord-

oest de la finca municipal. Al web es poden 

trobar les indicacions de la ruta que enllaça 

els dos balcons.

L’actuació consisteix  en l’habilitació 

d’instal·lacions singulars en miradors natu-

rals i panoràmics de les Vies Blaves i Mont-

serrat, ubicats en senders que formen part 

de la xarxa comarcal. Un projecte d’integra-

ció identitària que vol ressaltar el territori 

del Baix Llobregat a través de l’espectacular 

teló de fons de la muntanya de Montserrat.

Castellví de Rosanes 
ja ha obert al públic 
els seus dos balcons 
i Abrera el del Castell 
inclosos dins les set 
infraestructures que 
permetran als visitants 
gaudir d’unes noves 
panoràmiques de la 
muntanya màgica

Balcó del bosc de Castellví
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Els ‘Set Balcons de Montserrat’ es relaci-

onen també amb d’altres accions com la se-

nyalització de xarxes de senders a través del 

Baix Llobregat -camins de Castellví formen 

part de l’Eix de Ponent del Llobregat, senya-

litzat ara fa un parell d’anys i que passa per 

davant d’un dels balcons. L’ajut concedit per 

a la implementació del conjunt dels ‘Set Bal-

cons de Montserrat’ és de 298.315,10 euros

Abrera, mirador des del Castell de 
Voltrera
Per la seva banda, el balcó d’Abrera forma 

part del conjunt del recinte del castell de 

Voltrera, unes restes arqueològiques cata-

logades com a Bé Cultural d’Interès Naci-

onal (BCIN). Aquest balcó es complementa 

amb una barana/mirador amb elements di-

reccionals que serveixen per identificar els 

principals punts d’interès de la zona i unes 

fites interpretatives que identifiquen les 

parts més rellevants del castell.

Abrera comença una nova etapa amb el 

Castell de Voltrera restaurat (pl. del Castell 

de Voltrera s/n), que ja és accessible per a 

la ciutadania, després de la finalització dels 

treballs per a la consolidació estructural del 

castell i de la capella de Sant Pere, situades 

al barri de Can Vilalba. A més, es pot gaudir 

del nou Balcó de Montserrat des de l’espla-

nada del Castell.

Aquesta nova infraestructura ajuda a re-

valorar l’espai d’Abrera, a crear punts d’inte-

rès per als veïns i atreure nous visitants. A la 

primavera es van fer unes jornades de por-

tes obertes del Castell de Voltrera d’Abrera 

i el balcó de Montserrat  i ha pogut seguir 

un recorregut històric a través d’uns plafons 

informatius.

A més, a través del balcó instal·lat a l’es-

planada, els visitants i veïns poden gaudir 

d’unes vistes privilegiades de la muntanya 

màgica de Montserrat. Una instal.lació que 

es complementa amb una  barana/mira-

dor amb elements direccionals que servei-

xen per identificar els principals punts d’in-

terès de la zona.

La resta obriran dins 2022
L’objectiu és que els ‘Set Balcons de Montser-

rat’ estiguin tot acabats i oberts al públic al 

llarg d’aquest 2022. L’habilitació d’instal·laci-

ons singulars en miradors naturals i panorà-

mics és un projecte impulsat pel Consorci de 

Turisme del Baix Llobregat, òrgan adscrit al 

Consell Comarcal, amb el propòsit de ressal-

tar el territori del Baix Llobregat a través de 

l’espectacular teló de fons de la muntanya de 

Montserrat punt d’inici dels tres eixos les Vies 

Blaves, posant en valor i promocionant els 

recursos endògens, sostenibles i distintius de 

la comarca. I és que, els miradors juntament 

És un projecte de 
desenvolupament 
turístic impulsat pel 
Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat a 
Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, 
Esparreguera, 
Martorell, Olesa de 
Montserrat i Sant 
Esteve Sesrovires

L’alcalde d’Esparreguera 
explica el balcó a Montserrat 
del seu municipi
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amb la Xarxa de Senders augmentaran nota-

blement l’oferta de natura de la zona nord de 

la comarca el pròxim any. 

Esparreguera enllaça amb senders
El mirador o balcó d’Esparreguera s’obrirà 

al barri de Mas d’en Gall, al carrer de Can 

Fosalba, un punt amb bons accessos i una 

excel·lent vista panoràmica sobre el massís 

de Montserrat. Aquesta zona s’integra, a 

més, dins de la ruta natural d’Esparreguera 

i s’enllaça amb l’eix de Ponent, tram Mont-

serrat-Corbera, de la xarxa de senders del 

Baix Llobregat. Així mateix, la ruta natural 

d’Esparreguera enllaça amb el GR 6.1, tram 

Esparreguera-Collbató-Montserrat. El mi-

rador és en un terraplè on es construeixen 

murs amb pedra de recuperació de la zona 

i s’instal·larà cartelleria de presentació del 

projecte dels 7 miradors de Montserrat, un 

plànol d’ubicació dels altres miradors, rutes 

properes i punts d’interès. n 

Montserrat és punt 
d’inici de les Vies 
Blaves, posant en valor 
i promocionant els 
recursos endògens, 
sostenibles i distintius 
de la comarca

Collbató i l’espectacularitat 
del balcó subterrani a  
les coves de Montserrat

Ens espera un recorregut d’uns 500 me-

tres seguint un conjunt de conductes, ga-

leries, passadissos i estades ornamentades 

d’una forma spectacular per les capritxoses 

formes geològiques que la naturalesa ha 

creat: estalactites, estalagmites, columnes 

i banderes formen un paisatge màgic que 

costa d’explicar si no el veus.

L’acció de l’aigua de la pluja sobre el con-

glomerat i el material calcari durant milions 

d’anys i les múltiples esquerdes generades 

per moviments han deixat com a llegat un 

paisatge càrstic impressionant que la visita 

a la Cova de Salnitre et permet observar de 

molt a prop.

El recorregut es fa amb guies experts 

que expliquen d’una manera molt amena 

i divertida les característiques i el resultat 

del procés geològic que ha donat forma a 

la cavitat, endinsant-te a més a més en un 

món de llegendes que deixarà bocabadats 

els més petits.

Coves de Montserrat Collbato
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Els millors oasis metropolitans

per LARA BALLESTEROS

El mosaic de paisatges que conformen el Baix Llobregat és molt variat. És per això que, a 

més de les zones urbanes i el bullici de les ciutats, a la comarca també hi podem trobar 

zones de descans plenes de verdor i que ens evoquen paisatges gairebé idíl·lics. No 

només gràcies al riu Llobregat, el delta i les seves rieres —que comporten la proliferació 

de la fauna i la flora dels voltants—, sinó també degut a l’acció de l’home, hem estat 

capaços de construir i conservar àrees de natura predominant i que abasteixen d’oxigen 

la metròpoli. A continuació us presentem els parcs i entorns verds més destacats i 

recomanats per visitar a la comarca i a l’Hospitalet aquest estiu i durant la resta de l’any, 

autèntics oasis urbans.

Selecció dels 40 parcs metropolitans i 
locals del Baix Llobregat i l’Hospitalet, 
reductes de natura creats pels homes 
al mig de ciutats i pobles

Els Jardins de la Font del Rector 
a Sant Climent de Llobregat  
ha estat lúltim parc metropolità 
obert al públic l’estiu passat
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Si teniu nens petits moguts, el Parc de la Costeta, situat 

al Camp dels Prats Begues, és el lloc perfecte per visitar. 

Compta amb tres tobogans gegants per on lliscar i camins 

de sorra que travessen els 35.386,75 m2 de la superfície total 

del parc, amb la zona de bosc. També hi ha un parc de cor-

des, zona de pícnic i taules de ping-pong. A més, hi podem 

observar petits cartells amb imatges de plantes i animals 

diversos. També disposa de mòdul jugateca/Natur@aula.

El parc està molt a prop del centre de Begues i s’hi pot 

aparcar fàcilment, ja que hi ha un pàrquing al costat del 

centre cívic El Roure.

BEGUES / Parc de la Costeta

Font: AMB

Un lloc per on lliscar

A dalt d’un turó i a 59 metres d’altura sobre el nivell del mar es troba 

el castell que presideix i dóna nom a la ciutat de Castelldefels. Però 

aquest no està sol, ja que l’emblemàtica fortalesa està envoltada pel 

Parc del Castell, que toca amb la zona urbana del municipi.

En aquest entorn s’hi barreja natura i cultura a parts iguals i ocu-

pa una superfície privilegiada de 73.231,61 m2 en total. El parc forma 

part del barri amb el mateix nom i, tot i la imatge que presenta el 

castell, es creu que segurament era una casa situada juntament a 

l’església de Santa María. En definitiva, el Parc del Castell és un lloc 

perfecte per sortir a caminar, passejar les mascotes i conèixer la his-

toria de la ciutat.

CASTELLDEFELS / Parc del Castell

D’on rep el nom la ciutat

Font: AMB

Amb un nom com a mínim curiós, el Parc de la 

Granota és un lloc de tranquil·litat i pau enmig 

del bullici de la ciutat. Aquest se situa al costat 

de la Carretera de la Sentiu i està guarnit amb 

vegetació pròpia del Garraf. 

La fauna conviu amb especies típiques de 

jardineria com són els agapants i les clívies. Dis-

posa també de jocs infantils i d’un petit llac que 

desperta la curiositat de moltes persones.

CASTELLDEFELS / Parc de la Granota

El raucar del 
municipi

Font: AMB
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El mateix que l’anterior succeeix amb el Parc de la Muntanyeta. Amb una 

localització cèntrica, està ubicat entre el carrer Dr. Trueta, el Carrer Santiago 

Rusiñol, el Carrer Dr. Fleming i l’Avinguda de Lluís Companys. Té una su-

perfície de 36.150 m2 i hi trobem una bosquina de pi blanc, amb garrofers i 

alzines, amb el passeig i la zona de pícnic. També hi ha una altra àrea oberta 

amb sauló, gespa i jocs per a nens.

En un dels plafons del parc s’explica l’existència i la historia d’un drac 

amb dos caps, anomenat Gar-i-got, que protegeix l’entrada del recinte. Se-

gons es narra, l’animal mitològic va arribar a Castelldefels ajudat per una 

nena, després que una boira l’envoltés al Massís del Garraf. A la ciutat va 

vèncer a Lucífer i ara només surt en determinades ocasions de l’any.

CASTELLDEFELS / Parc de la Muntanyeta

Font: AMB

Zona protegida pel Gar-i-got

Com no podia ser d’una altra manera, el municipi de Castell-

defels es caracteritza per la seva imponent platja que atreu 

infinitat d’estrangers en busca de turisme costaner. En con-

cret, el Parc del Mar, situat al costat del passeig marítim, ocu-

pa 16.685 m2 i integra parterres herbacis amb vegetació litoral 

com lliris de mar, romers i pins.

Alguns dels elements amb els que compta són jocs infan-

tils i una impressionant vista panoràmica del mar. A l’estiu i 

amb les elevades temperatures, un passeig per aquest indret 

pot ser revitalitzant.

CASTELLDEFELS / Parc del Mar

On xoquen les onades

Font: AMB

Aquest espai verd, el qual compta amb gairebé 8.000 m2 i limita amb el carrer 

de la Pau, es presenta com un mirador sobre el territori de l’entorn. “Anem a 

llençar-ho a la timba”, això és el que deien durant els anys 60 els qui construïen 

cases al carrer de la Resclosa de Cervelló, referint-se a que llençaven la runa pel 

precipici que allà hi havia. A dia d’avui, el concepte de “la timba” roman intacte 

i dóna nom al parc que connecta el municipi amb la serra de l’Ordal.

Es tracta d’una zona verda d’ús públic que es va inaugurar oficialment l’any 

2015. Els arbres característics són els pins i les alzines. També hi ha jocs de mo-

bilitat per a gent gran, zona pels més menuts, taules de ping-pong i una juga-

teca on s’organitzen activitats per a les famílies. A tocar de la jugateca s’hi ha 

construït el jardí de remeieres.

CERVELLÓ / Parc de la Timba

Unes vistes d’ensomni

Font: AMB



305MARIMUNTANYA

Seguint el traç del Canal de la Infanta, del qual 

rep el nom, el parc es troba situat al nucli de Cor-

nellà, concretament al barri de Fontsanta-Fatjó. 

El recinte va ser inaugurat el 1995 com a Parc 

de la Infanta. Allà s’hi troba la casa modernista 

Camprubí, construïda al 1927 per l’arquitecte Jo-

sep Maria Jujol, i està a prop del Citilab, un cen-

tre de referència en recerca i innovació. També 

queda al costat del Museu Agbar de les Aigües i 

el tramvia hi circula paral•lelament.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT / Parc del Canal de la Infanta

Font: AMB

Un paratge 
modernista

A tant sols dos carrers de l’anterior 

queda el Parc de Can Corts. Aquest 

indret és un lloc perfecte per des-

cansar o simplement caminar. Hi ha 

grans parterres de vegetació amb 

arbustos i un passeig amb pins que 

comunica amb una gran cober-

ta aèria. Es va inaugurar al 2009 i 

l’adreça és Av. Can Corts, 38A.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT / Parc de Can Corts

Una zona de 
descans

Font: AMB

El Parc de Can Mercader ocupa el que abans eren els territoris de 

l’antic palau dels comtes de Mercader. Aquests van canviar els ante-

riors conreus per uns majestuosos jardins i hi van fixar la seva residen-

cia de luxe.

L’any 1974 el llegat va passar a mans de l’Ajuntament i aquest va obrir 

el parc al públic el 1989. Actualment es troba totalment renovat i l’avin-

guda dels plàtans centenaris és l’eix principal que porta al palau. Dins 

d’aquest, a la part superior, hi ha el Palau de les Matemàtiques. No obs-

tant això, l’atracció principal del lloc són uns trens elèctrics en miniatura 

pensats per a nens i adults. Aquests estan fets a escala i recorren la part 

inferior del parc, esdevenint així un dels principals atractius de la ciutat.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT / Parc de Can Mercader

Un recorregut a peu de vagó

Font: AMB
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Aquest parc és un indret petit situat al mig de la vila, entre 

els carrers de Lluís Companys i de Tarragona, però amb molt 

d’atractiu i que ens recorda el passat agrícola del poble.

La zona està conformada per tres esplanades amb 

bancs, llums i jocs infantils i els arbres principals són els 

pins, les alzines,  les casuarines i els xiprers. A més queda 

molt a prop del Castell del Papiol, una fortalesa totalment 

restaurada i documentada al segle XII. Per als amants de 

la historia és una oportunitat excepcional per conèixer de 

primera mà les parts més antigues d’aquest castell i que no 

es van enderrocar durant els terratrèmols del 1448.

EL PAPIOL / Parc del Centre
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On recau la història

Està situat entre el riu Llobregat, la Ronda de Llevant i els ponts de 

l’autovia i de Mercabarna i es presenta com una alenada d’aire fresc 

enmig del bullici de la ciutat. A més de transcórrer vora l’impressi-

onant cabal camí cap el mar, inclou elements com la xemeneia de 

l’antiga fàbrica paperera Torras Hostench i una torre mirador. És un 

lloc verd perfecte per anar en bici o patins amb els més petits.

El riu Llobregat i els seus afluents formen una de les principals 

conques hidrogràfiques de Catalunya i, és per això, que és impor-

tant conservar el seu entorn i fomentar la conservació del medi que 

l’envolta.

EL PRAT DE LLOBREGAT / Parc del Riu

Un crit pels esportistes

Font: AMB

És el parc per excel·lència del Delta del Llobregat, una de les zones hu-

mides més importants de Catalunya. Es va inaugurar el 1983 i se situa 

al sud del municipi i al marge dret del riu. Les terres que ocupa eren 

antigament conreus i limita amb els barris de Sant Cosme i la Granja.

A més, està pensat pels esportistes i hi podem trobar xarxes de vo-

leibol, un camp de futbol de terra, pista de basquet i taules de ping-

pong. Tampoc poden faltar les atraccions per als nens, ja que hi ha 

zona infantil i fins i tot un circuit d’educació viària. Però per si això fos 

poc, es poden observar també els avions sortint de l’aeroport del Prat 

i, fins i tot, aterrant. 

El parc disposa de jugateca i de jardí de papallones.

EL PRAT DE LLOBREGAT / Parc Nou

Un observatori d’avions

Font: AMB
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És un projecte de l’arquitecta Inma Jan-

sana de l’any 1998. La seva vegetació és 

diversa i madura i ocupa gairebé dues 

hectàrees. També hi ha un restaurant a 

dins, zona de gronxadors i un llac artifi-

cial on antigament hi havia barques. La 

zona es completa amb un pipi-can i els 

diversos camins d’asfalt. És, per tant, l’es-

pai perfecte per a gent amb mascotes, 

nens i persones ancianes. Font: AMB

Zona de pau 
enmig del bullici

Un espai ampli i que fa de pont de dos barris antigament segre-

gats, Can Clota i Can Vidalet. Així podríem definir el Parc de la 

Solidaritat d’Esplugues de Llobregat, el qual salta el torrent de 

Can Clota i la ronda de Dalt i fa una imprescindible funció com 

a element vertebrador d’una zona urbana força disgregada.

És un espai bastant ampli amb jocs infantis, porteries de fut-

bol, cistelles de basquet, pista d’skate i, l’atractiu principal, sis 

tobogans gegants que fan les delícies dels més petits. Predo-

minen arbres com el pebrers bords.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT / Parc de la Solidaritat

Un nexe entre dos 
vessants

Font: AMB

Molt a prop del límit amb l’Hospitalet i a 

la part baixa de la ciutat es troba Can Vi-

dalet, que antigament era una zona amb 

abundants conreus fèrtils de secà. Actual-

ment és l’únic espai verd en un entorn amb 

una amplia densitat de població i, al juliol 

i l’agost, obre de 8 a 22h. A part d’això, és 

un parc històric i, per consegüent, amb un 

doble atractiu. Hi ha un gran llac amb un 

templet i dos taxodis singulars.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT / Parc de Can Vidalet

Doble atractiu 
històric

Font: AMB

EL PRAT DE LLOBREGAT / Parc de la Solidaritat
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Una altra de les ubicacions que tenim al costat i on es pot gaudir de la verdor és el parc 

de l’estany de la Murtra, entre Gavà i Viladecans. L’estany és el més petit que es pot visitar 

d’entre els situats a la xarxa d’espais naturals del Delta del Llobregat però, tot o això, té 

molt encant per als visitants.

Es troba situat entre l’autovia C-31 de Castelldefels i la depuradora residual. En total ocu-

pa una superfície d’unes 22 hectàrees i té un itinerari de 1.250 metres per on caminar, anar 

en bici i observar ocells. L’any 2006 va ser declarat Zona ZEPA (Zona d’Especial Protecció 

per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000 i, actualment, l’accés al seu interior és lliure.

En quant a la fauna, destaquen tortugues, peixos i aus que migren des del nord d’Euro-

pa cap a África. Algunes espècies que hi habiten són l’ànec collverd, la fotja o el cabusset. 

Pel que fa la vegetació, hi creix sobretot el canyís, la boga, àlbers, salzes, freixes i pollancres.

GAVÀ / Parc de l’Estany de la Murtra (Viladecans-Gavà)
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A cavall entre dues ciutats

Aquest espai verd està situat al sud-oest de Gavà, a l’Avinguda de 

Joan Carles I, i ocupa un total de sis hectàrees, que s’eleven sobre 

el tram final del Llobregat. És un espai on llegir, córrer o, simple-

ment, passar temps amb un mateix. La seva espècie més desta-

cada és el garrofer, que roman verd tot l’any, i el pi pinyer, que es 

va plantar per resoldre el problema que va causar la fil•loxera al 

conreu de la vinya.

Igual que a la majoria de la resta de parcs, trobem vistes pano-

ràmiques, fonts d’aigua potable, jocs per nens, jocs per fer exercici 

físic, aparcament per a bicis i, fins i tot, pista de monopatins.

GAVÀ / Parc del Calamot

Un retir enmig de la ciutat

Font: AMB

Destaca també el Parc del Mil•leni, ja que és conegut per l’an-

drogin del Mil•leni, una escultura de 15 metres d’altura cedida 

pel grup teatral La Fura del Baus, que sembla que vigila els 

voltants. Aquest parc està conformat per una superfície de 10 

hectàrees i se situa a l’avinguda de les Bòbiles. Compta amb 

un equipament cultural amb un auditori a l’aire lliure que 

porta el nom de Marc Grau, músic i compositor nascut a Gavà.

Entre els arbres i plantes que hi ha ressalten els garrofers 

i un bosc de pi blanc, amb un sotabosc de canyís. Tant a la 

tardor com a l’hivern podem escoltar i veure ocells com el pit 

vermell, la cotxa fumada o la carnera.

GAVÀ / Parc del Mil•leni

L’ull que vigila la ciutat

Font: AMB
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Aquest parc situat entre l’avinguda Josep Tarradelles, la carretera 

d’Esplugues i el camí de la Fonteta uneix els barris de Sanfeliu, el 

Centre i Can Serra. Va ser inaugurat fa gairebé 50 anys i en el seu 

origen era una casa pairal, que encara es conserva. 

També hi ha un templet modernista de planta circular amb cúpula 

i la masoveria, un edifici de planta baixa, un pis i golfes. Destaquen a 

més dues escultures, la primera s’anomena La família, d’Hèctor Ce-

sena, i la segona La noia del colom de Rafael Solanic. La família està 

representada per un home de marbre blanc que agafa per l’esquena a 

una dona que porta un nen als braços mentre que La noia del colom 

és una noia nua, també de marbre blanc, ajupida i que sosté un colom.

Font: AMB50 anys d’història

La curiositat principal del Parc de Bellvitge és que és un lloc sense 

portes que aconsegueix crear certa sensació de tranquil·litat dins 

d’un entorn urbà. Té una forma més o menys rectangular i un pas-

seig central que el travessa de dalt a baix i el divideix en dues zones 

diferents. 

Al nord hi ha una plaça ombrejada, l’element principal de la qual és 

l’ermita de Bellvitge, un edifici gòtic que es creu que probablement 

es va construir el 1493. A més d’això, el parc te una làmina d’aigua, ju-

gateca, taules de ping-pong i elements esportius per gent gran.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT / Parc de Bellvitge

Un indret totalment 
obert al públic

Font: AMB

Després d’un dia atrafegat a la bulliciosa ciutat de 

l’Hospitalet, el Parc de les Planes és un molt bon 

lloc on sortir a passejar o portar els nens. Aquest 

constitueix un enclavament de pau i descans, on la 

vegetació creix vivament. La riera principal divideix 

el parc en dues àrees, la primera és la més frondosa 

i va del cementiri fins a l’avinguda d’Isabel la Catò-

lica, i la segona és la que té pendents més elevats i 

va de rierol del cementiri al carrer Teide. Les dues 

xemeneies que sobresurten entre els pins recorden 

el passat industrial recent de la ciutat.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT / Parc de les Planes

Un record del passat

Font: AMB

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT / Parc de Can Buxeres
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Fins l’any 2011 el Parc de l’Ermita del Pla de Sant Joan, situat a l’entrada 

de la Palma de Cervelló, era una propietat privada on hi creixien arbres 

fruiters i vinyes. Des de la seva remodelació i cessió al consistori, ara ja 

fa 10 anys, s’han habilitat els camins per arribar a l’ermita, i s’hi han ins-

tal·lat àrees d’estar, plataformes de fusta amb bancs i aparca bicicletes. 

Actualment, s’hi pot accedir lliurament a un paisatge cobert de vege-

tació mediterrània i ple d’encant. Al parc també té el jardí remeires.

Prop de la petita capella romànica d’una sola nau que presideix el 

lloc a una clariana, trobem també la Jugateca, un espai de joc que pro-

posa tallers i itineraris per a totes les edats cada diumenge. Es un parc 

ideal per anar en família.

LA PALMA DE CERVELLÓ / Parc de l’Ermita del Pla

Font: AMB

Una escapada familiar

El municipi de Molins de Rei està ubicat a la vora dreta del 

Llobregat i s’estén des de la plana al·luvial del riu fins la part 

occidental de la serralada de Collserola. Aquest parc es tro-

ba al pla que ha anat formant el riu en les seves repetides 

crescudes i que tradicionalment era una zona de conreus. 

El recinte té forma rectangular i a l’entrada d’aquest hi ha 

una plaça pavimentada amb acàcies del Japó, prop d’una 

escultura anomenada Tripodium. Hi ha espais dedicats al 

descans, però també a l’esport, l’oci i els animals domèstics.

MOLINS DE REI / Parc de la Mariona

Un terreny alimentat 
per l’aigua  
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Estimada per tots els catalans, entre les comarques d’Anoia, El Bages, el 

Vallès Occidental i, per suposat, el Baix Llobregat, s’alça la muntanya de 

Montserrat. Aquest massís és considerat un emblema dins del paisatge 

de la província de Barcelona i tota la comunitat autònoma i, com no po-

dia ser d’una altra manera, ha estat protagonista de molts poemes i can-

çons al llarg de la història. Caracteritzada per la natura que l’envolta i la 

seva morfologia rocosa, a més de ser un símbol religiós pel seu monestir 

de renom, forma part del Parc Natural de Montserrat, declarat el 1987.

La seva vegetació està formada per alzinars, rouredes i pinedes i la 

fauna és escassa degut al seu atractiu turístic per l’esser humà. És un 

lloc de trobada per excursionistes i escaladors, ja que hi ha diferents vies.

MONTSERRAT / Parc Natural de Montserrat

La Joia de la corona

Font: AMB
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Recòndit i a només 19 kilòmetres de Barcelona, el 

municipi de Pallejà té una extensió de 8,30 km2, dels 

quals només el 23% està edificat. És per això que, tot 

i estar ja envoltat de natura, el Parc de la Molinada 

constitueix un element destacat i que aporta encara 

més verdor al terme municipal. Aquest ocupa l’espai 

de la casa, els antics horts i els jardins dels Tarruella 

de finals del segle XIX, just al davant del Castell de 

Pallejà. El parc està totalment obert al públic i amb 

accés des de qualsevol punt per una vorera-passeig. Font: AMB

Una zona 
completament verda 

Tot i quedar al costat del mur de separació de l’autovia del Nord-est i no ser un terreny 

de construcció fàcil, actualment el Parc de la Solana és un preuat mirador per als ha-

bitants de Sant Andreu de la Barca. La zona de la Solana es va catalogar com una zona 

de creixement els anys 70, després de que el 1957 el poble no arribés ni a 1.000 perso-

nes vivint-hi i que, a principis dels 2000, multipliqués la seva població per 28. Amb la 

millora de les comunicacions gairebé entrat el nou segle i la construcció de l’Autovia, 

el parc, inaugurat el 2005, va servir per salvar l’ús públic d’aquesta franja de terreny 

llarga i estreta que va quedar entre el mur de la carretera i els blocs de pisos.

Els visitant poden gaudir de jocs infantils, pistes esportives i altres atractius. També 

podran passejar pel camí de connexió amb el riu Llobregat.

SANT ANDREU DE LA BARCA / Parc de la Solana

Un miracle arquitectònic

Font: AMB

A sobre d’un petit turó i a tocar de la muntanya del Mont-

baig amb l’ermita de Sant Ramon al cim, allà es troba 

el Parc de la Muntanyeta, amb una gran zona forestal. 

Aquest parc cèntric suposa la zona verda més important 

de Sant Boi i hi trobem equipaments poc convencionals 

per a un lloc com aquest, com és una piscina munici-

pal, la biblioteca i el camp de futbol. Sense cap mena 

de dubte és un espai on, en moltes ocasions, conflueix 

la gent del municipi per dur a terme activitats lúdiques 

i esportives. A la part nord-est d’aquest hi ha zones amb 

prats i arbustos i hi predominen els pinars i garrofers.

SANT BOI DE LLOBREGAT / Parc de la Muntanyeta

Al bell mig de la ciutat 

Font: AMB

PALLEJÀ / Parc de la Molinada
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Ocupa una superfície de tres hectàrees i és el parc amb més ex-

tensió del nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat. S’estableix entre 

la carretera del Pla i el Carrer de San Josep. Entre la vegetació 

que hi creix sobresurt la xicranda, les acàcies roses, les tamarin-

des, les palmeres, els plataners, les mèlies, el romaní i la farigola. 

Es un pulmó verd de 5 hectárees, situat al barri de Falguera, 

que permet gaudir de la natura. Hi ha un lac, zona de jocs infan-

tils, pistes de petanca i un carril bici. Cal destacar també la pre-

sencia d’un escenari per a esdeveniments culturals i unes grades 

per asseure’s i gaudir.

SANT FELIU DE LLOBREGAT / Parc del Llobregat
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Zona d’esbarjo ideal per 
a nens

Es tracta d’una amplia i exuberant zona verda 

que connecta el barris Nord i Centre de la ciutat. 

Hi ha diversos nivells i és una zona verda de puja-

des i baixades amb vegetació mediterrània.

Té una gran zona coberta i també es troba 

instal•lada la gran estructura commemorativa 

del compliment del Mil·lenari de Sant Just Des-

vern de l’any 1987, elaborada per Montserrat 

Sastre.

SANT JUST D’ESVERN / Parc del Mil•lenari

Una commemoració 
per a la ciutat 
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A més d’Esplugues de Llobregat, el Parc de la Fontsanta ocupa també su-

perfície dels termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 

Abans estava ocupat per vinyes i, des de la seva inauguració el 1995, està 

totalment urbanitzat. Queda delimitat pel Carrer de Sant Martí de l’Erm, 

el Carrer del Marquès de Monistrol i el Carrer de la Fontsanta. En el mateix 

punt conflueixen el torrent del Pont Reixat i la riera de la Fontsanta, que 

comença a la serra de Collserola i té un recorregut amb fort pendent. Com 

a alternativa pels nens, a més de les diverses zones de joc, els diumenges 

ofereixen tallers sobre la natura.

ESPLUGUES, SANT JOAN DESPÍ I SANT 
JUST DESVERN / Parc de la Fontsanta

Un conglomerat de municipis 
abastits

Font: AMB



313MARIMUNTANYA

Un parc forestal a ponent de Sant Vicenç de les 

Horts que es presenta com una escapada perfec-

ta amb la família. Així podríem descriure aquest 

racó verd a la part esquerre del Llobregat, un cop 

passada la via del tren. Aquest rep el seu nom 

degut a un pi pinyoner centenari que encara hi 

creix i que l’Ajuntament va declarar arbre d’inte-

rès local.

Recalquem l’existència d’una zona de terras-

ses, a través de tres nivells diferents i que segueix 

el pendent de la muntanya. Tampoc podem obli-

dar d’esmentar la esplanada de la part baixa amb 

sorra de jocs pels infants i activitats conjuntes. Font: AMB

L’habitat d’un arbre 
centenari 

Aquest espai és un lloc perfecte de 

contemplació de la flora i la majestu-

ositat de la vall del Llobregat i la serra 

de Collserola. Ocupa una superfície 

de 15.104 metres quadrats i es millora 

la connexió entre els barris del muni-

cipi. Hi ha una pista per córrer, un tra-

jecte per circular amb bicicleta, una 

zona d’exercicis per a la salut i una 

pista poliesportiva. A més, està pen-

sat per ser una imponent i educativa 

zona de pas des de l’escola Pla de les 

Vinyes, al costat de l’Avinguda la Pau.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ / Parc de Can Lluc

Un mirador 
del Llobregat

Font: AMB

SANT VICENÇ DE LES HORTS / Parc del Pi Gros
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Un altre dels llocs claus a Viladecans, i que esdevé el pulmó 

de la ciutat, és el Parc de la Marina. Aquest, a més de ser la 

zona verda més gran del municipi, es caracteritza pels seus 

espais elevats, que salven la riera de Sant Climent i per la 

seva diversitat d’instal•lacions. Allà trobem des d’una àrea 

de jocs per a nens, lavabos públics, zona d’esbarjo per a 

gossos, fins a unes taules de pícnic i d’accés a internet.

Es tracta d’un espai cèntric i perfectament enclavat i 

que compta amb el recinte firal de la ciutat, on s’hi cele-

bren infinitat d’espectacles cada any i que suposa un lloc 

de trobada per a totes les edats.

VILADECANS / Parc de la Marina

Font: AMB

El pulmó de la ciutat

Si vols conèixer la fauna i la flora del Delta del Llobregat, 

la pineda i l’estanc del Remolar i la Maresma de Filipines 

són els llocs idonis per fer-ho. Aquest parc és a prop de l’ae-

roport del Prat i s’hi poden veure des de impressionants 

cavalls pastant lliurament, fins a una infinitat d’aus aquàti-

ques, que estacionen en la seva ruta migratòria cap a África. 

A més, aquesta zona està conformada per dunes cobertes 

de pins pinyoners, situats on antigament estava ubicat el 

càmping el Toro Bravo. 

L’any 2018, a causa de la plaga del Tomicus piniperda —

un escarabat que es menjava els brots dels pins i s’escampa-

va pels arbres propers— va haver-hi una tala i replantació de 

160 pins i aquest espai ara es troba totalment renaturalitzat.

Per tal de fomentar el descobriment de l’entorn natural, 

l’Ajuntament municipal proposa un seguit de visites guia-

des gratuïtes, ideals per a famílies, que permeten conèixer 

en profunditat el lloc. També es pot observar d’una exposi-

ció de fotografies d’orquídies del Delta, un dels tresors més 

remots del Remolar-Filipines i que es pot conèixer mitjan-

çant plafons d’informació.

VILADECANS / El Remolar- Filipines

Un lloc d’ensomni vora el mar

Font: AMB
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Situat al nord de la ciutat, ara ja fa sis anys que es va inaugurar el parc de 

Can Ginestar. Aquest es va poder dur a terme gràcies a un projecte de 

l’arquitecta Montserrat Periel i ara suposa una zona d’oci i tranquil•litat, 

plena d’alzines, roures i pins.

Per tal de salvar d’una manera més eficient els desnivells de la super-

fície, situada entre l’avinguda de la Roureda i els carrers del Pi, el Salze i 

el Roure, es van construir murs amb roca natural —la llicorella— i també 

murs vegetals amb heura i enfiladisses. A més, s’hi van instal•lar senyalit-

zacions, llums i camins que condueixen fins a la part més alta, on trobem 

els jocs infantils i una de les masies més emblemàtiques de la ciutat, 

convertida en una Casa de Cultura.Font: AMB

Una zona de desconnexió

L’últim parc que a presentar a Vilade-

cans és el Parc de la Torre-roja. Aquest 

uneix la ciutat amb el massís del Gar-

raf i les obres de millora van finalitzar 

l’abril d’aquest any. Destaca pels seus 

equipaments esportius com una pista 

de futbol sala o dos camps de bàsquet 

3x3. A més compta amb una zona de 

jocs infantils exclusius sense barreres, 

paviment de cautxú i nova vegetació.

VILADECANS / Parc de la Torre-roja

Un indret 
renovat

Es troba just al costat de l’Avinguda Josep Tar-

radellas i es va construir el 1996 amb un dis-

seny inspirat en les arrels camperoles. Està 

conformat per zones pavimentades i diferents 

plantes i ocupa uns 19.000 m2. En aquest parc 

podem trobar des dels originals pins blancs, 

fins a tarongers, arbres de l’amor, pruneres 

de jardí, alzines, xicrandes, acàcies del Japó i 

ficus. A més a més hi ha àrees infantils, zona 

de Wifi i un estany.

VILADECANS / Parc Torrent Ballester

On la natura dorm

Font: AMB

VILADECANS / Parc de Can Ginestar

Font: AMB
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per QUIM SERRA*

Totes les aplicacions parteixen de la presa d’imatges amb la càmera del telèfon mòbil i 

es basen en el seu processament que compara la carregada amb les emmagatzemades 

en una base de dades remota
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Amb l’evolució dels telèfons mòbils i les se-

ves aplicacions hem vist com, darrerament, 

han aparegut aplicacions que són capaces 

d’identificar les espècies de la flora, la fau-

na, o espècies de bolets i líquens del medi 

natural. Algunes d’aquestes aplicacions han 

estat possibles gràcies al desenvolupament 

de la intel·ligència artificial, la qual s’aplica 

sobre les fotografies que nosaltres captem 

amb el mòbil o bé directament de la imat-

ge (en moviment) de la càmera. Tot sovint 

són aplicacions molt senzilles de fer servir 

per un usuari no entès en la matèria i, per 

tant, permeten una aproximació del públic 

no especialitzat a la taxonomia d’animals 

i de plantes d’arreu del món. En aquest ar-

ticle ens fixem en algunes d’aquestes apli-

Quatre Apps 
d’identificació 

del medi natural:  
de Google Lens  

a iNaturalist

*Quim Serra és enginyer 

tècnic forestal, del Centre 

de la Propietat Forestal. 

Extret de l’article publicat 

a la revista Silvicultura, 

numero 8, Primavera 2022

cacions més populars, que han demostrat 

ser força eficaces en la determinació de les 

espècies. Totes elles parteixen de la presa 

d’imatges amb la càmera del telèfon mòbil 

i es basen en el processament de la imatge 

amb un programari que compara la imatge 

carregada amb les imatges emmagatzema-

des en una base de dades remota. Tot i així, 

cada una d’aquestes apps presenta les seves 

particularitats, amb diferències de funciona-

ment que les fan més o menys atractives.

Google Lens
Molts dels lectors ja s’hauran adonat que al 

seu mòbil tenen incorporada per defecte 

l’eina Google Lens a l’aplicació de fotos, atès 

que aquesta és una utilitat que ja incorpo-

ren de sèrie les noves versions dels telèfons 

Android (o, si no, es pot instal·lar per descàr-
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o altres plantes que dificulten l’aïllament de 

l’espècie que volem determinar. Així doncs, 

en qualsevol d’aquestes aplicacions sempre 

és preferible utilitzar fotografies on l’objecte 

que es vulgui identificar quedi aïllat d’altres 

coses i es vegi amb claredat.

Apps per bolets
Pel que fa a la identificació d’espècies ve-

getals en l’App Store de Google i d’Apple, la 

major part de les apps que es poden tro-

bar estan orientades a la identificació de 

plantes ornamentals, de jardineria, com ara 

LeafSnap i PlantIn NatureID, Picture This, 

i solen ser de pagament. Pel que fa a les 

que estan orientades a les plantes silves-

tres, destaquem les aplicacions gratuïtes 

Plant Net i Seek. Hi ha aplicacions que són 

específiques per a bolets, com ShroomID 

i Shroomify, i altres només per a animals, 

però també n’hi ha algunes que permeten 

la identificació de tot tipus d’éssers vius 

(vegetals, animals i fongs) com iNaturalist, 

i Seek. 

Fer fotografies de plantes 
en el seu medi natural és 
complicat; tot sovint les 
plantes no estan sobre un 
fons llis, hi ha elements de 
l’entorn que interfereixen

rega als telèfons més antics). Se serveix de 

la bastíssima base de dades de fotografies 

de Google per oferir-nos el resultat de totes 

les fotos de què disposa que millor s’apro-

ximen a la nostra. És a dir, ho tracta com si 

haguéssim fet una cerca de text, però amb 

una imatge en lloc de paraules. Com a resul-

tat de la cerca, mostra la llista de tots aquells 

llocs web, blocs, vídeos, etc., allà on siguin 

de la xarxa d’internet, que troba coincidents 

amb la nostra. 

En primer lloc, escaneja la fotografia a la 

recerca d’objectes.  Si no troba cap element 

dins de la fotografia que pugui reconèixer, 

llavors no dona com a resultat res concret i 

el que fa és mostrar una llista de «coincidèn-

cies visuals», una llista de llocs web amb fo-

tografies similars a la nostra. Però tot sovint 

identifica un element o diversos elements 

que marca amb uns punts blancs, o un re-

quadre, sobre la foto. 

Si es fixa en un element de la foto que no 

ens interessa, manualment podem indicar-li 

en quina altra zona s’ha de focalitzar. Així, 

es poden anar fent proves per diferents zo-

nes de la fotografia. Un cop seleccionada la 

part que interessa, llavors retorna un resul-

tat, que en cas d’éssers vius és directament 

el seu nom vulgar o científic i la fotografia 

del lloc on l’ha identificat. Tant pot ser que 

l’encerti com que no, però sempre podem 

adreçar-nos al lloc on l’ha trobat i a tots els 

llocs de la llista de coincidències per fer 

una exploració dels diversos resultats. Però 

aquesta no és una aplicació específicament 

pensada per a la identificació botànica, amb 

rigor científic, i no inclou mecanismes per 

aclarir la fiabilitat del resultat donat. 

Cal dir que Lens va més enllà dels és-

sers vius i també ho fa amb objectes quo-

tidians o de qualsevol altra mena. És a dir, si 

per exemple li mostrem la fotografia d’una 

escultura o una pintura, identificarà quina 

obra d’art és. 

Fer fotografies de plantes en el seu medi 

natural és complicat; tot sovint les plantes 

no estan sobre un fons llis, hi ha elements 

de l’entorn que interfereixen, llums i ombres 
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De totes les aplicacions que poden 

identificar plantes en estat silvestre, n’hem 

seleccionat dues diferents de molt interes-

sants i en català.

Plant Net
Plant Net és l’aplicació gratuïta d’aquest ti-

pus més ben valorada i utilitzada. Pot iden-

tificar tot tipus de plantes, com són arbres 

planifolis, coníferes, matolls, herbes, falgue-

res i cactus, i també algunes plantes de jar-

dineria, però no n’és l’objectiu principal, sinó 

les plantes silvestres. 

Basa el seu èxit en la gran quantitat d’usu-

aris que alimenten la capacitat de reconeixe-

ment del programari en la mesura que els 

usuaris anem afegint-hi imatges. Així doncs, 

mai no podrà reconèixer una planta que no 

hagi estat determinada anteriorment per un 

altre usuari, però la gran quantitat d’usuaris 

que l’alimenten fa que tingui un elevat índex 

d’encert. A l’Europa Occidental ja hi ha 6.685 

tàxons identificats. I és que cal triar la regió 

biogeogràfica en la configuració inicial, per 

facilitar-ne la identificació. 

Després cal fer o carregar una o més fo-

tografies amb el dispositiu mòbil, i un cop 

pujades les imatges a l’aplicació, cal clas-

sificar-ne l’òrgan: si és flor, fulla, tija, etc., i 

l’app genera una llista de propostes de tà-

xon encapçalada per la que considera més 

probable, a les quals assigna un valor (en %) 

de probabilitat d’encert. En la mesura que hi 

afegeixim més fotos de detall sobre la ma-

teixa planta, augmenta la fiabilitat de la pre-

dicció, atès que moltes espècies semblants 

es diferencien únicament per petits detalls 

morfològics.

Les flors, fruits i fulles són els òrgans més 

característics i són les que s’haurien de fo-

tografiar primer, però qualsevol altre detall 

pot ser útil: borrons, espines, o pèls en la tija 

poden ser útils per afinar la identificació. La 

fotografia de la planta sencera també pot 

ser útil, però sovint no és suficient per a una 

bona identificació. Finalment, en el cas que 

sapiguem del cert l’espècie, podem elegir i 

confirmar el tàxon proposat, afegir-hi una 

localització i un comentari, i així nodrir la 

base d’imatges de Plant Net. I si una espècie 

no és a l’aplicació, també la hi podem afegir

iNaturalist
Una de les apps de natura amb més prestigi 

és iNaturalist. Va néixer d’un projecte de fi 

de màster a la Universitat de U.C. Berkeley 

i amb els anys es va convertir en una inici-

ativa conjunta entre la California Academy 

of Sciences i l’organització National Geogra-

phic Society. Actualment és un projecte de 

proveïment participatiu (crowdsourcing), 

amb gairebé 4,8 milions de persones regis-

trades i més de 87 milions d’observacions, 

que disposa d’un total de 344.904 espècies 

observades. 

A part de ser una aplicació per a mòbils 

(tant per a Android com per a Apple), es pot 

accedir al projecte des del seu portal web 

www.inaturalist.org. iNaturalist permet 

la identificació de plantes però també d’es-

pècies d’altres regnes, com ara animals i 

bolets. És una aplicació amb un perfil més 

tècnic, orientada a persones amb més co-

neixements en taxonomia, atès que l’usuari 

pot participar en la identificació de les ob-

servacions, pròpies i també d’altres usua-

La fotografia de la planta 
sencera també pot ser útil, 
però sovint no és suficient 
per a una bona identificación

http://www.inaturalist.org
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ris, mitjançant el debat en línia amb altres 

usuaris. Una vegada carregada la imatge o 

imatges del tàxon, l’aplicació demana que 

la identifiquem. Si no ho fem, els seus algo-

ritmes fan una proposta ta d’espècie si n’és 

capaç, i si no ho veu prou clar es limita a de-

terminar un tàxon de rang superior, com per 

exemple el gènere o la família. 

Si carreguem una foto de fulles de Quer-

cus faginea, per exemple, potser conclou 

que “amb força seguretat és del gènere 

Quercus sp.” i mostra un llista de suggeri-

ments d’espècies concretes d’aquest gène-

re d’altres identificacions realitzades en la 

zona pròxima, amb les quals es pot fer una 

comparació amb l’observació que volem 

identificar. Cal triar una espècie de la llista, 

suggerir-ne una altra, o bé quedar-se en la 

categoria de gènere. 

La gran diferència amb les altres aplicaci-

ons és que la identificació no queda resolta 

fins que no queda validada per altres usua-

ris, entre els quals hi ha naturalistes, biòlegs 

i aficionats. Per això, la identificació té tres 

nivells diferents de qualitat: Desconegut, 

quan la observació no té cap identificació; 

Casual, quan són observacions d’organis-

mes cultivats o en captivitat; Necessita ID, 

quan les observacions identificades encara 

no han estat validades per almenys altres 

dos usuaris; Grau d’investigació, quan les ob-

servacions tenen dos o més identificacions 

coincidents. 

Les observacions que assoleixen el nivell 

Grau d’investigació són publicades al Glo-

bal Biodibersity Information Facility (GBIF), 

una organització internacional destinada a 

proporcionar accés obert i gratuït, a qualse-

vol persona, a dades sobre qualsevol tipus 

de forma de vida que hi ha a la Terra. I és 

que, tot i que no és un projecte científic en 

si, iNaturalist, més que una aplicació per 

identificar espècies, és una plataforma per 

a la ciència i la conservació que proporci-

ona valuoses dades obertes que són utilit-

zades en projectes de recerca, gestors dels 

recursos naturals i altres organitzacions i 

particulars. 

Establir diàlegs amb els usuaris
En el procés d’identificació conjunta es po-

den fer comentaris de text per establir un 

diàleg amb els més de 400.000 usuaris que 

lliurement participen de la identificació i, 

així, en comunitat, ens anem aproximant a 

la ID de consens, i compartint coneixement 

en xarxa. Cada espècie observada té una 

fitxa, consultable, amb una breu descripció 

tècnica, una galeria d’imatges, un mapa de 

distribució, l’arbre taxonòmic, tàxons pro-

pers i diversos gràfics d’estacionalitat de 

les observacions, del sexe, de fenologia o 

estadi de desenvolupament, etc., extrets de 

la base de dades de les observacions de la 

comunitat d’usuaris.

En la versió web encara hi ha més infor-

mació, com ara l’estat de conservació (per 

països), si és nativa o introduïda, etc., i s’hi 

pot accedir directament des d’un enllaç en 

la fitxa de l’espècie. També inclou un bloc, 

un fòrum, una secció de guies i manuals 

d’identificació, un espai de publicació d’ar-

ticles, etc

Més enllà de la utilitat d’identificació, 

iNaturalist és també una gran base de da-

des de les observacions d’éssers vius, amb 

una eina de cerca amb filtres molt comple-

A part de ser una aplicació 
per a mòbils (tant per a 
Android com per a Apple), 
es pot accedir al projecte 
des del seu portal web 
www.inaturalist.org. L’app 
permet la identificació 
de plantes però també 
d’espècies d’altres regnes

http://www.inaturalist.org
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ta per fer cerca segons tipus, data, projec-

te, usuari, grau de qualitat, i altres. Aquesta 

aplicació no és únicament una eina d’iden-

tificació, és realment una xarxa social per a 

naturalistes. A la manera de les xarxes soci-

als, tenim un perfil d’usuari i podem fer-nos 

seguidors d’altres usuaris. 

Com a font d’identificació, la fotografia és 

la més usual, però en aquesta aplicació tam-

bé es poden carregar àudios de sons d’ani-

mals, o enregistrar-lo al moment, per fer 

així més fàcil la identificació de certs grups 

d’animals, com poden ser els ocells. D’altra 

banda, també ens podem adherir a algun 

dels nombrosos projectes que la comuni-

tat hagi endegat. Un projecte és un conjunt 

d’identificacions personalitzades: d’una te-

màtica, d’una zona, d’un espai natural, cen-

sos, inventaris o també per fer un concurs 

fotogràfic de natura.

Seek by iNaturalist
Aquesta aplicació de l’entorn dels creadors 

d’iNaturalist també utilitza el poder de la 

tecnologia de reconeixement d’imatges 

per identificar les plantes i animals del 

nostre voltant, però la gran diferència amb 

totes les altres és la predicció amb una tec-

nologia Real-time Computer Vision: quan 

connectes la càmera de Seek i l’enfoques 

a un ésser viu, l’app indica immediatament 

què és el que estàs veient fins i tot abans de 

fer la foto. Aquesta visió del món natural a 

mode de realitat augmentada fa més fàcil i 

ràpida l’exploració i interpretació del medi 

natural del nostre voltant.

El model de visió computacional (com-

puter vision) inclou 15.798 espècies i 12.524 

grups taxonòmics de més genèrics (com 

regne, filiació, classe, ordre, família, i gè-

nere). La precisió de les prediccions i l’am-

plitud d’espècies avançarà en la mesura 

que la comunitat i la base de dades d’iNa-

turalist creixi, atès que Seek basa el seu 

algoritme de reconeixement en les imat-

ges i identificacions fetes per la comunitat 

d’usuaris d’iNaturalist, de manera que la 

càmera de Seek treballarà millor allí on hi 

hagi una comunitat d’usuaris d’iNaturalist 

activa. 

Així com iNaturalist està tot en xarxa, 

Seek emmagatzema únicament al disc 

local. No obstant això, les dues aplicacions 

estan connectades, de manera que Seek 

permet la càrrega a iNaturalist immediata-

ment després de realitzar una observació 

amb èxit, i així no perdre la pròpia col·lec-

ció d’observacions si esborrem l’app del 

mòbil.

L’aplicació està concebuda per a un pú-

blic no necessàriament expert, per a un ús 

més lúdic, en contrast amb iNaturalist. S’hi 

proposen una sèrie de “fites” i “reptes” que 

l’usuari ha d’assolir i que, en la mesura que 

les vagi aconseguint, anirà guanyant insíg-

nies que anirà col·leccionant com en un àl-

bum de cromos. A mode de joc, doncs, en 

cada repte caldrà aconseguir la identifica-

ció d’un cert nombre de tàxons d’un grup 

taxonòmic concret (plantes, bolets, ocells, 

etc.) o altres relacionats amb un ecosiste-

ma, forestal, repte d’una estació, pol·linit-

zadors, etc., i així l’usuari anirà pujant de 

nivell d’expertesa, des de l’inicial, el cadell, 

explorador, etc., fins al nivell més alt d’ex-

pertesa. n 

En el procés d’identificació 
conjunta es poden fer 
comentaris de text per 
establir un diàleg amb els 
més de 400.000 usuaris que 
lliurement participen de la 
identificación
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Dersu, l’app per planificar rutes 
i connectar els amants del 
senderisme i la muntanya

L’app recomana rutes personalitzades, 

dissenyades per professionals, en fun-

ció del nivell de cada persona, i indica 

informació rellevant com: dificultat, 

punts més complexos, material ne-

cessari per dur-la a terme, condicions 

climatològiques a la zona, i fins i tot 

ofereix la possibilitat de planificar l’ac-

tivitat en grup

Dersu, startup aragonesa (Jaca), va 

ser fundada el maig del 2021 per Bor-

ja Delgado, Fernando Errekalde, Juan 

Delgado i María Renilla, quatre perso-

nes amb àmplia experiència en el sec-

tor tecnològic i de la muntanya, que 

van decidir construir un producte digital sota dues pre-

misses clares: seguretat i valors sostenibles.

El món de la muntanya és un mercat en creixement 

exponencial des de la pandèmia. Es considera que a Es-

panya hi ha gairebé cinc milions de senderistes, encara 

que aquest creixement no està exempt de problemes. 

El primer, la seguretat: les xifres d’accidents, rescats i 

morts també estan en màxims històrics (per exemple, 

l’any 2019 es van produir a Aragó més morts en acci-

dents de muntanya que en accidents de carretera).

I el segon, la sostenibilitat, ja que és molt difícil que 

el medi natural pugui absorbir l’augment de l’activitat 

si no es duen a terme les actuacions necessàries per 

controlar l’afluència i l’impacte.

Per fer front a les activitats de muntanya amb més 

seguretat, Dersu ha creat una plataforma que ja utilit-

zen 1.700 usuaris a Espanya. L’app comença amb una 

definició dels nivells de muntanyenc, que són la base 

per recomanar rutes adequades en funció dels objec-

tius de cada persona. Un cop identificat el nivell, se 

selecciona la ruta idònia, que ha estat 

creada per professionals.

En aquest moment, l’app indica in-

formació rellevant sobre el recorregut 

que es farà: dificultat, punts més com-

plexos, material necessari per fer-ho, 

condicions climatològiques a la zona, i 

fins i tot ofereix la possibilitat de plani-

ficar l’activitat en grup i confirmar que 

la ruta és adequada per a cada persona.

“L’objectiu de Dersu és connectar les 

persones amb les muntanyes, de ma-

nera que cada persona tingui el nivell 

que tingui, gaudeixi de les activitats a 

l’aire lliure al seu ritme, creant una rela-

ció sana i duradora amb la natura, d’una manera segura 

i sostenible” comenta Borja Delgado, CEO de Dersu.

Fa uns dies, Dersu ha tancat una ronda de finança-

ment d’1 milió d’euros, liderada pels fons KFund, Itnig, 

Didi Value Partners i Extensió Fund, a més d’estar abo-

nada per una llarga llista de professionals del sector di-

gital, tant espanyol com estranger , que han invertit a 

nivell particular.

Gràcies a la injecció de capital, la companyia am-

pliarà la quantitat de rutes disponibles i els continguts 

daprenentatge dissenyats per professionals. A més, de-

senvoluparà eines per generar comunitat entre els seus 

usuaris i crear vincles entre les persones i els professio-

nals de muntanya.

A més, la startup ha creat Dersu Data, de la mà 

d’ITAINNOVA. Es tracta d’una nova línia de treball per 

millorar la informació disponible al voltant de les acti-

vitats de muntanya, de manera que es pugui fer una 

millor planificació estratègica principalment als àmbits 

de seguretat, sostenibilitat i turisme.

El món de la muntanya està en creixement des de la pandèmia. 
A Espanya hi ha gairebé cinc milions de senderistes, però també 
ha augmentat el nombre d’accidents. Dersu aposta per la 
seguretat a la muntanya
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per ALBERT ROJAS L.

Les platges del Baix Llobregat ja reben des de maig els primers banyistes d’aquest 

any, i aquest estiu s’esperen milers de visitants tant estrangers com locals. Els 

quatre municipis amb platges que s’integren dins del territori són Castelldefels, 

Gavà, Viladecans i El Prat: quatre zones plenes de natura i tranquilitat que ensalcen 

el patrimoni i la bellesa costera de la comarca. Des de l’AMB, a través del seu gerent 

Ramón Torra, s’explica l’objectiu que es busca complir per tal de protegir les platges: 

“recuperar els elements de paisatge i biodiversitat que els acompanya, tot això fer-ho 

juntament amb la ciutadania”.
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

és l’encarregada del control de l’espai pú-

blic d’aquestes platges, a més de les altres 

38 que s’inclouen dins de la zona metropo-

litana. Un total de 42 km de litoral que rep 

uns 10,5 milions de usuaris l’any. Sense cap 

mena de dubte, un dels principals reclams 

que ofereix Catalunya per atraure al turisme. 

Regressió de les platges
Un problema que pateixen les platges del 

Baix Llobregat, a més de les del litoral català, 

és la regressió. Any rere any els quilòmetres 

de sorra es van reduïnt i l’acció per part dels 

ajuntaments i Generalitat es converteix en 

necessària i vital. El canvi climàtic, l’alteració 

de les dinàmiques marines i els temporals 

estan portant al límit tant a les propies plat-

ges com a les administracions responsables 

del seu manteniment, que veuen com els 

remeis i mesures que apliquen per aturar 

aquesta problemàtica es converteixen en 

simples solucions temporals que amb el 

temps tornaran a desaparèixer.

Les platges del Baix Llobregat, 
llestes per una nova temporada 

Platja de Castelldefels
/ Foto: Àrea Metropolitana de Barcelona
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El Prat i Gavà, més afectades
Les que es troben en pitjor situación són al-

gunes platges de Gavà i altres de El Prat, on 

les zones de sorra s’estan veient afectades 

fins el punt on s’estan generant forts des-

nivells en el límit amb el mobiliari, que en 

algunes ocasions ha provocat també el des-

bordament a carrers adjacents. En el cas de 

El Prat, l’extensió de les seves platges s’ha 

vist reduïda en més de mig kilòmetre d’am-

plada, una dada devastadora que no augu-

ra un destí esperançador. 

Encara que el present i futur es presen-

ten complicats, el problema existeix des de 

fa anys: entre 2014 i 2017 les platges d’aquest 

territori van perdre fins un 20% de la seva 

superfície. Les solucions que s’apliquen des 

de les entitats superiors, com el Ministeri 

de Transició Ecològica, són insuficients per 

aturar aquesta tendència, com per exemple 

la sorra que es reposa a les zones afectades, 

ja que es fa amb sorra fina que, degut a les 

seves característiques i baixa qualitat, torna 

a ser emportada per les onades cap al fons 

marí. Des dels ajuntaments dels diferents 

municipis es reclama acció immediata per 

buscar, no només aturar, sinó també resol-

dre la regressió d’una manera més efectiva. 

Mapa cartogràfic dels hàbitats marins
Amb l’objectiu de tenir un control i conei-

xement major del terreny litoral del territori 

català, la Generalitat de Catalunya està ela-

borant un mapa cartogràfic dels hàbitats 

marins. És el més extens i complexe que 

s’ha realitzat per el moment i está dirigit 

per la Direcció General de Polítiques Ambi-

entals i Medi Natural i la Direcció General 

de Política Marítima i Pesca Sostenible. Té 

una zona d’actuació de 154.027 hectàrees i 

un cost de 3,7 milions d’euros. Un dels usos 

principals serà la gestió integral de les plat-

ges i les zones de dunes, que es podran co-

mençar a complir a partir del 2023

La fauna i flora del litoral
Una part important de qualsevol espai 

natural, com ho són les platges, es la bio-

El canvi climàtic, 
l’alteració de les 
dinàmiques marines 
i els temporals estan 
portant al límit tant a 
les propies platges com 
a les administracions 
responsables del seu 
manteniment, que 
només fan solucions 
temporals

Platja de el Prat de Llobregat 
/ Foto: El Llobregat

Platja abans de la retirada 
de plantes invasores
/ Foto: Àrea Metropolitana 
de Barcelona
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diversitat que hi conviu en ell. Espècies de 

tot tipus d’animals i plantes es localitzen en 

una zona natural que desde l’AMB es busca 

preservar per mantenir el ecosistema na-

tural que hi ha hagut sempre. A través de 

la seva pròpia web es poden consultar en 

temps real els animals que viuen al litoral 

de la comarca i als parcs. 

sent la papallona blava comú la més abun-

dant. L’ estudi s’ha fet a les platges de Cas-

telldefels, Gavà (platja de la Murtra), Vilade-

cans i El Prat (platja del Remolar). 

Altres espècies, com els ocells, es volen 

protegir també a través de mesures com “ 

afegir cordons perimetrals de protecció a 

les zones dunars, realitzar la neteja manual 

en algunes zones de sorra i crear cubetes 

de deflació a la rereduna per garantir zo-

nes tranquil·les, sorrenques i de vegetació 

escadussera, entre d’altres” afirmen des de 

AMB, que van dirigides a la reducció dels 

principals impactes negatius que afecten a 

les aus, com destorbs humans i d’altres ani-

mals o l’empobriment de l’hàbitat.

Proliferació d’espècies invasores
En quant a flora, son varies les iniciatives que 

s’han posat en marxa des de fa alguns anys 

que busquen mantenir l’ordre i la imatge 

de les platges del Baix Llobregat. Un dels 

problemes principals al que s’efrenten les 

administracions és la proliferació d’espècies 

invasores, com l’ungla de gat  (Carprobro-

tus edulis) o l’atzavara (Agave americana) 

que trastoquen i alteren el creixement de 

les espècies autòctones. Els llocs principals 

on creixen aquest tipus de plantes són els 

dunars costaners, les penyes litorals i les de-

sembocadures dels rius. 

El costat verd de les platges
Per fer front a aquesta temporada 2022 s’ha 

de tenir en compte també el reciclatge, un 

dels punts clau a l’hora de complir amb els 

objectius per reduir la contaminació i la 

conservació del medi ambient. 

Una de les mesures que s’ha impulsat des 

de l’AMB per fer front a aquesta situació es 

l’ampliació del servei del transport públic que 

conecta amb les platges. Mobilitat neta i sos-

tenible es el que es busca oferir a la ciutadania 

que vol gaudir de les costes del Baix Llobregat 

a través de no només una millora sustancial 

en les línies de busos ja existents, com la L94, 

L95, L96 o GA1, sino també amb la creació de la 

línia PE (Platja Exprés) i la VB4 de Viladecans. 

En quant a fauna, una de les principals 

espècies que hi destaca són les papallones. 

Segons un estudi elaborat pel Observatori 

Metropolità de Papallones, les platges me-

tropolitanes actuen com a reserves d’aquest 

animal. En total s’han pogut observar 17 es-

pècies diferents de papallones a les platges, 

La recuperació dels espais dunars 
i de la seva flora i fauna, és un dels 

objectius d’AMB / Foto: Xavier Jubierre

Jugatecambiental a la platja de Gavà  
/ Foto: Àrea Metropolitana de Barcelona
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Recuperació espais dunars
Aquest compromís amb el medi ambient 

ha convertit el projecte ‘Dunes metropoli-

tanes’ en un dels 52 finalistes del concurs 

europeu New European Bauhaus 2022. Les 

actuacions d’aquest projecte tenen com a 

gran objectiu “la recuperació dels espais 

dunars com a sistemes naturals per fer 

front a fenòmens meteorològics extrems i 

a la millora de la biodiversitat, utilitzant so-

lucions basades en la natura” tal i com s’ex-

plica a la web d’AMB. Per fer part d’aquest 

projecte a la ciutadania s’han posat en 

marxa iniciatives com ‘Jugatecambiental’ 

per exemple, espais on les famílies poden 

compartir estones de joc a la vegada que 

coneixen el valor de les platges. 

Les platges, el lloc perfecte per fer esport
El espai que ofereixen les platges es ide-

al no només per moments de tranquilitat 

i relax, sinó que ho és també per aquells 

que aprofiten els raigs de sol per practi-

car diversos esports. Aquesta temporada 

es presenta amb una novetat destacada 

per aquell públic més “fit”: la incorporació 

d’àrees d’entrenament esportiu. El cap de 

servei de platges de AMB, Daniel Palacios, 

afirma que les platges “també són un espai 

de salut”. Afageix que aquestes àrees “estan 

fetes de materials de gran qualitat per su-

portar el gran ambient de les platges, sense 

la utilització de formigó i amb la capacitat 

de poder moure aquests elements segons 

els canvis topogràfics de les platges.  n 

La sorra que es reposa 
a les zones afectades, 
ja que es fa amb sorra 
fina que, degut a les 
seves característiques 
i baixa qualitat, torna 
a ser emportada per 
les onades cap al fons 
marí

Els efectes de la regresió son 
més evidents a les platges del 
nord de l’àrea metropolitana

Platja de Montgat davant l’estació 
Montgat Nord / Foto: Xavier Jubierre 

Platja de Montgat davant l’estació 
Montgat Nord / Foto: Xavier Jubierre 

Platja de Les Roques, a Montgat 
/ Foto: Xavier Jubierre 

Platja Pont d’en 
Botifarreta, a Badalona 
/ Foto: Xavier Jubierre 
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El Departament d’Acció Climàtica, Ali-

mentació i Agenda Rural està treba-

llant en la realització del Mapa dels hà-

bitats marins de Catalunya. Aquest projecte, 

que és el més complet i extens fet fins ara, 

permetrà adquirir el coneixement necessari 

per contribuir a conservar del medi marí.

El mapa respon a una reclamació històri-

ca que permetrà a totes les unitats adminis-

tratives amb competències en l’àmbit marí 

i marítim, planificar i fer una gestió sosteni-

ble dels usos i activitats que s’hi desenvolu-

pen per assolir el bon estat ecològic.

El mapa contindrà informació cartogrà-

fica detallada dels hàbitats marins, així com 

el model d’elevacions de la franja litoral, la 

batimetria i els tipus de fons entre d’altres. 

Tota aquesta informació forma part del 

Pla cartogràfic de Catalunya, que defineix 

i identifica els conjunts d’informació geo-

gràfica que les administracions de Catalu-

nya produeixen i utilitzen.

El mapa abasta tot el litoral català, des 

de la línia de la costa  fins la isòbata -50 m, 

i cobreix una zona d’actuació de 154.027 

hectàrees.

 El projecte, promogut per la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural i la Direcció General de Política  

Marítima i Pesca Sostenible, té un termini 

d’execució de tres anys (2021-2023) i un cost 

d’uns 3,7M€, que seran cofinançats en un 

75% amb el Fons Europeu Marítim i de la 

Pesca (FEMP).

Principals aplicacions del projecte
 Aquestes bases cartogràfiques digitals ofi-

cials de referència donen el coneixement 

necessari per contribuir a conservar el medi 

marí. En aquest sentit, són diverses les apli-

cacions que pot tenir el projecte. Entre 

La Generalitat elabora el Mapa 
dels hàbitats marins de Catalunya 
més complet i extens fet fins ara

aquestes, destaquen la millora de la infor-

mació i gestió que cal reportar a la Comis-

sió Europea dels espais naturals protegits 

de la xarxa Natura 2000, que a Catalunya 

representa al voltant de 85.000 ha marines, 

la contribució a les estratègies de prevenció 

i lluita contra les espècies invasores i a me-

sures d’adaptació al canvi climàtic.

Així mateix, serà de gran ajut en la pla-

nificació de l’espai marí i la gestió pesquera 

i d’altres activitats marítimes, com són els 

centres d’immersió o la nàutica recreati-

va, l’anàlisi dels efectes sobre els hàbitats 

d’interès pesquer de les instal·lacions i ac-

tuacions que es desenvolupen en el medi 

marí, la promoció i declaració de zones de 

protecció pesquera i el reforç de la funció 

d’inspecció.

El mapa també facilitarà informació bàsi-

ca per a la gestió integral de platges i zones 

dunars, dels sistemes de sanejament costa-

ners i regulació de les autoritzacions d’abo-

caments a mar, la gestió del litoral en les 

autoritzacions dels serveis de temporada, 

En tres anys es 
cartografiaran més de 
000 hectàrees de litoral 
català i es donarà 
resposta al buit històric 
d’informació en l’àmbit 
marí de Catalunya

És un projecte 
emmarcat en 
l’Estratègia del 
patrimoni natural i 
la biodiversitat de 
Catalunya 2030 i 
l’Estratègia marítima 
de Catalunya 2030

L’equip que està realitzant 
el Mapa dels hàbitats 
marins de Catalunya
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Metodología
L’obtenció de dades s’ha dissenyat en tres 

etapes. La primera consisteix en la presa 

d’informació geofísica del fons marí, que 

ens permet entendre l’estructura i compo-

sició del medi, la segona correspon a la part 

d’informació biològica que identifica els 

hàbitats existents i, finalment, una tercera 

etapa d’anàlisi i integració de la informació 

per obtenir les bases cartogràfiques que 

conformaran el mapa.

El plantejament del projecte és fruit 

d’un treball interdepartamental en el marc 

del Grup de Treball d’Estratègies Marines, 

integrat per la Direcció General de Políti-

ques Ambientals i Medi Natural, la Direcció 

General de Política  Marítima i Pesca Soste-

nible i l’Agència Catalana de l’Aigua del De-

partament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural; la Direcció General de Políti-

ques de Muntanya i Litoral i la Direcció Ge-

neral de Transport i Mobilitat del Departa-

ment de la Vicepresidència i de Polítiques 

Digitals i Territori. n 

les autoritzacions d’obres en domini públic 

maritimoterrestre, els dragats i abocaments 

de sorres a platges o en aigües someres, i en 

construccions d’infraestructures que reque-

reixen l’ocupació dels fons marí.

Una de les canonades 
submarines detectades en el 

procés de l'elaboració del mapa
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A la primavera, amb l’aument de les 

temperaturas, ja es van veure les 

nostres platges plenes. La costa 

barcelonina gaudeix d’una aigua sorpre-

nentment clara, però la darrera tempesta 

ha afectat a una part del litoral del Prat i 

de Gavà. La regeneració de les dunes de 

les nostres platges ha estat premiada per 

la Comissió Europea amb el guardó New 

European Bauhaus Prize 2022. El reconei-

xement és tant per la recuperación com 

per la gestió i s’afegeix a la subvenció de 

gairebé 200.000 euros del projecte euro-

La Comissió Europea premia la gestió 
i regeneració de les nostres dunes

peu Safeguarding Biodiversity per prote-

gir la biodiversitat, tot fomentant la parti-

cipació ciutadana. Enguany, més de 3.000 

persones han participat en la regeneració 

de les dunes i en la descoberta dels valors 

naturals. L’AMB reclama al Govern espa-

nyol “un comrpomis ferm i urgent” per re-

generar les platges malmeses pels darrers 

temporals i un pla estructural per blindar 

el litoral metropolità. L’AMB lamenta, un 

cop més, “la lentitud i la falta d’interlocu-

ció” amb el Ministeri per a la Transició Eco-

lògica n 

Tant Castelldefels com 
Gavà han demostrat 
any rere any tenir  
unes de les millors 
platges del món

Pel que fa a la 
tranquil·litat, les 
platges de Viladecans i 
el Prat guanyen el pols
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COTXE
Autopista C-32, sortida Castelldefels platja.
Autovia C-31, sortida Castelldefels platja-zona hotelera.

AUTOBUSOS
Directe platja: L94, Barcelona - Platja de Castelldefels – Botigues de Sitges
L95 Barcelona - Castelldefels (centre-platja).
L96 St. Boi de Llobregat - Castelldefels (centre-platja).
L97 Barcelona- Castelldefels (centre-platja).

RENFE
Línia C2 , parada Castelldefels platja (Baixador de Castelldefels).

ACCESSOS

n W.C.
n Dutxes.
n Passarel·les per a persones amb disminució: Av. República Argentina i Carrer 16.
n Platja parcialment abalisada a 200 metres
n 5 canals d’entrada i sortida d’embarcacions
n De juny a setembre, 4 llocs de socors i una intervenció immediata al carrer 

els Barques
n Àmplia oferta d›allotjament i restauració al llarg del passeig marítim.
n Zones de jocs infantils.
n Àrees de jocs esportius.
n Tren turístic (Trenet) de juny a setembre.
n Oferta lúdic-esportiva diversa relacionada amb els esports nàutics.

SERVEIS

APARCAMENT
Zona d’aparcament en tot el passeig marítim i altres carrers pròxims a la platja.

Podem dir amb orgull que dos municipis 

del nostre territori han rebut la bandera 

blava que certifica la qualitat ambiental i 

de serveis dels seus espais a escala interna-

cional. La platja de Castelldefels, per la seva 

banda, va rebre el reconeixement de Com-

promís Biosphere de sostenibilitat turística. 

Un dels seus punts més forts és la connec-

tivitat. Amb diferència, la seva platja és la de 

més fàcil accés en transport públic, en comp-

tar amb una pròpia estació ferroviària i nom-

broses línies d’autobús. Un altre atractiu de la 

platja és, sens dubte, la seva extensió, així com 

les seves dunes. Si hi afegim un bon equipa-

ment, ambient juvenil, el Club Nàutic i diver-

ses escoles de vela, tenim el pack complet. En 

l’actualitat són poques les platges que poden 

presumir de conservar les seves dunes, ja que 

el ciment ha anat guanyant terreny els dar-

rers anys. No obstant això, Castelldefels ha sa-

but preservar els seus espais naturals.

 Situades entre dos sistemes clarament 

diferenciats, el Delta del Llobregat i el mas-

sís calcari del Garraf, aquestes platges qui-

lomètriques de sorra fina disposen, a més 

d’un Club Nàutic, d’un Club Marítim i de di-

ferents escoles de vela on es poden practicar 

diverses activitats aquàtiques i nàutiques. Els 

500.000 m² repartits entre la Platja del Baixa-

dor, la Platja Lluminetes i la Platja de la Pine-

da, creen l’entorn perfecte per a practicar es-

ports aquàtics, realitzar activitats amb nens, 

banyar-se en les meravelloses aigües del Me-

diterrani, prendre el sol, i fer llargs passejos.

La platja compta amb bars, quioscos, 

ombrel·les, instal·lacions esportives i està 

equipada amb serveis de dutxes, papereres, 

passarel·les de fusta per a accedir a la sorra, 

àrees de jocs infantils, torres i cadires de vigi-

lància, cabines sanitàries, i un servei gratuït 

wifi a la platja. D’altra banda, un dels avan-

tatges de la seva grandària és que garanteix 

que es pugui complir amb les mesures de 

seguretat i distanciament imposades a cau-

sa de la COVID-19.

Platja de Castelldefels
El luxe de l’espai
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COTXE
Autovia de Castelldefels C-31, sortida Gavà platges.
Enllaçant des de l’autopista C-32 amb Gavà i platges.

AUTOBUSOS
L94 Barcelona – Les Botigues de Sitges (Especial Estiu)
L95 Barcelona - Castelldefels (El Poal)
Gavabus: Gavà (Ca n’Espinós/La Sentiu) - Gavà Mar (Playa Pineda)

RENFE
Carrer del nucli urbà (no urbanitzacions) prop a la Ctra. C-245

ACCESSOS

n W.C.
n 32 Dutxes.
n Passarel·les per a minusvàlids fins a l’aigua. Préstec d’una cadira de rodes als 

carrers Premià i Palafrugell.
n Salvament i socorrisme.

SERVEIS

MÉS INFORMACIÓ
n Punt d’atenció al ciutadà a Gavà Mar
n Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 20 h.
n Dimecres i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 20 h

APARCAMENT
Zona d’aparcament en tot el passeig marítim i altres carrers pròxims a la platja.

Les onades trenquen amb una escuma 

blanca i nítida a la vora de la platja de Gavà. 

Aquest municipi gaudeix de quatre quilò-

metres de litoral i 3.500 hores de sol a l’any. 

Des de Barcelona, la millor forma d’arribar 

a les seves platges és en bus amb les línies 

L94 i L95. Dues platges, situades a tocar 

del nucli urbà, que ofereixen un espai d’oci 

permanent amb infraestructures ben in-

tegrades en un entorn de zona costanera 

privilegiada. 

Un sistema de dunes i camins recrea la 

imatge de la platja mediterrània, mentre 

que el pinar litoral augmenta el valor pai-

satgístic. Aquesta platja de sorra daurada 

guardonada amb bandera blava i amb la 

“Q” de Qualitat Turística,  demana d’un volt 

pel passeig marítim, paral·lel a la platja, per 

gaudir de l’olor d’estiu i sal. Els banyistes es 

congreguen a la sorra i prenen el sol amb la 

melodia del mar de fons. 

En temporada alta, la platja de Gavà 

conté totes les comoditats: quioscos de 

begudes i dinars amb lloguer d’hamaques, 

punts de venda de gelats, una base nàutica 

per a la pràctica d’esports nàutics no moto-

ritzats… Tot un compendi d’activitats per a 

no perdre l’energia els dies de calor.

Platja de Gavà
Amb Q de qualitat turística
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Platja de Gavà
Amb els màxims distintius

Gavà té unes platges magnífiques, soste-

nibles i amb els millors serveis. Però no és 

només una opinió dels gavanencs. Tam-

bé ho certifiquen els màxims distintius de 

qualitat que reben cada any, com la Bande-

ra Blava, la Q de  Qualitat Turística, la certi-

ficació Biosphere Sustainable Livestyle i la 

Bandera EcoPlayas i, per descomptat, els 

milers de persones que les visiten pels seus 

atractius.

Un dels principals reclams és el seu va-

lor natural, amb unes dunes úniques, una 

pineda que arriba a peu de sorra i una qua-

litat de l’aigua excel·lent. Uns elements que 

al munici s’esforcen a preservar i a fer-los 

compatibles amb el seu caràcter metro-

polità, i que són protagonistes de la nova 

imatge “Platges de Gavà”.

La novetat de l’espai “pet friendly”
Aquesta temporada les platges de Gavà 

ofereixen un ventall de serveis i impulsem 

diferents mesures perquè tothom pugui 

gaudir d’aquest entorn privilegiat. També 

els propietàries de gossos que, per primer 

cop, disposaran d’un espai pet friendly. Una 

novetat que s’afegeix a dispositiu de vigi-

lància i seguretat, d’informació, de neteja i 

manteniment, i de millores d’accessibilitat. 

I que se suma a l’extensa i reconeguda ofer-

ta gastronòmica que, per si mateixa, ja és 

tot un reclam.

La zona delimitada per poder accedir 

amb gossos es troba situada entre el car-

rer de Tamarit i de Salou.  Un espai de 1.000 

m2, limitat i controlat, per poder gaudir de 

la platja amb la teva mascota. Recorda que 

aquesta ha de dur la seva xapa censal a la 

corretja o collar.

Mobilitat racional
Però sens dubte, unes platges de quali-

tat també passen per un ús més racional 

i sostenible. És per això que l’ajuntament 

ha reforçat el dispositiu de mobilitat, per-

què cada cop siguin més les persones que 

optin per arribar-hi en transport públic, en 

bici o a peu i que inclou una reserva d’es-

tacionament pels veïns i veïnes de Gavà. 

Després de dos anys de restriccions, arriba 

el moment de gaudir-les amb plenitud, des 

del civisme i des del respecte que merei-

xen aquestes platges que ens representen 

i que, naturalment, ens estimem.

El litoral de Gavà, caracteritzat per les se-

ves dunes i pineda, es divideix en tres plat-

ges des de Viladecans a Castelldefels amb 

una extensió de quatre quilòmetres. 

Platja de Les Marines (límit amb Castell-

defels fins a la riera dels Canyars) 700 m.

Platja de Gavà (del carrer Llançà fins al 

límit amb Castelldefels) 2.700 m.

Platja de l’Estany (límit amb Viladecans 

fins al carrer Llançà) 340 m.

A més del seu valor natural, destaca 

per un magnífic passeig marítim de 2 km., 

premi FAD d’arquitectura exterior. El mo-

nument escultòric de La Vela, d’Antoni Ro-

selló, constitueix un altre element identifi-

cador de les platges de Gavà a més de ser 

punt de trobada per a gavanencs i visitants.
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Platja de Gavà

Una platja amb tots els serveis
Durant la temporada de platges es posen 

en marxa diferents activitats i serveis:

Servei de prevenció, vigilància, salva-

ment i socorrisme.

Punt d’Informació Turística.

Guinguetes de begudes i menjars a peu 

sorra, i una variada oferta gastronòmica de 

qualitat a tocar.

Dutxes, rentapeus, bancs, zones de jocs 

infantils i esportius, amb un reforç dels ser-

veis de manteniment i la neteja.

Millor en bus, a peu o en bici
Per garantir l’equilibri entre l’ús lúdic i me-

tropolità del litoral gavanenc i la preserva-

ció del caràcter urbà i residencial de Gavà 

Mar i dels seus valors naturals, es posa en 

marxa un dispositiu de mobilitat especial 

durant l’època estival. L’objectiu: promou-

re l’ús del transport públic i els desplaça-

ments a peu o en bicicleta i així disminuir 

les congestions, reduir emissions i sorolls i 

augmentar la seguretat.

Zona d’aparcament taronja
540 places on només està permès l’estacio-

nament als vehicles censats a Gavà.  Activa 

durant els caps de setmana i festius, fins al 

25 de setembre. 

A més, els establiments comercials i de 

restauració ofereixen als seus clients la pos-

sibilitat d’estacionar, en nombre i temps li-

mitat, en les zones d’aparcament restringit.

Aparcament gratuït 
Estacionament per a vehicles censats a 

Gavà i/o vehicles ECO i Zero a l’av. Europa, 

36. De dilluns a diumenge de 9 a 20 hores i 

fins al 25 de setembre

També es pot fer servir l’aparcament del 

Centre Comercial Barnasud. Des d’aquí es 

pot anar a la platja amb l’autobús GA1.

Promoció del  transport públic

GA1 gratuït durant tots els caps de set-

mana i festius de l’11 de juny a l’11 de se-

tembre i amb una freqüència de pas de 

20 minuts cada dia de la setmana. A més, 

connexió directa cada 30 minuts amb l’ae-

roport amb la línia L77.

Desplaçaments a peu i en bicicleta
Carril bici al voltant de l’estació de Renfe 

que enllaça el nucli urbà amb la zona ma-

rítima a través de l’av. del Mar i continua el 

recorregut del passeig Marítim. 

Espais per deixar la bicicleta: 100 aparca-

ments a tots  carrers que donen a la platja, 

24 pàrquings a la sorra i un bicibox amb 14 

places a l’avinguda del Mar amb passeig 

Marítim. 
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Si parlem d’accessibilitat, cal esmentar 

les darreres obres de millora i natura-

lització dels camins per accedir a les 

platges de la Pineda i de la Murtra, de 

Viladecans. D’aquesta manera, s’han 

invertit 529.905,21 € per a solucionar les 

deficiències en el paviment, el mobiliari 

en mal estat i la vegetació escassa, així 

com adequar els diferents trams dels vi-

als. Amb aquesta renaixença de la platja 

de Viladecans, gràcies a la potenciació 

de la qualitat ambiental i paisatgística 

de l’accés a unes platges, recordem al 

anar que es tracta d’un espai protegit 

amb un gran valor ecològic, doncs son 

envoltades per la Xarxa Natura 2000. De 

fet, recordem que les platges del muni-

cipi formen part dels valors naturals de 

la vila, i han estat reconegudes com a tal 

per Ecologistes en Acció.

Per la seva proximitat a Barcelona, 

així com dels entorns naturals que s’hi 

conserven, aquestes platges són per-

fectes per a una jornada de bany rela-

xada. Un paisatge dunar que s’estén des 

de la desembocadura de la llacuna del 

Remolar, integrada a l’Espai Natural del 

Remolar, fins a la llacuna de la Murtra, i 

paral·lel al litoral, un extens pinar de pi 

pinyoner que completa la imatge.

No a tothom li val la mateixa plat-

ja. Per sort, cadascun dels arenals de 

Viladecans té una essència pròpia. 

Gràcies a la seva extensió reduïda, són 

compatibles les zones més accessibles, 

totalment equipades, amb unes altres 

menys urbanitzades. Així doncs, els ba-

nyistes podran escollir la seva preferida.  

La qualitat de la sorra la converteix 

en ideal per prendre el sol, i la natura et 

dóna la benvinguda quan passeges pels 

espais protegits del Remolar i les mares-

mes de les Filipines, accessibles des de 

la platja de Cal Francès.

Platja de Viladecans
Segueix el procés de naturalització

COTXE
Autovia de Castelldefels C-31.
C-32, enllaçant amb la C-31.

AUTOBUSOS
L 94 Línia Barcelona-Castelldefels.
L 95 Línia Gavà-Barcelona.

RENFE
Està al nucli urbà, molt allunyat de la platja i sense connexió

ACCESSOS

n Dutxes i papereres
n Salvament i socorrisme: equips de base, equips de transport, equips de 

transmissions i el material corresponent. 
n Accés de minusvàlids fins a l’aigua. Préstec d’una cadira de rodes
n Àrea de jocs infantils

SERVEIS

MÉS INFORMACIÓ
n Ajuntament de Viladecans: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

APARCAMENT
Aparcament gratuït al límit amb platges de Gavà.
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COTXE
C-31, autovia de Castelldefels sortida el Prat de Llobregat.

AUTOBUSOS
 Línia *PL amb origen a l’estació de Renfe i final al mirador de la platja.

RENFE
Parada Renfe C1 i C2 al nucli urbà, havent d’enllaçar igualment amb la línia L-11

ACCESSOS

n W.C.
n Dutxes.
n Servei de Salvament i Socorrisme: equips de base, equips de transport, equips de 

transmissions i el material corresponent. 
n Àrees de jocs infantils.
n Visita a la desembocadura del Canal de la Ricarda i de la Bunyola.
n Masia modernista Granja de la Ricarda (propietat privada).

SERVEIS

MÉS INFORMACIÓ
n Ajuntament del Prat de Llobregat de dilluns a divendres de 9 a 14 h

APARCAMENT
En tota la platja i dues zones amples a l’inici i al final de la platja.

Platja del Prat
Natura, mar, avions i cultura

La del Prat és possiblement la 

platja més singular de la comar-

ca. Més de cinc quilòmetres de 

sorra, dividits en cinc platges -El 

Remolar, La Roberta, Can Ca-

mins, la naturista i La Ricarda- 

que s’estan salvant del turisme 

de masses. Si només citéssim 

els 3,4 quilòmetres de litoral ap-

tes per al bany ens en quedarí-

em curts. Si a més a més afegim 

l’exotisme i exuberància dels ai-

guamolls, les pinedes, les llacu-

nes i les dunes d’un paratge del 

delta que conviu amb el trànsit 

de l’aeroport veí, tenim un resul-

tat ple de contrastos. 

Sense oblidar les carxofes 

i altres verdures que durant 

molts anys ha donat aquesta 

terra, i els quioscos que refres-

quen al visitant a peu de platja. 

Tot molt prop d’una ciutat de 

l’àrea metropolitana amb un 

nucli històric d’allò més gentil. 

No cal res més que una bici-

cleta o un bitllet de tren, i posar 

direcció al Prat de Llobregat. 

En menys de 30 minuts des de 

l’Estació de França s’arriba a 

aquest indret amb una riquesa 

i varietat sorprenents. La bici-

cleta és una opció temptado-

ra per a moure’s amb llibertat 

per la localitat fins a arribar als 

camins de terra i al parc del 

Delta, però si s’opta pel trans-

port públic, hi ha el bus PR3 o 

el Platja Exprés, mentre que, si 

es vol arribar amb cotxe, hi ha 

zona d’aparcament gratuïta a 

l’estiu per als pratencs que por-

tin un distintiu acreditatiu del 

veïnatge.

Esplugues 
amb tu 

 Truca’ns al  633 835 900 dilluns i divendres, de 17 a 20 hores 

 Vine a veure’ns a l’Oficina Jove d’Emancipació, al casal 
Robert Brillas, dimarts i dimecres, de 17 a 20 hores

 També fem atenció telemàtica

Nou servei de suport psicològic 
per a adolescents i joves

A4.indd   1 21/6/22   11:22
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Prop de 400 persones han fet d’exploradors i observadors d’ocells i papallones, 

a més de revisar les caixes niu o construir menjadores d’ocells. En total, 

enguany s’han comptabilitzar uns 1.855 organismes, que pertanyen a 283 

espècies diferents: 134 de fauna i 149 de flora. Aquest recompte inclou més 

de 650 observacions realitzades a les activitats de les 42 Jugatecambientals 

dels parcs i platges metropolitanes gestionades per l’AMB.
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En aquesta edició s’han pogut identi-

ficar  80 espècies i fer 150 observacions 

més  que l’any passat. Aquestes dades for-

men part del visor de fauna de l’AMB, una 

eina digital on qualsevol persona pot con-

sultar i enregistrar totes les observacions de 

fauna que faci als parcs i platges metropo-

litans recollides a les aplicacions Ornitho i 

Ocells del Jardí.

Aquest recompte s’ha fet amb l’inici de 

la temporada estiuenca, en el marc de la 

celebració del Dia Mundial de la Biodiver-

sitat, durant la cinquena edició del Bioblitz 

Metropolità, una nova jornada de ciència 

ciutadana organitzada pels ajuntaments 

metropolitans i l’AMB en què els partici-

pants van fer recompte d’espècies de flora i 

fauna a la metròpolis de Barcelona dirigits 

per especialistes.

Participació ciutadana 
El Bioblitz Metropolità és una activitat de ci-

ència ciutadana que té l’objectiu principal de 

fer un cens d’espècies i obtenir una fotogra-

fia de la biodiversitat al territori. Alhora vol 

posar de manifest la importància de la pre-

servació de biodiversitat en aquests espais.

Els resultats obtinguts s’utilitzaran per 

a la gestió integral dels espais públics me-

tropolitans: serveixen com a indicadors 

per planificar diferents accions, com ara el 

manteniment dels prats florits, la instal·la-

ció de caixes niu o l’evolució dels sistemes 

dunars.

Censats gairebé 2.000 organismes 
de 283 espècies diferents a les 
platges i parcs metropolitans
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Premi New European Bauhaus
El  paper cada vegada més creixent  de 

les persones en la preservació dels espais 

oberts és un full de ruta que l’AMB ha conso-

lidat i seguirà impulsant durant els pròxims 

anys. De fet, la regeneració de les dunes me-

tropolitanes és un projecte finalista del pre-

mi  New European Bauhaus. Aquest presti-

giós certamen de la Comissió Europea, que 

es resoldrà l’11 de juny,  posa en valor la im-

plicació de la ciutadania  en la conservació 

d’aquests ecosistemes naturals  i la integra-

ció de les persones com a actors imprescin-

dibles en la gestió dels espais públics. n 

La cinquena edició del 
Bioblitz Metropolità, 
que ha tingut una 
participació de 400 
persone que han fet 
d’exploradors

El Parc Fluvial és utilitzat 
per molts ciutadans com  

un espai públic metropolità

Edició Participants Observacions Total animals N. espècies N. espècies Recompte N. espècies  N. espècies
   i plantes flora fauna espècies flora fauna
      protegides protegides protegides

2018 1.200 1.000 188 54 134 41 0 41

2019 1.400 1.300 185 68 116 39 0 39

2020 - 568 221 75 146 47 0 47

2021 604 570 202 55 146 35 0 35

2022 400 650 283 149 134 34 0 34

Les edicions del Bioblitz Metropolità en xifres

Platges del 
Baix, reserva de 
papallones
El tercer informe de l’Observatori Metropolità de 

Papallones, impulsat per l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (AMB), ha detectat que les platges 

metropolitanes actuen com a reserves de papa-

llones i la comunitat que les habita és diferent 

de la dels parcs, ha informat l’Àrea Metropolita-

na de Barcelona en un comunicat.

L’estudi, que recull resultats generals de la 

temporada 2021, ha comptabilitzat 2.205 papa-

llones de 40 espècies diferents al conjunt de 

parcs i platges estudiats, cosa que correspon al 

20% de les espècies presents a Catalunya.

Segons les conclusions de l’informe, els es-

pais de la costa són 

“especialment impor-

tants per a la conser-

vació de les papallones 

al territori de la metrò-

polis” perquè algunes 

espècies que als parcs 

no són dominants, són les més abundants a les 

platges.

En concret, l’informe ha identificat 17 espè-

cies a les platges barcelonines de Castelldefe-

ls, Gavà, la platja de la Murtra de Viladecans i 

la del Remolar, del Prat de Llobregat, i les més 

abundants són la papallona ícar (Polyommatus 

icarus), la vanesa dels cards (Vanessa cardui) i la 

Colias croceus (Colias crocea), les dues últimes, 

“més dominants a les platges que als parcs”.

Pel que fa als 17 parcs estudiats, les espècies 

més presents són la blanqueta de la col (Pieris 

rapae), l’ícar, i la arna del gerani (Cacyreus mars-

halli) --espècie invasora nouvinguda--, i entre els 

recintes amb més destaquen el parc dels Pine-

tons del Ripollet, el del Canal de la Infanta de 

Cornellà de Llobregat, i el del Calamot de Gavà.

L’any 2022, l’Observatori, d’AMB amb la col·la-

boració de l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-

politans de Barcelona 

(Iermb), s’ampliarà a 5 

parcs més i així assoli-

rà l’estudi de 26 parcs 

i platges, per la qual 

cosa el projecte fa una 

crida a nous voluntaris.
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Enguany és l’any en 
què s’ha observat 
més biodiversitat, 
doncs s’han censat 95 
espècies més que el 
2018 

Durant la sortida i la posta de sol, els 

cels dels 16 parcs i espais naturals de 

les comarques de Barcelona es poblen 

amb els àgils vols dels ocells. És un espec-

tacle meravellós que fascina experts natu-

ralistes amb prismàtics i visitants tan allu-

nyats de l’univers dels ocells que amb prou 

feines saben diferenciar entre una oreneta 

i un pardal. Enmig d’aquest conjunt de pai-

satges ideals per a l’observació dels ocells, 

el delta del Llobregat destaca com el punt 

fort del territori, ja que compren una xarxa 

de zones protegides, pertanyents als muni-

cipis del Prat, Viladecans, Gavà i Sant Boi, 

que són un dels indrets amb més diversitat 

ornitològica d’Europa

Va dir quelcom que “les aus són el grup 

més popular del regne animal. Les alimen-

tem, les domestiquem i creiem que les co-

neixem. I, no obstant això, habiten un món 

realment misteriós”. Durant la sortida i la 

posta de sol, els cels dels 16 parcs i espais 

naturals de les comarques de Barcelona es-

poblen amb els àgils vols dels ocells. És un 

espectacle meravellós que fascina experts 

naturalistes amb prismàtics i visitants tan 

allunyats de l’univers dels ocells que amb 

prou feines saben diferenciar entre una 

oreneta i un pardal.

Paradís de l’observació
Enmig d’aquest conjunt de paisatges ide-

als per a l’observació dels ocells, el delta del 

Llobregat destaca com el punt fort del ter-

ritori, ja que compren una xarxa de zones 

protegides, pertanyents als municipis del 

Prat, Viladecans, Gavà i Sant Boi, que són 

un dels indrets amb més diversitat ornito-

lògica d’Europa. A més, el Delta és un punt 

estratègic dins la ruta migratòria de la Me-

diterrània occidental que uneix Europa i 

“Altres” 
habitants  
del Baix

Més de 350 espècies 
d’ocells troben el seu 
aliment principal a la 
nostra comarca, i les 
condicions del terreny i 
climàtiques els permet 
descansar sense cap 
mena d’inconvenient

Àfrica. Per això va ser declarat Zona d’Es-

pecial Protecció per a les Aus (ZEPA) i no és 

per a menys: més de 350 espècies d’ocells 

el visiten cada any, encantades amb un es-

pai en el qual gaudeixen d’una protecció 

especial.

Hi destaquen importants poblacions ni-

dificants de cames llargues, corriols cama-

negres, corriols petits i cabussets. També 

hi nidifiquen altres espècies de distribució 

molt restringida a Catalunya, com el bec 

d’alena, la perdiu de mar, el xatrac menut 

i l’ànec blanc. D’altra banda, les poblacions 

d’ocells hivernants són de gran interès, i so-

bresurten els anàtids de diferents espècies. 

Espècies magnífiques per la seva singula-
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ritat i que vénen a visitar- nos aquí, al Baix 

Llobregat.

Signe de salut de la comarca
És sabut que diversitat és sinònim de salut 

del medi. Hi ha una correlació entre l’aug-

ment d’espècies de flora i fauna a les nostres 

ciutats i una millora de la salut de les per-

sones. Així ho constata el treball de recerca 

bibliográfica Biodiversitat i salut, encarregat 

pel Servei de Promoció i Conservació de l’Es-

pai Públic de l’AMB. La diversitat biològica 

proporciona molts avantatges, com ara re-

cursos importants per a la investigació mè-

dica o una millor adaptació al canvi climàtic.

Les aus esdevenen, en aquest context, 

un col·lectiu la diversitat de la qual hem 

de preservar. De fet, els ocells han estat un 

grup força seguit al Bioblitz Metropolità 

2021, una activitat de ciència ciutadana que 

posa de manifest els valors de la biodiversi-

tat a l’àrea metropolitana i que va tenir lloc 

el maig passat. Aquest cop, ha combinat les 

tradicionals activitats de les Jugatecambi-

entals, guiades per naturalistes experts, i el 

format virtual, valorat molt positivament a 

l’edició passada a resultes de la pandèmia.

L’any passat, tot i les restriccions deriva-

des de la Covid-19, s’han pogut identificar 

1.500 exemplars de 56 espècies diferents, 

un 62 % de les quals protegides. Les espè-

cies de fauna més observades van ser el co-

lom roquer i el falciot negre. D’altra banda, 

en referència a les espècies de fauna pro-

tegides, cal destacar el bernat pescaire, la 

cadernera o el rossinyol bord, entre altres. 

Colònia de cria a El Prat
També la gavina corsa i el picot garser van 

tenir protagonisme. La primera, observada 

a les platges de Montgat i a la Pineda de 

Castelldefels, és una espècie endèmica del 

mediterrani. Es localitza sobretot en punts 

de cria, ja que la resta de l’any viatja fins a 

Mauritània. Una de les joies del mediterrani 

que actualment podem trobar a una colò-

nia de cria al Port de Barcelona. Per la seva 

banda, el picot garser, observat al parc de 

l’Ermita del Pla de Sant Joan (la Palma de 

Cervelló), és una espècie forestal escassa 

als parcs metropolitans, ja que necessita ar-

bredes i boscos madurs.

En les llacunes i les pinedes, en les dunes 

i en platges, en els prats i els camps de cul-

tiu, localitzaràs molts ocells difícils de veure 

en altres llocs. Només has de portar calçat 

còmode, obrir bé els ulls i seguir qualsevol 

dels itineraris dissenyats per a descobrir els 

espais naturals del Delta. Si et canses de 

caminar, sempre pots refugiar-te en els mi-

radors durant una estona i aprofitar la pa-

rada per a observar amb tranquil·litat com 

neden, com descansen, i com alcen el vol 

les diferents espècies d’ocells. n 

El delta del Llobregat, 
amb la Zona d’Especial 
Protecció per a les 
Aus (ZEPA) és un 
punt estratègic dins 
la ruta migratòria 
de la Mediterrània 
occidental que uneix 
Europa i Àfrica
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L’AMB ha finalitzat les actuacions de millora i transformació del riu 

Llobregat que consoliden aquest curs fluvial metropolità com un espai 

de lleure i esport, i alhora com un ecosistema blau amb més qualitat 

paisatgística i ambiental, de manera que es pot anar des de Pallejà fins al 

mar a El Prat per aquest camí de ribera. Les intervencions s’han portat a 

terme als marges de Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts 

i Santa Coloma de Cervelló, que sumen quasi 10 km de longitud de camí 

paral·lel al riu i els accessos des dels nuclis urbans als municipis.
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Culmina la recuperació del camí 
del riu des del Pont del Diable 
(Martorell) fins al mar (El Prat)
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Antonio Farrero, coordinador de l’oficina 

técnica de l’AMB, recorda que fa 16 anys 

va començar la primera fase del camí del 

riu des del Pont del Diable a Martorell fins 

a Molins de Rei, tram que va continuar a 

Sant Boi, per facilitar l’accés des d’aquest 

municipi i fins al mar. Després es va com-

pletar la resta de marge dreta i ara només 

queda el tram a l’alçada del Papiol amb la 

riera de Rubi i les conexions de la marge 

Esquerra.

El conjunt d’actuacions  doten d’identi-

tat metropolitana el riu Llobregat, principal 

ecosistema i conector de les infraestruc-

tures naturals metropolitanes (Collserola, 

muntanyes del Baix, Ordal, delta i litoral) 

i alhora  s’adapten a les particularitats lo-

cals  de cada municipi. Hi han dos guals 

per creuar el riu Llobregat, un que conecta 

Sant Vicençs dels Horts amb Molins de Rei 

i Sant Feliu de Llobregat i l’altre uneix Sant 

Joan Despí amb Sant Boi. Les intervencions 

compartides són les següents:

Enllestides les obres 
de 10 km de longitud 
en els trams del riu 
Llobregat a Pallejà, 
Sant Boi, Sant Vicenç 
dels Horts i Santa 
Coloma de Cervelló, 
amb una inversió 
superior als 2,6 milions 
d’euros

Foto: C. Willan

Foto: C. Willan

Foto: C. Willan

El Parc Fluvial és utilitzat 
per molts ciutadans com  

un espai públic metropolità

Pels diferents municipis hi ha un cada 
vegada més intens ús social del riu com a 
nou espai públic en l’escala metropolitana

Els experts aposten pel RIU amb més 
Rehabilitació, Interpretació i Unió
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Pavimentació: millores en el ferm. El 

material utilitzat és una barreja de tot-u 

amb sauló, que té un baix impacte ambi-

ental i és permeable, de tal manera que ab-

sorbeix l’aigua de la pluja.

Gestió natural de l’aigua a través de 

cunetes verdes: millores en el drenatge per 

evitar l’erosió de terra i evitar que es mal-

metin els camins en episodis de pluja tor-

rencial.

Millora de la qualitat paisatgística amb 

plantacions d’arbrat i espècies arbustives 

al llarg de tot el recorregut. L’actuació ha 

comportat la plantació de més de 100 no-

ves unitats d’arbrat i nombroses arbustives.

Increment i millora de serveis i equi-
paments:  creació de nous miradors, àrees 

d’estada i esbarjo, punts de trobada, fonts 

d’aigua i un reforç en la senyalització dels 

espais. S’han generat 6 nous espais d’esta-

da-miradors al riu i s’ha reforçat la informa-

ció dels punts d’interès.

Les actuacions particulars per a cada un 

dels municipis són les següents:

Sant Boi de Llobregat:  millora  dels 

camins d’accés al riu, que formen part 

de l’Anella Verda a l’entorn fluvial, i arranja-

ment del vial paral·lel a la carretera BV-2002 

utilitzat per a activitats agrícoles. Les actu-

acions s’han fet al camí del marge dret del 

riu, el camí de la riera de Can Soler, i el recor-

regut de vianants que hi ha al lateral del vial 

de servei del Parc Agrari del Baix Llobregat, 

paral·lel a la carretera de Sant Vicenç i a l’ac-

cés a l’estació de FGC de la Colònia Güell. 

Aquests itineraris, amb una longitud de 3,5 

km, esdevenen més accessibles, amples, 

segurs i interconnectats. Les actuacions de 

Sant Boi tenen una inversió de 600.000 €, 

finançats en un 75 % per l’AMB i en un 25 % 

per l’Ajuntament.

Santa Coloma de Cervelló: es tracta 

de la primera fase dins d’aquest municipi i 

té l’objectiu de  consolidar els recorreguts 

d’accés a l’àmbit fluvial del Llobregat  i fer-

los més accessibles, inclusius i resistents als 

fenòmens meteorològics adversos. Aques-

ta actuació comprèn la transformació de 

Algunes de les actuacions 
acabades per millorar l’accés 
al camí del riu des de Pallejà, 
Sant Boi, Sant Vicenç dels 
Horts i Santa Coloma de 
Cervelló

Foto: AMB  / Albert Canalejo

Aquestes actuacions 
consoliden el curs 
fluvial metropolità 
com un espai de 
lleure i esport, i alhora 
com un ecosistema 
blau amb més 
qualitat paisatgística i 
ambiental 
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la porta d’accés al riu Llobregat des de la 

carretera BV-2002 seguint el camí paral·lel 

fins a la riera de Can Julià. D’altra banda, 

s’han realitzat actuacions de millora a la de-

sembocadura de la riera, així com al camí 

d’accés a l’àmbit fluvial per sota de l’AVE. La 

inversió ha estat  de 360.000 €, finançats en 

un 75 % per l’AMB i en un 25 % per l’Ajun-

tament.

Sant Vicenç dels Horts: primer pas per 

construir el futur parc fluvial de Sant Vicenç 

dels Horts, que pretendrà recuperar i reha-

bilitar els anomenats “espais de la forest 

d’utilitat pública”. Es tracta d’unes superfí-

cies forestals existents entre l’AVE i el camí 

del marge dret del Llobregat  pertanyents 

a la Generalitat de Catalunya. Aquest futur 

parc fluvial potenciarà  l’ús social, els  horts 

de lleure i l’agricultura experimental. 

El programa d’usos que hi ha previst és 

el següent: zona de jocs infantils, prat per a 

la pràctica d’esports, zona de pícnic i zona 

d’entrenament caní. D’aquesta manera, es 

produeix una concentració d’activitats lúdi-

ques  en una zona prèviament molt antro-

pitzada per preservar millor la resta com un 

espai natural.

Les intervencions han consistit en l’ar-

ranjament i millora de  dues zones addi-

cionals: el  camí del marge dret de la riera 

de Torrelles al pas sota l’AVE i l’A-2 i la con-

fluència entre el camí del marge dret del 

Llobregat i la riera de Cervelló. L’actuació a 

Sant Vicenç dels Horts ha suposat una in-

versió de  360.000 €, finançats en un  75  % 

per l’AMB i en un 25 % per l’Ajuntament.

Pallejà: creació de punts de trobada  o 

portes als dos camins d’accés,  millores en 

el ferm,  millores en el drenatge  per evitar 

l’erosió de terra i potenciar la resiliència 

davant d’episodis de pluja torrencial,  ar-

ranjament dels passos inferiors  per supe-

rar barreres d’infraestructures com l’AVE 

i l’A-2 i millora de la qualitat paisatgística 

amb plantacions d’arbrat. La inversió del 

projecte ha estat de 600.000 €, finançada 

en un 75 % per l’AMB i en un 25 % l’Ajunta-

ment. n 

Foto: AMB  / Albert CanalejoFoto: AMB  / Albert Canalejo

Fa 16 anys van 
començar la primera 
fase des del Port del 
Diable fins a Molins de 
Rei; la segona a Sant 
Boi i fins al delta i el 
mar i ara queda una 
franja a El Papiol i la 
conexión del marge 
esquerra

Les feines responen als 
principals objectius del 
futur PDU metropolità: 
endreçar els espais 
oberts, millorar la 
permeabilitat de 
les infraestructures 
i connectar espais 
naturals amb nuclis 
urbans 
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per BLANCA LÓPEZ

Hi ha molt poques metròpolis a la Mediterrània que gaudeixin d’uns aiguamolls 

d’importància internacional a les seves portes, però des dels municipis del Prat de 

Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, hi pots accedir i gaudir d’una 

autèntica joia natural. El delta del Llobregat és una de les tres zones humides més 

importants de Catalunya i el segon delta en extensió. La comarca es congratula 

d’acollir els espais protegits dels seus aiguamolls, configurats per estanys i maresmes, 

uns espais singulars —fràgils i escassos— amb gran riquesa de fauna i flora. Un
a 
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Hi ha molt poques metròpolis a la Mediter-

rània que gaudeixin d’uns aiguamolls d’im-

portància internacional a les seves portes, 

però des dels municipis del Prat de Llobre-

gat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobre-

gat, hi pots accedir i gaudir d’una autèntica 

joia natural. El delta del Llobregat és una de 

Els aiguamolls del Delta,  
un oasi al costat de les grans ciutats

les tres zones humides més importants de 

Catalunya i el segon delta en extensió. La 

comarca es congratula d’acollir els espais 

protegits dels seus aiguamolls, configurats 

per estanys i maresmes, uns espais singu-

lars —fràgils i escassos— amb gran riquesa 

de fauna i flora. 

És una excursió ideal per als amants de 

la natura i per a deixar córrer els més pe-
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Enllestides les obres 
de 10 km de longitud 
en els trams del riu 
Llobregat a Pallejà, 
Sant Boi, Sant Vicenç 
dels Horts i Santa 
Coloma de Cervelló, 
amb una inversió 
superior als 2,6 milions 
d’euros

tits. Visitant-los, sorprèn la gran diversitat 

biològica que alberguen. Tot i tractar-se 

d’un producte de la natura, les diferents 

etapes de l’acció humana han deixat em-

premta sobre el territori. Els aiguamolls 

estan situats al costat de camps de conreu, 

envoltats de zones urbanes i d’algunes de 

les infraestructures industrials i de serveis 

més importants del país, com són la xarxa 

viària i ferroviària, el Port i l’Aeroport. Tot, 

molt a prop de les principals ciutats metro-

politanes. Això, lluny de convertir-se en un 

inconvenient, l’ha convertit en un mosaic 

de paisatges. Ja diu el refrany que en la va-

rietat està el gust. Aquesta hibridació és, a 

hores d’ara, part de la màgia de la nostra 

comarca.

Educació ambiental i de recerca
On durant molts anys es va emparar una 

terra inhòspita, ara no només hi ha els ai-

guamolls, sinó també altres ambients na-

turals que podreu veure si visiteu el delta: 

la part final del riu Llobregat, les llacunes, 

Aquestes actuacions 
consoliden el curs 
fluvial metropolità 
com un espai de 
lleure i esport, 
i alhora com 
un ecosistema 
blau amb més 
qualitat paisatgística 
i ambiental 

Fa 16 anys van 
començar la primera 
fase des del Port del 
Diable fins a Molins de 
Rei; la segona a Sant 
Boi i fins al delta i el 
mar i ara queda una 
franja a El Papiol i la 
conexión del marge 
esquerra

Les feines responen als 
principals objectius del 
futur PDU metropolità: 
endreçar els espais 
oberts, millorar la 
permeabilitat de 
les infraestructures 
i connectar espais 
naturals amb nuclis 
urbans 

les pinedes litorals sobre dunes i, a més a 

més, les platges verges amb vegetació de 

rereduna, gairebé úniques a Catalunya. La 

rellevància d’aquests espais naturals del 

Delta del Llobregat recau també en l’edu-

cació ambiental i la recerca. A una vegeta-

ció molt valuosa, amb 20 hàbitats d’interès 

europeu entre les que s’hi han detectat 23 

espècies diferents d’orquídies, s’afegeix la 

presència d’aus aquàtiques que troben allà 

una parada de descans enmig de la seva 

ruta migratòria des del nord d’Europa cap 

a l’Àfrica. Aquesta varietat d’hàbitats pre-

sents d’interès europeu i la riquesa faunís-

tica i botànica han fet que el Consell de les 

Comunitats Europees hagi declarat ZEPA 

(Zona d’Especial Protecció per a les Aus) 

més de 900 hectàrees, que estan protegi-

des com a Xarxa Natura 2000.  

En definitiva, un indret per visitar-lo, per 

descobrir-hi el medi natural i gaudir-hi del 

paisatge, un indret on les condicions d’ob-

servació de flora i fauna són excepcionals. I 

el millor de tot: és a tocar de casa! n 
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Espais visitables
Informació i horaris a: www.deltallobregat.cat

http://www.deltallobregat.cat
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Els espais naturals del riu Llobregat
Situats al marge dret del tram final del riu Llobregat, ocupen unes 145 ha 

i hi ha una gran diversitat de flora i fauna. Hi podem trobar els principals 

paisatges del Delta: jonqueres, prats humits, pinedes, canyissars, platges i 

estanys litorals, com ara el de Cal Tet i el de Ca l’Arana. Aquests espais for-

men un Delta en miniatura.

El Remolar - Filipines i la platja  
de Viladecans
És un dels espais naturals més emblemàtics, sobretot perquè s’hi observen 

fàcilment ocells aquàtics, com ara bernats pescaires, corbs marins, ànecs, 

fredelugues o martinets. A la primavera i a l’estiu els limícoles omplen la 

maresma.  Aquest espai ocupa 188 ha i inclou l’estany del Remolar, la ma-

resma de les Filipines, la pineda del Remolar, la riera de Sant Climent, la 

pineda de Cal Francès i una part de la platja de Viladecans.

La pineda de Can Camins i la platja  
del Prat
Amb 48 ha, formen un espai costaner d’elevat valor biològic, molt escàs 

al nostre país. La pineda de pi pinyer creix sobre les antigues dunes de la 

platja i construeix un magnífic recer per a una gran diversitat de fauna i 

flora. A la platja trobem algunes espècies amenaçades, que necessiten la 

vegetació dels sorrals per viure.

Les basses de Can Dimoni
Són un conjunt de tres llacunes a la zona agrícola de Sant Boi de Llobregat. 

Amb una extensió total de 31 ha, constitueixen un espai interessant per la 

biodiversitat que acullen i, especialment, per la funció de dormidor de mar-

tinets i esplugabous.

L'estany de la Murtra i la pineda 
 de la Maiola 
L'estany de la Murtra, entre els municipis de Gavà i Viladecans, ha recuperat 

part de la seva vegetació típica i, juntament amb els camps de conreu, és 

l'hàbitat d'espècies com el martinet menut, el blauet i el corriol petit. La 

Pineda de la Maiola, a Gavà, conserva exemples de pineda sobre dunes lito-

rals i jonqueres interdunars, i és l'hàbitat de diferents aus forestals.

1
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A principis d’aquest any, la Comissió Europea (CE) va advertir Espanya, sota 

amenaça de penalització i a través d’una carta d’emplaçament, que havia 

d’augmentar el grau de protecció mediambiental de delta del riu Llobregat. 

Ha finalitzat el termini que tenien les administracions competents per a res-

pondre després de més d’un quart de segle de promeses incomplertes i una 

denúncia de l’ONG ecologista Depana que va forçar la intervenció europea.

Els ajuntaments del Prat, Sant Boi i Viladecans, que sumen la pràctica tota-

litat dels espais ara protegits i més de la meitat de Parc Agrari del Baix Llobre-

gat, han retret de manera conjunta a la Generalitat la seva falta de concreció.

Un pla pendent des del 1994
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar setmanes 

Els municipis exigeixen 
concretar la protecció  
d’un dels més valuosos  
i fràgils territoris
El Prat, Sant Boi i Viladecans reclamen a la Generalitat 
un pla de preservació per a un dels espais verds amb 
més valor de l’àrea metropolitana barcelonina 
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després del requeriment de la CE l’ampliació de la zona especial de protec-

ció de les aus (Zepa) i de les reserves naturals, a més d’un pla protecció per 

al Delta, que de fet està pendent des del 1994. En totes dues qüestions les 

competències són de la Generalitat. Però els alcaldes han lamentat que de 

moment segueixen “sense pla”.

El director de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Fer-

ran Miralles, va explicar al Prat Ràdio que després d’algunes reunions entre 

el govern de la Generalitat i el govern central ambdues administracions 

van presentar sengles cartes de resposta a la CE. “Ara hem d’esperar si la 

resposta és suficient”, va dir.

“Necessitem un instrument conjunt per gestionar. Som les administra-

cions locals les més afectades i fem el primer pas”, remarca l’alcaldessa de 

Sant Boi, Lluïsa Moret. I és que els ajuntaments ja estan treballant en un 

document que recull les inversions per a preservar millor un dels espais 

verds amb més valor de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, recorda que l’enclavament és una 

zona “molt complexa on coincideixen elements naturals, agrícoles i econò-

mics”. Per a ell, es requereix una “articulació global del territori”. “Els espais 

naturals són competència de la Generalitat, però gran part de la inversió 

és dels ajuntaments”, sentència. La Generalitat va reaccionar en un comu-

nicat, on va explicar que s’havia reunit amb els alcaldes i va assegurar que 

està treballant en l’ampliació de les Zepa i en el pla de protecció, remarcant 

que són actuacions que “habitualment requereixen un desenvolupament 

més llarg”.
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El parc fluvial del Llobregat, camí para-

l·lel al riu a qui deu la seva existència, 

integra el potencial paisatgístic i ambi-

ental i les pinzellades del passat. Amb una 

extensió d’unes 1.070 hectàrees i més de 36 

quilòmetres de longitud, s’ha convertit en 

els últims anys en un dels espais naturals 

més ben valorats i més concorreguts de 

tota la Barcelona metropolitana. Les seves 

mesures, però sobretot, el seu potencial 

en biodiversitat i el seu patrimoni històric, 

amb diversos punts d’interès, transcendei-

xen el parc urbà tradicional. 

Tot això ho podran veure els visitants des 

de la torre mirador, una talaia de 10 metres 

d’alçada que ens regala una vista pano-

ràmica del parc fluvial i de tota l’àrea que 

l’envolta. També ofereix l’oportunitat d’ob-

servar el Delta i algunes de les aus que so-

brevolen el riu. Des del pont del Diable, que 

uneix Castellbisbal i Martorell, fins a la de-

sembocadura a la mar, al Prat de Llobregat. 

El parc actua com a nexe d’unió entre el 

Prat i el riu, essent una nova porta princi-

El parc fluvial 
del Llobregat,
el nostre camí

per BLANCA LÓPEZ pal d’accés des del teixit urbà del municipi. 

Travessa i connecta així 16 municipis amb 

aquest camí continu en els dos marges del 

riu, habilitats per a la circulació de vianants 

i bicicletes. És, aleshores, quasi d’obligat 

compliment pels baixllobregatins fer una 

passejada tranquil·la en bici o una ruta a 

peu per gaudir de tot el que té per a oferir. 

Activitats a l’aire lliure
Entre les activitats que es realitzen hi ha 

la descoberta de diferents grups faunís-

tics, el taller de construcció i col·locació de 

caixes niu o els itineraris per descobrir els 

valors naturals del riu. Uns itineraris plens 

de contrastos durant els quals el visitant 

podrà estar en contacte amb la natura. És 

un escenari ideal per a desenvolupar activi-

tats d’aprenentatge i d’educació ambiental 

a l’aire lliure; el paisatge ho demana: restes 

de boscos de ribera, bardissars, canyissars, 

zones d’inundació temporal on habiten di-

ferents espècies d’amfibis... 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB) proposa aquest seguit d’activitats 

de sensibilització ambiental, a les quals 

La riba del riu es 
converteix en una 
aposta de mobilitat 
sostenible i  
en un eix vertebrador 
dels 16 municipis que 
travessa i que uneix en 
un camí continu en els 
dos marges, habilitats 
per a la circulació de 
vianants i bicicletes
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s’afegeixen, a més, les pròpies que desen-

volupen els ajuntaments integrants del 

projecte. 

El que està clar és que el parc fluvial és, 

per damunt de tot, un espai on les persones 

poden relacionar-se amb la vegetació i les 

seves dinàmiques, com el creixement o els 

canvis d’estació. Tot ho viuen els visitants 

del parc, i els més petits encara ho viuran 

amb més intensitat a través de la seva mi-

rada verge.

Identitat al llarg del temps
El parc posa de manifest la complexitat 

establerta entre els elements edificats i la 

natura, que perviu. Per aquest motiu, entre 

altres raons, es tracta d’un espai la identi-

tat del qual ha variat amb el transcurs del 

temps. Una mica d’història: el Delta apa-

reix en èpoques romanes i va creixent fins 

al segle XIX. El terreny que en un inici es 

dedicava a l’ús agrícola va destinar-se més 

tard a activitats industrials i, després de 

l’enderrocament i abandonament de lo-

cals i altres construccions, va adquirir un 

caràcter residual, però no va deixar mai de 

conservar un gran potencial per la seva po-

sició estratègica. 

Millor en transport públic
Com que s’efectuen controls i restriccions 

de trànsit en la zona d’accés a l’aparcament 

dels espais naturals del riu, recomanem 

que en la mesura del possible hi aneu amb 

transport públic, a peu o amb bicicleta, per 

evitar aglomeracions. L’Espai Natural obre 

al públic amb horari i aforament limitat. Po-

dreu visitar el parc de dimarts a diumenge, 

de 9 a 19 hores i amb un control de l’afora-

ment de visitants, per tal d’evitar aglomera-

cions, tot i que la barrera de la Vidala restarà 

tancada permanentment. Els espais resta-

ran tancats els dies 25 i 26 de desembre, i 

l’1 i 6 de gener.

No és d’estranyar, pel seu caràcter mul-

tifuncional i perquè millora la qualitat de 

vida dels habitants del Baix Llobregat i fa-

cilita les connexions, que aquest projecte 

es converteixi en un referent per a altres 

ciutats amb espais fluvials. Així doncs, ciu-

tadans del Baix, no perdeu l’oportunitat de 

descobrir un entorn ple de possibilitats! n
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GEMMA BADIA 
L’alcaldessa de Gavà 
avança les novetats 
d’aquesta temporada

“Les nostres són unes platges 
úniques pel seu sistema dunar,  
una pineda que arriba a peu de sorra 
i una qualitat de l’aigua excel·lent”
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per J. C. V.

-Les previsions apunten que aquesta 
temporada serà històrica. Com creu que serà 
a Gavà?
-Estic convençuda que serà una gran 

temporada perquè s’han acabat les 

restriccions i tothom té ganes de sortir, de 

gaudir l’estiu, també els turistes estrangers 

que ja poden tornar a visitar-nos. I Gavà 

té unes platges magnífiques, que moltes 

persones han descobert i valorat encara 

més arran de la pandèmia. Unes platges 

de gran valor natural, sostenibles i amb 

els millors serveis, tal com certifiquen les 

banderes que onegen al nostre litoral.

-Estan preparats?
-Estem preparats per afrontar-la amb 

èxit. Hem situat les nostres platges en 

els millors estàndards de qualitat, i de 

cara a aquesta temporada, hem fet tot 

Gemma Badia fa aquest estiu un any que està al front de l’alcaldia de Gavà i ofereix els 

atractius del seu municipi més enllà de la reconeguda qualitat de les seves platjes. Aquesta 

temporada hi ha la novetat de la platja per a gossos, que obrirà de dilluns a diumenge de 

les 10 del matí a les 7 de la tarda a partir de mitjans de juliol, però només per a mascotes 

que estinguin censats i que compleixin la normativa establerta.

els esforços perquè continuï sent així. 

Reforçant tots els dispositius: vigilància, 

salvament i socorrisme, mobilitat, neteja i 

manteniment, informació turística, agents 

cíviques… perquè tothom pugui gaudir 

plenament d’aquest espai privilegiat, dels 

seus atractius, sempre des del civisme i 

des del respecte que mereix.

-Quines característiques tenen els visitants 
de Gavà?
-Segons dades de la Diputació de 

Barcelona, el perfil del visitant és 

majoritàriament de persones entre 35 

i 54 anys. Quant a la procedència, més 

de la meitat són de Catalunya, el 58%, 

majoritàriament del Barcelonès (el 45%) 

i d’altres municipis del Baix Llobregat (el 

37%).  Una de cada 4 persones que ens 

visiten provenen de països de la resta 

Em reforçat tots 
els dispositius: 
vigilància, salvament i 
socorrisme, mobilitat, 
neteja i manteniment, 
informació turística, 
agents cíviques… 
perquè tothom pugui 
gaudir plenament 
d’aquest espai 
privilegiat”
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d’Europa. El 51% ve en família, i un 22% en 

parella.

-Què representa el turisme per l’economia 
local?
-És un actiu important, especialment per 

als operadors turístics de Gavà Mar (hotels 

i càmping i sector de la restauració). 

Però també redunda positivament en el 

conjunt de la ciutat, amb una gran oferta 

gastronòmica i també comercial, amb més 

de 27.000 metres quadrats per a vianants.

-La principal novetat d’aquest estiu és la 
platja per a mascotes, la primera del Delta? 
Quan entrarà en servei i en què consistirà?
-Gavà és una ciutat animalista, i com a tal 

no podíem ni volíem donar l’esquena a les 

necessitats i voluntats de la ciutadania. 

Així que, cap a mitjans juliol, obrirem la 

platja per a gossos, un cop tramitats tots 

els permisos i s’hagin executat les obres 

necessàries. Estarà situada a la platja de 

les Marines, entre els carrers de Tamarit 

i de Salou i obrirà de dilluns a diumenge 

de les 10 del matí a les 7 de la tarda. La 

seva posada en marxa és una alegria 

i també una responsabilitat. Serà una 

platja de gossos cívica. I en això vull posar 

l’accent: només podran gaudir-la aquelles 

persones que tinguin als seus gossos 

censats i que compleixin la normativa 

establerta. 

-Quines característiques té la platja per a 
gossos?
-Quant a les seves característiques, serà 

de  1.000 metres quadrats, una zona 

delimitada amb tanques i controlada, 

amb capacitat per a 75 persones i 35-40 

gossos. A més, estarà dotada dels serveis 

necessaris i, per garantir la qualitat de 

l’espai, es faran analítiques específiques de 

la sorra i de l’aigua de bany.

-Quines novetats més hi ha per aquest 
estiu?
La nova delimitació del nostre litoral en 

tres platges: la platja de l’Estany, la Platja 

de Gavà, i la platja de les Marines. D’aquí la 

creació de la nova marca Platges de Gavà.

-Expliqui aquesta nova marca “Platges de 
Gavà”…
-En el logotip hem volgut identificar els 

tres valors naturals que fan de les nostres 

unes platges úniques: el seu sistema 

dunar, una pineda que arriba a peu de 

sorra i una qualitat de l’aigua excel·lent. 

Aquest estiu hem volgut estrenar la nova 

marca amb quatre elements que també 

caracteritzen el nostre model de litoral: 

un flotador que crida a gaudir del sol i 

del mar; un plat típic de l’estiu que posa 

en relleu la nostra àmplia i reconeguda 

oferta gastronòmica; un gelat de llimones, 

que identifica tots els serveis que posem 

a l’abast dels visitants, i una bicicleta, per 

promoure una mobilitat sostenible.

-Amb la tempesta Celia al mes d’abril s’ha 
perdut part dels sorrals. Quan es reposarà 
amb la draga?
-El temporal Cèlia va afectar especialment 

El 45% dels nostres 
visitants provenen 
del Barcelonés, el 37% 
d’altres municipis del 
Baix Llobregat i una de 
cada 4 persones són 
de països de la resta 
d’Europa”

“Els aparcaments 
taronges fan 
compatible l’ús lúdic 
i metropolità de les 
platges i preserven 
el caràcter urbà i 
residencial de Gavà 
Mar i els seus valors 
naturals. Així ho 
reconeix la Comissió 
Europea, que 
reprodueix el dispositiu 
en altres ciutats”
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un tram d’uns 400 metres de longitud, on 

s’ha produït un desnivell de més de dos 

metres d’altura amb el perill i la deficiència 

de serveis que això suposa. Hem demanat 

una intervenció immediata, que seria fer 

un desplaçament en superfície de 4.000 

metres cúbics de sorra d’un altre sector 

del litoral de Gavà. Quant a l’aportació 

anual de sorra procedent de la Declaració 

d’Impacte Ambiental del Port de 

Barcelona, hi ha hagut un endarreriment 

provocat per problemes de gestió del 

mateix Port. Anem tard, tot i que finalment 

hem pogut confirmar que ambdues 

aportacions es faran a primers de juliol.  

-És aquesta solució sostenible, treure sorra 
del fons marí per posar-la a la platja, quan és 
més prima i desapareix més ràpid?
-No. Sempre hem dit que aquestes 

reposicions de sorra, tot i ser necessàries, 

no solucionen el fenomen de la regressió 

i no són sostenibles ni econòmicament 

ni mediambientalment. I per això hem 

reclamat a les administracions competents 

mesures reals i efectives a mitjà i llarg 

termini, com poden ser proves pilot amb 

estructures situades a 50 metres mar 

endins. Hi ha solucions i Gavà està oberta 

a acollir-les, com van fer en 2020, quan 

la Demarcació de Costes a Catalunya va 

instal·lar uns geotubs sota la sorra en un 

tram de la platja de Gavà. 

-Pot explicar aquesta iniciativa?
-Es tracta d’uns dics reversibles constituïts 

per geotèxtil, un material sintètic resistent 

que té menys impacte en l’ecosistema 

natural, i que en l’últim temporal van 

demostrar la seva eficàcia contra la 

pèrdua de sorra. Continuarem anant on 

calgui per obtenir respostes i solucions, 

que requereixen un front comú amb 

la Generalitat, Àrea Metropolitana i el 

Ministeri. La situació és greu, provocada 

pel canvi climàtic i també per les carències 

en l’avaluació quan es va fer la declaració 

d’impacte ambiental. 

-Passa a Gavà com a Barcelona, que els 
visitants només es mouen per uns llocs 
determinats, en aquest cas, la platja i no van 
als altres tresors naturals del municipi?
-Treballem de valent per donar a conèixer 

tots els nostres “tresors” naturals i també 

patrimonials. A la mateixa platja, des del 

Punt d’Informació Turística s’informa 

les persones que ens visiten de com fer 

de la seva visita a Gavà una experiència 

única. Itineraris a peu pel parc del Garraf, 

guiats per l’aplicació mòbil Natura Local; 

un Parc Agrari què ens proveeix dels 

millors productes del camp, un estany de 

la Murtra amb punts d’observació d’aus, 

una joia arqueològica com és el Parc de 

les Mines... Això sense oblidar un nucli 

urbà amb parcs com els del Mil·lenni i el 

Calamot, i evidentment, amb racons plens 

d’encant amb una oferta comercial i de 

restauració de primera.

-Fa dies que les platges de Gavà s’omplen els 
caps de setmana de banyistes i no hi cap ni 
un cotxe més, entre altres raons perquè han 

El turisme es centra 
a Gavà Mar (hotels i 
càmping i restauració), 
però també redunda 
positivament en el 
conjunt de la ciutat, 
amb una gran oferta 
gastronòmica i 
comercial de més 
de 27.000 metres 
quadrats per a 
vianants”

“Gavà és animalista 
i cap a mitjans juliol 
obrirem la platja per a 
gossos, un cop tramitats 
tots els permisos i 
s’hagin executat les 
obres necessàries. 
Estarà situada a la 
platja de les Marines, 
entre els carrers de 
Tamarit i de Salou”
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augmentat f ins a 540 aparcaments taronges 
pels veïns de Gavà.
-La zona taronja, on els caps de setmana 

i festius de la temporada alta només 

es permet l’estacionament de vehicles 

censats a Gavà, és només una de les 

accions incloses al dispositiu de mobilitat 

sostenible a la platja, que promou l’ús 

del transport públic i els desplaçaments 

o peu o en bicicleta. Vam engegar-lo fa 

uns anys i que l’anem adaptant i millorant 

estiu rere estiu. Es tracta d’una mesura 

que ha resultat eficaç per reduir un volum 

de vehicles que era inassumible, per fer 

compatible l’ús lúdic i metropolità de 

les platges i preservar el caràcter urbà i 

residencial i de Gavà Mar i els seus valors 

naturals. I no només ho diem nosaltres. La 

mateixa Comissió Europea ha reconegut 

aquest dispositiu com a una bona pràctica, 

reproduïble en altres ciutats.

-Aquest estiu, Gavà pot “morir d’èxit” amb 
tanta afluència de cotxes?
-Com he dit anteriorment, fem tot el 

que està a les nostres mans perquè 

això no passi. I per això els dies de més 

afluència, que són els caps de setmana i 

festius, activem la zona taronja i oferim la 

possibilitat de pujar gratis al GA1, la línia 

urbana d’autobús, per arribar i tornar de la 

platja. També cada dia de la setmana, els 

vehicles ECO i Zero de fora de Gavà poden 

aparcar a l’estacionament gratuït de 

l’avinguda Europa. I una altra opció és fer 

servir l’aparcament del Centre Comercial 

de Gavà o optar per a tren i, en tots dos 

casos, fer servir el GA1 com a llançadora.

-Com fomentar el transport públic o en 
bicicleta si les famílies van carregades amb 
els estris de platja?
-Fomentem aquests mitjans de transport 

saludables amb accions com la gratuïtat 

del GA1 o millorant la xarxa de carrils bici, 

que rebrà un impuls important amb la 

finalització de les obres de la C-245. Però 

hem de ser conscients de l’emergència 

climàtica, i que tots i totes hem d’implicar-

nos en aquest repte global i local. I hem de 

canviar hàbits i valorar si ens calen tants 

estris per anar a la platja.

-Creu que la Generalitat inverteix prou en 
Gavà i la resta de municipis del Delta, per 
exemple, en transport?
El dèficit inversor de la Generalitat a Gavà 

abasta molts àmbits. Hi ha reivindicacions 

històriques que encara esperen resposta 

per part del govern català: per exemple, en 

l’àmbit educatiu, encara esperem resposta 

Enguany hem fet una 
nova delimitació del 
nostre litoral en tres 
platges: la platja de 
l’Estany, la Platja de 
Gavà, i la platja de 
les Marines. D’aquí 
la creació de la nova 
marca Platges de 
Gavà”
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del projecte del nou Institut Bruguers, o de 

diferents intervencions urgents a l’institut 

escola Gavà Mar. En l’àmbit sanitari, hem 

hagut d’esperar anys per a una ampliació 

de l’hospital que dona servei a 5 municipis 

i que encara s’està executant, mentre 

esperem que comencin les obres del 

tercer CAP de la ciutat. Això sense oblidar 

la deficitària inversió en el Parc Agrari.

-Què més reclama al Govern?
-Quant al transport, la Generalitat atribueix 

les mancances a l’incompliment de les 

inversions pactades amb l’Estat, però és ella 

qui decideix on es destinen aquests diners. 

I les necessitats són reals i evidents. I així 

com era imprescindible la reconversió de la 

carretera C-245 , ho és abordar una millora 

del sistema ferroviari. Celebro que el Govern 

central hagi licitat l’estudi sobre la viabilitat 

de la R3, el que coneixem com el metro 

del Delta. Però també és molt important 

adequar el teixit ferroviari actual als nuclis 

urbans. Gavà ha anat creixent i no ho ha 

fet al voltant de la línia de tren. I d’aquí la 

nostra petició d’una segona estació de tren, 

entre Castelldefels i Gavà, que, a més, seria 

un punt dissuasiu per tal d’agafar el vehicle 

privat per als veïns i veïnes de les perifèries 

de Gavà i de Castelldefels, i un nexe d’unió 

amb la C-245.

-Gavà participa en la candidatura als fons 
Next Generation per fomentar el turisme 
sostenible, al costat d’altres 4 municipis i 
del Consell Comarcal. Què espera d’aquesta 
iniciativa?
-És un projecte transformador que mereix 

rebre aquests fons. És una iniciativa que 

pretén posar el valor el nostre territori, 

millorant el capital natural del sistema 

turístic i adaptant-lo al canvi climàtic. Som 

un territori privilegiat, amb el Delta, el Parc 

del Garraf, les platges, i una gran oferta 

cultural, esportiva i de lleure. I tot a un 

pas de l’Aeroport. I d’això som conscients 

els municipis que, de la mà del Consell 

Comarcal, hem decidit sumar esforços 

per reforçar aquest motor econòmic i 

generador d’ocupació. Però sempre fidels 

a la nostra identitat i als nostres valors, 

plenament coincidents amb els ODS i 

l’Agenda 2030. I aquest projecte es traduiria 

en la creació d’una xarxa de mobilitat 

sostenible des del litoral a l’interior; en posar 

en valor el Parc Agrari i millorar la gestió 

del seu ús públic a través de les tecnologies 

de la informació, o en la promoció de la 

gastronomia que aposta pel producte de 

proximitat, entre altres accions.

-Tornen a Barcelona 12 milions de turistes i 
la seva alcaldessa no els vol. Creu que amb 
més cooperació es podrien distribuir millor 
per tota l’àrea metropolitana?
-No es tracta d’acollir els turistes que 

algú no vol, sinó de posicionar-nos com 

a referent d’un turisme de qualitat 

i sostenible. Tenim els actius i, com 

demostra el Pla de Sostenibilitat Turística 

del Delta, la voluntat de sumar qui calgui 

-institucions públiques i privades, agents 

econòmics i socials,  i ciutadania- per fer-

ho possible. n 

A primers de juliol es 
faran dues aportacions 
de sorra per desplaçar-
la en un tram de 400 
metres on hi ha un 
desnivell pel temporal 
Cèlia, i la procedent 
de la Declaració 
d’Impacte Ambiental 
del Port de Barcelona”

“Hem de ser conscients 
de l’emergència 
climàtica i per això 
fomentem mitjans de 
transport saludables 
amb accions com la 
gratuïtat del GA1 o 
millorant la xarxa de 
carrils bici, que rebrà 
un impuls important 
amb la finalització de 
les obres de la C-245”
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Gavà és una ciutat amb mar, muntanya i parc agrari, a cavall del 

delta del Llobregat i el Parc natural del Garraf. Gavà té quatre zones 

geogràfiques ben diferenciades, la costanera o de platja, la zona 

agrícola, la urbana, i una darrera de forestal. La de platja abraça part del 

delta del Llobregat i el seu Parc Agrari, amb l’estany de la Murtra, el més 

petit que es pot visitar dels espais naturals del delta del Llobregat,  

i declarada Zona d’Especial Protecció per a les Aus des del 2006.

El
s 

CA
M
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S 

de
 G

AV
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Rutes a peu o bicicleta per Gavà, 
ciutat entre el massís del Garraf i 
el delta del Llobregat

Riera de Sant Llorenç. 
Camí de les Ferreres
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De la zona forestal de Gavà, cal dir que una 

tercera part del seu terme està inclòs dins 

el Parc del Garraf. La zona més muntanyo-

sa del municipi es troba al nord i a l’oest, 

on hi ha cims que sobrepassen els 500 me-

tres d’altitud, allà hi neixen rierols que van 

a parar a la riera dels Canyars. Un altra riera 

important de Gavà és la riera de les Parets 

o de la Sentiu, que passa pel cap del terme.

Ocupa una superfície de 31 km2, on 

viu una població de 47.000 habitants, que 

principalment s’ocupen en el sector dels 

serveis (turisme i estiueig sobretot), seguit 

de la indústria, i de l’agricultura. L’activitat 

agrícola que es manté, es concentra a la 

zona de les Sorres, o de la plana de la Mari-

na, on hi ha sòls molt fèrtils cultivats amb 

regadius per fer sobretot hortalisses: carxo-

fes, enciams, espinacs i, sobretot, espàrrecs 

de gran qualitat.

Recórrer el terme 
municipal de Gavà, 
tant per entorns 
urbans, com per 
paratges naturals, ens 
permetrà conèixer un 
territori habitat des de 
fa sis mil anys

Pinedes i jonqueres humides. 
Passeig Marítim i Camí de la Maiola

Cisterna d’aigua. Vil·la Romana de 
Can Valls. Camí al Pla de Querat
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El centre urbà de Gavà conserva el seu 

nucli antic amb un entramat urbà dels 

segles XVI, i XVII, però experimentà suc-

cessives ampliacions amb diferents ravals. 

A principis del XX va sortir dels seus límits 

antics, creixent fins a l’actualitat, en què hi 

ha un continu urbà amb la ciutat de Vila-

decans. L’extensa història d’aquest territori 

es reflecteix en el seu riquíssim patrimoni, 

ja que hi trobem elements ja des de l’èpo-

ca del neolític (Can Tintorer), passant pels 

ibers (poblat del Turó del Calamot), els ro-

mans, o també vestigis medievals (ruïnes 

del castell d’Eramprunyà i ermita de la 

Mare de Déu de Bruguers). En el Museu de 

Gavà trobarem alguns dels objectes més 

valuosos d’aquest patrimoni.

Gavà té una bona colla d’entitats cul-

turals, cíviques i esportives, en destaquen 

la Societat Coral la Igualtat (1895), l’Agru-

pació Fotogràfica, la Unió Muntanyenca 

Eramprunyà, el Casal Municipal de Cultura 

“American Lake”, i el Club de Futbol Gavà.

Viatge a la prehistòria
El Museu de Gavà, compta amb una valu-

osa col·lecció d’objectes i aixovars funeraris 

originals trobats a les mines prehistòriques 

de Gavà, que es mostren en la seva expo-

sició permanent. La vocació principal del 

museu és la recerca, la conservació i la di-

fusió del patrimoni històric i natural de l’en-

torn, amb especial dedicació al jaciment 

miner de Can Tintorer.

El seu jardí botànic amb 800 metres 

quadrats, s’aprofita per fer una mostra de 

les diverses comunitats vegetals caracterís-

tiques del Garraf, les comunitats de la plana 

deltaica, i els conreus d’horta.

Què fer
Recórrer el terme municipal de Gavà, tant 

per entorns urbans, com per paratges natu-

rals, ens permetrà conèixer un territori ha-

bitat des de fa sis mil anys, amb paisatges 

mediterranis, racons històrics, edificis sin-

gulars, zones naturals, barris, arquitectura, 

curiositats i personatges, etc.

Descobriu el seu passeig Marítim singu-

lar dotat amb un premi FAD, així com les 

dunes del seu litoral. Enfileu-vos a la serra 

de les Ferreres, i descobriu el Garraf negre, 

o visiteu el refugi antiaeri de la Rambla...

Gavà gràcies a la feina constant i inno-

vadora feta pels seus pagesos durant dèca-

des, han aconseguit tenir un producte gas-

tronòmic local de gran qualitat encara en 

evolució. Es tracta dels espàrrecs cultivats a 

El seu passeig Marítim 
amb un premi FAD, les 
dunes del seu litoral 
contrasten amb la 
serra de les Ferreres i el 
parc natural del Garraf 
negre o feu una ruta 
pels seus camins

A l’esquerra, roure i bassa 
de la Sentiu a Can Dardna. 
Camí de la Clota. Al centre, 
Cingles de Bruguers. Camí 
medieval i Font del Ferro
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la zona de Les Sorres (Delta del Llobregat). 

Aquestes terres sorrenques i humides afa-

voreixen l’obtenció d’un fruit amb persona-

litat pròpia, més prim, un punt més amarg 

i més saborós, reconegut en moltes taules.

Aquest producte és tan bo i reconegut, 

que durant el mes d’abril ja des de l’any 

1932, se celebra la Fira d’Espàrrecs de Gavà, 

per tal de fer-ne més difusió i mostrar les 

seves potencialitats.

Des de Gavà
El terme municipal està inclòs dins el Parc 

del Garraf i val la pena anar-hi a conèixer el 

seu patrimoni, tant natural com cultural. Si 

no voleu allunar-vos del parc, aprofiteu per 

anar a visitar el nucli urbà del municipi de 

Begues, enfilat al massís del Garraf. El barri 

de la Rectoria amb les seves cases baixes, 

l’església, i els edificis de la rectoria i de Can 

Vendrell, és molt agradable per passejar-hi.

Aprofiteu la proximitat amb Viladecans 

per visitar el seu nucli urbà, i algun dels 

seus edificis singulars com, la Torre Roja (s. 

XIII), la casa de la vila (neogòtic), o la casa de 

Pilar Moragues (edifici modernista disse-

nyat per Puig i Cadafalch). Si us agraden els 

castells imponents, a Castelldefels podreu 

anar a visitar el Castell de Santa Maria. n 

Oficina d’informació turística
932 63 91 00

Ajuntament de Gavà
93 263 91 00

Centre d’Història de la Ciutat
93 263 96 30

Museu de Gavà
93 263 96 10

Parc Arqueològic Mines de Gavà
93 263 96 20

Policia Municipal de Gavà
93 263 91 40

Emergències 112

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Ajuntament de Gavà

https://www.gavaciutat.cat/

Portal d’informació de Gavà
https://elbruguersdigital.cat/

Portal d’informació de Gavà
https://www.gavatv.cat/

Museu de Gavà
https://www.gavaciutat.cat/mu-

seu-gava

Parc Arqueològic Mines de Gavà
https://www.gavaciutat.

cat/parc-arqueol%C3%B-

2gic-mines-de-gava

Darreres de l’ermita de la 
Mare de Déu de Bruguers. 
Ruta de Bruguers fins al mar

Aprofiteu la proximitat 
amb Viladecans per 
visitar el seu nucli 
urbà, i algun dels 
seus edificis singulars 
com, la Torre Roja (s. 
XIII), la casa de la vila 
(neogòtic), o la casa de 
Pilar Moragues (edifici 
modernista dissenyat 
per Puig i Cadafalch)

https://www.gavaciutat.cat/
https://elbruguersdigital.cat/
https://www.gavatv.cat/
https://www.gavaciutat.cat/museu-gava
https://www.gavaciutat.cat/museu-gava
https://www.gavaciutat.cat/parc-arqueol%C3%B2gic-mines-de-gava
https://www.gavaciutat.cat/parc-arqueol%C3%B2gic-mines-de-gava
https://www.gavaciutat.cat/parc-arqueol%C3%B2gic-mines-de-gava
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A peu o bicicleta per Gavà /  CAMÍ DE LES FERRERES
Els masos propers a Gavà
Us proposem un curt i fàcil recorregut, vol-

tant la serra més propera al nucli urbà de 

Gavà, que ens acosta a la natura propera a 

casa. Els fondos amb rieres i torrents on hi 

viu una fauna singular, sovint desapercebu-

da; arbres de grans dimensions; masies que 

encara perduren i boscos on abans s’explo-

taven recursos com els conreus de secà o la 

mineria. Si la ruta us sembla curta, la podeu 

enllaçar amb la ruta del Camí medieval i 

Font del Ferro. Molt recomenable la App de 

Natura Local per fer aquesta ruta guiada e 

interpretada. Descarregueu-vos la ruta off-

line per poder navegar sense problemes de 

cobertura.

Sortim del sector de Can Tries i després 

de fer uns minuts pels carrers frontissa amb 

el bosc, entrem a l’obac de la Serra de les 

Ferreres per la riera de Sant Llorenç.

Seguirem la pista principal, amb la riera 

al nostre costat, coberta de vegetació i tro-

bant grans exemplars d’arbres aïllats i mates 

de llentiscle.

Després de la primera baixada, creuem 

la llera de la riera i el bosc de pi que ens en-

voltava fins aquest moment deixa pas als 

camps de conreus d’horta i fruiters del mas 

de Can Roig.

És en aquest punt, quan el camí co-

mença a pujar, gairebé sense descans fins 

a trobar la carretera de Gavà a Begues. És a 

dir, fins arriba a dalt el serral de les Ferreres. 

El camí rep incorporacions pel costat dret, 

i una d’elles ens porta (en un centenar de 

metres, fins a la Capella de la Mare de Déu 

de la Salut a Ca n’Amat).

A la nostra dreta la vegetació és espo-

nerosa, les alzines estan cobertes d’enfila-

disses i oms, avellaners i roures aporten un 

verd fresc al fondo del Fangar. És la part més 

obaga de la serra de les Ferreres. A mitja pu-

jada a la nostra dreta, deixem un corriol que 

s’enfila cap a la pineda solella direcció les 

instal·lacions d’antigues zones extractives 

de ferro (Mines de Rocabruna). Mineral que 

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Pista ample i còmode

· Pujada continuada 

a partir de Can Roig. 

Forta pendent els 

primer metres davant 

el mas.

· Una pista a la dreta, 

ens acosta a la Capella 

de la Mare de Déu de 

la Salut.

· Acabant el recorregut 

hi ha un petit tram de 

pista de baixada amb 

fort pendent.

· Al final, en arribar 

al carrer urbanitzat, 

agafeu un corriol que 

mena al mateix punt 

d’inici.

· Podeu allargar la ruta 

si enllaceu amb l’itine-

rari del Camí medieval 

i font del Ferro.

es troba barrejat amb els esquistos o pisares 

que trobem en aquesta segona meitat del 

camí. Davant del corriol, baixa un sender cap 

al barranc i allà, baixant unes escaletes acce-

direm a la font de l’Avellanosa. Tornem a la 

pista i ja gairebé dalt, un gran plàtan marca 

la capçalera del fondo.

Abans d’arribar prop la carretera, ens 

sorprenen unes feixes amb marges de pe-

dra i oliveres perdudes que ens expliquen 

com devia ser aquest paisatge no fa massa 

temps enrere.

Ara sí, ja som dalt la carena de la serra de 

les Ferreres i ens envolta una pineda de pi 

blanc a ambdós costats. El terreny esdevé 

de caràcter àcid i la vegetació que acom-

panya els pins ens ho fa saber: trobem bruc 

arbori, estepa negra i cap d’ase. Passem un 

gran dipòsit d’aigua i seguim caminant una 

estona, sempre per la pista principal, amb 

tendència a baixar, fins que en un petit replà 

s’obren unes fantàstiques vistes sobre la pla-

na del delta del Llobregat.

Ja només ens queda acabar la baixada 

fins al punt de sortida. En arribar al primer 

carrer urbanitzat, haureu d’agafar un corri-

ol, per sota el carrer que us mena directes al 

punt d’inici.

Alzinar al fondo del Fangar. Camí de les Ferreres
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A peu o bicicleta per Gavà / PASSEIG MARÍTIM I ESTANY DE LA MURTRA
Paisatges de la plana del Delta del Llobregat

En aquest fàcil i planer recorregut, recor-

rerem els diversos paisatges de Gavà Mar, 

relacionats amb el Delta del Llobregat: la 

trama agrícola del Parc Agrari, la xarxa de 

canals de drenatge del delta, la pineda lito-

ral i els Espais Naturals del Delta, així com 

el sistema dunar de la platja de Gavà. . Molt 

recomenable la App de Natura Local per fer 

aquesta ruta guiada e interpretada. Descar-

regueu-vos la ruta off-line per poder nave-

gar sense problemes de cobertura.

Sortim de l’escultura de “la Vela” al pas-

seig marítim, i ens dirigim cap a la platja per 

començar descobrint el paisatge dunar que 

es forma a la part posterior de les platges i 

la vegetació que ho fa possible. Sense sortir 

del camí travessarem aquesta rereduna fins 

a enllaçar amb el passeig. Tot seguit arribem 

a la sortida de la riera dels Canyars i poc des-

prés uns pins ajaguts sobre el passeig ens 

expliquen la influència de la brisa del mar 

sobre la vegetació de port més gran.

Abans d’arribar al Parc de les Dunes, gi-

rem cap a muntanya, travessant els carrers 

urbanitzats entre la secular pineda fins a 

trobar el pont que passa l’autovia. El pont, 

un bon mirador al cim de La Morella, punt 

elevat del massís del Garraf.

Seguim direcció interior fins a passar pel 

costat del complex esportiu “La Pava”, on 

trobarem restes de l’antic bosc de ribera que 

ocupava el delta: l’albereda. Ara, girarem a la 

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Recorregut planer 

sense cap complicació.

· El sentit és primer 

horari i tot seguit 

passada l’Avinguda de 

Mar, antihorari.

· A mig camí, a l’avingu-

da del Mar, podeu fer 

drecera i tornar al punt 

de sortida.

· No deixeu d’acos-

tar-vos al mirador de 

l’Estany de la Murta

dreta, pel Camí de la Pineda per anar resse-

guint el límit entre la zona urbanitzada, la 

pineda i els camps de conreu del Parc Agrari.

Arribem de nou a la riera dels Canyars, 

que ara passarem per un gual i seguim tot 

recte entre pins pinyoners, camps erms, 

prats inundables i límits de cases fins a 

l’avinguda del Mar que, si giressim a la dreta, 

ens portaria al punt d’inici.

L’itinerari segueix recte, per un ambient 

similar a l’anterior amb algun sector de jon-

queres humides, amb major valor natural, 

protegit dins la xarxa Natura 2000. Passat un 

altre retall d’albereda el camí gira a l’esquer-

ra, però, abans, val la pensa seguir uns metres 

fins a arribar a l’Estany de la Murtra i mirar 

de sorprendre, des del darrere de les panta-

lles de guaita, algun ocell d’aquests ambients 

d’aigua.  Refem uns metres de camí per en-

llaçar amb el traçat que torna pel camí de la 

Mallola de Baix. Abans, però creuarem la Cor-

redora de Baix que mena les aigües a l’Estany 

de la Murtra, on hem estat fa una estoneta.

Seguim direcció sud, pels plans agrícoles 

del Parc Agrari amb vista als contraforts ma-

rítims del massís del Garraf. Estem passant 

per la frontissa entre les pinedes litorals es-

tablertes sobre dunes i el mosaic de camps 

agrícoles del delta.

Arribem a L’avinguda del Mar i girem, ara 

sí, a l’esquerra direcció la platja de Gavà Mar 

on hem començat.

Corredera de baix. Les Maioles. 
Passeig Marítim i Camí de la Maiola
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A peu o bicicleta per Gavà /  CAMÍ DEL PLA DE QUERAT
Relleus perifèrics del massís del Garraf

Tomb planer voltant el Pla de Querat. Un 

passeig tranquil per copsar el paisatge de 

transició entre el Massís del Garraf i el Del-

ta del Llobregat. Descobrirem l’activitat 

agrícola que s’amaga entre les pinedes i 

als plans del voltant dels masos. Trobarem 

restes de la presència romana i gaudirem 

de les vistes des del Parc del Calamot. . Molt 

recomenable la App de Natura Local per fer 

aquesta ruta guiada e interpretada. Descar-

regueu-vos la ruta off-line per poder nave-

gar sense problemes de cobertura.

Sortim de l’aparcament de sota el Parc 

del Calamot direcció Castelldefels i per un 

bonic tram de camí vell arribem de seguit 

a la masia de l’Horta. Seguim el camí arran-

jat voltant la part baixa de la garrofereda del 

Calamot fins a la urbanització a peus del 

Turó del Calamot.

Després de creuar un carrer per segona 

vegada, el camí ens porta a l’altra banda 

de la carretera per un pas subterrani. Co-

mencem a voltar el turó dels Caçagats, on 

es troba el Pla de Querat. Les proximitats al 

torrent del Matar afavoreixen el creixement 

de boniques alzines. Des del camí veiem les 

restes enrunades de l’antiga fàbrica Ytong, 

on la natura ha recuperat protagonisme 

amb vista a l’horta de Gavà. Tot seguit arri-

bem a una cisterna, restes de l’activitat Ro-

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Fàcil i per pista pla-

nera.

· Petits trams de corriol 

i un altre de llera de 

riera.

· En tornar heu de deci-

dir si travessar el Parc 

del Calamot o refer el 

camí inicial.

mana associades al jaciment de Can Valls de 

la  Roca.

Deixem l’indret per un corriol amb vistes 

al Castell de Castelldefels, que ens mena a la 

llera de la riera dels Canyars. Pel llit de la rie-

ra arribem sota la Masia Rosés i la seva torre 

de defensa. Pugem dalt el carrer i gaudim 

de l’avinguda de xiprers del camí d’entrada.

Tot seguit marxem per una pista planera 

que va remuntant tot el fondo de Can Llong 

i copsem els diferents tipus de sotabosc de 

la pineda, passant pel costat de diverses fin-

ques destinades al viver de planta i arbre 

ornamental. Passat l’últim viver arribem a la 

part més feréstega del torrent, molt a prop 

de l’àrea de lleure de la Sentiu i Can Llong. 

La pista gira a la dreta per tornar cap a Gavà, 

paral·lela a la carretera de la Sentiu, entre el 

pla de Querat i la serra del mateix nom.

Al final travessarem la carretera per passar 

per sobre l’Auditori Marc Grau amb vistes a 

Sant Ramon, de nou som a sota el Turó del Ca-

lamot. El camí arranjat ens retorna cap al parc 

passant per uns afloraments de roca vermella, 

característics d’aquest sector. Aviat arribem a 

la cruïlla del començament i tot seguit podem 

decidir si acabar la passejada pel mateix camí 

cap a la masia de l’Horta, o travessant el Parc 

del Calamot fins a l’aparcament. Opció aques-

ta última més recomanable.

Era de la masia de l’Horta.
Camí al Pla de Querat
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A peu o bicicleta per Gavà / CAMÍ DE LA CLOTA
Garraf blanc, Garraf vermell
Itinerari exigent tant de pujada pel camí 

dels Penitents, com de baixada pel camí de 

la Sentiu al Castell. Descobrirem una de les  

valls perimetrals del massís del Garraf, tres-

cant pels seus dos vessants: un de calcari 

blanc i un altre de gres vermell. Travessarem 

formacions arbustives desenvolupades; gau-

direm de generoses vistes cap als contra-

forts dels massís de Garraf, les serres prope-

res i de la mateixa vall que baixa cap a mar. 

. Molt recomenable la App de Natura Local 

per fer aquesta ruta guiada e interpretada. 

Descarregueu-vos la ruta off-line per poder 

navegar sense problemes de cobertura.

Deixem el cotxe just abans que acabi 

l’asfalt de la carretera de la Sentiu. En cre-

uar el torrent, a peu de pista, trobem la bas-

sa i font de la Sentiu, i el bonic roure de Can 

Dardena. Seguirem per la pista principal 

direcció Can Dardena, deixant a la dreta el 

camí per on baixarem més tard.

L’entorn agrari de Can Dardena amb 

murs de pedra seca i fruiters de secà: gar-

rofers i ametllers, és un bonic record del 

paisatge del segle passat.

Una ziga-zaga de la pista ens aboca al 

començament del camí dels Penitents di-

recció la Clota. Trobareu senyals, primer de 

PR (blanc/groc), i més tard de GR (blanc/

vermell), tot i que no té pèrdua. (seguiu el 

track). El camí és ample, però dret i mar-

rades successives ens enfilen pel vessant 

obac de la serra de Can Perers. Garrofers i 

oliveres, ara testimonials deixen lloc a un 

paisatge cobert d’una densa vegetació ar-

bustiva d’arboços i aladerns de grans di-

mensions, combinada a les raconades més 

frescals amb alzines i roures.

Després d’un primer esforç passem pel 

costat de les ruïnes de Can Tardà i aviat ar-

ribem a un segon descans on antigament 

hi havia un camp de tir. Guanyem vistes a la 

serra del davant amb el Castell d’Erampru-

nyà encimbellat dalt de tot i més amunt la 

torre de guaita de la Desfeta.

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Trobareu senyals de GR 

95 (blanc/Vermell) i PR-

C34 (blanc/groc) però 

no patiu, en cas de 

dubte seguiu el track.

· Primera meitat de la 

ruta, fins a la Clota, 

amb pujada constant 

per pista ampla.

· Segona meitat de 

la ruta amb baixada 

constant per caminet 

estret i pedregós.

· Abans de baixar a Can 

Bassoles, podeu enlla-

çar amb la ruta de la 

Sentiu al Castell i Font 

del Ferro. (Itinerari més 

llarg que passa pel 

Castell i per Bruguers)

Aviat agafem la pista que baixa al fondo 

de Maçanet i comença un bonic tram per 

sota el puig de les Agulles, que tornarà a 

pujar fins a la Clota, ja al terme de Begues. 

Dalt la Clota, seguim per un caminet mar-

cat com a GR i PR amb boniques vistes cap 

al litoral i tot el camí de pujada que hem fet. 

Aquest caminet es mena a la pista de Can 

Bassoles al Castell. Deixem el GR que ens 

portaria al Castell d’Eramprunyà i seguim 

el PR del camí de la Sentiu al Castell per la 

pista avall cap a Can Bassoles i de nou fins a 

Can Dardena passant abans per algun altre 

mas enrunat, un pont fet de maçoneria  i la 

rajoleria. És un bonic camí de roca vermella, 

amb molta pedra i esglaons de roca natural, 

envoltat d’arbusts amb boniques vistes cap 

al litoral, la vall i a la Serra de Can Perers. Cal, 

però anar amb atenció on posem els peus.

Arribant a les runes del mas Can Flo-

cant seguiu al track el corriol més evident 

que, per sota un alzinar frescal i propers al 

torrent us deixarà a la bassa de la Sentiu i 

d’aquí a l’inici de la ruta.

Barraca sota la Desfeta. Camí de la Clota
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A peu o bicicleta per Gavà /  CAMÍ DE LA SENTIU AL CASTELL  
       I FONT DEL FERRO
El camí vell cap a Eramprunyà
Aquesta exigent ruta ens permet desco-

brir l’antic camí de la Sentiu al Castell per 

on es pujava al castell; gaudir dels cingles i 

formacions rocoses singulars de Bruguers; 

descansar a la Creu de Terme vora la Mare 

de Déu de Bruguers i el seu gran roure; tot 

plegat per un paisatge de grans visuals i 

un substrat geològic que alterna roques 

blanques, vermelles i negres. En definitiva: 

patrimoni natural, arquitectònic i geològic, 

tot en una mateixa ruta. . Molt recomenable 

la App de Natura Local per fer aquesta ruta 

guiada e interpretada. Descarregueu-vos la 

ruta off-line per poder navegar sense pro-

blemes de cobertura.

Sortim del Parc del Mil·lenni, sota el tu-

ronet del Calamot i just passar per sobre 

l’Auditori Marc Grau, travessem la carretera 

un parell de vegades. Som al Pla de Querat, 

per un camí planer envoltat d’una pineda 

de pi blanc amb càrritxs i garrofers espar-

sos.

Passem pel davant de l’àrea de lleure 

de La Sentiu (per on tornarem més tard). 

Passem la carretera i prenem un carrer de 

la urbanització per seguir-lo fins al final on 

comença una pista de terra direcció Can 

Dardena, fins a trobar una cadena que bar-

ra el pas als vehicles. (Veieu Consells Traçat)

Una mica més endavant arribem a la 

bassa i el roure singular catalogat de Can 

Dardena, i és en aquest punt on la pista fa 

un giravolt d’esquerres, que nosaltres pre-

nem un caminet a la nostra dreta que mar-

xa proper a la llera del torrent amunt.

Transitem per sota un alzinar espigat 

ple d’arítjol fins a arribar a les ruïnes de Can 

Flocant, aquí seguirem a l’esquerra pel PR 

(blanc/groc), passarem per una antiga ra-

joleria rural i un pont, ja som al camí de la 

Sentiu al Castell.

Anem guanyant alçada envoltats de 

densos arbusts: llentiscles, garrics, ala-

derns, arboços,  i joves roures i alzines que 

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Descarregueu-vos la 

ruta off-line per poder 

navegar sense proble-

mes de cobertura.

· Trobarem senyals de 

GR (blanc/vermell) i PR 

(blanc/groc) però no-

saltres hem de seguir 

el track.

· Podeu començar de 

l’àrea de lleure de La 

Sentiu. (us estalviareu 

un parell de quilòme-

tres)

· La pujada pel camí de 

la Sentiu al Castell és 

forta.

· La baixada del Castell 

a Bruguers s’ha de fer 

amb molta cura.

· Tret aquesta pujada i 

baixada que comen-

tem la resta és per 

pista o camí fàcil.

· A l’aparcament del 

restaurant de Bru-

guers, sota l’ermita, 

hi ha un caminet que 

enllaça de nou amb la 

pista i la ruta estalviant 

fer el tomb per l’obac 

de la urbanització de 

Bruguers.

· Una part del recorre-

gut és dins el Parc del 

Garraf.

van recuperant el seu espai 

als racons més humits.

El camí vermell és ple de rocs, graons de 

pedra natural, de murets al marge i vestigis 

de temps passats. Amb l’alçada milloren les 

vistes de la serra de Can Perers i les Agulles, 

contraforts del Massís del Garraf. Després 

d’una entretinguda pujada arribem a les 

ruïnes de Can Bassoles on ja podem veure 

el Castell d’Eramprunyà. Tot seguit, el camí  

d’Eramprunyà passa a ser una còmoda pis-

ta que ens porta fins al Castell entre grans 

arboços i clapes de roures. En aquesta pis-

ta trobem senyals de GR 92 (blanc/vermell) 

que ens acompanyaran una estona fins a la 

Font del Ferro, a sota Bruguers.

Dalt el Castell les vistes damunt la plana 

del Delta del Llobregat i el Garraf són preci-

oses. La baixada serà una mica tècnica, per 

un caminet trencat entre els conglomerats 

vermells de Bruguers, passant pel costat de 

la bonica Roca Foradada, fins a arribar a la 

Mare de Déu de Bruguers, la Creu de Terme 

i el gran roure.

Ara poden decidir entre seguir la ruta o 

bé fer una drecera i anar a buscar el camí 

que passa per sota el restaurant. Heu de 

baixar a l’aparcament del restaurant i, en 

una punta ja veureu el caminet que baixa 

fins a la pista per on retrobareu la ruta. Si 

decidim seguir, travessem la carretera de 

Begues i farem un tomb pels obacs de Bru-

guers, passant pel costat de la font de la Sa-

lamandra i la del Ferro, (a l’estiu no ragen). 

Travessem la carretera i la pista, que pasa 

per sota Can Mas, ens encara als cingles 

vermells erosionats de sota l’antiga ermi-

ta de Bruguers. Creuem l’alzinar de la part 

alta del torrent de les Comes, (on arriba la 

drecera de sota el restaurant de Bruguers), 

i entre pins pinyoners i brucs arboris anirem 

carenejant per un paisatge cada cop més 

obert, i d’aquí al Parc del Mil·lenni de Gavà 

pel mateix camí que hem començat
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A peu o bicicleta per Gavà / RUTA DE BRUGUERS FINS AL MAR
Dels conglomerats de Bruguers fins  
a la sorra fina de les dunes de Gavà Mar

Ruta lineal, recomanable fer de baixada, on 

travessarem el terme municipal de Gavà 

descobrint el patrimoni arquitectònic, for-

macions geològiques i boscos de munta-

nya, així com la plana agrícola deltaica fins 

al front dunar del passeig marítim.

Caldrà que us pugin fins a Bruguers 

i abans de començar a baixar cap a mar, 

haureu de pujar dalt el Castell d’Erampru-

nyà per tenir la versió completa d’aquesta 

proposta exigent. . Molt recomenable la 

App de Natura Local per fer aquesta ruta 

guiada e interpretada. Descarregueu-vos la 

ruta off-line per poder navegar sense pro-

blemes de cobertura.

Iniciem aquesta ruta lineal a la Mare de 

Déu de Bruguers, però, abans de comen-

çar a baixar, pugem dalt el Castell d’Eram-

prunyà per gaudir de les vistes de la plana 

agrícola i del bonic camí farcit d’alzines i 

envoltat de les formacions geològiques de 

la zona.

De nou a la creu de Bruguers fem un 

tomb cap al darrere de l’ermita, i de l’ex-

trem final de l’aparcament del restaurant, 

surt un caminet, també sota les alzines i en 

forta baixada que ens mena a la pista.

Som sota els cingles de l’antiga ermi-

ta de Bruguers i la pista, ample i còmode, 

entre pinedes de pi pinyoners i extenses 

formacions arbustives d’arboç i bruc arbori 

CONSELLS DEL TRAÇAT

· Descarregueu-vos la 

ruta off-line per poder 

navegar sense proble-

mes de cobertura.

· Ruta lineal, preferible-

ment fer de baixada. 

· Comencem a l’es-

glesia de Bruguers 

però us recomanem 

pujar abans al Castell 

d’Eramprunyà.

· Si comenceu a l’es-

glesia, podeu fer la 

baixada fins a mar en 

bicicleta.

· La pujada al Castell és 

dreta i la baixada s’ha 

de fer amb molta cura.

· Tret d’aquesta pujada 

i baixada que comen-

tem, la resta és per 

pista o camí fàcil.

· Travessant la plana 

agrícola cap a mar, 

podeu visitar l’Estany 

de la Murtra.(Ruta Pas-

seig marítim i estany 

de la Murtra)

més endavant, ens fa arribar fins a l’àrea de 

lleure de La Sentiu.

Travessem la carretera per seguir pel 

camí proper a aquesta, que volta el Pla de 

Querat. Garrofers escampats entre els pins 

ens recorden el passat agrícola del lloc. En 

un moment arribem a Gavà, a l’auditori 

Marc Grau que hi ha al costat del Parc del 

Mil·lenni. Creuem de nou la carretera i pre-

nem un camí arranjat que volta el turó del 

Calamot cap a la masia de l’Horta i d’aquí a 

l’aparcament del Parc del Calamot.

Travessem la carretera amb molta cura i 

per un pas soterrat, la via del tren. Trobem 

un camí que, poc més endavant, passa a ser 

un vial marcat a la vorera dels polígons que 

anirem travessant i resulta ser una llarga 

recta que creua la plana i arriba fins al Pas-

seig Marítim.

Passem per sota la C-32 i els polígons dei-

xen pas a complexos esportius i de jardineria, 

més laxes i alternats, ara ja, amb camps agrí-

coles. Trobem diverses corredores fins que, 

a la pineda litoral, hi ha l’opció de girar a 

l’esquerra i acostar-nos a veure l’estany de la 

Murtra. El camí d’anada i tornada el farem per 

dins la pineda i retalls d’albereda que encara 

resten al darrere de les cases de Gavà Mar.

De nou encarats al Passeig Marítim, tra-

vessem la C-31 pel pas elevat i ja fins a la zona 

dunar regenerada a les platges de Gavà Mar.

Vistes de dalt el Castell d’Eramprunyà. 
Ruta de Bruguers fins al mar
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ReNATURAlitzar les ciutats és el que fa des de fa quatre dècades l’estudi 
d’arquitectura d’Esplugues Battle i Roig. Als municipis del Baix hi han 
molts exemples seus d’imitació de la natura en urbanisme, paissatges 
i edificacions. Com a construcció sostenible, destaquem un prototip 
d’edificació feta a partir de tiges de blat de moro i gira-sol. I fent cami cap al 
Congrès Internacional d’Arquitectura que acollirà Barcelona al 2026, donem 
compte del Model Festival, amb propostes com la de reconvertir el Port de 
Barcelona en un gran parc blau, amb verd a tots els molls i la reconversió del 
monument de Colón en un gran arbre. La comunitat portuària protagonitza 
accions de conservació dels espais naturals del Delta del Llobregat i 
presenta la prova pilot del primer autobús autònom de l’àrea metropolitana. 
Per fer més sostenible el nostre turisme, cinc municipis del Delta i el Consell 
Comarcal aspiren a rebre 8,2 milions d’euros dels fons Next Generation. A la 
tardor hi hauràn noticies al respecte.

reNATURAlitzar
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Com expliquen els socis fundadors de l’estudi, Enric Batlle i Joan Roig, la seva 

trajectòria va començar el 1981 amb el projecte del cementiri metropolità de 

Roques Blanques al Papiol, amb un disseny i concepte que entenia aquest espai 

com un jardí. Avui la firma amb seu a Esplugues continua treballant en aquest 

projecte, després de 40 anys i amb nous reptes, tenint en compte els canvis 

socials i adaptant-se als nous requeriments a través del paisatge i la natura

experiència ia la combinació d’especialitat 

i transversalitat entre diferents disciplines 

com l’urbanisme, el paisatge i l’arquitec-

tura, batlleiroig ha aconseguit continuar 

aconseguint èxits.

Segons l’arquitecte Enric Batlle (Bar-

celona,   1956), fins i tot el pitjor paisatge o 

lloc es pot reintegrar al sistema de l’espai 

públic. Amb Joan Roig (Barcelona,   1954) va 

fundar fa quaranta anys el despatx des del 

qual han demostrat el poder regenerador 

de l’arquitectura. Les seves obres, moltes de 

les quals a l’àrea metropolitana de Barcelo-

na,   han esdevingut un referent internacio-

nal, com ara la restauració paisatgística de 

l’abocador del Garraf, que continua, i la re-

Ci
ut
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 i 
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Durant la seva carrera, Batlleiroig ha sumat 

projectes de gran rellevància com el Camí 

del Bosc, i la recuperació paisatgística de 

l’abocador del Garraf, projectes que han 

estat premiats, o darrerament amb el pro-

jecte d’unió dels carrils bicis de Barcelona 

amb Esplugues i el Baix Llobregat a través 

de la Diagonal, travessant el nus viari amb 

la mateixa filosofia que els caracteritza per 

naturalitzar l’urbanisme.

Al llarg de les quatre dècades, l’estudi 

s’ha posicionat amb l’objectiu de fusionar 

ciutat i natura, amb estratègies com ara 

connectar diferents municipis de l’àrea me-

tropolitana de Barcelona a través de les ge-

ografies naturals existents. Gràcies a la seva 

Els arquitectes Batlle i Roig  
celebren 40 anys de professió 
connectant les ciutats amb la natura
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cuperació mediambiental del riu Llobregat 

al Baix Llobregat. 

La dificultat d’imitar la natura
En una recent entrevista al diari ARA, Batlle 

recorda que “vinc de família de jardiners; 

vam treure un accèssit al concurs del Parc 

de l’Escorxador [l’actual parc Joan Miró] i 

ens agradaven els temes de paisatge. Su-

poso que va sorprendre que tots els arqui-

tectes volien fer espai públic i ho feien molt 

arquitectònicament, mentre que nosaltres 

des del minut zero vam trobar instruments 

al món de l’agricultura”, explica. Diu que ara 

s’ha posat de moda la paraula renaturalit-

zar, “que sembla significar imitar la natura, i 

això és molt difícil, per no dir impossible. En 

canvi, sí que pots establir processos i l’agri-

cultura són processos i pot ser un camí per 

renaturalitzar”, afegeix.

Batlle parla de la “Barcelona reial”, que 

és la corona de municipis a molts dels quals 

han treballat, on viuen entre quatre i cinc 

milions de persones. Ell s’estima no parlar 

de “metròpoli, ho anomeno la Barcelona 

real, i si em tires de la llengua et diria que 

comença a Cadaqués i acaba a les cases 

d’Alcanar”. Una altra idea trencadora, per-

què contradiu les estadístiques municipals, 

és que “Barcelona és una de les ciutats del 

món amb més espai verd”. “Collserola és 35 

vegades Central Park”, subratlla.

Per a Batlle és essencial tornar a con-

nectar la naturalesa i la geografia amb els 

entorns urbans, com fan des del comença-

ment de la seva trajectòria. “Es vol esborrar 

la geografia, de la mateixa manera que vo-

len destruir els edificis vells. Hem d’accep-

tar la geografia que tenim, amb rius, rieres 

i muntanyes, i intentar relacionar-nos bé 

amb aquests espais. La Barcelona real és 

la ciutat de ciutats, tothom es mou per 

aquesta metròpoli. Creiem que el model 

ha de ser que la ciutat es relacioni bé amb 

aquests grans espais naturals”, explica.

Batlle també reclama una aposta més 

important pel transport públic. “Qualsevol 

carrer al perímetre de la Barcelona centre 
Cami del bosc Roques Blanques

Pla Llevant Gavà proposta

Outlet Viladecans
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oberta en forma d’anell que connecta amb 

les dues entrades principals i des d’on s’ac-

cedeix a la totalitat dels locals. La geometria 

fragmentada i variable d‟aquest passeig 

genera una gran diversitat d‟espais entre 

els quals destaca la gran plaça central on 

es concentren principalment els locals de 

restauració.

Seu de Batlleiroig a Esplugues de Llo-
bregat: El despatx d’arquitectura Batlle i 

Roig comparteix solar amb la casa Moratiel, 

projectada l’any 1955 per l’arquitecte Josep 

Maria Sostres i reformada l’any 2000 per 

Enric Batlle i Joan Roig. Aquest solar limita 

amb els carrers Apel·les Mestres al nord (on 

s’ubica la casa Moratiel) i Manuel Florentín 

al sud, caracteritzant-se per tenir un fort 

desnivell en contacte amb aquest darrer 

carrer.

Restauració paisatgística del dipòsit 
controlat de la Vall d’en Joan, al Parc Na-
tural del Garraf: La recuperació progressiva 

de la vida a l’antic abocador configurant un 

nou paisatge agrícola a través de la topo-

grafia, la hidrologia i la vegetació. La res-

tauració paisatgística d’aquest abocador 

compatibilitza en una sola operació els dos 

objectius bàsics que requereixen aquest ti-

pus d’intervencions: resoldre un problema 

tècnic complex i definir un nou paisatge. 

Tot i així, la proposta incorpora un tercer 

objectiu en plantejar aquest emplaçament 

com un nou espai lliure d’accés al Parc Na-

tural del Garraf. 

El projecte de cloenda i restauració 
ha estat desenvolupat a partir d’una idea 
de paisatge: crear un paisatge de terras-

ses agrícoles que unifiqui tot el conjunt. La 

referència al món agrícola ens oferia tres 

avantatges importants:

— En altres llocs del massís del Garraf 

hi ha valls cultivades, per la qual cosa 

transformar el dipòsit en un paisatge 

agrícola comportava integrar-lo amb els 

mateixos instruments que l’home ja ha 

fet servir.

— Les tècniques agrícoles de modifica-

ció topogràfica, control de les aigües i 

que no sigui zona blava o zona verda és un 

park and ride. L’avinguda Pearson és un 

park and ride, i el carrer Manuel Florentín 

Pérez, on som, també ho és. La ciutadania 

va anys llum per endavant les decisions po-

lítiques”, diu Batlle.

Alguns treballs al Baix Llobregat i 
l’Hospitalet
The Style Outlets Viladecans: El centre, de 

26.500 m² i amb més de 100 locals comer-

cials, s’organitza al voltant d’una passejada 

Des de la seva seu 
a Esplugues han fet 
molts projectes de 
renaturalització urbana 
a diferents poblacions 
de la comarca del Baix 
Llobregat i l’Hospitalet

Restauració paisatge abocador Garraf

Edificio Agrolimen LH
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desenvolupament dels cultius presen-

taven moltes similituds amb les necessi-

tats tècniques que s’havien de resoldre a 

la clàusula i restauració d’aquest dipòsit.

— La fascinació personal per les imat-

ges que l’agricultura ha creat sobre els 

nostres territoris ens porta a pensar 

moltes vegades que la seva utilització 

és la solució més gran per a l’ordenació 

de nous llocs.

Tanatori de Sant Joan Despí: El nou Ta-

natori de Sant Joan Despí se situa com a fi-

nal del conjunt urbà configurat pel Parc de 

la Fontsanta i l’actual cementiri. La implan-

tació, ocupant bona part d’un talús existent 

al costat de l’entrada del cementiri, permet 

ampliar l’àmbit d’arribada al recinte i orga-

nitzar una plaça i un aparcament de vehi-

cles connectats tots dos de manera fluida 

amb el vial d’accés.

Pla Parcial i Projecte d’Urbanització 
del sector de Llevant Mar a Gavà: Una im-

plantació curosa permet la preservació de 

la pineda i la recuperació del sistema du-

nar al front marítim. El sector de Llevant 

Mar a Gavà és un dels darrers sectors de sòl 

urbanitzable al front marítim del Baix del 

Llobregat disponibles i pendents de desen-

volupar. La seva ubicació és privilegiada en 

molts aspectes: a primera línia de mar, a 20 

minuts del centre de Barcelona,   proper a 

l’aeroport i limítrof amb el delta del riu Llo-

bregat i el parc agrari.

Ordenació de l’illa Gallina Blanca a 
Sant Joan Despí: Modificació puntual del 

Pla General Metropolità a l’entorn de l’esta-

ció de Rodalies. Una centralitat nova d’usos 

mixtos al voltant d’un node de transport. El 

nou desenvolupament aprofita la localitza-

ció al costat de l’estació de Rodalies per cre-

ar un nou pol de centralitat terciària i d’ha-

bitatge i reconnectar el centre del municipi 

amb els seus barris.

Camí del bosc al Cementiri a El Papiol: 
Ampliació del cementiri Metropolità de Ro-

ques Blanques al Papiol al Parc Natural de 

Collserola Una intervenció paisatgística in-

novadora per a un nou model de sepultura 

efímera basada en la natura. Un nou model 

de cementiri, un camí al bosc que reactiva 

un racó del parc natural de Collserola, con-

vertint-se en el millor lloc on dipositar les 

cendres. Un marge tecnificat que combi-

na materials morts i vius, una solució 100% 

Obres com el Camí del 
Bosc als cementiri de 
Roques Blanques del 
Papiol, o la recuperació 
paisatgística de 
l’abocador del Garraf, 
han rebut premis 
d’arquitectura

Ordenació Gallina Blanca Sant Joan Despí
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biodegradable que s’adapta a la dinàmica 

natural del bosc.

Ordenació Finestrelles a Esplugues de 
Llobregat: Modificació del PGM, Pla Parcial 

i Projecte d’Urbanització del sector afectat 

pel soterrament de les línies elèctriques. 

L´ordenació completa el creixement d´Es-

plugues de Llobregat i configura una nova 

porta verda que connecta la ciutat i el Parc 

Natural de Collserola. La transformació del 

buit urbà que quedava entre els barris de 

Finestrelles, Ciutat Diagonal i Can Vidalet, 

situat a l’entrada de Barcelona per l’avin-

guda Diagonal, es va plantejar amb el so-

terrament de les línies elèctriques que el 

travessaven, i des del primer moment es 

va considerar una oportunitat de proposar 

una ordenació que vinculés més estreta-

ment la ciutat i el Parc de Collserola

Estadi Johan Cruyff a Sant Joan Despí: 
Un estadi per a 6.000 espectadors a la Ciutat 

Esportiva Joan Gamper per al FC Barcelona. 

Una imatge asimètrica i icònica per a un 

estadi de darrera generació. Un estadi amb 

nom de llegenda, bressol de les estrelles fut-

bolístiques del demà. El nou Estadi Johan 

Cruyff del FC Barcelona,   que forma part de 

l’ampliació de la Ciutat Esportiva Joan Gam-

per, dins del conjunt d’operacions de l’Espai 

Barça. El programa contempla la construc-

ció d´un nou estadi per acollir partits de l´e-

quip filial, el femení i el juvenil.

Connexió ciclable i de vianants entre 

Barcelona i Esplugues de Llobregat: Per 

l’Avinguda Diagonal. Nova connexió de la 

xarxa urbana de carrils bici i de vianants de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona,   donant 

continuïtat a l’avinguda Diagonal cap al sis-

tema d’espais lliures del parc de Collserola i 

del Baix Llobregat a través de les grans in-

fraestructures El nou camí pedalable, amb 

caràcter de via verda, i una circulació pacifi-

cada, ha esdevingut un espai que evoca els 

camins rurals, més enllà de la ciutat i de les 

infraestructures viàries, transformant un 

espai oblidat, en un espai de trobada i de 

continuïtat. El repte en urbanisme és, els 

propers anys, ajudar a trencar les barreres 

que s’han construït entre els espais natu-

rals i la ciutat. n

El darrer proyecte ha 
estat la unió dels carrils 
bicis de Barcelona 
amb Esplugues i el 
Baix Llobregat per la 
Diagonal, travessant 
el nus viari amb la 
mateixa filosofia 
que els caracteritza 
per naturalitzar 
l’urbanisme

Estadi Johan Cruyff 

Connexio bici BCN amb Esplugues
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La Universitat Politècnica de Catalunya · 

BarcelonaTech (UPC) l’estudi Batlle i Roig 

Arquitectura han creat una càtedra d’em-

presa, orientada a la formació, la recerca, la 

transferència de coneixement i la divulgació 

científica en l’àmbit de  la recerca de l’ex-

cel·lència en l’arquitectura i, més concreta-

ment, en la relació entre la ciutat i la natura 

des del punt de vista arquitectònic. 

Sota el lema ‘Merging City and Nature’, 

la Càtedra Batlleiroig de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), 

que s’ubica a l’Escola Tècnica Superior d’Ar-

quitectura de Barcelona (ETSAB), treballarà 

en cercar solucions mediambientals, soste-

nibles i inclusives per combatre l’emergèn-

cia climàtica a l’entorn urbà. En l’àmbit de la 

formació i la detecció de talent, des de la Cà-

tedra s’impulsa el Premi Càtedra Batlleiroig 

al millor treball de fi de màster d’arquitec-

tura vinculat amb les línies d’investigació de 

la Càtedra. Segons l’acord, també s’otorguen 

dues beques anuals remunerades per a es-

tudiants de l’ETSAB, de sis mesos de durada, 

per treballar a Batlle i Roig Arquitectura.

En l’àmbit de la transferència de tecnolo-

gia i la innovació, hi ha una línia de recerca 

sobre ‘Merging City and Nature’ vinculada al 

Departament d’Urbanisme i Ordenació del 

Territori de la UPC i al màster universitari 

de Paisatgisme (M BLandArch) de l’ETSAB 

i l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de 

Biosistemes de Barcelona (EEABB). També 

s’atorgar una beca anual a un dels investiga-

dors o investigadores que estiguin desenvo-

lupant tesis doctorals dins d’aquesta línia de 

recerca i es promourà un programa de Doc-

torat Industrial per doctorands que treballin 

a l’empresa durant el període de Desenvolu-

pament tesi doctorals

La Càtedra Batlleiroig de la UPC té com 

a director acadèmic l’arquitecte Enric Batlle, 

professor de l’ETSAB vinculat al Departa-

ment d’Urbanisme i Ordenació del Territori, 

i Alejandra Liébana com a codirectora, per 

part de l’empresa. En el mateix marc de la 

Càtedra, es programarà una jornada tècnica 

anual sota el lema ‘Merging City and Nature’ 

amb la voluntat de divulgar els diversos pro-

jectes de recerca que estiguin en curs.

Les activitats de la Càtedra es desenvolu-

pen de manera compartida entre l’ETSAB i 

la Casa Moratiel, situada a la mateixa parcel-

la on s’ubica la moderna seu de Batlle i Roig 

Arquitectura, a Esplugues de Llobregat, en 

el sector ciutat Diagonal. Dissenyada el 1956 

per l’arquitecte Josep Maria Sostres, que va 

ser docent a l’ETSAB, la Casa Moratiel és un 

referent de l’arquitectura racionalista catala-

na de la dècada dels anys 50. És un edifici 

catalogat, objecte d’estudis i publicacions, i 

està inclòs a l’inventari de Patrimoni Històric 

i Arquitectònic d’Esplugues de Llobregat. Es 

preveu posar a l’abast de la comunitat UPC 

el patrimoni arquitectònic d’aquest edifici, 

proposat com a Bé d’Interès Local (BCIL) 

i que també forma part del Registre d’Ar-

quitectura Moderna de Catalunya 1925-1965 

(Docomomo).

Càtedra de Batlle i Roig a la UPC centrada en 
l’estudi de l’emergència climàtica a l’entorn urbà

Enric Batlle Joan Roig
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La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és una de les entitats sòcies 

del projecte transfronterer SAVASCO, que té com a objectiu promoure una construcció 

més sostenible a partir de tiges de blat de moro i gira-sol. Aquest matí s’ha presentat 

el prototip català d’edificació a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (Sant 

Cugat del Vallès)

físiques de certs residus agrícoles, com les 

tiges de blat de moro i gira-sol, són adequa-

des per aconseguir un adequat aïllament 

tèrmic i una regulació hídrica molt conve-

nient per a la formulació de materials de 

construcció. A més, aquestes matèries pri-

meres de base biològica tenen molts avan-

tatges mediambientals, són renovables, lo-
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El projecte vol estructurar el sector de la 

construcció amb l’agrari al territori transpi-

rinenc per contribuir a la reducció de l’im-

pacte ambiental i a una major sostenibili-

tat. El punt de partida és que la construcció, 

a través dels seus diversos components i 

activitats, resulta ser un dels principals sec-

tors emissors de CO2. Les característiques 

Construcció 
sostenible amb 
blat de moro

Binomi del sector de la 
construcció amb l’agricultura 
per reduir l’impacte ambiental
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Les cooperatives 
agràries han aportat 
les tiges blat de 
moro i gira-sol per 
elaborar els materials 
constructius d’un 
prototip català 
d’edificació

Les característiques de 
certs residus agrícoles 
són adequades 
per aconseguir 
aïllament tèrmic i una 
regulació hídrica molt 
convenient 

cals i constitueixen embornals de carboni.

El prototip que s’ha presentat és una 

edificació construïda a partir d’una com-

binació de tiges de blat de moro i gira-sol 

procedents de la Cooperativa Agrícola Cas-

telló d’Empúries i la Cooperativa Agrària de 

Miralcamp. Per a l’elaboració dels materials 

constructius, les tiges de blat de moro i gi-

ra-sol han estat recollides, transportades, 

emmagatzemades i transformades amb 

condicions específiques que afavorissin 

trobar una solució a l’excés d’humitat que 

hi ha en el moment de la recol·lecció i que 

en dificulta la conservació. 

Amb l’objectiu de demostrar i maximit-

zar la versatilitat dels materials, el prototip 

consta de quatre cantonades amb sistemes 

constructius diferenciats. Tota la construcció 

s’ha fet en sec i per a la fonamentació s’han 

reutilitzat peces prefabricades existents al 

campus. Alhora, s’ha potenciat la prefabri-

cació per optimitzar els temps d’execució i 

maximitzar la producció al taller.

El projecte és un Interreg, fruit de la col-

laboració amb França. A més de la FCAC i 

cooperatives sòcies, hi participen Universitat 

Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira 

i Virgili, Universitat de Toulouse, Institut Na-

tional Polytechnique de Toulouse, els labo-

ratoris LMDC i LERASS,  la cooperativa d’ar-

quitectura Arqbag i la cooperativa de treball 

COECO Terre de Bois, entre d’altres. n 

Construcció 
sostenible amb 

blat de moro
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Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona ha esdevingut un espai de reflexió 

obert, plural i multidisciplinar on s’han abordat els principals debats al voltant de 

l’arquitectura i l’urbanisme per fer front als reptes socials, polítics i climàtics del s. 

XXI. Un circuit de 7 quilòmetres que delimita la frontera entre Ciutat Vella i l’Eixample 

ha sigut l’escenari on s’hi han ubicat una desena d’instal·lacions físiques i de realitat 

augmentada experimentals i s’hi han celebrat menjars populars, rutes, workshops i 

debats que han convidat a re-descobrir la ciutat i a nosaltres mateixos.

diversa i global, i en un moment en què el 

model de ciutat s’ha de redefinir, redisse-

nyar i revisar a totes les escales per donar 

resposta a les múltiples crisis sistèmiques 

del nostre temps. Quins conflictes, interns 

i externs, hauran d’enfrontar les ciutats? 

Podrem seguir construint edificis, carrers, 

places i parcs de la mateixa manera que ho 

havíem fet en el passat? Amb quins materi-

als? Amb quina energia? Adaptats a quines 

temperatures? A quina escala? Per a qui? 

Per això, Model. En un moment en el qual 

els imaginaris de futur estan en crisi, Model 

vol experimentar amb noves construccions, 

re
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El festival, impulsat per l’Ajuntament de 

Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Ca-

talunya (COAC), ha tingut com a objectiu 

transformar l’espai urbà en una platafor-

ma per al talent arquitectònic i de disseny 

emergent, la ciutat en un fòrum de trobada 

per a líders de pensament d’arreu, i, més 

significativament, l’arquitectura en un es-

pai d’exploració i inspiració per a tota la ciu-

tadania. La designació de Barcelona com a 

Capital Mundial de l’Arquitectura l’any 2026 

per part de la UIA-UNESCO ha estat la lla-

vor del festival, una invitació a preguntar-se 

què significa ser capital en una societat 

Model Festival d’Arquitectures, 
aperitiu del Congrés mundial de  
la UIA que acollirà Barcelona al 2026
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imatges, trobades, valors, relacions i pers-

pectives que ens ajudin a desafiar els ima-

ginaris apocalíptics i la temptació de refu-

giar-nos en la nostàlgia de models passats.

Relació amb l’espai públic
Històricament, Barcelona s’ha caracterit-

zat per ser una ciutat viva en la seva relació 

amb l’espai públic, on la ciutadania ha par-

ticipat i intervingut en el debat sobre com 

han de ser les transformacions successives 

de la ciutat. I això s’ha accentuat amb els 

aprenentatges de la pandèmia, quan la crisi 

sanitària va mostrar la necessitat de recon-

figurar els entorns urbans de manera im-

mediata per assegurar el dret a la salut de 

tots els ciutadans.

Durant deu dies abans de l’estiu, la ciutat 

ha esdevingut la seu del debat internacional 

sobre allò públic, amb veus internacionals 

que ens han ajudat a repensar la construc-

ció de la ciutat. Aquesta primera edició de 

Model, s’ha comptat amb més de 120 parti-

cipants d’arreu del món i amb la presència 

i les idees d’arquitectes, escriptors, filòsofs, 

antropòlegs i pensadors establerts i emer-

gents. Així, Model ha proporcionat a la ciuta-

dania desenes de debats que han despertat 

converses essencials sobre el dret a l’habi-

tatge i el sensellarisme, la importància dels 

col.lectius ciutadans en la presa de decisi-

ons, la sostenibilitat i la re-utilització de ma-

terials. Més d’una vintena d’esdeveniments 

artístics que han portat veïns a compartir 

moments sublims col·lectivament, i més de 

mil dos cent àpats que ens han convidat a 

totes a repensar com fer ciutat i territori des 

de la taula de casa nostra.

Reconstruir les ciutats ecològicament
Per complir els objectius de l’Acord de Pa-

ris per a la descarbonització i la transició 

energètica, les ciutats que vénen hauran 

-com a minim- de reconstruir-se a partir de 

nous materials sostenibles i metodologies 

que redueixin la seva empremta material. 

Una de les instal.lacions 
efímeres del Festival Model 
Arquitectura als carrers de 
Barcelona
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Procediments bàsics inclouràn el regenerar 

sistemes i infraestructures per maximitzar 

la reutilització i la circularitat dels recursos 

així com el optimitzar els fluxos d’energia i 

les xarxes que en depenen, des de la mobi-

litat al subministrament alimentari. La nova 

materialitat arquitectonica inclou també la 

logística, la microbiologia, i la tecnologia.

En realitat, molts conflictes de la ciu-

tar contemporanea sorgeixen en camps 

intangibles o el que transcendeix els nos-

tres sentits. Des de les noves tecnologies i 

aplicacions que pretenen fer ciutats intel-

pectes immaterials que l’arquitectura cons-

tantment transforma en questions materi-

als. Des de la crisi de qualitat de l’aire a la 

pol·lució sonora i lumínica, com intervenim 

arquitectònicament en aquesta ciutat me-

surada i augmentada?

Re-Créixer re-utilitzant
Amb el tema de Re-Créixer, aquesta pri-

mera edició de Model ha ficat una serie de 

valors sobre la taula com el de la re-utilit-

zació de materials. Totes les instal.lacions 

efímeres dissenyades amb principis de sos-

tenibilitat i reutilització, ja estan de camí a 

noves obres, instal.lacions o espais on po-

dran gaudir d’una nova funció.

Per a totes aquelles persones que vul-

guin continuar gaudint d’algunes de les 

activitats de Model, l’organització convida a 

visitar La Cooperativa La Capell a la seu del 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i llegir al-

guns dels títols que formen part d’aquesta 

primera edició de Llibres Model, accedir a 

la pàgina web i llegir els textos especulatius 

d’Elisenda Solsona, Roser Cabré-Ver-

diell, Elizabeth Duval, Anna Pacheco 

o Ricard Efa, fer les caminades sonores de 

les veus d’arquitectes i ciutadans amb Veus 

Model o revisitar les sessions de pensament 

i debat amb conferències importants coms 

les de Marteen Gielen o Cristina Gam-

boa de La Col  com a part de la sessió el 

Protocol Barcelona traduït a català, castellà, 

anglès i llenguatge de signes, així com de-

bats com el de Carme Pinos, Reiner de 

Graaf i Erik Harley, entre d’altres. 

Com a llegat d’aquesta primera edició, a 

part de grans imatges i memòries que es 

poden visitar a les xarxes socials i al web, 

Model ha comissionat una sèrie de reali-

tats augmentades a les que s’hi pot accedir 

amb l’activació de codis QR o travès dels se-

güents enllaços:

Els Auguris

Landlord Open House

La Plaça al final del Metavers

Queer de Triomf

Colon-itzem el Port

ligents, s’estan creant nous usos i vincles 

a l’espai urbà que estan canviant el teixit i 

fins i tot la materialitat dels mateixos car-

rers que va més enllà de la capacitat de les 

normatives actuals -i la seva velocitat de 

transformació- de regular-los. Des de les 

aplicacions de repartiment de menjar a 

domicili a les aplicacions de contactes se-

xuals, del carsharing al comerç electrònic 

de repartiment ràpid. Molts problemes de 

la ciutat contemporània es registren en as-

La ciutat al metavers, amb 
les proporcions d’una illa de 
l’Eixample i delimitada per 
edificis que recorden el Gòtic

https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=69fee96b57&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=ff774b4728&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=e612522267&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=9f536bf823&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=9f536bf823&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=b605cedffb&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=25cbc2d2ec&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=4b6260d08b&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=a5297fb0ea&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=a5297fb0ea&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=aab74a5929&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=aab74a5929&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=54ac13ee6d&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=54ac13ee6d&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=9d10d04bb6&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=03325966fd&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=1449bbf103&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=55a2a28897&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=4c65a713d1&e=e7f2b3f492
https://lacosta.us15.list-manage.com/track/click?u=a42117cd4b7dc2969857f6cbb&id=a2e5b40dfd&e=e7f2b3f492
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 www.parcesportiullobregat.com www.parcesportiullobregat.com www.parcesportiullobregat.com

 Refresca’t del 20 de juny al 4 de setembre
 Tots els dies de 10.30 a 19.15h
 Consulta les tarifes a
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Amb motiu de la celebració de Model. Festival d´Arquitectures de Barcelona,   

l´estudi barceloní d´arquitectura ON-A, dirigit per Jordi Fernández i Eduardo 

Guitiérrez, va presentar una nova proposta de transformació urbana al 

port de Barcelona. El projecte Parc Blau imagina un possible futur per a la 

zona que ofereix l’oportunitat de renaturalitzar l’espai, convertir-lo en un 

parc, omplir-lo de vida i permetre que els ciutadans el puguin gaudir sense 

renunciar als serveis actualment establerts a la zona.

només una idea experimental per reflexio-

nar sobre el futur de les ciutats, és un pro-

jecte que es podria aplicar i fer realitat.

Seguint la línia de Nou Parc, la idea 

presentada el 2020 per ON-A per conver-

tir l’estadi del Camp Nou en un gran parc 

de 26 hectàrees, aquest any l’estudi ha 

presentat un altre exemple de renatura-

lització que permetria a la ciutat de Bar-

celona guanyar nous espais verds per als 
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Parc Blau va ser una de les instal·lacions de 

realitat augmentada que es va poder visitar 

a l’estàtua de Colom. Els ciutadans podran 

acostar-se i visualitzar in situ, amb el telè-

fon mòbil i un codi QR, la proposta del nou 

espai urbà dissenyat per ON-A.

El retrobament amb el mar
És possible transformar el port de Barcelo-

na a un gran parc urbà? La proposta no és 

Reconvertir el Port de Barcelona 
en un gran parc blau, proposta 
per al Festival d’Arquitectura
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L’estudi d’arquitectes 
ON-A ha dissenyat un 
projecte que proposa 
tornar a naturalitzar 
la zona del port de 
Barcelona i convertir-
la en un gran parc que 
connectaria el mar 
amb la ciutat

ciutadans, creant un nou focus de lleure, 

cultura, biodiversitat i relaxació per a la 

ciutat. Un parc on passejar, nedar, córrer, 

fer esport, prendre el sol o nedar, del qual 

podrien gaudir veïns i visitants, on la platja, 

el port i la ciutat es fusionen i es connecten 

en perfecte equilibri.

Obrir l’espai portuari
El port de Barcelona ha estat una infraes-

tructura que històricament ha mirat cap 

al mar, pensat per oferir serveis logístics i 

integrat parcialment a l’oci i la cultura de 

la ciutat. La proposta de Parc Blau proposa 

obrir aquest espai, repartir els serveis entre 

la plataforma logística i el Port Vell, perme-

tent que aquest s’expandeixi cap a l’interior 

de la ciutat, creant un nou i gran espai urbà 

per al gaudi dels ciutadans.

Actualment, el 80% del perímetre del 

port és inaccessible pels ciutadans, comen-

çant al Passeig de Colom, que s’interpreta 

com una gran barrera arquitectònica que 

fa que l’accessibilitat sigui complexa o fins 

i tot inexistent en alguns punts. En total, 

s’estén un perímetre de prop de 9.500 me-

tres, un 88% d’accés privat i només un 12% 

destinat a accés públic. Tot aquest espai té 

el potencial d’esdevenir un gran parc capaç 

de descongestionar la zona i connectar els 

barris adjacents de Ciutat Vella, el Raval, el 

Paral·lel i la Barceloneta, segons els autors 

de la proposta.

En el marc del Model. Festival d’Arqui-

tectures de Barcelona,   ON-A va animar els 

ciutadans i administracions públiques a 

reimaginar la zona i dialogar per marcar un 

pla a llarg termini que faci possible trans-

T’imagines transformar el 
port en un gran parc urbà 
amb un llac al mig? L’estudi 
d’arquitectura ON-A és 
l’autor d’aquesta imaginativa 
proposta
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formar la ciutat en un exemple mundial de 

com l’arquitectura, l’urbanisme i els serveis 

privats poden coexistir en un mateix lloc 

sense renunciar a la comoditat, la sosteni-

bilitat i el gaudiment de la ciutadania.

Modificar la línea perimetral
La proposta es podria desenvolupar en di-

verses fases i estratègies. D’una banda, es 

modificaria la línia perimetral que separa el 

port de la ciutat, permetent l’accés als ciu-

tadans a zones d’oci, restauració, cultura i 

administració diferents. D’altra banda, s’hi 

afegiria un gran passeig verd que connec-

ti el nou perímetre i que reculli el flux de 

tots els barris adjacents. Al llarg del passeig 

es distribuirien totes les activitats i serveis 

pensats per al ciutadà, tant a terra com a 

mar. La transformació donaria lloc a un 

parc que a més tindria un “llac” artificial on 

poder arribar en piragua, pàdel surf o altres 

activitats marítimes.

La ciutat de Barcelona ja va viure una 

gran transformació el 1992, quan es va re-

cuperar gran part del litoral i més de 10km 

de platges. Ara, segons els impulsors del 

proyecte, es té l’oportunitat de tornar a fer 

una gran operació que permeti conquerir 

el perímetre d’aquests 10km de platja, con-

vertint Barcelona en una ciutat més verda 

i més inclusiva per al ciutadà i els visitants.

Baixa ratio zones verdes
Segons dades de l’Open Data de Barcelo-

na,   Ciutat Vella és un districte amb una po-

blació de més de 104.507 habitants, però 

només té 74 ha de zones verdes i 10.760 ar-

bres. És a dir, una ràtio de 0,10 arbres i 7m2 

de verd per habitant. Segons l’OMS, els va-

lors mínims per a una correcta qualitat de 

vida serien de 0,33 arbres/habitant i 10-15 

m2 de verd/habitant.

Els impulsors de la iniciativa defensen 

que la ciutat continua tenint una cita ur-

gent amb el futur sostenible i s’ha de re-

naturalitzar per sobreviure i continuar crei-

xent. “A dia d’avui, Barcelona es pot definir 

com una urbs densa, congestionada i amb 

una cridanera falta de grans zones verdes, 

més enllà del pulmó extern que és la serra 

de Collserola”, afirmen. Aquesta visió cobra 

més sentit que mai després de la pandèmia, 

que ens ha demostrat les contradiccions 

i les mancances de la ciutat, ressaltant la 

urgència d’aplicar noves idees i desenvolu-

paments urbanístics diferents i innovadors.

El projecte, anomenat 
‘Parc Blau’, es 
podrà visitar en una 
instal·lació de realitat 
augmentada del 5 al 
15 de maig, durant 
la primera edició 
de Model. Festival 
d´Arquitectures de 
Barcelona

La part ciutadana del port 
queda renaturalitzada amb 
aquesta proposta de verd 
fins al mar
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Un gran arbre COLONitzador
La transformació del port començaria pel 

punt clau que comença al perímetre: l’es-

cultura de Colom. Des dels seus orígens, 

l’estàtua ha estat testimoni de com el port 

ha mirat pràcticament només cap al mar, 

donant servei a tot allò que venia i cap 

allà anava. Colom s’ha convertit en símbol 

d’aquesta dinàmica, i ens mostra amb el dit 

índex el Mediterrani, les activitats maríti-

mes i el mar.

Amb l’ampliació del port de Barcelona,   

però, s’obre la possibilitat que el Port Vell 

miri cap a la ciutat i que els ciutadans co-

lonitzin l’espai. La proposta vol omplir de 

vida el nou port, començant per l’escultura 

de Colom, que es convertiria en un gran 

Arbre COLONitzador, símbol de la trans-

formació i renaturalització de la ciutat al 

segle XXI.

ON-A visualitza a la seva idea un gran ar-

bre metàl·lic, inspirat en l’alzina, l’arbre més 

comú de Catalunya, que tindria aproxima-

dament 100 metres d’alçada i albergaria 

una gran quantitat de vegetació. Al voltant 

del tronc se situarien unes plataformes ele-

vades totalment accessibles que voltejarien 

l’estructura de l’arbre perquè els visitants 

puguin gaudir de les vistes i de la biodiver-

sitat.

L’Arbre COLONitzador esdevindria el 

punt d’accés principal entre la Rambla 

i el nou parc. Es tracta de transformar un 

monument icònic i donar origen a un nou 

símbol que representi una nova era de colo-

nització: la del ciutadà feia la pròpia ciutat, 

fent-la seva i convertint-la en un espai per 

gaudir-ne. L´Arbre Colonitzador, símbol de 

l´obertura del port a la ciutat, és un ele-

ment ple de biodiversitat que tots els ciuta-

dans poden gaudir i visitar.

L’estudi ON-A, amb oficines a Barce-

lona,   va ser fundat el 2005 per Eduardo 

Gutiérrez i Jordi Fernández. El seu apropa-

ment smart a l’arquitectura els ha permès 

especialitzar-se en el desenvolupament de 

solucions innovadores basades en la in-

vestigació i la tecnologia. Durant més de 

15 anys han desenvolupat projectes a di-

ferents sectors, destacant la seva implica-

ció en la renaturalització d’edificis i zones 

urbanes com a experts en bioconstrucció. 

Els seus projectes aposten per la innova-

ció, el futur i la singularitat, convertint en 

arquitectura tot allò que són capaços di-

maginar. n 

La proposta neix 
en el marc de la 
Capitalitat Mundial de 
l’Arquitectura UIA-
Unesco de Barcelona,   
en un exercici de 
reflexió i debat 
sobre l’arquitectura 
i l’urbanisme per fer 
front a reptes socials, 
polítics i climàtics del 
futur

L’Arbre Colon-itzador, un 
símbol de l’obertura del port 
cap a la ciutat a partir de 
transformar el monument 
a Colom del Port Vell en 
un gran arbre que sigui 
el símbol d’accés des de 
les Rambles a un nou parc 
imaginari, el Parc Blau
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Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, la 

Comunitat Portuària de Barcelona ha organitzat una acció voluntària de 

conservació de la pineda de Can Camins, al municipi del Prat, on s’han 

ampliat les instal.lacions portuàries. L’acció ha consistit en la retirada 

de la vegetació exòtica invasora, contribuint d’aquesta manera a la 

preservació i conservació de l’espai natural del delta del Llobregat.

Iberia-Tramer, Marina Barcelona’92, Mari-

na Port Vell, Portcemen, TEPSA, TMA, Tra-

debe Port Services, COSCO Shipping i Vo-

pak Terquimsa.

La iniciativa, coordinada i dirigida pels 

tècnics del Consorci per a la Protecció i la 

Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llo-

bregat, ha consistit en la retirada, i posterior 

eliminació en planta de compostatge, de la 

vegetació herbàcia exòtica que conviu amb 

la vegetació autòctona en el sotabosc de 

la pineda de Can Camins. Aquest espai té 

Ac
ci

ó 
a 

CA
N 

CA
M

IN
S

Un total de 20 empreses, algunes de les 

quals distingides amb la certificació EMAS 

i altres amb l’ISO 14001, així com l’Autori-

tat Portuària de Barcelona, s’han adherit 

a aquesta iniciativa, que ha estat impul-

sada pel grup de treball de Medi Ambi-

ent del Consell Rector de la Comunitat 

Portuària. Les empreses adherides son: 

APM Terminals Barcelona, Autotermi-

nal, Bunge, Cargill, CILSA , Exolum, Decal, 

Tradebe  Port  Barcelona (Ecoimsa), Ena-

gás, Ergransa, Hutchison  Ports  BEST, ICL 

La Comunitat Portuària protagonitza 
una acció de conservació dels Espais 
Naturals del Delta del Llobregat
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Vint empreses s’han 
adherit a la jornada de 
voluntariat, impulsada 
pel grup de treball 
de Medi Ambient del 
Consell Rector de la 
Comunitat Portuària 
de Barcelona

L’acció ha consistit en 
la retirada, i posterior 
eliminació en planta 
de compostatge, de 
la vegetació herbàcia 
exòtica que conviu amb 
la vegetació autòctona 
en el sotabosc de la 
pineda de Can Camins

un alt valor ambiental perquè és una de les 

últimes pinedes litorals sobre dunes amb 

bon estat de conservació que queden a Ca-

talunya. L’acció pretén contribuir a la con-

servació d’aquest hàbitat tan valuós i ric en 

biodiversitat integrat en els Espais Naturals 

del Delta del Llobregat i catalogat d’interès 

comunitari prioritari per la Unió Europea.

Segon any d’accions compartides
Aquest és el segon any que es realitza una 

acció compartida entre les diferents orga-

nitzacions de la Comunitat Portuària i de-

mostra la vocació de continuïtat d’aquesta 

celebració del Dia Mundial del Medi Ambi-

ent. L’any passat es van realitzar diverses 

accions simultànies de sensibilització adre-

çades als treballadors de les empreses del 

grup de treball de Medi Ambient del Con-

sell Rector de la Comunitat Portuària.

Aquesta celebració del Dia Mundial del 

Medi Ambient posa de manifest, segons 

comunica el Port de Barcelona, que tant 

l’autoritat portuaria com la seva Comuni-

tat estan fent una aposta ferma en el camí 

cap a la sostenibilitat ambiental, “una ac-

ció en la qual és imprescindible la implica-

ció de totes les empreses i operadors que 

desenvolupen la seva activitat dintre del 

recinte portuari”, ha explicat el president 

del  Port  de Barcelona, Damià Calvet. El 

comportament ambiental del Port de Bar-

celona ha de sustentar-se en el “compro-

mís i participació de totes les persones i les 

empreses que desenvolupen la seva activi-

tat en el recinte portuari. Només d’aques-

ta manera serem capaços d’aconseguir el 

repte de la neutralitat en carboni i, alhora, 

de millorar la nostra petjada ecològica”, ha 

dit Calvet. n Treballadors de 20 empreses 
de la Comunitat Portuària 
han participat en la iniciativa
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El Port de Barcelona ha acollit la primera 

prova pilot d’un autobús autònom a la 

ciutat durant 4 setmanes en vials oberts 

al públic dins del territori portuari. El projec-

te pilot ha estat implementat per l’empresa 

Pendel Mobility, spinoff de Bax & Company, 

en col·laboració estreta amb els responsa-

bles d’Innovació del Port de Barcelona, i ha 

comptat amb la companyia francesa Easy-

Mile com a proveïdora de tecnologia

La ruta, que té una llargada d’1,9 km en-

tre l’aparcament situat al moll Sant Bertran 

i el World Trade Center Barcelona, passa 

Primer autobús autònom 
metropolità al Port de Barcelona
Calvet: “Aquest projecte demostra la voluntat d’esdevenir  
un sandbox o espai de proves per a projectes innovadors  
en l’àmbit logístic-portuari”

testar aquest tipus de vehicle. Encara que 

l’autobús funciona de manera autònoma, 

un operador de seguretat ha estat sempre 

present a bord durant la prova pilot per in-

teraccionar amb els passatgers i prendre el 

control en cas d’emergència. 

El president del  Port  de Barcelona ha 

manifestat que “la prova pilot s’emmarca 

en el Pla d’Innovació del  Port, que preveu 

que la infraestructura esdevingui el sand-

box, o camp de proves, per a projectes que 

incorporin solucions disruptives als reptes 

que planteja l’ecosistema logístic-portua-

ri. El cas de l’autobús autònom és especi-

alment rellevant per a nosaltres perquè 

connecta un dels sis àmbits d’actuació del 

model Smart Port -la mobilitat de persones 

i mercaderies- amb un projecte tecnològic 

de mobilitat elèctrica i autònoma”.

Sebastiaan van Herk, Sebastiaan van 

Herk, de Bax & Company, ha explicat que 

“aquest projecte, que es fa realitat després 

d’un any de preparació, permetrà verificar 

el model empresarial de Pendel Mobility 

i facilitarà el desplegament de la pròxima 

generació de vehicles autònoms a Espanya, 

Europa i més enllà”. També ha valorat espe-

cialment la tasca realitzada conjuntament 

pel Port  i Pendel a l’hora d’abordar els pro-

cessos i la complexitat de desplegar un ve-

hicle autònom per primer cop i que inclou 

reptes com les autoritzacions legals o la 

planificació financera i operativa, entre al-

tres. “Ara estem desitjant observar i analitzar 

com els passatgers reaccionen a la tecnolo-

gia. Esperem poder seguir col·laborant amb 

el Port de Barcelona per a continuar provant 

i desplegant aquesta tecnologia en el futur”, 

ha afegit el responsable de Bax & Company.

per una àrea freqüentada per tot tipus de 

vehicles que inclou, a més de les dues pa-

rades, quatre semàfors i dues rotondes i 

interseccions sense prioritat. A diferència 

d’altres pilots, aquest recorregut permet 

la interacció amb altres tipus de transport, 

des de camions pesats fins als vianants i ci-

clistes, oferint un entorn realista en el qual 
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Incentius a les inversions 
ambientals que facilitin  
la transició energética  
al Port de Barcelona

Les bonificacions ambientals de l’exercici 2023 posen el focus en 

l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables, la mobilitat soste-

nible, les illes energètiques i les infraestructures d’OPS

Set terminals han presentat nous projectes ambientals, per 

aquest any i els següents, els quals superen els dos milions d’euros 

d’inversió

El Port de Barcelona ha establert per atorgar bonificacions per 

bones pràctiques ambientals durant l’exercici 2023, i que tenen 

l’objectiu d’impulsar projectes d’eficiència energètica i de transi-

ció cap a un  port  més sostenible. El  Port  fa anys que potencia la 

implantació de solucions sostenibles mitjançant les bonificacions 

ambientals, incloses en l’actual Llei de Ports i Marina Mercant i que 

es desenvolupen mitjançant convenis signats entre l’administració 

portuària i les empreses portuàries.

Els criteris d’inversió que han seguit les empreses que han optat a 

una bonificació per bones pràctiques ambientals durant l’any 2023 són:

-Accions d’estalvi i eficiència energètica (incorporació de maquinà-

ria i equips més eficients i de baix consum i que representin un 

estalvi superior al 10%).

-Implantació d’energies renovables (instal·lació de plaques fotovol-

taiques, sistemes d’emmagatzematge elèctric, etc.)

-Comunitats energètiques (aprofitament compartit d’energia reno-

vable generada per dues o més instal·lacions, sensorització de la 

xarxa elèctrica, etc.)

 -Mobilitat sostenible  (incorporació de maquinària i vehicles que 

siguin zero emissions i vehicles híbrids, punts de recàrrega elèc-

trica i d’hidrogen, etc.)

-Infraestructura d’OPS  (construcció i desenvolupament de les in-

fraestructures d’OPS-Onshore Power Supply, necessàries per-

què els vaixells es connectin a la xarxa elèctrica quan estan atra-

cats a port).

Per poder obtenir la bonificació ambiental, el Port de Barcelona 

ha establert que les empreses hauran de realitzar unes inversions 

en els projectes presentats que van entre el 100 i el 200% de l’import 

bonificat. Pel que fa al compliment dels convenis signats abans del 

2022, deu empreses els han executat i han obtingut la bonificació 

per bones pràctiques ambientals, amb un import total l’any 2021 de 

quasi 1 milió d’euros. Aquest any 2022 s’han signat set nous conve-

nis, amb una previsió d’inversió de més de dos milions d’euros en 

nous projectes ambientals. n 

Per la seva part, Mercè Rius, directo-

ra general de Transports i Mobilitat de la 

Generalitat ha valorat “molt positivament 

aquest tipus d’innovació, que no es fa en un 

entorn restringit i, per tant, és el pas pre-

vi per tenir vehicles autònoms elèctrics en 

circulació”.

Projecte Ride-to-Autonomy
El projecte pilot del Port de Barcelona for-

ma part del projecte de la Unió Europea 

Ride-to Autonomy (R2A), que té l’objectiu 

de demostrar que és possible la integració 

de les llançadores autònomes en el sistema 

de transport de les ciutats. El projecte R2A 

s’està desenvolupant en deu ciutats de la 

UE: Differdange (LU), Charleroi (BE), Aveiro 

(PT), Barcelona (ES), Inverness (UK), Trikala 

(GR), Tartu (EE), Reggio Emilia (IT), Tampere 

(FI), i Vianden (LU).

Els deu projectes pilot permeten testar 

el funcionament de l’autobús autònom en 

diferents territoris i situacions amb l’objec-

tiu de proporcionar directrius perquè altres 

ciutats puguin aplicar aquesta tecnologia. 

El projecte analitza el funcionament del 

sistema, des d’aspectes com la seguretat i 

l’impacte ambiental, així com la seva inte-

gració multimodal en la xarxa de transport. 

També s’estudia la resposta individual i pú-

blica, així com el potencial socioeconòmic 

dels serveis. R2A ajuda a desenvolupar nous 

conceptes de mobilitat per als passatgers 

que condueixin a un transport més saluda-

ble, segur, accessible, sostenible, rendible i 

que doni resposta a la demanda. n 
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A la tardor se sabrà si s’otorgaràn una mica més de 8,2 milions d’euros dels fons Next 

Generation de la Unió Europea a la candidatura conjunta del Consorci de Turisme i 

el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els ajuntaments de Castelldefels, el Prat de 

Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. Uns diners per fomentar dotze 

projectes en quatre apartats: la transició verda i sostenible amb relleu del Parc Agrari; 

l’eficiència energética per potenciar una xarxa de mobilitat sostenible; la transició digital 

per competir com a destinació internacional, i l’eix de competitivitat en el marc del 

mercat turístic. 

El 30 de maig es va presentar aquesta 

candidatura en forma de Pla de Sostenibili-

tat Turística del Delta del Llobregat, un pro-

jecte “transformador i sostenible que té com 

a repte principal millorar el capital natural 

del sistema turístic i la seva adaptació al 

canvi climàtic”, segons explica Eva Martínez, 

presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa 

de Vallirana. Els regidors de turisme de les 12
 p
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Cinc poblacions del Delta aspiren 
a rebre 8,2 milions d’Europa per 
potenciar un turisme més sostenible

Serà després d’una temporada d’estiu post-

pandèmica que apunta que recuperarà els 

visitants de 2019 o encara més, doncs els 

índex d’ocupació hotelera al Delta durant la 

Setmana Santa d’enguany van ser del 85%, 

desprès d’unes minses ocupacions del 32,4% 

l’any 2020, la meitat d’ocupació respecte 

anys anteriors, i d’un 37,7% d’ocupació l’any 

2021.

Els responsables de turisme del Delta. D’esquerra a dreta: Jordi Tort (Gavà), 
Carme Gimeno (Viladecans), Elisabet Latorre (Sant Boi), Gemma Rodríguez 
(consellera comarcal de Turisme), Eva Martínez, presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Eva López (Castelldefels) i Marina García (El Prat)
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Fins a la tardor 
de 2022 no se 
sabrà si guanya la 
candidatura conjunta 
de Castelldefels, 
El Prat, Gavà, 
Viladecans, Sant Boi 
i el Consell Comarcal 
a la convocatoria 
extraordinaria de 
Plans de Sostenibilitat 
en Destinacions 2022

cinc poblacions confíen en la força d’aques-

ta candidatura conjunta per millorar l’oferta 

turística del Delta, un tresor natural, cultural 

i d’oci i gastronomía i també per oferir la co-

marca com una destinació per “desconges-

tionar” la massificació de visitants de Bar-

celona, ciutat que va rebre l’any 2019 dotze 

milions de turistes. 

A l’espera del repartiment 
El Govern Espanyol ha posat en marxa el 

“Plan de recuperación, transformación y 

resiliencia”, instrument fonamental pel 

desenvolupament dels fons europeus de re-

cuperació Next Generation EU, i que marca 

el full de ruta a seguir per a la modernitza-

ció de l’economia espanyola, la recuperació 

del creixement econòmic i la creació d’ocu-

pació, després de la crisi de la Covid-19. En 

el marc d’aquest pla, ha sortit la convoca-

tòria extraordinària d’ajudes de “Planes de 

sostenibilidad turística en destinos (PSTD)” 

pel finançament de projectes destinats a la 

transformació dels destins turístics i la seva 

orientació cap a la sostenibilitat, on s’ha pre-

sentat la candidatura de la zona Delta.

PSDT del Delta del Llobregat, 12 accions 

per millorar el capital natural del sistema 

turístic i la seva adaptació al canvi climà-

tic. 12 accions per a assegurar el futur d’un 

turisme sostenible al Delta del Llobregat: 

8.260.516,70 € 

Un tresor natural
Es tracta d’un territori que comprèn dos 

parcs naturals; els Espais Naturals del Del-

ta del Llobregat i el Parc Natural del Garraf, 

els espais agrícoles del Parc Agrari del Baix 

Llobregat, les platges, una important ofer-

ta cultural, esportiva i d’oci, gastronòmica i 

d’allotjaments, incloent l’aeroport del Prat 

en el seu territori. És alhora una de les zones 

més urbanitzades de la plana de Barcelona. 

En els municipis que conformen la realitat 

L’auditori del 
Consell Comarcal 

del Baix Llobregat 
ha estat el marc de 

la presentació del 
projecte europeu
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turística de la destinació Delta, resideixen 

331.599 persones, el 10,22% de la població de 

l’AMB, i ocupen el 18,2% de la superfície de 

l’AMB.

És una zona deltaica a tocar d’una zona 

urbana de més de 3,2 milions d’habitants. 

Un destí turístic subjecte a la pressió de la 

proximitat de grans borses de mercat resi-

dent i turístic i amenaçat pel canvi climàtic. 

Un pulmó verd i blau, i el rebost de produc-

tes agrícoles de qualitat de l’entorn metro-

polità, amb un pes important del sector tu-

rístic.

Activitat econòmica principal
L’activitat turística de la zona Delta repre-

senta un rellevant motor econòmic de la 

comarca i generador d’ocupació, el 39% de 

les empreses del Delta desenvolupen la seva 

activitat en el sector, empreses que s’han 

vist fortament impactades per la crisi de la 

COVID. Compta amb 690 allotjaments i més 

de 12.000 places, on gran part de l’oferta 

hotelera està especialitzada en el segment 

MICE (Meetings, Incentives, Conventions 

and Events) i els habitatges d’ús turístic 

s’han incrementat en els últims anys, conso-

lidant-se al seu torn com a destí urbà. El des-

tí Delta ofereix més de 1000 establiments 

de restauració, i una de les més destacades 

ofertes de turisme cultural, esportiva, d’oci, 

i de sol i platja, de la província de Barcelona

Amb un valor ecològic i paisatgístic únic, 

el delta del Llobregat es descriu com un 

mosaic de paisatges en el que els espais 

naturals destaquen pel seu valor ecològic 

i paisatgístic, i per la biodiversitat que s’hi 

troba. ZEPA amb més de 900 ha, pertanyent 

a la Xarxa Natura 2000, 500 ha son Reserva 

Natural Parcial, limita amb el Parc Natural 

del Garraf amb superfície dins dels termes 

municipals del delta. I un parc agrari de 

2,938 ha, on el sector primari segueix desen-

volupant la seva activitat. Una zona deltaica 

a tocar d’una zona urbana amb més de 3,2 

milions d’habitants. Un destí turístic sub-

jecte a la pressió de la proximitat de grans 

borses de mercat resident i turístic i amena-

çat pel canvi climàtic. Un pulmó verd i blau i 

el rebost de productes agrícoles de qualitat 

de l’AMB, amb un pes important del sector 

turístic.

Activitat afectada per la pandèmia
El turisme ha estat una de les principals acti-

vitats econòmiques de la Zona Delta i una de 

les més afectades per l’impacte de la pandè-

mia. El 39% de les empreses de la zona Delta 

desenvolupen la seva activitat en el sector 

turístic i han estat fortament impactades 

per la crisi de la COVID. Han resistit 12.112 

places d’allotjaments i 1.219 establiments de 

restauració, entre bars i restaurants.

Les previsisions d’aquesta temporada 

són molt bones, doncs a la Setmana San-

ta es va producir un 85% de l’ocupació ho-

telera en el Delta, quan l’any 2020 van ser 

826.262 pernoctacions, que representa una 

caiguda del 66% respecte anys anteriors, i 

1.255.741 de pernoctacions l’any 2021, una 

mica més pero en qualsevol cas, són xifres 

La proposta dels 
municipis del Delta, 
amb el vist i plau del 
Consell Comarcal i el 
Consorci de Turisme 
del Baix Llobregat, 
contempla 12 accions 
per asegurar el futur 
d’un turismo respetuós 
amb els atractius 
naturals
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que representen la meitat d’ocupació res-

pecte anys anteriors. En quan a ocupación 

laboral, l’any 2020 va ser només del 32,4% 

pel tancament del sector, i l’any 2021 va ser 

del 37,7% d’ocupació.

Pla amb objectius sostenibles i ODS
El Pla “12 accions per a millorar el capital na-

tural del sistema turístic i la seva adaptació 

al canvi climàtic. 12 accions per a assegurar 

el futur d’un turisme sostenible en el Delta 

del Llobregat” és un projecte cohesionat, en 

el qual les 12 actuacions tenen un resultat 

esperat directe sobre el destí que contribu-

eix a l’adaptació del mateix des del reconei-

xement i anàlisi de la seva situació actual i 

amb el ferm compromís dels municipis a 

assegurar el seu futur sostenible alineat 

amb els objectius de desenvolupament sos-

tenible de Nacions Unides, el Pla estratègic 

de Turisme de Catalunya i el Pla d’Actuació 

Comarcal del Consell Comarcal del Baix Llo-

bregat.

Adaptació al canvi climàtic
Amb un pressupost de 8.260.516,70 €, el 

Pla de Sostenibilitat Turística del Delta del 

Llobregat, inclou 12 accions per millorar el 

capital natural del sistema turístic i la seva 

adaptació al canvi climàtic, aquestes 12 ac-

cions estan agrupades en els quatre eixos 

programàtics establerts per l’Estratègia de 

Destins, -eix de transició verda i sostenible, 

eix d’eficiència energètica, eix de transició 

digital, i eix de competitivitat-, per a assegu-

rar el futur d’un turisme sostenible a la zona 

Delta del Baix Llobregat.

Millora del capital natural
Els principals objectius del PSTD del Delta 

del Llobregat són millorar el capital natural 

del sistema turístic i adaptació del destí i les 

seves infraestructures al canvi climàtic, la 

restauració i articulació turística de l’entorn 

deltaic, la implantació de mesures d’econo-

mia circular en el sector agroalimentari, la 

revaloració dels serveis ecosistèmics, la cre-

ació, millora i digitalització dels espais d’ús 

públic, la promoció de la mobilitat sosteni-

ble, la millora de l’accessibilitat i desenvolu-

pament de noves eines digitals, i la creació 

de nova oferta turística, potenciant els fluxos 

del litoral cap a l’interior.

12 accions agrupades en 4 eixos
Les principals actuacions presentades són: 

1) Eix de Transició Verda i Sostenible: 
- Aliança Canvi Climàtic del Delta. Desenvo-

lupament d’un pla d’educació i consci-

enciació sobre els efectes del canvi cli-

màtic i la necessitat de conservació de 

la biodiversitat amenaçada, adreçat a 

residents, excursionistes i turistes. Inclou 

el pla de conscienciació de regressió de 

platges i d’importància de l’ecosistema 

dunar.

- Turisme circular i sector agroalimentari del 

Delta. En concret es tracta de promoure 

la gastronomia a través de la xarxa de 

restaurants “Sabors de l’Horta”, enfortint 

el seu posicionament. Consisteix també 

en la consolidació d’una cadena de valor 

La temporada d’estiu 
al Baix Llobregat 
apunta que será 
histórica, ja que a la 
Setmana Santa es 
va registrar un 80% 
d’index d’ocupació 
de les més de 12.000 
places hoteleres 
només a les poblacions 
del Delta
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del turismo gastronòmic del Delta per 

a optimitzar la relació entre productors 

i residents, fomentant els circuits curts 

de venda pròxima a través d’un calenda-

ri de mercats i esdeveniments agrícoles 

coordinats.

- Posada en valor de serveis ecosistèmics 

del Parc Agrari del Baix Llobregat a tra-

vés de la gestió dels residus per a acon-

seguir un entorn amb millor qualitat 

paisatgística i ambiental. En aquesta ac-

tuació a més s’inclou un pla per a la inte-

gració de les cooperatives agràries en la 

destinació turística, adequant els punts 

de venda i accions de dinamització. Fi-

nalment, la implantació de tecnologies 

d’informació per a millorar la gestió de 

l’ús públic del Parc Agrari. 

- Delta destí MICE ZERO CO2, consisteix 

en un conjunt d’accions concretes per 

a la descarbonització del sector MICE 

(Meetings, Incentives, Conventions and 

Events) en el destí, enfocant tot el sector 

a aquest propòsit com a element dife-

renciador respecte a destins competi-

dors.

2) Eix d’eficiència energètica: 
- Xarxa de mobilitat sostenible. Una bateria 

de projectes que garantiran la connexió 

des del espai litoral al interior, actuacions 

que incideixen el la ruta turística Medi-

terrània i trams litorals de la ruta europea 

Eurovelo.

3) Eix de transició digital: 
- Sistema d’Intel·ligència Turística del Del-

ta SMART DELTA. És una continuïtat del 

projecte SMART MED que ha impulsat 

l’Àrea Metropolitana i completarà la in-

formació recollida per l’Observatori de 

Turisme del Baix Llobregat, amb indica-

dors BIG DATA que analitzaran el com-

portament del turista (despesa, durada, 

fluxos de mobilitat dels turistes i grau de 

satisfacció).

- Implantació d’una xarxa de comunicació 

digital exterior, amb un sistema de ges-

tió de continguts que permeti al Consor-

ci de Turisme del Baix Llobregat i a cada 

municipi publicar i administrar els con-

tinguts i informació pràctica adreçada 

als residents, excursionistes i turistes

4) Eix de competitivitat: Inclou el pla de 

posicionament i màrqueting de la zona 

Delta, gerència del Pla, accions facilita-

dores de transició del sector privat en els 

4 eixos i Web de transparència del pla. n 

Delta destí MICE ZERO 
CO2, consisteix en un 
conjunt d’accions per 
a la descarbonització 
del sector MICE 
(Meetings, Incentives, 
Conventions and 
Events) com a element 
diferenciador respecte 
a destins competidors

La gastronomia 
de proximitat és 
un dels atractius 
del nostre turisme 
sostenible
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Portes Obertes d’ 11.00 h a 18.00 h 

Portes Obertes i visita guiada d’ 11.30 h a 12.30 h  

Per a la visita guiada cal inscripció al web abrera.cat

+INFO

CALENDARI DE VISITES 2022
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Una imatge característica dels darrers dies ha estat veure infants, 
adolescents i joves pujar els autocars per marxar de colònies. Després de 
tant de temps de restriccions de mobilitat, difernts entitats, com Fundesplai 
i Fundació Pere Tarrés esperen unes xifres de participación similars de les 
d’abans de la pandèmia, en tant s’otorguen més beques que mai reforçant 
els seus programes per afavorir infants en situació de vulnerabilitat, 
enguany amb línies específiques de beques adreçades a infants de famílies 
refugiades d’Ucraïna. A Begues están gaudint de les seves colònies els 
infants del Centre Socioeducatiu del Raval. La roba de segona mà és ja 
tendència com a moda sostenible i “vintage”. Al Baix Llobregat té la seva seu 
Solidança, promotora de Roba Amiga.

SOLidari
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L’estiu és sinònim de lleure per als infants i els joves i, per això, les entitats adapten 

activitats lúdiques i educatives per tal que tinguin un espai de joc i socialització. Hi ha 

múltiples formes, des d’obrir patis d’escoles amb accés lliure i gratuït fins a participar 

en casals d’estiu, que si bé tenen un cost també ofereixen beques per a famílies amb 

dificultats econòmiques.

CA
SA

LS
 d

’e
st

iu
Cap infant sense vacances
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per ANA BASANTA Els casals es tornen 
“imprescindibles” 
per acollir els infants 
que es quedarien sols 
a casa o passarien 
moltes hores al carrer 
o, per contra, les 
famílies haurien de 
renunciar a feines que 
necesiten

Les activitats de 
lleure contribueixen 
de manera decisiva 
al desenvolupament 
emocional i 
competencial dels 
infants i privar-ne una 
part dels nens i nenes 
genera desigualtats 
socials

L’associació educativa Ítaca obre tots els 

dies de juliol i agost sis patis a l’Hospita-

let de Llobregat per tal que infants i joves 

puguin jugar i socialitzar durant l’estiu. La 

iniciativa es diu Estiu Enriquit i es fa de di-

lluns a diumenge de 16 a 21 hores als patis 

de les escoles Ramon i Cajal a Collblanc La 

Torrassa, Josep Maria Folch i Torres a Pubilla 

Cases, la Marina a Bellvitge, Pompeu Fabra 

a Santa Eulalia, Sant Josep El Pi a Centre i 

al Camp de Futbol Cruyff Court a la Florida.

Es tracta d’un projecte gratuït gestionat 

per Ítaca, que aporta dos dinamitzadors 

per centre, i subvencionat per l’Ajuntament 

amb fons europeus. Dues persones de l’en-

titat s’encarreguen a cada espai d’oferir ac-

tivitats educatives i participatives, i també 

s’organitzen obres de titelles, tallers de hip 

hop o espectacles de màgia.

“La idea és que siguin espais educatius 

i que ofereixin als infants i joves un espai 

segur de socialització en contextos on nor-

malment els infants fan molta vida al car-

rer sense figures referents adultes o a on 

no existeix una oferta lúdica gratuïta sufi-

cient”, explica Lídia González, subdirectora 

d’Ítaca.

Una complexa conciliació familiar
Des d’Ítaca també ofereixen casals des de 

l’última setmana de juny fins a la primera 

de setembre per a 1.000 participants durant 

tot l’estiu en les instal·lacions de l’entitat, a 

l’equipament Cinema Romero, a l’escola 

Màrius Torres i a l’Escola Ramon i Cajal. El 

Casal d’estiu ofereix atenció de 9 a 17 hores 

amb servei de menjador, un dia a la setma-

na de piscina i un dia de sortida.

També hi ha un Casal d’estiu de l’espai 

familiar, que és l’adaptació del que es fa du-
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gaudeixen de vacances, les seves famílies 

no s’ho poden permetre. Per aquest motiu 

l’oferta pedagògica i lúdica ha de ser el mi-

llor possible, per garantir benestar i dignitat 

a aquests infants”.

Capacitats artístiques i analítiques
D’altra banda, la Fundació Pere Tarrés fa 

diferents activitats d’estiu, com casals i co-

lònies. L’any passat es van apuntar gairebé 

800 infants als seus centres d’Esplugues, 

Sant Boi, Gavà, Castelldefels, Sant Just, Sant 

Feliu i Cornellà, i es preveu que aquest any 

les dades siguin molt semblants. Els casals 

no són gratuïts, però cada any s’obre una 

campanya de beques per ajudar les famí-

lies a finançar les activitats d’estiu. El 2020 

es van beneficiar 53 infants d’aquestes be-

ques, i el 2021 van augmentar fins a 81 nens 

i nenes.

Durant tot l’any, la Fundació Pere Tarrés 

gestiona quatre centres socioeducatius on 

cada tarda acompanyen infants de famí-

lies en situació de vulnerabilitat de mane-

ra totalment gratuïta. Es tracta del Centre 

Els menors 
potencien diverses 
capacitats: d’anàlisi, 
de comunicació, 
d’aprenentatge, de 
lideratge, artística, 
relacional i digital, 
que els seran molt 
útils per al seu futur 
professional i personal

Fundesplai ofereix 
diverses dinàmiques 
als seus centres 
d’Abrera, Begues, 
Castelldefels, Cervelló, 
Cornellà, El Prat, 
Esplugues, Gavà, Sant 
Andreu de la Barca, 
Sant Boi, Sant Feliu, 
Sant Joan Despí, Sant 
Vicenç dels Horts i 
Viladecans

A la seu de 
Fundesplai a El Prat 
es desenvolupa el 
projecte d’alimentació 
sostenible i saludable 
‘Menja. Actua. 
Impacta’, on combina 
una exposició amb 
jocs, tallers, reptes i 
enigmes per potenciar 
habilitats dels infants 
i joves en l’àmbit de 
l’alimentació

rant el curs i que se centra en nadons de 4 

mesos a 3 anys amb les seves famílies i que 

es fa de dilluns a dijous de 10 a 12:30 hores. 

Per a les famílies amb dificultats econòmi-

ques, als dos Casals hi ha un programa de 

beques amb diferents percentatges en fun-

ció de cada situació.

Per a González, l’estiu és “crucial” per fer 

aquestes activitats. “Ens trobem a un dels 

barris més densos d’Europa, on hi ha un alt 

percentatge de famílies en situacions de 

vulnerabilitat i a on existeix molta precari-

etat. Sovint, aquestes famílies troben feines 

justament durant aquesta època, la majo-

ria relacionades amb l’hosteleria i el turis-

me, i a la vegada és justament quan no hi 

ha escoles i, per tant, es fa molt complexa la 

conciliació familiar”.

D’aquesta manera, els casals es tornen 

“imprescindibles” per acollir els infants en 

un espai educatiu i lúdic i que, d’una altra 

manera, es quedarien sols a casa o passa-

rien moltes hores al carrer o, per contra, 

les famílies haurien de renunciar a feines 

que necessiten. “Molts d’aquests infants no 
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d’Esplai Infantil i Juvenil Gavina (Cornellà), 

l’Espai Infantil i Familiar La Semilla de Trigo 

(Sant Boi), el Centre Diari Sant Josep (Sant 

Vicenç dels Horts) i el Centre Socioeduca-

tiu SaóPrat (El Prat). Durant el curs escolar 

2021- 22 hi han participat uns 400 menors.

La Fundació ha elaborat un estudi sobre 

‘Com el lleure contribueix a les 7 compe-

tències educatives per al desenvolupament 

professional, social i personal d’infants i jo-

ves, en un entorn complex’. L’informe desta-

ca que les activitats de lleure contribueixen 

de manera decisiva al desenvolupament 

emocional i competencial dels infants, per 

la qual cosa, privar-ne una part dels nens i 

nenes genera desigualtats socials. Així, amb 

aquestes iniciatives, els i les menors poten-

cien diverses capacitats: d’anàlisi, de comu-

nicació, d’aprenentatge, de lideratge, artís-

tica, relacional i digital, que els seran molt 

útils per al seu futur professional i personal.

Voluntat transformadora
També la Federació Catalana de l’Esplai 

(Fundesplai) ofereix diverses dinàmiques 

als seus centres d’Abrera, Begues, Castell-

defels, Cervelló, Cornellà, El Prat, Esplugues, 

Gavà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, 

Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Vicenç 

dels Horts i Viladecans. La majoria de les 

entitats fan casals, campaments i colònies 

durant l’estiu, que si bé tenen un cost tam-

bé ofereixen beques per a infants de famí-

lies en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu de Fundesplai és educar els 

infants i joves, enfortir les activitats de lleu-

re i el tercer sector, millorar el medi ambi-

ent i promoure la inclusió social, sempre 

amb voluntat transformadora. L’estiu és un 

dels moments estrella del lleure educatiu 

i, per això, l’entitat mira d’adaptar-se a tots 

els gustos i butxaques.

Com a activitat concreta a mitjà termini, 

a la seu del Prat, es desenvolupa el projecte 

d’alimentació sostenible i saludable ‘Menja. 

Actua. Impacta’, on combina una exposi-

ció amb jocs, tallers, reptes i enigmes per 

potenciar habilitats dels infants i joves en 

l’àmbit de l’alimentació. Les visites s’adap-

ten a famílies, escoles i grups de joves. n 

L’associació educativa 
Ítaca obre tots els 
dies de juliol i agost 
sis patis d’escoles 
a l’Hospitalet de 
Llobregat per tal que 
infants i joves puguin 
jugar i socialitzar en 
una iniciativa que es 
diu Estiu Enriquit

Des d’Ítaca també 
ofereixen casals fins a 
la primera de setembre 
per a 1.000 infants 
en les instal·lacions 
de l’entitat, a 
l’equipament Cinema 
Romero, a l’escola 
Màrius Torres i a 
l’Escola Ramon i Cajal

La Fundació Pere 
Tarrés gestiona 
centres socioeducatius 
on cada tarda 
acompanyen infants 
de famílies en situació 
de vulnerabilitat de 
manera totalment 
gratuïta. Es tracta del 
Centre d’Esplai Infantil 
i Juvenil Gavina 
(Cornellà), l’Espai 
Infantil i Familiar 
La Semilla de Trigo 
(Sant Boi), el Centre 
Diari Sant Josep (Sant 
Vicenç dels Horts) i el 
Centre Socioeducatiu 
SaóPrat (El Prat)
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per CLAUDIA SALINAS

Anar vestit és un privilegi que els humans hem adquirit amb el temps, 

però protegir el medi ambient ha esdevingut una prioritat per a tothom. 

Tot i que molts desvien la mirada a la contaminación dels automòbils i 

al plàstic, la moda no ha de passar desapercebuda. La indústria tèxtil és 

la segona més contaminant del planeta per darrere del petroli, i això és 

degut al consum en excés que fan les persones dins del sector.

RO
BA

 so
lid
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ia

L’ONG Oxfam explica que al voltant del 20% 

dels joves de la generació Z assegura que 

“una vegada apareixen amb un look a Ins-

tagram, no s’ho tornen a posar mai més”. 

Aquest decantament d’estar sempre a la 

darrera moda provoca que en els darrers 15 

anys la producció de roba s’hagi multiplicat 

per dos. “Comprem roba per sobre de les 

nostres possibilitats, i sobretot, i molt més 

greu i perillós, de les del Planeta”, confirma 

Joan Carles Montes, portaveu de la Funda-

ció Humana.

Personal derivat de serveis socials
Segons l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC), al 2021 s’han generat 165.933 tones 

de residus tèxtils a la comunitat autònoma 

i més d’un milió a tot el territori nacional. 

Davant d’aquesta emergència climàtica, 

moltes empreses han vist l’exigència de 

cercar solucions per reduir l’impacte de 

la indústria. Entre elles destaca Solidança, 

La roba de segona mà,  
de tendència a consolidar-se  
com a moda sostenible i “vintage”
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una entitat social sense ànim de lucre que 

no només preval l’ús de la roba de segona 

mà, sinó que a més promou la inserció la-

boral de persones en situació de vulnerabi-

litat social.

Després de 25 anys al mercat, l’empresa 

amb seu al Baix Llobregat ha aconseguit 

evitar 56.192 tones de CO2 durant el 2021 a 

través del programa Roba Amiga. Aquest 

es basa en fomentar l’economia circular a 

partir de la recuperació de roba que prové 

dels més de mil contenidors disponibles a 

la via pública catalana.

Reciclar, reutilitzar y reintroduir
Moltes vegades un no sap què fer amb la 

roba que ja no vol i la via ràpida que es pren 

és llençar-la. Aquesta mentalitat ha de can-

viar. Donar-la a Càritas o llançar-la dins un 

dels contenidors taronges de Roba Amiga 

que es troben per la ciutat ha de conver-

tir-se en la primera opció per reduir l’im-

pacte mediambiental.

El grup Solidança s’encarrega de super-

visar que tota la roba recollida passa per un 

procés de selecció, classificació i distribució 

abans de posar-la un altre cop al mercat. 

Encara que principalment s’enfoquen al 

sector tèxtil, també gestionen els residus 

de voluminosos i d’aparells elèctrics i elec-

trònics (RAEE). Segons informen a la seva 

pàgina web, el darrer any han aconseguit 

recollir un total de 8.213 tones de residus, de 

les quals 6.803 tones són de textil, i han ge-

nerat 108 llocs de treball per a persones en 

situació de vulnerabilitat social.

De tota la roba que s’obté és evident 

que no tota va a la botiga. Alguna s’exporta, 

una altra va a reciclatge i la que no es pot 

“salvar” per les seves males condicions es 

La moda “vintage” de 
donar una segona vida 
a la roba usada creix 
perquè aposta per la 
sostenibilitat I ajuda a 
persones vulnerables 
amb associacions com 
Solidança, amb seu al 
Baix Llobregat

El programa Roba 
Amiga ha aconseguit 
evitar 56.192 tones de 
CO2 durant el 2021 
gràcies al foment de 
l’economia circular a 
partir de la recuperació 
de roba que prové dels 
més de mil contenidors 
disponibles a la via 
pública catalana

Els contenidors taronja es troben a les ciutats del Baix
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que s’han posat de moda. “Afortunadament, 

els prejudicis s’estan deixant enrere, especi-

alment entre la població jove. Ara, l’oferta 

de la roba de segona mà és una opció cada 

cop més valorada socialment principalment 

perquè contribueixen a la sostenibilitat a 

preus accessibles”, explica Montes.      

Guanyar diners a un preu sostenible
El creixement de la roba de segona mà ha 

provocat que s’estengui també a través del 

món digital. Són diverses les plataformes 

que s’han creat per vendre i comprar arti-

cles que ja no es fan servir. Entre elles des-

taquen Vinted i Wallapop, però a mesura 

que s’ha anat ampliant la comanda també 

s’hi han afegit botigues com la alemanya 

Zalando, que a la seva pàgina web disposa 

de l’opció compravenda d’articles utilitzats.

El portaveu d´Humana afirma que “grà-

cies a l´aparició d´aquestes plataformes de 

venda en línia ha augmentat la visibilitat del 

sector”. Segons les estadístiques de Thre-

dUp, companyia nord-americana especialit-

zada en la venda en línia de roba de segona 

llença. Andrea Membrado, responsable de 

comunicació de Solidança, sosté que “en-

cara que la roba estigui en mal estat és mi-

llor que ens arribi a nosaltres, ja que com a 

gestors de residus garantitzarem una bona 

gestió d’aquesta i una correcta traçabilitat”.

Del fenomen fast fashion a l’slow fashion
El concepte de moda ràpida, cada cop més 

conegut al món de la moda, ha resultat ser 

insostenible a llarg termini. Es tracta d’un 

model on es produeixen més productes de 

mala qualitat i la durada dels quals és míni-

ma I les condicions de les persones que tre-

ballen són precàries. L’excés de producció 

implica més contaminació i més mà d’obra 

barata, dos termes que fins ara no se’ls ha 

donat la importància que necessiten. 

Ara que la societat és més conscient del 

que genera la indústria tèxtil, ha sorgit el 

moviment de la “moda lenta”, que és tot el 

contrari. Donar una segona vida a la roba 

i millorar les condicions humanes dels tre-

balladors són els requisits del model que 

creix progressivament. Segons un informe 

realitzat per la companyia nord-americana 

ThredUp i GlobalData, la roba de segona 

mà duplicarà la mida actual del mercat fast 

fashion l’any 2030. “Hem de tornar a fa 30 

anys, quan tot es reutilitzava i li donàvem 

un nou ús”, afegeix Membrado.

La ropa vintage i les grans 
multinacionals 
L’augment de demanda cap a la roba soste-

nible també ho han notat les grans marques 

de moda. Moltes s’han adaptat a aquest mo-

viment: Nike ha llançat diferents col·leccions 

fetes amb materials reciclats, Timberland 

ofereix un descompte del 10% en futures 

compres per cada producte usat que es lliu-

ri i tota la col·lecció de 2020 de Puma està 

fabricada amb materials sostenibles.

Una altra tendència que creix és la roba 

vintage. Un tipus de col·lecció que ha ressor-

git entre altres coses pels seus preus eco-

nòmics. Humana, Flamingo Vintage Kilo o 

Urban Vintage són algunes de les botigues 

La indústria tèxtil 
és la segona més 
contaminant del 
planeta per darrere del 
petroli, i això és degut 
al consum en excés que 
fan les persones dins 
del sector

Ara que la societat 
és més conscient 
del que genera la 
indústria tèxtil, ha 
sorgit el moviment de 
la “moda lenta”, que 
dona una segona vida 
a la roba i millora les 
condicions humanes 
dels treballadors

Comerç de segona mà
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mà, el mercat de revenda està creixent 11 

vegades més ràpid que el comerç minorista. 

Això és perquè tant la generació Z com els 

millennials són els principals consumidors. 

Un 42% confirma haver comprat alguna ve-

gada una peça de segona mà, mentre que 

els adults per sobre dels 55 anys que han 

realizat aquesta acció, només arriben al 16%.

És sostenible perquè ja està fabricat
El canvi de mentalitat ha de començar ara. 

“Des de sempre els germans petits han he-

retat la roba dels seus germans o dels seus 

cosins grans, fins i tot les nostres mares 

els han donat als nostres veïns. En canvi, 

sempre hi ha hagut prejudicis respecte de 

la roba que venia d’un desconegut”, asse-

nyala Montes. Mentre que en el primer cas 

entén que és una acció ben vista, el segon 

assegura que està associat a escassetat de 

recursos i a “roba de pobre”. Uns esterotips 

que cal evitar perquè “en tots dos casos 

parlem de reutilització i d’economia circu-

lar”, confirma el portaveu d’Humana.

La realitat és que la població està cada 

cop més conscienciada del problema que 

es tem patint amb el canvi climàtic. Intro-

duir nous hàbits de consum com la moda 

“secondhand” és una de les solucions a les 

que s’ha arribat. Mentres que la Unió Euro-

pea va establir el setembre de 2015 els Objec-

tius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  

per a l’Agenda 2030, entre els quals desta-

quen la Producció i el Consum Responsible, 

en el lloc 12, i l’Acció pel clima, en el 13. 

Alguns països no han dubtat a contri-

buir a protegir el medi ambient amb noves 

iniciatives. França és un dels exemples ja 

que prohibirà la destrucció dels articles tèx-

tils no venuts a partir del 2023. Un altre cas i 

que ens queda més aprop és la nova aposta 

per a la prevenció de residus de Solidança 

amb el suport de l’ARC. Es tracta d’un por-

tal web amb el nom Cercle Zero que ofereix 

un ventall de tallers i activitats per sensibi-

litzar i conscienciar la ciutadania del medi 

ambient. Però com explica Brenda Chávez, 

periodista i autora del llibre El teu consum 

pot canviar el món, “la roba més sostenible 

és la que ja és a l’armari”. n 

L’aparició de 
plataformes de venda 
en línia ha augmentat 
la visibilitat del sector 
i el mercat de revenda 
està creixent 11 vegades 
més ràpid que el 
comerç minorista 
perquè la generació 
Z i els millennials fan 
tendència

“L’economia circular 
és la solució perquè 
no se’ns mengin els 
residus, doncs la peça 
més sostenible és la ja 
fabricada”, afirmen des 
de Solidança, on el 70% 
de treballadors són 
personas derivades de 
serveis socials

Humana, botiga a Barcelona 
de roba vintage
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Són els nostres famosos, artistes tots (fins i tot algú de la política) que 
destaquen en el show business i porten les seves arrels del Baix Llobregat o 
l’Hospitalet amb orgull. Després del pitjor de la pandèmia, aquest estiu 2022 
es presenta per a ells ple d’activitat: els cantants amb gires arreu d’Espanya i 
fins i tot del món; els actors amb rodatges de nou sense traves, etcètera. S’ha 
de reconèixer que el talent de tots els artistes i les celebritats de la nostre 
territori sobresurt una vegada més per davant d’altres comarques catalanes. 
Al finalitzar el repàs al que faran els nostres rostres coneguts aquest estiu, 
hem volgut interrogar als alcaldes i alcaldesses, però sense parlar de política, 
perquè exerceixin d’amBAIXadors o, com a mínim, d’influecers.

INFLUENcers
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Després del pitjor de la pandèmia, aquest estiu 2022 es presenta com 

un raig de sol enmig de tanta foscor. El talent de tots els artistes i les 

celebritats del Baix Llobregat i l’Hospitalet sobresurt una vegada més 

per davant d’altres comarques catalanes. Així doncs, aquests propers 

mesos es presenten plens d’actes culturals, esportius i de lleure, oferts 

pels famosos del nostre territori, amb l’única pretensió de reactivar 

el sector de l’entreteniment i tornar a oferir un ampli ventall de 

possibilitats per gaudir amb els nostres familiars o amics.

L’
ES

TI
U 

de
ls

 F
A

M
O

SO
S

Estiu de frenesí pels famosos nascuts 
o establerts a la comarca 
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per LARA BALLESTEROS

Si algú ha aconseguit portat el nom del 

Baix Llobregat al passeig de la fama, sense 

cap mena de dubte aquesta ha estat la Ro-

salía. La cantant de Sant Esteve Sesrovires 

no només va estrenar el seu nou disc Mo-

tomami el passat mes de març, sinó que 

també el va convertir en tot un emblema. 

Com ella mateixa va explicar a diverses en-

trevistes, ‘moto’ simbolitza la força i ‘mami’ 

la fragilitat. Una Motomami és, per tant, 

una dona forta i lluitadora, però que també 

té les seves inseguretats.

En aquest nou disc, molt diferent a El 

Mal Querer i a Los Ángeles, la Rosalía no ha 

dubtat a exprimir diferents estils musicals, 

des de boleros, trap, flamenc i fins o bur-

leria. A les 16 cançons que el constitueixen, 

la artista barreja drums agressius, efectes 

de veu, filtres i fins i tot un àudio de las seva 

àvia convertit en una melodia. Lluny de 

les crítiques que va rebre en un principi, la 

cantant ha definit aquest nou treball com 

un “collage” i ha esdevingut el primer de 

tots on parla d’ella mateixa, dels seus sen-

timents i de les seves pròpies experiències. 

Com no podia ser d’una altra manera l’ar-

tista estarà presentant Motomami en una 

nova gira mundial que passarà per España, 

els Estats Units, Canadà, Sud Amèrica i al-

gunes ciutats del centre de Europa. Con-

cretament, Rosalía trepitjarà el Palau Sant 

Jordi de Barcelona els dies 23 i 24 de juliol 

respectivament.

Per una altra banda, la intèrpret de Sa-

oko continua la seva relació amb el por-

to-riqueny Rauw Alejandro i fins i tot al-

guns mitjans han especulat que podrien 

estar preparant el seu casament. Tots dos 

cantants es van conèixer gràcies a la mú-

sica i a dia d’avui son una de les parelles 

més mediàtiques del moment. En quant a 

altres relaciones personals, la Rosalía no ha 

perdut el contacte amb grans celebritats 

nord-americanes i es una de les ambaixa-

dores principals de la marca Skims de la 

Kim Kardashian.

Chanel Terrero fa historia a Eurovisió
Un altre dels noms que també ha ressonat 

durant els darrers mesos ha estat el de ‘la 

mami’ o Channel Terrero. La cantant, cata-

lano-cubana i resident d’Olsessa de Mont-

serrat, va fer historia al festival d’Eurovisió al 

maig, obtenint la millor posició pel nostre 

país en 27 anys. Amb la seva cançó Slomo 

es va ficar al públic a la butxaca i va rebre 

el bronze a Torí, només per darrera d’Angla-

terra i Ucraïna. A banda de cantar, Terrero 

va oferir un show amb una coreografia ar-

riscada a càrrec de Kyle Hanagami, qui ja 

havia col·laborat abans amb artistes de la 

talla de Jennifer Lopez o Britney Spears. La 

vestimenta de Terrero també va ser molt 

comentada, ja que aquesta la va dissenyar 

Palomo Spain i portava incrustats 50.000 

cristalls d’Swarovski.

A la tornada del festival, l’intèrpret va po-

der gaudir d’unes merescudes vacances a 

Eivissa amb la seva parella i actualment ja 

es troba immersa en nous projectes. Entre 

ells, Chanel protagonitzarà el musical Ma-

linche del productor Nacho Cano, on inter-

pretarà a l’amant d’Hernán Cortés al llarg 

de la conquista d’Amèrica. La idea de l’obra, 

que porta gestant-se durant deu anys, veu-

rà la llum el proper 15 de setembre i oferirà Rosalia

Chanel Terrero
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als fanàtics de la cantant una nova oportu-

nitat per gaudir d’ella en directe. A més a 

més, l’artista ja ha assegurat que es troba 

ultimant els preparatius de vuit noves can-

çons que estrenarà pròximament. Com a 

curiositat, en una entrevista amb Pronto, va 

assegurar que li agradaria col·laborar amb 

Nathy Peluso.

En Morad es converteix en la veu del 
carrer... conflictiva
Qui tampoc ha parat quiet ha estat en Mo-

rad. L’artista, de tan sols 23 anys i ascendèn-

cia marroquí, ha viscut gran part de la seva 

vida al barri de La Florida de L’Hospitalet i 

poc a poc s’ha anat convertint en la veu del 

carrer, però amb molta conflictivitat. Amb 

les seves lletres, reivindica l’existència d’una 

part de la població marginal, parla sobre el 

racisme i explica les seves vivències més 

fosques. Algunes de les cançons que el van 

portar a la fama van ser Motorola, Normal o 

M.D.L.R (Mec de la Rue) i actualment enca-

ra segueix gaudint dels números generats 

amb Pelele. Fa poc va publicar Chandal, 

una altra cançó que ja s’està colant a les pri-

mers posicions de les llistes d’èxits i que va 

presentar a La Resistència d’en Broncano.

No obstant, les darreres setmanes, Mo-

rat també ha estat perseguit per l’ombra 

policial donat que, a principis de juny, va ser 

interceptat per la policia per conduir sense 

carnet de forma temerària, saltar-se un se-

màfor en vermell i no seguir les indicacions 

de la guàrdia urbana al indicar-li que parés. 

Sigui com sigui, a demés de comparèixer 

davant del jutge pròximament, en Morad 

haurà de compaginar la seva vida personal 

amb un nou tour de concerts que passarà 

pel nostre país, Portugal, Dinamarca, Reg-

ne Unit i Bèlgica aquest estiu.

Estopa, la Gira de Fuego dels germans 
de Cornellà
Al 1999 Estopa va aconseguir vendre més 

d’un milió i mig de copies del seu primer àl-

bum. Actualment els creadors de Tu Calorro 

o La raja de tu falda, encara segueixen as-

saborint l’èxit i compartint-lo amb els seus 

seguidors. En José i en David Muñoz, els 

germans integrants del grup, van créixer al 

barri de Sant Ildefons de Cornellà i porten 

ja més de 20 anys dedicant-se a la música. 

Gràcies a la seva essència rumbera i natura-

litat, han aconseguit enamorar a una gene-

ració sencera a través dels seus 10 àlbums 

d’estudi. Inclús compten amb un llibre, El 

libro de Estopa, escrit per Jordi Bianciotto, 

on s’expliquen totes les seves vivències. La 

més recent de les seves col·laboracions ha 

estat, ni més ni menys, que amb els mítics 

Fito y Fitipaldis al tema Camiseta de Rokan-

rol. “Quan ens ajuntem amb algú, agafem 

una mica els poders d’aquesta altra perso-

Morad

Love of Lesbian

Dues cares de la 
mateixa moneda: els 
veterans Estopa i el 
recentment afamat 
Morad, s’enfronten a 
una gira de concerts 
estiuenca que passarà 
per diverses ciutats del 
nostre país
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na”, va ser el que van assegurar els germans 

després de veure el resultat de la cançó.

Pel que fa la seva tornada als escenaris, 

la Gira Fuego —posposada des de 2020—,   

va començar a principis de març a Miami, 

Orlando i Nova Jersey i, actualment, se-

gueix per diverses ciutats del nostre país. 

En aquest tour, a demés dels temes més 

nous de la banda, en José i en David no han 

volgut perdre l’oportunitat de repassar tota 

la seva trajectòria discogràfica i demostrar 

que les llegendes mai moren.

Love of Lesbian, una banda de las que ja 
no queden
El mateix succeeix amb el grup Love of Les-

bian. Des de la tornada de la normalitat, la 

banda de San Vicenç de les Horts, ha estat 

més temps als escenaris que a casa seva. 

De fet, fins a finals de març van estar girant 

pels Estats Units, a ciutats com Los Ángeles, 

San Francisco o San Diego, i algunes zones 

d’Europa. A demés, a través de Youtube i de 

les diferents xarxes socials, van compartir 

un recopilatori de tres vídeos documentals 

on parlaven sobre com va ser la creació del 

seu darrer disc, Viaje hacia la nada, publicat 

a l’abril de 2021.”Aquests últims anys hem 

fet un viatge introspectiu”, asseguraven els 

seus integrants al primer capítol, després 

d’haver aconseguit entrar al top 100 oficial 

espanyol amb la distribució de 20.000 copi-

es d’aquest àlbum.

Ara mateix, el grup encapçalat per Santi 

Balmes, es troba en plena gira de festivals 

d’estiu, entre ells passarà per l’Antorchas 

Festival d’Albacete, el Cruïlla a Barcelona o 

el Cala Mijas a Málaga. La formació també 

tornarà a trepitjar la Puebla de Mèxic els 

dies 22 i 23 d’octubre, on compten amb un 

bon grapat de fanàtics que prometen ento-

nar totes les seves cançons.

L’Antonio Orozco, músic i pare de família
Nascut al municipi L’Hospitalet, l’Antonio 

Orozco és també portaveu del talent del 

Baix Llobregat. La seva carrera musical es 

va enlairar ara fa més de 30 anys, amb el 

seu primer grup Shibari al Restaurant Casa 

Juan al barri de la Florida, i la resta ja es his-

toria. Des de de la publicació del seu àlbum 

Aviónica, ara ja fa dos anys, l’artista vola 

més alt que mai i tot semblen ser bones 

noticies per a ell. De fet, fa tan sols uns me-

sos, amb 49 anys, va tornar a ser pare d’una 

nena, l’Antonella, que es porta 15 anys amb 

el seu germà Jan.

A part de gaudir de la seva paternitat, 

l’Orozco segueix completament immers en 

la seva música. Proba d’això és la recent re-

versió del seu senzill Entre sobras y sobras 

me faltas de la mà del cantant colombià Se-

bastián Yatra. Tots dos Coach de La Voz van 

decidir ajuntar-se en una col·laboració molt 

Estopa

Antonio Orozco

Love of Lesbian i 
l’Antonio Orozco, 
més arrelats als seus 
municipis que mai. Els 
de Sant Vicenç de les 
Horts i l’Hospitalet fa 
més de vint anys que 
es deixen la pell pels 
seus
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especial, on les seves veus empasten a la 

perfecció. Aquesta cançó i altres temes se-

ran els que cantarà a la seva gira nova gira 

que, com la de la resta dels seus companys 

d’indústria, posarà música i color a diversos 

punts del nostre país fins a finals d’any.

L’Aitana Ocaña, princesa del Pop
Una pel·lícula per Netflix, una sèrie de Dis-

ney + i una renovada gira de concerts. El 

fenomen de masses Aitana continua encès 

i amb un projecte artístic més encaminat 

que mai. La jove intèrpret d’11 Razones, de 

23 anys i nascuda a Sant Climent de Llo-

bregat, ha sabut utilitzar la tirada que li va 

oferir el format Operación Triunfo fa cinc 

anys i ha conquistat el cor de grans i petits. 

Gràcies a l’èxit dels seus singles i col·labo-

racions, l’actual Coach de La Voz Kids, té 

previst donar tot un espectacle a festivals 

i concerts amb la seva gira 11 Razones Más, 

que finalitzarà a Madrid al setembre. Tam-

poc ens podem perdre Mariposes, la seva 

última col·laboració amb Sangiovanni que, 

com molts altres dels seus temes, s’ha con-

vertit en un hit a Tik Tok. 

La nova ‘Princesa del pop’, com l’anome-

nen col·loquialment els mitjans de comu-

nicació, no només triomfa a la música: ho 

fa també a les nostres pantalles. La última 

és curiosament la primera sèrie original de 

Disney + España, on l’Aitana debutarà com 

actriu. Juntament amb la seva parella, en 

Miguel Bernardeau, l’artista interpreta a 

Candela, una noia que treballa en una em-

presa de logística mentre persegueix el seu 

somni de ser cantant. Una nit, d’imprevist, 

es topa amb dos individus que canviaran 

el rumb de la seva vida per complert: un 

executiu discogràfic i el seu antic company 

d’institut, en Diego (Miguel), qui somia 

amb ser boxejador professional.

Però no només això, sinó que l’Aitana 

també ha deixat entreveure els seus dots 

interpretatius a Tras la paret, una comèdia 

romàntica de Netflix dirigida per Patricia 

Font on la catalana fa d’una pianista que 

es prepara per una audició. Aquesta viu al 

costat d’un veí impertinent que reclamarà 

silenci per poder treballar tranquil. 

Alfred Garcia, el noi de cristall 
Parlant d’ex-triunfitos, els fans de l’Alfred 

Garcia encara es troben a l’expectativa de 

novetats. El creador de 1016, nascut al Prat 

de Llobregat, porta tota una vida dedi-

cant-se a la música i conscienciant al seu 

públic sobre diverses causes socials. Va 

estudiar Comunicació Audiovisual a la Uni-

versitat Internacional de Catalunya i, des 

de ben petit, va començar a tocar el trom-

bó, la guitarra, el teclat i la bateria. Sent 

només un adolescent es va presentar a La 

Voz, però no va córrer tanta sort com tres 

anys més tard a l’acadèmia més coneguda 

de la televisió.

Aitana Ocaña

Alfred Garcia

A l’espera de novetats 
de l’Alfred Garcia i 
pendents de tot el que 
la climentona estrena, 
tots dos artistes sortits 
d’Operación Triunfo 
afronten de manera 
molt diferent les seves 
carreres
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El seu primer disc, 1016, i la seva reedició, 

van ser la carta de presentació del seu pro-

jecte personal, just abans de retirar-se del 

focus mediàtic per un any. El va seguir la 

publicació del seu llibre de poemes al 2019, 

Otra luz, i més endavant, el noi que ens havia 

portat de la Terra fins a Mart, ens va sorpren-

dre amb un segon disc anomenat 1997.

No obstant, després d’un altre merescut 

descans i l’èxit de singles com Los Espabi-

lados, Praia Dos Moinhos o Toro de Cristal, 

aquest any només hem pogut saber de 

l’artista en ocasions puntuals. El vam poder 

veure a l’abril fotografiant-se amb en C. Tan-

gana al Palau Sant Jordi o al maig rebent el 

premi a Millor Artista de la mà de RAC105, 

entre altres. Tot i així, les seves aparicions pú-

bliques als darrers mesos han minvat i el seu 

públic reclama veure’l més sovint. Per sort 

per a ells, a entrevistes recents l’Alfred ha 

declarat que té la intenció de treure diversos 

àlbums abans de fer una nova gira, però que 

encara no pot assegurar res.

Nerea Rodríguez, la veu dolça de Gavà
La Nerea Rodríguez és tota una professio-

nal. Igual que l’Alfred i l’Aitana, la seva car-

rera va arrencar seriosament fa cinc anys, 

gràcies al mateix format televisiu. La seva 

primera publicació musical va ser Y ahora 

no al 2018, seguida de Tu segunda opción, 

el seu àlbum Diciembres i una gira conjun-

ta amb en Raoul Váquez i en Ricky Merino 

de la seva edició d’Operación Triunfo. Ella 

mateixa ha afirmat diverses vegades que 

la quarantena li va servir per reflexionar a 

nivell professional i que, després d’això, va 

tornar a engegar amb més força que mai. 

A més a més, fa uns mesos va tenir la opor-

tunitat de viatjar als Estats Units per com-

posar, buscar inspiració i aprendre anglès. 

Pel que fa al món de l’actuació, l’extriun-

fita és tota una veterana. De petita parti-

cipava a musicals i ara que és gran no ha 

volgut deixar-ho de banda. Després de la 

seva participació a Tu Cara Me Suena l’any 

passat, l’artista ha pogut alliberar una mica 

més l’agenda i centrar-se en el seu perso-

natge de Maria Casado a La Llamada, una 

obra de teatre musical creada per Javier 

Ambrossi i Javier Calvo. Així doncs, podrem 

veure actuar a la Nerea la majoria de dies 

de juny al Teatre Lara de Madrid i en algu-

nes ocasions puntuals a altres ciutats com 

La Granja de Sant Ildefonso el 13 d’agost.

Nil Moliner, una veritable bogeria
Qui, irònicament, també està lligat al feno-

men de masses Operación Triunfo és en Nil 

Moliner. El cantant, de 29 anys i provinent 

de Sant Feliu de Llobregat, va donar-se a 

conèixer al 2017, després de compondre la 

cançó Que nos sigan las luces, candidata a 

representar al nostre país a Eurovisió 2018, 

per l’Alfred Garcia. Més endavant, arrel de la 

repercussió generada degut a la seva apa-

Nerea Rodríguez

Nil Moliner

Tots dos artistes, la 
Nerea Rodríguez i en 
Nil Moliner, tenen una 
trajectòria impecable 
que els ha portat a 
gaudir del seu èxit 
actual
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rició estel·lar a la televisió i la seva amistat 

amb l’Alfred, en Nil va seguir ressonant més 

fort que mai, sobretot a Catalunya. Gràcies 

al seu ímpetu i esforç, el català va aconse-

guir publicar el seu primer disc Bailando en 

la batalla al 2020 i va col·laborar amb altres 

artistes de la talla de Dani Fernández, Álva-

ro de Luna o Danny Romero.

El 2022 tampoc li ha anat malament a 

l’artista. Aquest va començar amb el llan-

çament de la cançó Meneito amb Yera i La 

chispa amb Lérica al febrer, va continuar 

amb el tancament de la primera part de 

Nuestra Locura Tour a Barcelona i, abans de 

de que arribi l’estiu, en Nil ja ha pogut pre-

sentar la seva música a escenaris d’algunes 

ciutats de l’altra punta de l’Atlàntic com 

Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Bo-

gotà, Los Ángeles, Chile, Miami i Nova York. 

De cara als propers mesos, com per la ma-

joria d’artistes, comença la gira de festivals. 

Alguns d’ells, on tindrem l’ocasió d’acom-

panyar a en Nil prop de la nostra comarca, 

són el Tarragona Music Festival el 29 de ju-

liol, el Cerdanya Music Fest el 14 d’agost o el 

Porta Ferrada el 18 del mateix mes.

En Carlos Right i Ariadna Tortosa, l’esforç 
personificat
Per últim, dintre del món de la música, no 

podem oblidar-nos d’en Carlos Right i l’Ari-

adna Tortosa. Tot i no haver-ho tingut fàcil 

des de la seva sortida d’OT, els dos joves 

d’Esplugues de Llobregat i Sant Joan Despí 

respectivament, han continuat lluitat per 

no caure en l’oblit. Per la seva part, després 

del seu primer disc Atracción al 2019, en 

Carlos Right va oferir una gira de concerts 

pels seus seguidors a diferents sales de la 

península. Tot seguit va treure singles com 

Prisionero o Borrándote i, la seva cançó 

més recent, s’anomena Acuérdate i comp-

ta amb una melodia que recorda molt als 

sons que s’escoltaven als 2000.

En el cas de la primera expulsada de 

l’última edició, sembla ser que ens ha anat 

deixat engrunes de pa a Instagram del seu 

nou treball. Ja coneixíem Al Santo equi-

vocado, Tu Juego o Valeria, però amb la 

publicació de que pasa? l’Ariadna ens ha 

anunciat que només es tracta de l’apertu-

ra del disc. Si volem descobrir més detalls 

haurem d’estar pendents de les seves ac-

tualitzacions. 

En Tony Aguilar, la veu de la cultura 
musical
En Tony Aguilar, conegut periodista i locu-

tor, ha sabut transmetre tota la cultura mu-

sical gràcies a la seva veu. És natural de Cor-

nellà i porta molts anys dedicant-se al món 

de la radio i de la televisió. L’any 1991 va par-

lar per primera vegada a Radio Barcelona 

i ara, 30 anys més tard, la seva constància 

es reflexa en el seu èxit com a professional.

La veu principal de Los 40 té una voca-

ció indiscutible per la seva feina i, actual-

ment, és el presentador de Los 40 Global 

Show i altres programes de l’emissora on 

es repassen les llistes de cançons que més 

estan sonant al nostre país. Aquest mateix 

any, en Toni també ha estat el comenta-

rista oficial d’Eurovisió per a la televisió 

espanyola i ha seguit molt de prop tots els 

passos de Chanel durant la seva travessia 

a Torí.

Carlos Right

Ariadna Tortosa

Tot i no tenir la 
mateixa repercussió 
que els seus companys 
d’indústria, en Carlos 
Right i l’Ariadna 
Tortosa continuen 
perseguint els seus 
objectius
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A través de les seves xarxes socials, fa 

sempre promoció dels concerts organitzats 

per la seva radio o de festivals com Mar de 

Sons a Benicàssim o el Coca Cola Music Ex-

perience a Madrid on, com cada any, s’es-

pera que ell sigui el presentador. Després 

del Coca-Cola Music Experience Reloaded, 

celebrat al 2020 de manera virtual, i l’edició 

del 2021 encara marcada per la pandèmia, 

s’espera que aquesta vegada es superin to-

tes les expectatives. Alguns dels convidats 

més destacats son el grup italià Måneskin 

o la Lola Índigo.

Lo de Évole des de Santa Coloma de 
Cervelló
Jordi Évole, conegut expresentador de Sal-

vados i cara principal de Lo de Évole —tots 

dos programes de Producciones del Bar-

rio—, és també de Cornellà de Llobregat i 

resideix a Santa Coloma de Cervelló. El pe-

riodista va començar molt jove a una televi-

sió local de Viladecans i, actualment, comp-

ta amb una llarga trajectòria al darrere. A 

part de les seves sonades entrevistes, amb 

papa Francisco o amb Lionel Messi fa tres 

d’anys, el català ha sabut encarar perfecta-

ment aquesta nova temporada. Alguns dels 

protagonistes dels darrers programes han 

estat la seva companya de professió, Julia 

Otero; la cantant i guanyadora d’OT 2001 

Rosa López o el ja mencionat Morad.

Recentment Évole també s’ha llençat a 

crear la seva pròpia banda de música, Los 

Niños de Jesús, en homenatge al voca-

lista i líder de Jarabe de Palo, Pau Donés, 

que va morir de càncer fa dos anys i amb 

qui el presentador tenia molt bona relació 

d’amistat. En un vídeo penjat tant a Twitter 

com Instagram, el periodista i alguns mú-

sics interpreten Grita, una de les cançons 

més conegudes de la banda. De fet, l’any 

2020, Évole va publicar Eso que tu me das, 

un documental amb una entrevista exclu-

siva a Donés 15 dies abans de morir i que 

reiterava la connexió tan especial que tots 

dos tenien. 

Susi Caramelo, de l’Hospitalet a estrella 
de les catifes vermelles
Porta l’humor per bandera i és una de les 

revelacions televisives del moment. La Susi 

Caramelo o Susana Cabero Jaén, com es 

diu en realitat, és de L’Hospitalet de Llobre-

gat i es defineix a ella mateixa com a “pibo-

néxica”, és a dir, una persona que es creu 

Tony Aguilar

Jordi Évole

Susi Caramelo,

La televisió i la ràdio 
espanyola tenen veus 
destacades provinents 
del Baix Llobregat: 
Tony Aguilar, Jordi 
Évole y Susi Caramelo 
són tres dels principals 
portaveus mediàtics 
de la comarca, que ens 
entretenen gairebé 
diàriament
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més bona del que està. La catalana va co-

mençar provant sort al món de la comèdia 

amb un aplaudit stand up a Barcelona i, se-

guidament, es va mudar a Madrid per con-

tinuar fent bolos i professionalitzar-se. Des-

prés de més de 12 anys treballant darrere 

de les càmeres com a cambrera, guionista 

o animadora de públic, la seva fama va co-

mençar a pujar com l’espuma al 2019 amb 

els seus reportatges a Cero en historia i Las 

que faltaban de Movistar +. En aquest últim 

programa, presentat per Thais Villas, els 

espectadors van connectar facilment amb 

la catalana i, ràpidament, van començar a 

demanar més la seva participació. Gràcies 

a la seva manera de narrar esdeveniments i 

d’abordar als famosos als photocalls, la Susi 

Caramelo es va convertir en una cara molt 

coneguda a la televisió del nostre país. 

A dia d’avui,  després de recorre els Es-

tats Units amb el programa Susi Free, la cò-

mica de L’Hospitalet compta amb un altre 

espai, també a Movistar +, anomenat Rojo 

Caramelo, on continua fent els seus sonats 

reportatges a catifes vermelles, passarel-

les i altres esdeveniments culturals tant a 

nivell internacional com nacional. Alguns 

dels més recents han estat el Carnaval 

de Las Palmas, els Premis Goya 2022 o els 

Grammys.

Mercedes i Lorenzo Milà, la veu de 
l’experiència periodística
Sortits també de l’epicentre televisiu, tro-

bem als periodistes Mercedes i Lorenzo 

Milá. Tots dos germans són d’Esplugues de 

Llobregat i, curiosament, provenen d’una 

família aristòcrata, fills de José Luis Milá 

Sagnier, II compte de Montseny i de Mer-

cedes Mencos Bosch. Per via materna són 

nets dels marquesos d’Amparo i besnéts de 

Rómulo Bosch, alcalde de Barcelona i pro-

pietari del Parc del Tibidabo.

La Mercedes, de 71 anys, es coneguda 

per haver presentat 15 edicions de Gran 

Hermano, el programa de tele-realitat més 

vist de la nostra televisió. Igual que el seu 

germà, va estudiar periodisme i, més enda-

vant, va iniciar-se a la radio de la mà de Luis 

del Olmo, per finalment acabar treballant 

als estudis de Televisió Española. Altres 

programes en els que ha estat són Buenas 

noches o De jueves a jueves, a més a més 

d’haver col·laborat a cadenes com Antena 3, 

Cuatro i BeMad. No obstant, després d’una 

llarga trajectòria al volant de Gran Herma-

no i per culpa d’una depressió, al 2017 va 

acabar cedint el relleu a Jorge Javier Váz-

quez. No obstant això, la Mercedes porta el 

periodisme a les venes i, tot i aquest petit 

sotrac, actualment està totalment immer-

Mercedes Milà

Lorenzo Milà

Els germans Mercedes 
i Lorenzo Milà, tot i 
haver seguit camins 
diferents, són dos dels 
pilars fonamentals del 
periodisme actual al 
nostre país
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sa en el seu programa d’entrevistes Milà vs. 

Milà a Movistar +. Alguns dels convidats que 

ja em pogut conèixer han estat l’Ana Belén 

i en Victor Manuel, en Mario Vargas Llosa i 

Joan Manel Serrat.

Per la seva part, en Lorenzo Milá es va lli-

cenciar en Periodisme a l’Autònoma de Bar-

celona. La seva carrera es va enlairar quan 

va començar com a redactor i presentador 

a l’informatiu nocturn La 2 Noticies des 

de 1994 fins al 2003. El que va ser corres-

ponsal de RTVE a Washington i Roma i va 

passar a formar part de l`àrea de Sociedad 

de los Servicios Informativos de Televisión 

Española a finals de 2020, es troba actual-

ment al front de En Portada, un format que 

a va iniciar-se a la cadena al març, després 

d’haver-se emès per diversos anys a La 2. La 

seva principal missió està essent, com sem-

pre, abordar la informació des d’un punt de 

vista documental i objectiu. En Lorenzo, qui 

al llarg de la seva carrera ha cobert grans 

esdeveniments informatius com la inves-

tidura de Joe Biden o el 20 aniversari dels 

atemptats de l’11S, continua molt present a 

les nostres pantalles.

La Paula Vázquez celebra la vida
La presentadora Paula Vázquez va néixer a 

Ferrol (Galicia), però va venir de molt petita 

a viure a L’Hospitalet de Llobregat. Als seus 

47 anys ha estat la cara principal de progra-

mes destacats com El juego del euromillón, 

Pekin Express o Fama, ¡a bailar!. No obstant, 

la seva aparició més recent ha estat a Cele-

brity Bake Off de Prime Video, un concurs 

televisiu de cuina amb participants famo-

sos com l’Esperanza Aguirre, la Paula Gonu 

o la Soraya Arnelas. En aquesta primera 

temporada cuinada a España, la presenta-

dora va tenir l’oportunitat d’exercir com a 

directora d’orquestra juntament amb el seu 

company de professió Brays Efe.

En quant a la seva vida personal, fa poc 

que la Paula va estar visitant a la seva famí-

lia a L’Hospitalet i celebrant que el seu pare 

havia pogut superar un càncer de pulmó, 

una pneumònia i un trencament de vèr-

tebra, entre altres, durant la pandèmia. La 

presentadora tampoc descarta ser mare i 

assegura que a ella no li cal cap home per 

tenir un fill. Es per això pel que, segurament, 

fa uns anys va decidir congelar alguns òvuls 

per si arribava el dia en que li venia de gust 

tenir descendència. 

José Corbacho, l’home que porta la 
comèdia a l’ADN 
Una altra de les cares més sonades del món 

de l’espectacle i l’humor és la d’en José Cor-

Paula Vázquez

José Corbacho

La Paula Vázquez i el 
José Corbacho porten 
més anys a la televisió 
i als escenaris dels 
quals la nostra retina 
pot recordar. L’exjurat 
de ‘Tu sí que vales’ i la 
darrera presentadora 
de ‘Bake Off’ han 
deixat el llistó molt alt
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bacho, nascut al barri de Santa Eulàlia de 

L’Hospitalet fa 56 anys. Tot i que va estudi-

ar Ciències de la informació a la Autònoma 

de Barcelona, confessa que li va quedar 

pendent l’assignatura de televisió. Al món 

del teatre va començar a la companyia La 

Cubana i, a la petita pantalla, es va fer més 

conegut a nivell nacional gràcies a la seva 

participació a Homo Zaping d’Antena 3 

i com a jurat de Tu si que vales a diverses 

edicions. També va participar a Masterchef 

Celebrity 2, on finalment va guanyar el pira-

güista Saúl Cravioto. 

En quant al món del cinema, l’any 2005 

va rodar, juntament amb el seu amic Juan 

Cruz, la pel·lícula Tapas. Amb aquesta va 

rebre al Festival de Málaga la Biznaga d’Or 

al millor film. Corbacho també guanyar el 

Goya a millor director novell i, Elvira Mín-

guez, a la millor actriu de repartiment. El 

seu segon llargmetratge com a director va 

ser Cobardes, que es va estrenar al 2008.

Actualment, a demés d’estar viatjant pel 

nord d’Europa, en Corbacho també ha tin-

gut l’ocasió de presentar i dirigir la quarta 

edició de la Gala solidaria Espiritu Ribera de 

Ribera del Duero, amb l’objectiu de brin-

dar per l’aire que respirem i recaptar diners 

per la conservació del patrimoni natural en 

col·laboració amb WWF d’Espanya. A més 

a més, el passat abril va presentar al Palau 

de la Música Catalana el seu darrer espec-

tacle Love Love Love, acompanyat per Ra-

món Gener, artista i divulgador musical. 

En quant a l’àmbit personal, el còmic està 

molt agraït amb la vida ja que, després de 

dos anys de que la seva germana Yolanda li 

donés un ronyó, es troba perfectament sa.

Candela Peña, l’actriu que resisteix
De Gavà és l’actriu Candela Peña, conegu-

da pel seu paper a la sèrie El Hierro i per 

haver estat guardonada amb tres Premis 

Goya. Alguns dels seus papers més cone-

guts son a la película Te doy mis ojos (2003), 

que parla sobre la violència de gènere, o a 

Princesas (2005), amb la qual es va empor-

tar un Goya. De la seva infància a la nostra 

comarca, el seu pare regentava un bar ubi-

cat al costat del Cinema Maragall, on l’ac-

triu va passar gran part dels seus primer 

anys de vida. Tot seguit, fins als 17 anys, es 

va dedicar a la dansa però, finalment, es va 

decidir per la interpretació a l’Escola Nancy 

Truñón. Les seves primeres aparicions te-

levisives van ser a Sputnik de TV3 i a Días 

contados al cinema. La segona temporada 

de El Hierro, on Peña interpreta a la jutges-

sa Candela Montes, es va estrenar el passat 

2021 i també va ser tot un èxit de masses. 

Ara per ara l’actriu està de col·laborado-

ra al programa de La Resistencia d’en Bron-

cano, on fa petites intervencions explicant 

algunes de les seves vivències més entre-

tingudes del seu dia a dia. No obstant, fa 

poc va admetre a diverses entrevistes que 

Candela Peña

Lydia Bosch

Candela Peña: de tenir 
un paper protagonista 
a la sèrie Hierro a 
deixar anar la seva 
imaginació a una 
divertida secció a 
‘La Resistencia’ d’en 
Broncano
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no tot és tan fàcil com sembla al món de 

l’actuació i que s’havia trobat amb que nin-

gú volia produir la seva sèrie Puerto y cami-

no, una idea intimista protagonitzada per 

dones. A més a més, Peña també va deixar 

anar que sembla ser més difícil que les do-

nes majors de 40 interessin a l’audiència. 

Pel que respecta a futurs projectes, fa poc 

que l’actriu es va tallar el cabell, ho va pen-

jar a Instagram i va insinuar que es venia 

una nova etapa en la seva carrera.

Lydia Bosch, una cara molt sonada
La Lydia Bosch, nascuda a Barcelona però 

criada al Prat de Llobregat, és una conegu-

da actriu i presentadora de televisió que va 

saltar a la fama gràcies al concurs televisiu 

Un, dos, tres... responda otra vez, dirigit per 

Chicho Ibáñez. A partir d’aquell moment va 

anar adquirint popularitat i, més endavant, 

va poder protagonitzar algunes series i pel-

lícules com per exemple Médico de família, 

on interpretava a l’Alicia. 

Fa un parell d’anys li van diagnosticar un 

carcinoma basal a la cara, el qual per sort 

era de creixement lent i es va poder con-

trolar. Pel que fa a les seves últimes apari-

cions televisives, fins a principis d’aquest 

any l’hem pogut veure participant a Tu 

Cara me Suena, fent imitacions de Paulina 

Rubio, Mailyn Manson o Marisol a les diver-

ses gales. Lligat també amb la seva salut, fa 

poc que també va decidir tallar-se el cabell 

donat que, com declarava, se li va debilitar 

moltíssim a conseqüència del coronavirus i 

els alts nivells d’estrès.

L’Amparo Moreno dona vida als escenaris
L’Amparo Moreno és la veu de l’experiència. 

L’actriu va néixer al barri de La Torrassa de 

L’Hospitalet i ha treballat principalment al 

teatre, tot i que també ha fet cinema i te-

levisió. Actualment té 72 anys i és una gran 

abanderada de la seva ciutat, a la que men-

ciona cada vegada que pot. De fet, un dels 

films on va participar, Perros Callejeros de 

Jose Antonio de la Loma, va ser rodat en part 

a diferents barris d’aquesta ciutat, la segona 

més gran de Catalunya. La catalana es cone-

guda principalment per haver participat a 

series com Farmacia de guardia, El cor de la 

ciutat, Aída o Aquí no hay quien viva.

Al 2016 va tornar a la càrrega als escenaris 

amb Recurso de Amparo, un monòleg escrit 

per ella mateixa i que va estrenar al Jove Te-

atre Regina de Barcelona. Més endavant, al 

2018, va participar a la sèrie Cuerpo de élite 

d’Antena 3, com a col·laboradora especial.

Núria Espert, una personalitat prolífica 
interpretativa
Tota una vida dedicada als escenaris. La Nú-

ria Espert, de 86 anys i també de L’Hospita-

let, és un actriu de teatre, cinema i òpera 

i Premi Princesa d’Astúries al 2016, per ser 

una de les personalitats més rellevants i 

Amparo Moreno Núria Espert

La Lydia Bosch, 
L’Amparo Moreno u la 
Núria Espert porten 
tota una vida deixant-
se la pell a la seva 
professió i, tot i això, 
continuen treballant 
i perseguint els seus 
objectius professionals
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prolífiques del panorama interpretatiu. 

Actualment té 85 anys i, a finals de l’any 

2020, va poder tornar amb la seva gira de 

l’espectacle Romancero gitano— inspirada 

en la obra de Lorca— que va quedar inter-

rompuda degut a la pandèmia. En honor 

a la seva llarga trajectòria professional, Es-

pert compta amb una Sala Municipal amb 

el seu nom a Fuenlabrada.

Jordi Mollà, l’home de Hollywood
Potser el major assoliment de Mollà, a 

demés de la seva família, ha estat portar 

L’Hospitalet de Llobregat fins a Hollywood. 

L’actor i director de cine va estudiar a l’Ins-

titut del Teatre de Barcelona i va debutar a 

la gran pantalla al 1992 amb Jamón, Jamón. 

Altres títols coneguts on ha participat són 

Historias de Kronen o Blow, juntament amb 

Johnny Deep. A demés, l’actor ha estat no-

minat 5 vegades al Goya, tot i que encara 

no n’ha guanyat cap. També ha fet pel·lícu-

les en català, castellà, italià, francès i anglès. 

A part del món de l’actuació, Mollà és un 

reconegut escriptor i pintor. De fet, a l’any 

2019 va dissenyar 4 jaquetes exclusives per 

la marca Desigual i al gener d’aquest nou 

any va presentar Mask NFT, un projecte 

de diverses mascares amb dissenys pro-

pis. Més pròxim a l’actualitat, el darrer mes 

d’abril va pintar 65 toros de ferro perta-

nyents a Bodegas Osborne.

El polèmic Carlos Navarro, ‘El Yoyas’ 
Des de temps immemorables el món de 

la telerealitat ha estat un dels principals 

generadors de conflictes entre famosos i 

destapador de problemes personals. El cas 

d’en Carlos Navarro, alias ‘El Yoyas’, no po-

dia ser una excepció. El català va conèixer a 

la seva ex-dona Fayna Bethencourt a Gran 

Hermano 2 al 2001 i actualment està a la 

presó per maltractament cap a ella i cap els 

dos fills que tenen en comú. “Vaig arribar 

a normalitzar comportaments que no eren 

saludables: prohibicions, dir-me que hem 

vestís de determinada manera per anar a 

alguns llocs o com m’havia de comportar. 

Vaig normalitzar coses tòxiques”, va ser el 

que va assegurar Bethencourt a una entre-

vista amb la revista Semana fa uns anys.

Les informacions més recents sobre el 

cas expliquen que el passat maig el jutjat 

de lo Penal número 5 de Las Palmas va de-

negar la petició plantejada per la defensa 

de Navarro, que demanava substituir la 

condemna de cinc anys i nou mesos per 

189 dies de treballs comunitaris. 

Confiança cega amb en Mario Casas
De la part nord de la comarca, concreta-

ment d’Esparraguera, és una de les cele-

britats més cotitzades del nostre país. En 

Jordi Mollà

Carlos Navarro,  
‘El Yoyas’

Els dos vessants de 
l’Hospitalet: Jordi 
Mollà consolida als 
seus mèrits com a 
actor, pintor i escriptor, 
mentre que en Carlos 
Navarro, ‘El Yoyas’, 
continua complint 
condemna a la presó
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Mario Casas, tot i haver-se traslladat a Cata-

lunya quan només tenia 6 anys, està molt 

lligat a la nostra terra i guarda molt bon 

record d’aquesta. L’actor de pel·lícules com 

Palmeras en la Nieve, El fotógrafo de Maut-

hausen o la mítica A tres metros sobre el 

cielo, va fer batxillerat artístic a Martorell i, 

més endavant, va marxar a Madrid a l’Escola 

d’Art Dramàtic Cristina Rota. Algunes de les 

series destacades on ha participat han estat 

Sin miedo a soñar o Los Hombres de Paco.

L’any 2021, amb No mataràs, va guanyar 

el Goya a millor actor protagonista. A més 

a més, va tornar a la pantalla amb la sèrie 

de Netflix d’Oriol Paulo, El inocente, i va 

participar en la tornada de Los Hombres de 

Paco a Antena 3. Aquest 2022 el públic més 

fanàtic de l’actor es troba a l’espera de A ci-

egas, una pel·lícula ambientada en un món 

postapocalíptic produïda per Netflix on, per 

descomptat, Casas serà el protagonista.

Pau Garcia-Milà, un empresari 
revolucionari
Si haguéssim de posar cara a la intel·ligèn-

cia, segurament triaríem la d’en Pau Gar-

cia-Milà. De només 34 anys i d’Olessa de 

Montserrat, juntament amb en Marc Cercós 

és fundador d l’empresa eyeOS, pionera en 

el desenvolupament de cloud computer i 

que va ser comprada per Telefònica al 2014. 

Milà també és cofundador de Idafoster i 

Founderz. Aquesta última és una platafor-

ma enfocada a ensenyar a altres emprene-

dors a crear empreses des de cero.

L’empresari és també el professor més 

jove associat al màster Digital Bussiness 

d’ESSADE i coodirigeix el podcast El Futuro 

Era Mejor des de 2018. La seva veu i les se-

ves idees, a demés d’haver pogut ser escol-

tades en les seves col·laboracions a diverses 

ràdios de Catalunya, es poden descobrir a la 

seva afamada compta de Tik Tok, on comp-

ta amb més de 520.000 seguidors. Allà Milà 

parla sobre idees innovadores relacionades 

amb la tecnologia, però també sobre diver-

tides anècdotes que li han succeït gràcies 

a aquesta.

Agus Morales, les 5W essencials
Un altre emprenedor de la nostra comar-

ca és l’Agus Morales, periodista i escriptor 

del Prat de Llobregat i director de la revista 

5W. Aquesta publicació, que ha estat tra-

duïda a l’anglès, el català, l’italià i el polo-

nès es basa en la normativa de les cinc ves 

dobles en anglès: who, what, when, where i 

why (qui, què, quan, on i perquè). A demés 

de comptar amb col·laboradors espanyols, 

la publicació va ampliar la seva xarxa de 

contactes amb delegacions a Àfrica, Amè-

Pau Garcia-Milà

Agus Morales

Les 5W d’Agus Morales, 
l’emprenedoria d’en 
Pau García. Milà i la 
imparable escalada 
cinematogràfica 
d’en Mario Cases: 
les noves conquistes 
de la generació que 
encarrila la comarca
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rica, Àsia, Europa i Orient Mitjà, per poder 

explicar histories que passen al voltant del 

món. Amb 5W es pretén apropar als lectors 

al món del periodisme narratiu i indepen-

dent. Al tractar-se d’una societat limitada, 

tots els fundadors tenen la mateixa partici-

pació a l’empresa i formen part activa a la 

presa de decisions.

Paral·lelament, Morales també és autor 

de No som refugiats i El viejo periodismo, i 

va guanyar el premi Ortega y Gasset al 2019 

amb la crònica Los muertos que me habi-

tan, publicada a 5W. A demés, va ser cor-

responsal de l’Agencia EFE durant sis anys 

a l’Índia i al Pakistan i va treballar per a Mé-

dicos sin fronteras durant tres anys, seguint 

crisis humanitàries a l’Àfrica i a l’Orient Mit-

jà. Fa poc, Morales va publicar la seva no-

vel·la Ya no somos amigos i va guanyar el 

Premi Saliou Traoré de Periodisme amb el 

seu treball Una chabola al final de camino, 

també al seu propi mitjà.

Les escultures d’en Jaume Plensa
Jaume Plensa, de 66 anys i provinent de 

Sant Feliu de Llobregat, és artista i treballa 

al seu estudi. Quan era jove va acudir a l’Es-

cola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i 

va començar modelant ferro amb la tècnica 

de la fosa. Actualment és conegut per les 

seves escultures en forma de cap, moltes 

de les quals estan repartides al llarg de tot 

el globus terraqüi.

La seva producció artística es basa en 

la dimensió de l’home i en com interactua 

amb l’entorn. ”Jo crec que l’escultura és la 

relació del que és material amb el que no 

ho és, del que és visible i del que no ho és. 

Podria ser un exemple molt bonic d’escul-

tura quan intentes agafar aigua amb les 

mans i se t’escapa a través dels dits”, va ser 

el que va dir al documental sobre el seu tre-

ball, Can you hear me?, estrenat l’any pas-

sat i dirigit per Pedro Ballesteros.

De totes les seves obres, Echo és una de 

les més conegudes i es tracta d’un gegan-

tesc cap de nena de 13 metres d’alt que va 

ser exposat a Manhattan al 2011. L’estructu-

ra està inspirada en la Núria, la filla d’una 

amiga que té un restaurant xinés al costat 

del seu taller a Sant Feliu de Llobregat. 

Com a novetat, al maig d’aquest 2022, el 

seu conjunt d’escultures L’Escullera va que-

dar instal·lat a l’avinguda Via Júlia del dis-

tricte de Nou Barris, després d’haver estat 

col·locades de manera dispersa des de 1999 

a punts propers. Segons explica el diari El 

Periódico, la intenció principal del regidor 

Xavier Marcé al recol·locar aquestes estruc-

tures juntes va ser la de que “mantingues-

sin una interlocució entre elles”.

Ferran i Albert Adrià, l’elit de la 
gastronomia
Quan és moment de posar-se llepafils toca 

mencionar a l’Albert i en Ferran Adrià. Tots 

dos germans pertanyen a l’elit culinari i van 

començar a donar els seus primers passos 

a la cuina de L’Hospitalet de Llobregat, la 

seva ciutat natal. Tot i no ser actualment re-

Escultures de 
Jaume Plensa

Tres ànimes joves amb 
moltes idees a aportar: 
en Jaume Plensa i 
els germans Adrià 
continuen exportant 
al món la seva passió 
per l’escultura i 
la gastronomia 
respectivament
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sidents del municipi, segueixen visitant-lo 

usualment ja que els seus pares hi viuen.

Pel que fa a en Ferran, el gran dels ger-

mans va ser chef i coopropietari del cone-

gut restaurant El Bulli de Girona fins al 2011, 

quan va tancar. Ell va entrar-hi a treballar 

després de fer el servei militar a Cartagena 

i, més endavant, s’hi va unir l’Albert. El Bulli 

va acabar figurant com a millor restaurant 

del món per la revista britànica Restaurant 

i va obtenir el premi S. Pellegrino durant 

quatre anys consecutius.

L’any 2014 va néixer la Bulli Fundation, 

fundació sense ànim de lucre que consta 

de tres objectius: salvaguardar la historia de 

El Bulli, crear contingut de qualitat a l’abast 

de tothom, concretament dels experts culi-

naris, i compartir la seva experiència en in-

novació, administració i gestió de les pymes 

del sector de la restauració.

Actualment, a part de compaginar les se-

ves accions i xerrades amb Caixa Bank, Adrià 

segueix gestionant i divulgant la Bullipedia, 

una plataforma multimèdia que edita con-

tinguts sobre la restauració gastronòmica 

occidental dintre de la Bulli Fundation. En-

tre alguns dels coneixements que aporta, 

trobem publicacions sobre vins, cocteleria i 

historia de la gastronomia. A més a més, les 

obres per transformar El Bulli (Cala Montjoi, 

Roses) en un museu continuen i el cuiner i el 

seu equip preveuen que aquestes finalitzin 

a l’octubre o al novembre d’aquest any i que 

s’obrin les portes a l’estiu següent.

Com a curiositat el passat mes de març 

Adrià va llençar en col·laboració amb La Cai-

xa, una col·lecció NFT de 114 dibuixos que 

reflecteixen els seus grans triomfs de l’evo-

lució culinària. 

Pel que fa l’Albert Adrià, el chef que va 

guanyar la seva primera Michelin al 2011 per 

Tickets, acaba de reobrir Enigma, un res-

taurant que ja li està donant bastanta fei-

na i on s’enfronta ell sol com a empresari. 

El primer Enigma es va inaugurar al gener 

del 2017 i va haver de tancar al 2020 a causa 

de la pandèmia. Aquesta nova temporada, 

obre tots els dies de 13 a 16 i de 17 a 21h i té 

una capacitat per a 40 persones. 

En Lucas Mondelo s’instal·la al Japó
Lucas Mondelo, consolida ara la seva eta-

pa com a entrenador al Japó amb l’equip 

femení Toyota Antelopes, després d’haver 

estat acomiadat al passat estiu com a se-

leccionador espanyol femení de basquet 

per no classificar-se pel Mundial i caure a 

quarts de final als Jocs Olímpics de Tokio. 

En aquesta darrera etapa al nostre país, es 

va proclamar tri-campió continental al 2013, 

Ferran Adrià Albert Adrià

Del Baix Llobregat fins 
al Japó, Lucas Mondelo 
s’instal·la al país 
nipó per capitanejar 
a l’equip femení 
de bàsquet Toyota 
Antelopes, després 
de ser acomiadat de 
la selecció femenina 
espanyola
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2017 i 2019, subcampió mundial al 2014 i 

subcampió olímpic al 2016. 

L’any passat l’entrenador també va ser 

acusat d’abús psicològic per part de Mar-

ta Xargay, exjugadora espanyola, qui va dir 

que va patir bulímia a causa de la pressió de 

Mondelo i per Anna Cruz, qui va afegir que 

l’entrenador li havia fet la vida impossible. 

Pau i Marc Gasol, dos referents clau del 
basquet 
Els germans Pau i Marc Gasol, Santboians 

adoptius, ja que s’hi van traslladar a l’edat 

de sis anys, són dos famosos jugadors de 

basquet. Tots dos són els portaveus de Ga-

sol Foundation, destinada a reduir la obesi-

tat infantil a través de tres línies estratègi-

ques: educació, investigació i intervenció.

En el cas del primer, en Pau va ser el se-

gon jugador espanyol i el primer català de 

la historia fitxat per un equip de l’NBA. Amb 

2,15 metres d’alçada, ha guanyat diversos 

premis esportius com tres medalles olímpi-

ques a Pekín 2008, Londres 2012 i Río de Ja-

neiro 2016, però també va ser triat Català de 

l’Any 2001 pel diari El Periódico de Catalu-

nya i Premi Princep d’Astúries dels Esports 

juntament amb en Marc al 2015.

A principis de juliol, el doble campió de 

la NBA va rebre per part de Pere Aragonès 

la Creu de Jordi que atorga la Generalitat 

de Catalunya en un acte a la Sala Torres del 

Palau de la Generalitat. El mèrit reconegut, 

a demés de  la seva trajectòria com a pro-

fessional, va la seva labor social, que des de 

2003 el va convertir en ambaixador d’Uni-

cef. L’exjugador del FC Barcelona ha admès 

en varies ocasions que de no haver estat 

jugador de basquet, hagués volgut ser 

metge i que per aquest motiu, també ha 

treballat amb nens en situacions vulnera-

bles, hospitals pediàtrics o promovent una 

alimentació saludable a les escoles.

Pel que respecta al mitjà dels germans 

(l’Adrià Gasol és el més petit), en Marc Ga-

sol, el jugador del Bàsquet Girona, es troba 

lluitant per ascendir a la Lliga Endesa, des-

prés d’un molt bon paper a la Final Four.

Lucas Mondelo

Pau Gasol

Marc Gasol

Els germans Gasol 
segueixen molt 
compromesos amb 
l’esport i continuen 
proclamant els 
ideals de la Gasol 
Foundation, que pretén 
reduir l’obesitat infantil 
a través de diverses 
línies estratègiques
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Laia Sanz a tot gas
En el camí de la competició automobilística 

trobem a la Laia Sanz, pilot de rial, enduro i 

rally raid espanyola. La catalana ha estat 13 

vegades campiona del món de trial i cinc 

vegades campiona del món d’enduro. Es 

coneguda com La reina del desert  i té un 

llibre anomenat Qui té la voluntat té la for-

ça, on parla de la seva experiència al món 

del motor.

Sanz va aprendre a anar amb bicicleta a 

l’edat de 4 anys per la seva Corbera natal 

i va tenir el seu primer contacte amb una 

moto al mateix any. El seu germà gran, en 

Joan, també és un apassionat del motoci-

clisme. Al maig Sanz va participar a l’esde-

veniment La Ruta de la Sostenibilitat, jun-

tament amb en Carlos Sainz, on va parlar 

amb el Director del diari Marca sobre el nou 

camí de la competició automobilística i la 

sostenibilitat.

Manuel Campo Vidal, una vida dedicada 
a la política
En la política destaquem a Manuel Campo 

Vidal. Actualment té 71 anys i amb només 

9 va venir d’Osca a viure barri d’Almeda 

de Cornellà. Aquest veterà periodista, pre-

sentador de televisió, directiu de mitjans 

de comunicació, sociòleg i enginyer tècnic 

industrial, va cursar batxillerat a  L’Hospita-

let, ja que a la seva ciutat no hi havia insti-

tut. Després d’estudiar un any a París amb 

Manuel Castells, a l’Escola d’Alts Estudis en 

Ciències Socials, va començar la seva carre-

ra política al PSUC al 1974. Va representar 

a Cornellà i el Baix Llobregat a l’Assemblea 

de Catalunya fins a la seva dissolució. 

També va ser un dels organitzadors del 

míting de San Boi al 1976 i, 11 anys després 

al commemorar-se aquella manifestació a 

la Plaça de Catalunya, se li va encarregar la 

presentació del acte. A l’abril de 1976 va par-

ticipar en la constitució de l’Assemblea De-

mocràtica de Cornellà. Després de la dicta-

dura es va traslladar a Madrid per treballar a 

TVE, presentant telenotícies o a programes 

com Punto y aparte u Hora 25 a la Cadena 

Ser. Campo sempre s’ha mantingut molt 

lligat a la comarca del Baix Llobregat tot i 

la seva ocupada vida. Així ho ha demostrat 

a diverses conferencies, articles o presenta-

cions de llibres, on sempre té molt present 

a la ciutat.

José Montilla, molt arrelat a Sant Just 
Desvern
José Montilla, tot i haver nascut a Córdo-

ba, té molt a veure amb el Baix Llobregat, 

com a veï de Sant Just Desvern des de fa 

27 anys. Va presidir la Generalitat de Cata-

lunya entre el 2006 i el 2010, també va ser 

alcalde de Cornellà entre el 1985 i el 2004. 

A més a més, va ser president de la Diputa-

Manuel Campo Vidal José Montilla

La política provinent 
de l’epicentre de 
la nostra comarca 
continua més flamant 
que mai gràcies al 
compromís ciutadà 
de celebritats com 
Manuel Campos Vidal 
o un dels expresidents 
de la Generalitat, José 
Montilla
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ció de Barcelona entre 2003 i 2004. Després 

d’abandonar la presidència de la Generali-

tat, va exercir com a Senador de les Corts 

Generals per designació del Parlament de 

Catalunya fins al 2019.

Els seus fills juntament amb la seva se-

gona dona, l’Anna Hernández, s’han format 

al Col·legi Alemany d’Esplugues, molt a prop 

del seu habitatge de Sant Just Desvern. A 

les darreres eleccions al Parlament de Cata-

lunya, al polític li va tocar presidir una de les 

taules del col·legi electoral on va a votar.

Un altre veí de Sant Just Desvern a res-

saltar és en Ferran Mascarell, que va ser 

socialista a l’ajuntament de Barcelona, 

presidit per Pasqual Maragall i que després 

va arribar a ser conseller convergent. A la 

mateixa localitat té el seu taller l’arquitecte 

i urbanista Ricard Bofill. El poeta Joan Mar-

garit, que va morir al febrer de 2021, també 

hi vivia al municipi.

TV3 a la comarca
La seu de TV3 es troba a Sant Joan Despí. 

Això comporta que tots els periodistes que 

allà hi treballen facin molt vida als voltants, 

a ciutats com Cornellà, Esplugues, Sant 

Just Desvern, Sant Feliu i Molins de Rei. 

Shakira i Piqué, separació mediàtica a 
Esplugues
Per últim cal destacar algunes de les ce-

lebritats que, tot i no haver nascut al Baix 

Llobregat, fan vida a la nostra comarca i s’hi 

troben d’allò més còmodes envoltades dels 

seus luxes. Hi ha que porten diversos anys 

establerts, altres que hi van arribar fa poc i, 

fins i tot, alguns que tenen un futur incert 

en la seva permanència.

Així doncs, fins ara compartien vida a Es-

plugues de Llobregat en Piqué i la Shakira, 

juntament amb els seus dos fills Milan i en 

Sasha. No obstant, el passat 4 de juny la can-

tant i el futbolista van anunciar la seva sepa-

ració a través de l’agencia de comunicació 

d’ella i es va poder saber que, des de feia 

més de tres mesos, en Piqué s’havia mudat 

al seu pis de solter al centre de Barcelona. 

Altres celebritats que hi viuen a Esplu-

gues són en David Muñoz, integrant d’Es-

topa o Isak Andic, qui va ser president de 

Mango fins al 2020.

Castelldefels: una localitat d’ensomni
En el cas de Castelldefels, pocs són els fa-

mosos que poden resistir-se a la seva bona 

ubicació i totes les facilitats a l’abast. A de-

Gerard Piqué i Shakira

Lionel Messi i Antonella Roccuzzo

Yolanda Cardona i Víctor Valdés 

Romarey Ventura 
y Jordi Alba

L’amor i les ruptures 
estan també molt 
presents al Baix 
Llobregat. Després 
d’una fructífera 
relació de més de 
deu anys d’en Piqué 
i la Shakira, aquesta 
s’ha vist eclipsada per 
un cessament de la 
convivència
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més, aquesta localitat està molt a prop del 

camp d’entrenament del Barça. De fet, tot 

i no poder anar-hi molt sovint degut al seu 

fitxatge amb el Paris Saint-Germain, en Li-

onel Messi hi té una de les seves residen-

cies amb la seva dona i els seus tres fills. 

L’habitatge compta amb terrasses obertes, 

àrees de jardí i grans finestres amb vistes a 

les muntanyes del Garraf i al Mediterrani. El 

mes de maig, Messi va aprofitar alguns dels 

seus dies lliures per fer un viatge exprés a la 

seva casa de Castelldefels i sopar amb Bus-

quets, Elena Galera i uns quants amics més.

També a destacar, molt a prop del fut-

bolista argentí a Castelldefels, va viure l’uru-

guaià Luis Suárez i la seva dona Sofia Balbi. 

Aquests van pagar 2,5 milions d’euros per 

la seva mansió, just després de que Suárez 

fitxés pel Barça. De fet, alguns veïns van 

poder veure al 10 del Barça jugant a pàdel 

juntament amb Luis Suárez i Pepe Acosta.

Molins de Rei i Corbera, un assentament 
de luxe
Passant ara a una altra localitat de la co-

marca del Baix Llobregat, trobem Molins de 

Rei. Allà hi resideix des de fa més de 20 anys 

l’actor, guionista i director de cine Karra 

Elejalde. El d’Àlaba és principalment cone-

gut per fer d’”aita” a una de les pel·lícules 

més taquilleres d’Espanya, Ocho apellidos 

vascos. “A Molins de Rei em tracten com a 

un més tot i el meu èxit”, va admetre Elejal-

de a una entrevista al 2014.

A la mateixa ciutat hi viu a demés en Jordi 

Hurtado, l’inconfusible presentador del con-

curs Saber y ganar de La 2 de TVE, i que porta 

en emissió des de 1997. Als seus 63 anys, ha 

estat també al front d’altres concursos com Si 

lo sé no vengo o 3X4. Els seus pares són d’An-

dalusia, però s’hi van establir al Baix Llobregat 

als anys 50. Ell porta diverses dècades vivint a 

Molins de Rei, juntament amb la seva parella 

i els seus fills. La propietat on està establert 

està situada a la muntanya de Collserola, prop 

del nucli urbà però allunyada del soroll i de la 

contaminació. A un terreny de més de 600 

metres quadrats, Hurtado pot gaudir de la 

màxima tranquil·litat amb la seva família.

El cantant veneçolà Coyote Dax, d’actu-

alment 48 anys, té fixada la seva residencia 

a Corbera de Llobregat. L’ex-integrant del 

grup musical Los fantasmes del Caribe, es 

va fer famós a Espanya amb el ball country 

No rompas más mi pobre corazón i té tres 

fills reconeguts. n

Chelo García Cortés Karra Elejalde

Jordi Hurtado Coyote Dax

Les comoditats de les 
principals ciutats de 
la comarca i la seva 
proximitat al mar són 
un dels principals 
motius pels quals els 
famosos es traslladen 
a viure als seus 
habitatges de luxe
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Entre el centenar d’entrevistes de l’Estiu al Baix 2022 Next Llobregat, a més 
de repasar el que faran els nostres artistes més famosos, no poden faltar les 
opinions dels alcaldes i alcaldesses de la comarca. Els que apareixen en les 
següents pàgines són els més valents, els que s’han atrevit a respondre a 
aspectes personals i allunyats de la politica, a mig camí entre el qüestionari 
Proust i com a amBAIXadors o influencers del nostre territori i sense pensar 
que al maig de 2023 tenen examen de revalida a les eleccions municipals. 
No estan tots els que són, però són tots els que estan.

L’estiu dels ALCALDES 
i les ALCALDESSES
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 “La visió que es té de la comarca 
està totalment esbiaixada”

ADRIÀ CAMINO, alcalde
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Musicalment, a l’Adrià Camino li apas-

siona l’estil melodic death metal. És 

fan de la saga Star Wars, la novel·la 

Dune i de Being and time com a llibre de 

divulgació científica. Es defineix com una 

persona molt reflexiva, i confessa que la mi-

llor ocupació és aquella que el fa aprendre. 

Si pogués tenir un superpoder, seria sens 

dubte el del coneixement absolut. Explica 

també que no té cap referent vital, però 

li agrada “trobar la inspiració en tothom” 

i el tret que més aprecia en una persona 

és l’optimisme, mentre que no suporta la 

mala educació. 

El seu principal defecte és ser desendre-

çat. Practica esports tan diversos com el 

bàsquet i el rugbi. I com a persona de mun-

tanya, es decanta també per l’escalada. 

Explica que sempre ha volgut anar a Mon-

gòlia, i tot seguint per aquesta línia aventu-

rera, aquest estiu té previst fer un viatge en 

moto pel Pirineu. El seu estiu enyorat, però, 

el va passar a la Xina, amb tretze anys, en el 

viatge que va fer per anar a buscar a la seva 

germana.

Als dies de calor, gaudeix prenent un 

vermut i degustant una bona paella o un 

gaspatxo. En termes de gastronomia ex-

plica que li agrada explorar, visitar i provar 

diversos restaurants. I per a prendre una 

copa, el millor sempre és fer-ho a la terras-

sa de qualsevol bar, acompanyat sempre 

d’amics. El seu ideal de felicitat, com asse-

gura, es troba “en les petites quotidianitats 

de la vida”.

Com a alcalde de Castellví de Rosanes, 

ressalta del seu municipi “el patrimoni na-

tural esplèndid, ple de camins i indrets 

únics”. De la mateixa manera, assenyala 

que és indispensable fer una visita pel Mu-

seu Ramon Canals, on de fet es pot adquirir 

molt bon cava. I tampoc poden passar des-

apercebudes les cireres d’en Capellades, 

que es poden comprar directament al pa-

gès o a Ca la Consuelo.

L’Adrià Camino afegeix que els seus ra-

cons preferits de la comarca són Montser-

rat i les platges del Baix Llobregat. De fet, 

tota la comarca “de nord a sud”, en aquesta 

dualitat de platja i muntanya. “La visió que 

es té de la comarca està totalment esbiai-

xada, però el Baix Llobregat és molt divers, 

tant orogràficament com culturalment. Si li 

donen una oportunitat, els enamorarà”. n 

Si l’Adrià Camino 
pogués tenir un 
superpoder, assegura 
que seria el del 
coneixement absolut

El seu ideal de felicitat 
es troba “en les petites 
quotidianitats de la 
vida”

De Castellví de 
Rosanes destaca  
el seu “patrimoni 
natural esplèndid”
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“Som un territori amb  
moltes possibilitats”

BELÉN GARCÍA, alcaldessa
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Belén García fa vuit mesos que és alcal-

dessa de Sant Joan Despí. Explica que 

el seu ideal de felicitat és un món més 

just. No suporta la mentida, i les qualitats 

que més aprecia són l’honestedat i la humi-

litat. Reconeix que un dels seus principals 

defectes és ser massa perfeccionista. La 

seva pel·lícula preferida és La vida es bella, 

de Roberto Benigni, i pel que fa les lectu-

res, l’apassionen les novel·les de l’Almudena 

Grandes. I respecte al món musical, mai es 

cansa d’escoltar les cançons de Serrat.

La virtut que més li agradaria tenir a la 

Belén García és la saviesa. El major temor és 

la malaltia i els seus pares són els referents 

a la seva vida. Segons explica, els estius que 

millor recorda els ha viscut envoltada de 

la família, a León. Aquest any, no obstant, 

s’engresca en un projecte ben diferent i 

apassionant: el de ser àvia.

Assevera que si pogués tenir un super-

poder, no n’escolliria cap. Simplement 

prefereix “ser terrenal”. Com a persona de 

muntanya, el seu passatemps preferit és 

caminar, però també li agraden els passe-

jos en bicicleta i practicar l’handbol. El Delta 

del Llobregat, per exemple, és un dels seus 

racons preferits de la comarca, ideal per 

anar als calorosos dies d’estiu. En aquest 

sentit, un got d’aigua ben refrescant i una 

bona amanida són per a ella plats ben salu-

dables i imprescindibles a l’estiu.

Del seu municipi, Sant Joan Despí, des-

taca que val la pena visitar el seu “patrimoni 

modernista”. I pel que fa a la gastronomia, 

recomana qualsevol dels restaurants de la 

mateixa vila. Del Baix Llobregat, ressalta les 

múltiples variants de natura, cultura, gas-

tronomia i tradicions, de les que tothom 

està convidat a gaudir. És per això que la 

Belén García afirma taxativa: “Som un terri-

tori amb moltes possibilitats”.. n 

L’ideal de felicitat 
de la Belén García és 
el d’un món més just

L’alcaldessa afirma 
que prefereix “ser 
terrenal”, i li agrada 
gaudir del caminar 
i els passejos en 
bicicleta

Del seu municipi, 
Sant Joan Despí, 
destaca el seu 
“patrimoni 
modernista”
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 “La que havia estat pati del darrere 
de Barcelona s’ha convertit en una de 

les portes principals”

MERCÈ ESTEVE, alcaldessa
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Si la Mercè Esteve tingués un superpo-

der, seria el d’aturar el temps. Afirma 

que l’apassiona la seva feina, i que és 

precisament aquesta la ocupació amb la 

que més gaudeix dia a dia. El seu principal 

tret i també el seu principal defecte és a l’ho-

ra la perseverança, però aquesta virtut pot 

ser desfavorable, perquè “quan la perseve-

rança es converteix en insistència, possible-

ment passa de ser una virtut a un defecte”. 

Si pogués, assegura, escolliria totes les vir-

tuts del món. 

“La felicitat és un estat i l’important és 

fer tots els possibles perquè aquesta sigui 

ben present sempre, encara que sigui tan 

sols una estoneta cada dia”, afirma. Per a 

ella, l’honestedat és la qualitat que més va-

lora, però detesta la mentida i la maldat. El 

seu referent de vida és el seu pare, i el major 

temor seria perdre els éssers estimats. Les 

seves pel·lícules preferides són Memòries 

d’Àfrica i La vida es bella, i el llibre amb el 

que més ha gaudit és El temps de les cire-

res, de Montserrat Roig. Explica també que 

la cançó que mai es cansa d’escoltar és defi-

nitivament Roxanne, de The Police.

Tal i com recorda, els estius que més 

enyora els va viure a Mallorca amb els seus 

pares, quan era petita. Ara somnia amb un 

viatge bastant impossible, de moment: anar 

a la Lluna. Aquest estiu, però, encara no té 

cap sortida planejada, perquè assegura que 

acostuma a improvisar en funció de la feina. 

La Mercè Esteve diu que li agrada “la 

muntanya per viure-hi”, i “el mar per a des-

connectar”. A banda dels indrets naturals 

de Begues, on acostuma a fer senderisme 

i bicicleta, ressalta l’espai del Delta del Llo-

bregat. De la mateixa manera, recomana 

visitar indrets patrimonials que la fascinen, 

com la Colònia Güell. Amb nens, recomana 

fer activitats a la natura o experimentar el 

circuit d’aventura de Catalunya en Miniatura 

al municipi veí de Torrelles de Llobregat. Pel 

que fa a la gastronomia, explica que li agra-

da descobrir llocs nous, i posa èmfasi en al-

guns restaurants interessants que es troben 

a municipis com Sant Climent, Viladecans o 

El Papiol. La seva beguda preferida els dies 

de calor és l’aigua freda amb gel i llimona, i 

per a menjar, alguna cosa lleugera com una 

amanida o una sopa de meló. 

Del seu municipi, assevera que hi ha 

“molts racons per descobrir, plens d’histò-

ria i amb un ric patrimoni natural, des de 

la Cova de Can Sadurní fins El Mur, passant 

pels itineraris pel Garraf o tot el conjunt mo-

dernista del centre del poble”. Pel que fa a 

productes del comerç local, destaca la seva 

botifarra i les fruites i verdures de quilòme-

tre zero. També assenyala la Fira d’Artesania, 

que té lloc el primer diumenge de cada mes, 

on es poden adquirir productes artesanals. 

En conjunt, de la comarca del Baix Llo-

bregat, ressalta la gran varietat de possibi-

litats que ofereix en termes de paisatge, de-

mografia, gastronomia, turisme i història. I 

conclou: “La que havia estat pati del darrere 

de Barcelona ja fa anys que s’ha convertit en 

una de les seves portes principals”. n 

El viatge amb el que 
somnia la Mercè Esteve 
és anar a la Lluna

El seu major tret i 
principal defecte és el 
ser perseverant, perquè 
“quan la perseverança 
es converteix 
en insistència 
possiblement passa 
de ser una virtut a un 
defecte”

De Begues en destaca 
diversos racons, “plens 
d’història i amb un ric 
patrimoni natural”, 
com la Cova de Can 
Sadurní o el conjunt 
modernista del centre 
del poble
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“La nostra és una comarca amb  
una ubicació privilegiada”

ANA ALBA, alcaldessa
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L’Ana Alba afirma que li agradaria tenir 

l’habilitat de donar la solució definitiva 

als problemes de les persones. Assegu-

ra que les principals qualitats que la defi-

neixen són “la capacitat de treball, la decisió 

i l’empenta”, però que el seu optimisme hi 

juga en contra i es converteix en un dels 

majors defectes. El referent que persegueix 

és el seu pare. I el seu modus vivendi com 

a alcaldessa és el que més l’apassiona i la 

fa gaudir. Per això, tal i com assevera, la si-

tuació que viu en l’actualitat respon plena-

ment al seu ideal de felicitat. 

La qualitat que més valora en una per-

sona és la sinceritat, mentre que detesta 

la mala educació. Confessa també que el 

que més por li fa és la malaltia, i, si pogués, 

li agradaria tenir millor memòria. A les es-

tones lliures, li agrada practicar el zumba. 

La seva pel·lícula favorita és Dirty Dancing, i 

el llibre que més l’ha captivat ha estat Me-

mòries d’Àfrica. Afirma que és una persona 

tant de mar com de muntanya, però mai es 

cansa d’escoltar la cançó Mediterráneo de 

Joan Manuel Serrat.

Als dies d’estiu, a l’Ana Alba li agrada re-

frescar-se amb un suc de llimona i assaborir 

una bona escalivada. Confessa que els estius 

que més bons records li porten són aquells 

que ha viscut envoltada de la seva família i 

amics. Ara, però, porta temps somniant amb 

fer un viatge als fiords de Noruega. Aquest 

any, explica, no podrà ser, perquè els seus 

plans són “treballar, treballar i treballar”.

Els racons que més l’encisen de la co-

marca, tant en termes turístics com gas-

tronòmics, assegura que es troben al seu 

municipi, Sant Andreu de la Barca. De la vila 

destaca una “oferta comercial molt àmplia i 

interessant”, on s’hi poden trobar comerços 

de tot tipus, a més de diversos restaurants 

dels que gaudir d’un bon sopar o una copa 

a la nit. Per a visitar, recomana l’Església de 

Sant Andreu, l’Ermita de Santa Madrona 

del Palau i el Teatre Núria Espert. També 

suggereix fer un passeig per la llera del riu 

Llobregat, una activitat aconsellable per a 

gaudir amb nens.

Del Baix Llobregat, i per tal d’animar a 

més gent a conèixer la comarca, afirma: “La 

nostra és una comarca amb una ubicació 

privilegiada, molt a prop de la capitat i on 

podem gaudir de platges, de muntanya i 

fer turisme cultural”. n 

A l’Ana Alba li 
agradaria tenir el 
superpoder de donar 
la solució definitiva 
als problemes de les 
persones

Es defineix com una 
persona amb “decisió i 
empenta”, i la qualitat 
que més valora és la 
sinceritat

De Sant Andreu de la 
Barca destaca diverses 
possibilitats turístiques 
i gastronòmiques, a 
més d’una “oferta 
comercial molt 
àmplia” 



438 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

ES
PA

RR
EG

UE
RA

 “El que em fa més por és  
la desafecció de la ciutadania 

respecte la política i els afers públics”

EDUARD RIVAS, alcalde
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Un dels somnis de l’Eduard Rivas és fer 

una volta al món. El principal tret del 

seu caràcter, afirma, “diuen que és 

l’empatia”, i el que més aprecia en els altres 

és l’honestedat. D’altra banda, es defineix 

com una persona molt impacient, i assegu-

ra que detesta el desordre. Un superpoder 

ideal per a ell seria el de viatjar a través del 

temps, i el que més l’atemoreix és que se li 

acabi la bateria del seu mòbil o del rellotge. 

Les ciències polítiques són la seva vo-

cació i l’activitat amb la que més gaudeix 

dia a dia. L’ideal de la seva felicitat, però, es 

troba en la seva família, en poder viatjar i 

compartir temps junts. I això és precisa-

ment el que té planejat per a aquest estiu. 

Tirant enrere, explica que enyora l’estiu que 

va viure a Egipte el 1999 amb els seus pa-

res, que són per a ell el major 

referent. 

El seu llibre favorit és En-

sayo sobre la ceguera de José 

Saramago, i, als darrers me-

sos, la sèrie que ha captivat 

la seva atenció ha estat Ted 

Lasso. Pel que fa a la música, 

l’apassiona la cançó When 

you’re gone de Bryan Adams i 

Melanie C, i explica que, si po-

gués, li agradaria aprendre a 

tocar un instrument musical. 

D’esport, practica el fúting i el 

rem a casa.

De la comarca, l’Eduard 

Rivas confessa que es decan-

ta per qualsevol restaurant 

que serveixi unes bones pa-

tates braves. Tot i així, el plat 

que no pot deixar passar a 

l’estiu és la paella, i, per a 

concloure, un bon cafè amb 

gel. Les platges del Baix Llo-

bregat són un dels seus in-

drets preferits per a passar 

el temps, doncs es defineix 

com una persona de mar. 

D’Esparreguera es decan-

ta especialment per la Co-

lònia Sedó, però subratlla que també val la 

pena visitar el campanar, al nucli antic del 

poble, i gaudir del teatre La Passió. Per des-

comptat, recomana adquirir qualsevol obra 

artesanal de Ceràmiques Sedó. I pel que fa 

a les activitats amb nens, suggereix anar a 

Piratia, el Centre d’Interpretació de Pirateria 

al Castell de Castelldefels.

L’Eduard Rivas recalca la dualitat de 

platja i muntanya i la gran riquesa patrimo-

nial de la comarca, i assevera que “el Baix 

Llobregat és una petita Catalunya”. De la 

mateixa manera, mostra el seu amoïna-

ment respecte la percepció general de la 

població: “El que em fa més por és la desa-

fecció de la ciutadania respecte la política i 

els afers públics”. Així, afirma: “Visc i em de-

dico al 100% per a evitar que això passi”. n 

L’Eduard Rivas té el 
somni de fer una volta 
al món 

La seva vocació, 
afirma, són les ciències 
polítiques, però el seu 
ideal de felicitat radica 
en la seva família

D’Esparreguera, 
destaca especialment 
la Colònia Sedó 
com un dels indrets 
més interessants, 
i recomana també 
visitar el seu campanar 
i Teatre La Passió
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 “El Baix Llobregat  
és una comarca sorprenent”

LLUÍS MIJOLER, alcalde
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El Lluís Mijoler té una idiosincràsia carac-

teritzada per la sinceritat, el que con-

sidera el major tret del seu caràcter, i 

simultàniament el seu major defecte. Per 

això assevera que el que més detesta és la 

mentida, i la qualitat que més aprecia en 

els altres és precisament aquesta capacitat 

d’honestedat. Si pogués, li agradaria tenir 

més paciència. El seu referent, assenyala 

clarament, és Lluís Tejedor, qui va ser alcal-

de d’El Prat durant 37 anys

L’esport, assegura, és la seva passió. Ha-

bitualment practica el ciclisme, el que per a 

ell suposa el seu ideal de felicitat. Per això, el 

que més temor li faria és no poder continuar 

aquesta activitat. D’altra banda, afirma que 

li és difícil escollir d’entre les seves múltiples 

preferències en cinema, literatura i músi-

ca. Una de les seves pel·lícules preferides és 

Pulp Fiction, i, de novel·les, l’encisa qualsevol 

de l’autor Paul Auster. De cançons, pensa en 

Sultans of Swing, de Dire Straits.

L’alcalde d’El Prat explica que els millors 

estius els ha passat durant la seva infància. 

Per als propers mesos, però, té pensat plane-

jar una visita a Roma. També esmenta que 

farà una ruta en bicicleta des del Prat fins a 

la ciutat agermanada de Garrovillas, a Extre-

madura. Tot i així, el seu viatge somniat es 

troba a molts quilòmetres d’aquí, al Nepal. 

El Lluís es considera una persona de 

mar, i per això els espais naturals del Delta 

del Llobregat constitueixen el seu racó pre-

ferit de la comarca. D’altra banda, assenyala 

que gaudeix fent excursions per altres in-

drets, com baixar des de Begues en bici, 

que li fa pujar molt l’adrenalina. Assegura, 

en aquest sentit, que s’hi “passaria la vida 

baixant”. Pels dies de calor, diu que la cer-

vesa és la beguda idònia. “La cervesa, o com 

m’agrada dir-li – atès que a la ciutat allot-

gem una important planta cervesera – l’ai-

gua del Prat!”. Tot això, complementat amb 

qualsevol bon entrepà.

Del seu municipi, subratlla especial-

ment la gran capacitat del seu sector gas-

tronòmic: “Recomano tastar el menjar 

que fan els i les nostres restauradores”. En 

aquest sentit, aconsella visitar qualsevol 

dels restaurants de la vila, i que ell usual-

ment freqüenta. Pel que fa als indrets més 

captivadors, fa especial menció als cone-

guts espais naturals d’El Prat. I per a gaudir 

amb els infants, recomana fer una visita a 

Sant Ramon. “El Baix Llobregat és una co-

marca sorprenent!”, manifesta. n 

El Lluís Mijoler afirma 
que la sinceritat és el 
seu principal tret i el 
seu major defecte

La seva passió és 
l’esport, i assegura 
que aquest estiu farà 
una ruta en bicicleta 
des del Prat fins a 
Garrovillas

Del seu municipi, 
destaca visitar-ne 
els espais naturals, i 
especialment “tastar 
el menjar dels i les 
restauradores”
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“Em preocupa la regressió  
de la platja i que no fem cap  
pas enrere en el soroll que 

provoca l’aeroport”

GEMMA BADIA, alcaldessa
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B“El meu ideal de felicitat és viure a Gavà 

amb la gent que estimo”. Com a perso-

na de mar, la Gemma Badia explica que 

el seu benestar radica en la vida que porta 

actualment, emplaçada en aquest municipi 

de la costa baixllobregatina. Passar temps 

amb la família i els amics és el que més l’om-

ple, mentre que el seu major temor és el 

patiment d’aquells a qui tant estima. El seu 

referent, assegura, són els seus pares.

La seva idiosincràsia, tal i com assenyala, 

es caracteritza per l’autenticitat i la sensibili-

tat del seu caràcter. No suporta la hipocresia, 

i el que més valora en una persona és la sin-

ceritat i el positivisme. De la mateixa manera, 

apunta a la impaciència com el seu principal 

defecte, una capacitat que desitjaria poder 

dominar. No obstant, si tingués atributs de 

superheroïna, el seu poder seria el de volar.

Pel que fa a les seves preferències en 

cinema i literatura, explica que Borgen és la 

sèrie que més l’ha captivat, mentre que el 

seu llibre preferit és la novel·la històrica Los 

pilares de la tierra, de Ken Follett. La cançó 

que mai es cansaria d’escoltar és Feel de 

Robbie Williams. Sempre que pot, assegura, 

practica unes bones caminades per a man-

tenir-se en forma.

A l’estiu, sempre li ve de gust una tassa 

de té chai, i les amanides no poden faltar 

en els seus àpats. El millor estiu de la seva 

vida, explica, el va viure a Portugal el 2019, 

però les seves vacances ideals tindrien lloc 

a qualsevol illa mediterrània. Als pròxims 

mesos d’estiu, no obstant, els seus plans són 

descansar, fent mar i també muntanya, però 

“sense deixar d’estar connectada”. 

Gran ventall del comerç local
Del seu municipi ressalta especialment els 

encants de la platja, però també suggereix 

fer un passeig per l’Illa del Centre i una peti-

ta escapada a les Mines Neolítiques. D’altra 

banda, subratlla el gran ventall de possibi-

litats que ofereix el comerç local. “A qualse-

vol dels petits i grans comerços de la ciutat 

trobareu de tot i molt bona gent”. Pel que 

fa a l’àmbit gastronòmic, explica que sol fre-

qüentar els diversos restaurants de la ciutat, 

mentre que per a prendre una copa a la nit 

el més recomanable és anar per la zona de 

Gavà Mar. I per a passar temps amb infants, 

aconsella anar a Port Aventura, a 1h de tra-

jecte del municipi.

Tot assenyalant els encants de la comar-

ca, la Gemma Badia assevera: “La platja de 

Gavà i els camins del Garraf o el Parc Agrari 

no tenen rival”. Afirma que no hi ha cap racó 

al Baix Llobregat que sigui esglaiador; tot i 

així, hi ha temes sobre els quals considera 

essencial reflexionar. “Al Baix Llobregat cap 

indret fa por. Però em preocupa la regressió 

de la platja i que no fem cap pas enrere en el 

soroll que provoca l’aeroport”. n 

L’ideal de la Gemma 
Badia és viure a Gavà 
amb la gent que 
estima, i amb qui més 
gaudeix passant el seu 
temps

Com a persona de mar, 
les seves vacances 
ideals serien a 
qualsevol illa del Mar 
Mediterrani

Del seu municipi, 
assegura que “la platja 
de Gavà no té rival”
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 “Tenim moltes coses  
a ensenyar”

LLUÏSA MORET, alcaldessa
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“M’agradaria arribar a gran amb una 

sensació de serenor. Poder pensar 

que el meu pas pel món ha val-

gut la pena”. La Lluïsa Moret es defineix a sí 

mateixa com una “persona treballadora i de 

conviccions” que no suporta el rendir-se, i 

que valora molt l’empatia. Si tingués la capa-

citat, faria que els dies tinguessin més de 24 

hores. Tal i com assenyala, la seva feblesa es 

troba en l’afany de fer-ho tot. “M’agrada molt 

la meva feina i això em comporta voler abas-

tar-ho tot, i de vegades em costa gestionar el 

temps per ser-hi a tot arreu”.

La ocupació que més l’omple dia a dia és 

la de ser alcaldessa. “Crec en la igualtat i en 

la justícia social i m’agrada contribuir a mi-

llorar la vida quotidiana de les persones del 

meu entorn”, expressa. Amb aquest ideal, 

tem que la societat no sigui capaç de lliu-

rar un món millor a les generacions futures. 

Els seus referents, explica, són persones que 

l’han ensenyat al llarg de la vida. D’una ban-

da, els seus pares, que li han transmès els 

valors de la tradició pagesa, i que són la seva 

inspiració per a “afrontar la vida amb esforç, 

treball i respecte a tothom”. I per l’altre, la 

Victòria Sau, una de les seves successores a 

la Universitat, qui la va fer descobrir “el com-

promís feminista”.

En aquest sentit, la Lluïsa Moret assenya-

la que el seu llibre preferit és Cassandra de 

Christa Wolf, una obra que exemplifica la 

situació de la dona en la societat patriarcal, 

i que recomana llegir a tothom. Confessa, 

d’altra banda, que li agradaria posseir l’ha-

bilitat de la creativitat literària. “No m’hauria 

importat ésser escriptora. Em conformo amb 

llegir i escriure poesia quan trobo el mo-

ment. M’ajuda a curar les ferides”, explica. La 

seva pel·lícula preferida és Gattaca (1997), i la 

cançó que no para d’escoltar és Bohemian 

Rhapsody de Queen. 

A l’estiu, l’alcaldessa de Sant Boi gaudeix 

prenent una Coca-Cola zero i degustant un 

bon arròs. Per a aquests mesos, assegura que 

els seus plans són descansar i passar temps 

en família. Confessa que el millor estiu de la 

seva vida el va passar a Estambul, però som-

nia, com a persona de mar, en anar a una illa 

amb platges de sorra blanca. 

Del seu municipi, aconsella visitar el parc 

de la Muntanyeta, les termes romanes, el Mu-

seu de Sant Boi, i fer un passeig pel riu, entre 

d’altres. “És difícil perquè tenim moltes coses 

a ensenyar”, apunta. I especialment per als 

nens, aconsella anar al Parc Agrari a fer-hi 

una volta amb bicicleta. També recomanar 

acudir a la Fira de la Puríssima, el gran esde-

veniment municipal, i a la Festa de la carxofa-

da. En aquest sentit, assenyala que la carxofa 

és “el producte per excel·lència” de Sant Boi, i 

que pot ser adquirit a la Cooperativa Agrària, 

al Mercat de Pagès i als comerços de proxi-

mitat. A més, afegeix: “Sant Boi té un teixit 

comercial ple de gent valenta i amb esperit 

emprenedor”. Pel que fa a la gastronomia, 

ressalta una gran varietat de restaurants que 

ofereixen “menjar saludable, de km 0 i un 

producte de qualitat”. 

Els seus racons preferits de la comarca, 

assenyala, són les platges del Delta i la mun-

tanya de Sant Ramon, a Sant Boi, on hi surt a 

córrer amb la seva germana cada cap de set-

mana. Definitivament, destaca totes les pos-

sibilitats del seu municipi. “Sant Boi és una 

ciutat mil·lenària amb un interessant passat 

romà i medieval, un entorn natural privilegiat 

a pocs quilòmetres de Barcelona i una molt 

bona gastronomia. Som bressol del rugbi, 

ciutat de la salut mental i ciutat gegantera 

de Catalunya 2022”. n 

La Lluïsa Moret 
confessa que no 
l’hagués importat 
ésser escriptora, i 
que escriure l’ajuda a 
“curar les ferides”

De Sant Boi, destaca 
que es tracta d’una 
“ciutat mil·lenària 
amb un entorn natural 
privilegiat i molt 
bona gastronomia”, 
esdevenint “ciutat 
de la salut mental i 
ciutat gegantera de 
Catalunya 2022”

La Lluïsa Moret té el 
temor que la societat 
no sigui capaç 
de lliurar un món 
millor a les pròximes 
generacions
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 “A Castelldefels i tota la comarca,  
us hi esperem amb els braços oberts”

MARIA MIRANDA, alcaldessa
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“M’agrada estar en contacte amb els 

veïns i veïnes, conèixer gent nova, 

escoltar opinions diverses sobre 

tots els temes, noves propostes, i buscar solu-

cions als problemes”, afirma la Maria Miran-

da. Assenyala que per a ella és un honor ser 

alcaldessa de Castelldefels, ciutat on va néi-

xer, on ha crescut i ha format la seva família. 

“Castelldefels és la meva passió”. El seu ideal 

de felicitat, doncs, és passar temps amb la 

família. I si pogués tenir un superpoder, esco-

lliria poder solucionar tots aquells problemes 

globals que no estan al nostre abast. 

La qualitat que aprecia sobre totes les 

coses és l’empatia, el que considera essenci-

al per a consolidar el civisme a les ciutats. El 

més important a la vida, tal i com assegura, 

és intentar ser bona persona i ajudar als altres 

en tot allò que sigui possible. “La pandèmia 

ens ha demostrat que, si som solidaris i su-

mem esforços, podem sortir endavant com 

a societat”, apunta. Els seus referents, expli-

ca, són la gent gran. “Hem de valorar la seva 

experiència, coneixements i opinions. Tenen 

una visió de la vida que és molt interessant 

escoltar abans de prendre qualsevol decisió”.

Pel que fa a les seves preferències cultu-

rals, una sèrie que l’ha captivat és Borgen, on 

es detallen les interioritats de la política da-

nesa. El seu llibre favorit és “Lo que el viento 

se llevo”, de Margaret Mitchell, i la cançó que 

mai es cansaria d’escoltar és It’s all coming 

back to me now, de Céline Dione. 

Estiu plenament normal
Per a ella, aquest estiu serà molt especial, 

doncs és el primer any que es podrà gaudir 

amb normalitat des de l’arribada de la pan-

dèmia. “Tinc moltes ganes de gaudir-ho amb 

la Festa Major, les Festes del Mar i les Festes 

dels Barris”, manifesta. Tot mirant cap al fu-

tur, explica que als mesos d’abril i maig l’ocu-

pació hotelera de la ciutat ha superat el 80%, 

pel que les projeccions per als propers mesos 

d’estiu a la ciutat són bastant generoses.

Maria Miranda es defineix com una perso-

na de mar a l’estiu i de muntanya a l’hivern, 

doncs Castelldefels té el privilegi d’oferir tant 

una amplíssima platja com tot l’entorn natu-

ral del Garraf. Del seu municipi, en ressalta 

les seves possibilitats turístiques, on aconse-

lla visitar les platges, el centre de la vila i els 

seus espais naturals. També suggereix anar 

al Castell, recentment renovat, i visitar el nou 

Centre d’Interpretació de la Història de la Pi-

rateria. D’altra banda, assenyala la gran ofer-

ta comercial i gastronòmica de la ciutat, on 

ambdós sectors han fet grans esforços des 

de l’inici de la pandèmia. “Crec que és mo-

ment de reconèixer el seu esforç, i la millor 

manera és apostant per consumir al comerç 

local”, assegura.

Com no podia ser d’altre manera, els seus 

racons preferits del Baix Llobregat són les 

platges i el Castell de Castelldefels. De fet, 

acostuma a caminar pel seu Passeig Marí-

tim, “un escenari ideal per a practicar esport 

a qualsevol època de l’any”. Per tal d’animar 

a més persones a conèixer la comarca, la 

Maria Miranda afirma: “Al Baix Llobregat hi 

podran trobar tot allò que busquen: Tran-

quil·litat, diversió, ambient familiar, història, 

platges, muntanyes, entorns gastronòmics 

i comercials i serveis de qualitat”. De la ma-

teixa manera, manifesta: “Voldria enviar un 

missatge a les persones que estan llegint 

aquesta entrevista: A aquells que encara no 

ho han fet, i a aquells que visiten la comarca 

de manera habitual, us hi esperem amb els 

braços oberts!”.n 

Maria Miranda explica 
que els seus referents 
són la gent gran, de 
qui s’ha de valorar 
“la seva experiència, 
coneixements i 
opinions”

Aquest estiu serà molt 
especial per a ella a 
Castelldefels, doncs 
és el primer any que 
es podrà gaudir amb 
normalitat després de 
la pandèmia

Del seu municipi, 
ressalta les diverses 
possibilitats 
turístiques, des dels 
5 quilòmetres de 
platja fins a als espais 
naturals del Garraf
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 “El Baix Llobregat és un indret on 
connectar amb la cultura, la família, 

la història, i la gastronomia”

JESÚS NAHARRO, alcalde
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Jesús Naharro no es cansa mai d’escoltar 

Eso que tú me das de Pau Donés. Si po-

gués tenir un superpoder, afirma, seria 

el d’acabar amb totes les malalties del món, 

tant les conegudes com les desconegudes. 

El llibre d’assaig i divulgació científica Sapi-

ens: De animales a dioses de Yuval Noah Ha-

rari és el seu preferit, 

mentre que gaudeix 

molt amb la pel·lícu-

la Snatch. Cerdos y 

Diamantes de Guy 

Ritchie. Usualment 

practica el frontenis i 

la natació, dos esports 

als que espera poder 

dedicar-hi més temps.

Es defineix a sí ma-

teix com una persona 

perfeccionista, i a la 

vegada, confessa que 

el seu principal defec-

te és l’autoexigència. 

Els seus referents a la 

vida real, tal i com as-

senyala, són els seus 

pares. En les persones 

que l’envolten, valora 

molt l’actitud d’un mateix, però no suporta 

la mentida. Explica que la ocupació que més 

l’omple és la del seu dia a dia, la d’exercir 

com a alcalde, i que respon a un dels seus 

ideals de felicitat. En aquest sentit, desitjaria 

poder tenir més capacitat per a resoldre els 

problemes dels seus veïns i veïnes. Expressa 

també que el seu major temor seria la torna-

da dels conflictes bèl·lics a la nostra societat. 

El seu estiu somniat pot trobar-se en 

qualsevol viatge amb la família. Tot recor-

dant, però, diu que guarda molt bones me-

mòries dels seus estius. “Recordo molt les 

festes majors quan era petit i com gaudia 

de les atraccions i dels focs d’artifici, veient 

els diables amb les seves torxes corrent pel 

poble. M’agrada molt recordar-ho!”. Per a 

aquests dies de calor, assegura, la millor 

beguda és l’aigua freda, i el millor àpat, una 

bona amanida de pasta.

“Jo sóc més d’Abrera”, afirma el Jesús 

Naharro, tot fent referència a la disjuntiva 

entre platja i muntanya. Els seus racons 

preferits de la comarca, tal i com assenya-

la, es troben al seu municipi. Gaudeix molt 

fent passejos per la riera del Morral del Molí, 

un indret únic per a conèixer la natura, així 

com destaca el parc de Can Morral, on es 

troba amb els seus veïns i amics, i com-

parteix molts bons moments amb la famí-

lia. De fet, aquest estiu, els seus plans són 

“caminar per la muntanya, llegir i passejar 

amb la família”.

D’Abrera, en fa diverses recomanacions, 

tot afirmant que “cada racó té el seu encant 

particular”. “No és fàcil escollir, però recoma-

no una visita a l’Església de Sant Pere i visitar 

el seu conjunt romànic i, després, caminar 

pel carrer Major fins a la plaça de la Creu de 

terme i baixar fins els Safareigs del carrer de 

La Font. Una experiència que ens transpor-

ta amb aires renovats a l’Abrera de principis 

del segle XX”. I per a gaudir amb els infants, 

suggereix anar a qualsevol parc infantil, on 

es poden trobar “bones instal·lacions i un 

ambient molt agradable”. 

Del comerç local, en ressalta una oferta 

molt variada, però sens dubte recomana 

passar per la Pastisseria Duch per a tastar 

uns ‘abrerencs’, comprar el pa al Forn Mar-

sans i al Jorba, i fer un esmorzar al Forn del 

poble al passeig de l’Església. També sug-

gereix adquirir carn, peix i fruita al Mercat 

Municipal, o roba a la botiga Moda Rosa. I 

pel que fa a la gastronomia, destaca els bars 

de tapes de la Casa de Cultura d’Abrera i el 

Frankfurt Conisi, on es pot gaudir de “bones 

tapes, bons entrepans i bona gent”.

Si hi ha algun indret de la comarca que li 

faci por, és aquell que pugui ser insegur. De-

clara fermament que hi passaria una nit sen-

cera, sempre que a canvi s’arreglés aquest 

problema. No obstant, anima a la resta de 

catalans a venir i descobrir els encants que 

ens envolten: “La comarca del Baix Llobre-

gat és un indret on connectarà amb la cultu-

ra, la família, la història, i la gastronomia i hi 

passarà una molt bona jornada”. n 

Jesús Naharro afirma 
que el seu superpoder 
seria el de curar totes 
les malalties del món

L’Alcalde diu que ell 
és “més d’Abrera”, on 
li agrada gaudir del 
temps en família i les 
trobades amb amics i 
veïns 

Del seu municipi, 
assegura que “cada 
racó té el seu encant 
particular”
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 “Recórrer el Baix Llobregat  
és conèixer tota la gran riquesa  

que té Catalunya”

ENRIC CARBONELL, alcalde
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L’Enric Carbonell es defineix com una 

persona amb molta resistència. El seu 

principal defecte, assenyala , és “la difi-

cultat per a dir no” enfront certs contextos 

de la vida. El llibre que l’ha seduït ha estat 

El enamorado de la Osa Mayor, una novel-

la autobiogràfica de Sergiusz Piasecki. La 

seva película favorita és Cinema Paradiso, 

i la cançó que podria escoltar sense parar 

és Rosso colore de l’italià Pierangelo Bertoli.

Com a alcalde de Sant Esteve, explica 

que ha gaudit amb totes les etapes que 

ha exercit en la seva trajectòria, de mane-

ra que el seu modus vivendi és el que més 

l’omple actualment. La qualitat que més 

aprecia en les persones és la fidelitat, i el 

que no pot suportar és la incapacitat per a 

dialogar. El seu referent, la seva inspiració, 

tal i com assevera, és el seu avi patern. Ma-

nifesta, d’altra banda, que no hi ha cap cosa 

que l’atemoreixi en essencial. “M’agrado tal 

i com soc”, afirma. Ara, l’ideal de la seva fe-

licitat radica simplement en trobar-se bé 

amb sí mateix. 

L’Enric Carbonell es considera una per-

sona de mar. Tot i així, les seves vacances 

somniades es troben a l’altra banda del 

món, al Japó. Aquest estiu, però, les seves 

projeccions són fer un petit viatge per al-

gun lloc d’Espanya. Als dies de calor, asse-

nyala que amb el que més gaudeix és tas-

tant un ‘rebujito’ o un bon gaspatxo, dos 

típics de les terres d’Andalusia.

Del Baix Llobregat, sosté que els seus 

llocs preferits es troben entre els diversos 

racons del seu municipi. De la mateixa ma-

nera, assenyala la Colònia Sedó i la Colònia 

Güell com dos espais d’interès per a ell. De 

Sant Esteve Sesrovires, però, en destaca “els 

seus cellers i el seu entorn natural”, que són 

del tot recomanables per a visitar. I pel que 

fa al comerç local, suggereix adquirir algu-

na coca de les seves pastisseries, provar els 

embotits locals, i no oblidar-se dels vins i 

caves dels seus cellers.

La comarca, en el seu conjunt, represen-

ta un territori singular. Per això, ressalta: “És 

una comarca amb una diversitat única, en 

el cultural, en el gastronòmic, en el paisat-

ge, en la seva gent. Jo crec que recórrer el 

Baix Llobregat és conèixer tota la gran ri-

quesa que té Catalunya”. n 

L’Enric Carbonell es 
caracteritza per la 
seva capacitat de 
resistència, mentre 
que la qualitat que 
més aprecia en les 
persones és la fidelitat

L’ideal de la seva 
felicitat radica en 
trobar-se bé amb sí 
mateix

De Sant Esteve 
Sesrovires, en destaca 
“els seus cellers i el seu 
entorn natural”
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 “Al Baix Llobregat tenim les millors 
platges de la província i molta 

muntanya per fer excursions, des del 
massís del Garraf fins a Montserrat”

CARLES RUIZ, alcalde
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“El meu ideal és obtenir satisfacció 

amb el que aconsegueixo i com-

partir-ho amb la meva família i els 

meus amics”. El Carles Ruiz afirma que allò 

que més l’omple és exercir la seva professió 

com a alcalde, treballant diàriament per 

a millorar la ciutat. La perseverança és la 

qualitat que més aprecia en les persones, 

i és per això que no pot suportar la inacció. 

Els seus referents, les persones que l’inspi-

ren a la vida real, són aquelles que “acon-

segueixen canvis que milloren la vida del 

col·lectiu”.

El principal tret del seu caràcter, asse-

gura, és l’optimisme, el que li suposa una 

virtut, i en ocasions també un defecte. El 

que més tem és la soledat, i, si pogués tenir 

un superpoder, seria el de conèixer el futur. 

Cada matí, explica, fa esport una estona 

amb la bicicleta el·líptica, i en aquest sentit, 

assenyala que desitjaria poder intensificar 

la pràctica esportiva. 

El Carles Ruiz es considera una persona 

tant de mar com de muntanya, tot i que es 

decanta una mica més per la segona. De-

clara que les seves preferències en cinema 

i música són variades. “Depèn del moment 

i l’estat d’ànim”, apunta. De pel·lícules, en 

segueix diversos gèneres, però darrera-

ment ha gaudit repassant els vells westerns 

de John Ford. I pel que fa a les cançons, 

assenyala que la seva favorita serà proba-

blement la que més es repeteixi en la seva 

llista de reproducció. La seva obra preferida, 

però, és El Quixot, sens dubte.

A l’estiu, assenyala, prendre una cervesa 

fresqueta és l’ideal, i per a menjar, no hi pot 

faltar el gaspatxo. Aquests pròxims mesos 

de vacances, els seus plans són passar uns 

dies al Pirineu i viatjar a l’Algarve portu-

guès. D’entre els seus viatges, el que més 

enyora és el que va fer al nord d’Espanya, 

tot acompanyat de la seva família, des del 

País Basc fins a Galícia. “M’agradaria anar a 

Austràlia i, si parlem de somnis, estaria bé 

donar la volta al món”, manifesta.

Del seu municipi, en ressalta la diver-

sitat de possibilitats de paisatge, història 

i cultura. “Tot el que ens ofereix el Delta, 

com les platges i l’espai natural, i el nostre 

patrimoni històric, que comprèn les tres 

torres d’origen medieval, el museu de Ca 

n’Amat... L’etcètera és molt llarg”. D’altra 

banda, no es pot passar per Viladecans 

sense provar les seves galetes del Mamut, 

que es poden adquirir en diverses pastis-

series. I pel que fa a la oferta gastronòmica 

local, assenyala tots els seus restaurants. 

Per a gaudir amb infants recomana anar a 

Port Aventura, que tot i que es troba a una 

hora de trajecte en cotxe, sosté que “val la 

pena”.

Els seus indrets preferits de la comar-

ca són indubtablement les platges. Però 

el Baix Llobregat està ple de possibilitats 

a descobrir. “El territori es coneix més enllà 

de la vista de les carreteres. Al Baix Llobre-

gat tenim les millors platges de la provín-

cia i l’espai natural del Delta, a més de mol-

ta muntanya per fer excursions, des del 

massís del Garraf fins a Montserrat. Aquí 

es pot comprar de tot i a tots els preus, i 

tenim una oferta de restauració variada i 

magnífica”. n 

L’ideal de felicitat del 
Carles Ruiz és obtenir 
satisfacció amb el 
que aconsegueix i 
compartir-ho amb l 
a seva família

El seu viatge ideal 
seria anar a Austràlia, 
però el seu somni és fer 
una volta al món

Del seu municipi, 
destaca totes les 
possibilitats del Delta 
i del patrimoni històric 
local, on “l’etcètera és 
molt llarg”
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“Tenim tresors que no sospiten”
PILAR DÍAZ, alcaldessa
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La Pilar Díaz és enginyera de telecomu-

nicacions, el que constitueix la seva 

ocupació preferida, però confessa que li 

agradaria tenir la virtut 

de ser “una grandíssi-

ma artista”. I si tingués 

un superpoder, esco-

lliria el de teletrans-

portar-se en el temps i 

l’espai. L’optimisme és 

el principal tret del seu 

caràcter, mentre que el 

perfeccionisme i l’au-

toexigència són el que 

ella considera els seus 

principals defectes. Tal 

i com afirma, no supor-

ta “la gent que no va 

de cara”, mentre que la 

sinceritat és el que més 

aprecia en una persona. 

El seu pare, explica, l’ha 

inspirat en moltes co-

ses com a figura de re-

ferència, així com tam-

bé ho és la seva mare. 

Fora de la família, però, 

la desapareguda Car-

me Chacón ha estat per a ella una persona 

molt inspiradora. 

A les vacances, no entrarà a casa
“El meu ideal de felicitat és que la gent del 

meu entorn i una miqueta més enllà sigui 

super feliç”, afirma. Per això, el seu major 

temor és la malaltia en les persones que 

l’envolten i que estima. Respecte a les seves 

preferències culturals, destaca la pel·lícula 

El Padrino i la poesia de Federico García 

Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernán-

dez. Mai es cansa d’escoltar Bohemian 

Rhapsody de Queen, però també es decan-

ta per la copla andalusa, on el seu referent 

és Maria de la O. D’altra banda, explica que 

sempre ha practicat esport. De petita feia 

patinatge i ara fa running, tot i que apunta 

que el zumba li sembla molt divertit. 

Com a persona de mar, el seu estiu ideal 

seria a un destí de platja. Tot i així, sosté que 

té diversos viatges somniats, d’entre els que 

destaca anar a Sidney. Pel que fa al seu es-

tiu enyorat, té a la memòria un record molt 

específic: l’estiu de 1987 a la Costa Daurada. 

De cara als propers mesos de vacances, el 

seu principal propòsit és descansar, i des-

prés, fer esport, divertir-se i “no entrar a 

casa”. Per a aquests dies de calor, doncs, 

el millor és beure aigua i degustar un bon 

gaspatxo, tot i que l’arròs a banda és el seu 

plat favorit.

Tresors descoberts per Woody Allen
Per a descobrir els “tresors amagats” del 

seu municipi, suggereix seguir la ruta de 

la mà d’Esplugues. “Aquesta ruta inclou 16 

racons especials entorn del centre histò-

ric, com el monestir de Montsió, els antics 

forns de ceràmica de la Rajoleta o el carrer 

de l’Església, que Woody Allen va fer aparèi-

xer a la pel·lícula Vicky, Christina, Barcelona. 

Aquesta es pot fer de forma guiada o per 

lliure, mitjançant un telèfon intel·ligent”. I si 

hi ha l’oportunitat, un altre lloc per a visi-

tar és l’Espai Corberó, de l’arquitecte Xavier 

Corberó. Pel que fa a la gastronomia local, 

assenyala La Pubilla, un restaurant per a 

gaudir d’un bon menjar, així com aconsella 

comprar uns xurros amb xocolata a la xur-

reria de la Pepi. I per a fer una copa, reco-

mana anar al bar Willy’s i a El Raconet.

Pel que fa a la comarca, explica els seus 

indrets preferits són Collserola – on alguna 

vegada se li ha fet de nit i s’ha creuat amb 

porcs senglars –, Sant Pere Màrtir, i també 

les platges de la zona del Delta. Per a gaudir 

d’activitats amb nens, recomana els tallers 

familiars dels museus d’Esplugues o cami-

nar pels diversos espais de muntanya com 

el Puig d’Ossa, en una “autèntica immersió 

en plena natura a tocar de la ciutat”. I fora 

del municipi, és aconsellable anar a la Pi-

ratia de Castelldefels o el Parc Arqueològic 

Mines de Gavà. Tot concloent, assegura que 

tot aquell qui visiti el Baix Llobregat queda-

rà sorprès pels seus encants. “Tenim tresors 

que no sospiten”, assegura.  n 

 La ocupació preferida 
de Pilaz Díaz és exercir 
com a enginyera de 
telecomunicacions, tot 
i que li agradaria tenir 
la virtut de ser una 
artista

Com a persona de mar, 
el seu estiu ideal seria 
a un destí de platja, 
però somnia en fer 
un viatge a Sidney 
(Australia)

Del seu municipi 
recomana seguir 
la ruta de la mà 
d’Esplugues, amb 16 
racons per a descobrir
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 “Hem de fer la comarca més 
amable per a vianants i ciclistes, 
per exemple, a Quatre Camins”

JOSÉ IGNACIO APARICIO, alcalde
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“M ’agradaria tenir la virtut de la savi-

esa... mai sabem prou”. José Igna-

cio Aparicio explica que el princi-

pal tret de la seva idiosincràsia és l’alegria, 

doncs intenta afrontar sempre les circums-

tàncies amb una actitud positiva. L’activitat 

que més l’omple 

és escriure i fer fo-

tografies, i la felici-

tat la troba en les 

muntanyes, la pau 

i les persones que 

l’envolten i que es-

tima. Si tingués un 

superpoder, seria 

el de curar totes les 

malalties del món.

En les persones, 

aprecia molt la sin-

ceritat i l’honradesa, 

mentre que no pot 

suportar la false-

dat. El seu major 

defecte, confessa, 

és la dificultat per a 

delegar. El que més 

l’atemoreix ara és la 

salut del nostre planeta. “Ens estem carre-

gant la Terra”, afirma. Pel que fa a l’esport, 

habitualment practica l’alpinisme i les cur-

ses d’ultradistància. En aquest sentit, Kilian 

Jornet i Lionel Terray són unes de les seves 

figures de referència, però també reconeix 

altres referents, com Joan Manel Serrat en 

la música, Iñaki Gabilondo en periodisme i 

José Alberto Mújica en la política.

José Ignacio Aparicio també és un 

amant del cinema, i per això li és difícil de-

cantar-se per una pel·lícula favorita. D’entre 

totes, n’assenyala El club dels poetes morts, 

Llegendes de passió i Braveheart. Pel que fa 

als llibres, destaquen A la inmensa mayoría, 

de Blas Otero, i La sombra del viento, de 

Carlos Ruiz Zafón. Mai es cansa d’escoltar 

Hoy puede ser un gran dia, de Serrat o Calle 

melancolia, de Sabina. 

Considera que tots els estius són es-

pecials, però ell es queda amb l’any que 

va viatjar “amb l’amor de la meva vida en 

transport públic per l’Amazones, Bolívia 

i Perú...”, explica, tot fent memòria. Ara, el 

seu viatge somniat és conèixer el Nepal o el 

delta del Okavango, però també s’ha plan-

tejat anar d’Alaska a Ushuaia en bicicleta. 

Aquests mesos de vacances, assegura que 

tornarà a les muntanyes de Lleó i Palència, 

i farà la Porta del Cel amb la seva filla. I per 

a aquests dies de calor, el que més li plau 

és l’aigua, una bona amanida o un batut de 

fruites.

Home de muntanya
José Ignacio Aparicio és un home de mun-

tanya, tot i que li agrada molt el fons marí. 

Com no podia ser d’altre manera, els seus 

racons preferits del Baix Llobregat són els 

corriols i les rieres de les muntanyes de l’Or-

dal. D’altra banda, les penyes del Rector són 

un espai natural molt recomanable per a 

anar amb els més petits, doncs constituei-

xen “un laberint màgic de pedra vermella al 

costat del poble de Cervelló”.

Pel que fa al seu municipi, recomana 

visitar el castell, l’Església de Santa Maria 

de Cervelló i Sant Esteve i el monestir de 

Sant Ponç, tot sense oblidar-se del seu en-

torn natural. També ressalta la bona oferta 

comercial de la vila, amb “proximitat i bon 

tracte”. En aquest sentit, suggereix adquirir 

una bona lectura a la llibreria Punt Llibre, o 

anar a la fira de cervesa artesana el 3 juliol 

per a gaudir d’una tarda.

De la comarca, assenyala un indret que 

li posa els pèls de punta. Aquest és Quatre 

Camins, un espai abrupte i de difícil accés 

per als seus habitants. Assegura que hi 

passaria una nit sencera, tot a canvi de que 

l’espai fos transformat i rehabilitat per a les 

persones i no només pels cotxes. “Hem de 

fer la comarca més amable per a vianants i 

ciclistes”, afirma.

Tot i així, l’alcalde s’enorgulleix de la co-

marca del Baix Llobregat . “Estem al costat 

de Barcelona, però tenim vida pròpia. I molt 

rica. Patrimoni cultural, natural i arquitectò-

nic... i molta, molta història per explicar”. n 

L’ideal de felicitat 
del José Ignacio 
Aparicio es troba en 
les muntanyes, la pau 
i les persones que 
l’envolten

“Em quedo amb l’any 
que vaig viatjar amb 
l’amor de la meva vida 
en transport públic per 
l’Amazones, Bolívia i 
Perú”

Del seu municipi, 
recomana visitar el 
castell o l’Església 
de Santa Maria de 
Cervelló i de Sant 
Esteve, entre d’altres
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 “Moltes vegades sortim de  
l’Àrea Metropolitana buscant coses 
que ja tenim a la nostra comarca”

JORDI BARTOLOMÉ, alcalde
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El Jordi Bartolomé té dues ocupacions 

que l’apassionen. En el camp profes-

sional, és exercir com a professor, i en 

l’àmbit personal, és viatjar. De fet, confessa 

que somnia amb fer una volta al món. I si 

tingués un poder, aquest seria sens dubte 

el del teletrans-

port. “El meu 

ideal de felicitat 

és gaudir dels 

petits plaers de 

la vida en com-

panyia dels que 

més estimo”, 

assegura.

El major 

temor de l’al-

calde seria el 

de no tenir la 

gent que esti-

ma al seu cos-

tat. Es defineix 

a sí mateix com una persona molt positiva, 

mentre que el perfeccionisme és el seu prin-

cipal defecte. Explica que detesta el fet de 

no tenir compromís amb la paraula donada, 

i valora molt l’empatia aliena. D’altra banda, 

assegura que la virtut que li agradaria tenir 

és la de la paciència. Com a referents de 

vida, assenyala diverses figures inspirado-

res, d’entre elles Arcadi Oliveres, Joan Tardà 

i Pep Guardiola.

Tal i com afirma, la cançó que mai es 

cansaria d’escoltar és En la que el Bernat se’t 

troba, dels Manel, i la seva pel·lícula favorita 

és “Interstellar”, de Cristopher Nolan. Pel que 

fa a la literatura, explica que no té cap lectu-

ra preferida, doncs acostuma a agradar-li tot 

el que llegeix. Ara, assenyala, té entre mans 

el llibre Canto jo i la muntanya balla, d’Irene 

Solà. Usualment, dedica temps a practicar 

entrenaments grupals tipus HIIT (High-in-

tensity interval training), però expressa que 

li agradaria tornar a jugar a bàsquet.

Persona de muntanya
El Jordi Bartolomé és una persona de mun-

tanya, doncs explica que la calor li agrada, 

però no la porta gaire bé. Per a refrescar-se 

aquests dies, gaudeix prenent una cervesa 

i menjant un bon arròs. I per als pròxims 

mesos d’estiu, reprenent aquesta afició per 

viatjar, es desplaçarà per diversos indrets de 

muntanya i platja del país i, a més, passarà 

una setmana de vacances en algun destí 

d’Europa, que encara li queda pendent triar. 

Tot fent memòria, explica: “Segurament els 

millors estius són els que passava de petit. 

Al casal d’estiu, a la piscina de l’àvia, i amb la 

colla d’amics i les seves famílies visitant dife-

rents ciutats d’Espanya i d’Europa”.

Del seu municipi, Santa Coloma de Cer-

velló, fa referència a diversos indrets dignes 

de visitar. “Sens dubte crec que val la pena 

passejar per les nostres muntanyes i visi-

tar el ric patrimoni que tenim, com el de la 

Colònia Güell, amb la Cripta com a referent 

indiscutible”. Pel que fa al comerç local, en 

destaca especialment el seu Mercat de Pa-

gès, on es pot adquirir producte fresc i de 

qualitat dels productors de la comarca.

Les seves recomanacions
Com a “colomí”, assenyala que entre els seus 

racons preferits de la comarca es troben la 

muntanya Montpedrós i la Colònia Güell. 

D’altra banda, remarca totes les possibilitats 

de muntanya del Baix Llobregat, així com el 

Parc Agrari, el riu i les platges. I per a gaudir 

amb els més petits, suggereix descobrir les 

coves de Collbató. Pel que fa a la gastrono-

mia, freqüenta especialment els restaurants 

del seu municipi, però també fa referència al 

Marimorena, el Fogón o el Duff de Sant Boi, 

així com el Traska Truska de Molins de Rei, 

que en ocasions visita. I per a prendre una 

copa a la nit, recomana anar a qualsevol dels 

bars o xiringuitos d’El Prat, Castelldefels, Vi-

ladecans o Gavà, vora el mar.

En conjunt, el Baix Llobregat és una co-

marca amb moltes possibilitats. “Moltes ve-

gades sortim de l’Àrea Metropolitana bus-

cant coses que ja tenim a la nostra comarca. 

I ho hem vist durant la pandèmia. Som un 

destí turístic que val la pena visitar i al que val 

la pena donar una oportunitat”, declara. n 

A Jordi Bartolomé 
l’apassionen dues 
ocupacions: exercir 
com a professor i 
viatjar

“El meu ideal de 
felicitat és gaudir dels 
petits plaers de la vida 
en companyia dels que 
més estimo”

Del seu municipi, 
destaca entre d’altres 
la Colònia Güell, 
amb la Cripta com a 
“referent indiscutible”
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Desprès de totes les variades possibilitats OUT de gaudir de la natura, del 
mar i la muntanya, dels oasis dels parcs metropolitans, de la flora i la fauna 
de la comarca, us oferim la més completa guía d’aventures d’aventures 
indoor: els scape romos, una activitat lúdica per compartir amb familiars o 
amics que només exigeix tenir ganes d’escapar-se de la rutina i de divertir-
se amb un joc físic i, sobretot, mental.

GUSTaventura 
INdoor
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El Baix Llobregat: la comarca on trobaràs una gran varietat d’activitats per 

gaudir d’un bon dia i endinsar-te en un joc d’aventures físic i mental. A més, 

la comarca brinda l’oportunitat de sortir de la teva zona habitual i fer una 

aventura diferent i passar-ho en gran amb la família, parella o amics
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Escapa’t de la rutina: 
- requisit imprescindible: divertir-se
- gaudeix d’una activitat lúdica amb 

els teus amics o familiars
Foto: Pixabay
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per MARINA SERRANO PÉREZ

Un Escape Room no 
és només estar 
«tancat» en una 
habitació, també és 
un joc on es millora 
l’agilitat mental, 
l’enginy, el lideratge, 
la comunicació, la 
deducció, el treball 
en equip, la capacitat 
resolutiva i el més 
important, les rialles

Un Escape Room és un joc on et trobaràs en 

una o més habitacions que simbolitzen un 

lloc, ja sigui una presó, un orfenat, un banc, 

una sala d’investigacions... amb l’objectiu d’a - 

conseguir sortir en un temps determinat, nor - 

malment  són  60 minuts, encara que es co-

mença a veure noves sales amb 80 i 90 minuts 

de joc. Els participants han de col·laborar per 

investigar i resoldre els enigmes que els per - 

metran escapar-se, però no serà gens fàcil…

Un Escape  Room  no  és  només estar 

«tancat» en una habitació, també  és  un 

joc on es millora l’agilitat mental, l’enginy, 

el lideratge, la comunicació, la deducció, 

el treball en equip, la capacitat resolutiva i 

el més important, les rialles també formen 

part d’aquest joc.

El Game Master
És l’única persona de l’exterior que us rebrà, 

qui organitza i dirigeix el joc. Ell reuneix els 

participants i els explica el context del joc: 

el temps, les circumstàncies i l’objectiu. És 

molt important estar atents, perquè rebreu 

unes normes (diferents a cada escape), per 

exemple, no utilitzar la força,  el funciona-

ment dels cadenats, zones on no es pot to-

car o accedir, entre d’altres. El Game Master 

s’encarrega d’ajudar i donar pistes si les ne-

cessiteu o les demaneu. Una ajuda extra que 

moltes de les vegades no vindran malament 

en cas de que estigueu embussats i perduts. 

A més, també supervisarà que el joc es de-

senvolupi amb normalitat.

El joc
Quan el temps comenci a córrer, cal buscar 

i analitzar cada racó de l’habitació per trobar 

una pista i anar resolent els enigmes. Per això, 

és important tenir present que no és un joc 

individual, sinó que tots els participants for-

men part i tots treballen amb el mateix objec-

tiu comú: sortir de la sala del joc en el temps 

estipulat. La col·lectivitat i la comunicació en-

tre tots els membres del grup serà vital per 

al desenvolupament i aconseguir progressar.

Trenca amb les celebracions tradicionals
Normalment els Escapes Rooms són de 2 a 6 

persones, però també existeixen per a grups 

de familiars, amics o per a empreses grans. 

Reuneix a tots i porta’ls a un Escape Room 

per a gaudir d’una ocasió especial d’una ma-

nera diferent i aconseguir un gran pla per a 

celebrar un dia important i celebrar d’una 

manera original un aniversari, un comiat de 

solter/a, o una benvinguda i fer que aquest 

dia sigui memorable. 

Aquesta modalitat per a grups tots els 

participants hauran d’aportar i ajudar per 

aconseguir l’objectiu encara que aquest 

tipus d’Escape  Room  es realitza d’una ma-

nera diferent, normalment es juga separant 

el grup, fent diversos equips que hi partici-

paran simultàniament, on hi ha una rivalitat 

i competitivitat contra l’altre grup per gua-

nyar i sortir com més aviat millor. És cert que 

cada vegada hi ha més demanda d’aquest 

tipus de modalitat, per això ja s’està pensant 

a crear Escapes per a grups grans sense ne-

cessitat de separar-los en equips.

Una manera diferent de sorprendre a 
tothom!
Després del confinament, i d’uns mesos 

molt durs, es pot dir que un gran nombre 

d’Escapes Rooms han tornat a aixecar la 

persiana en els darrers mesos. A més, ens 

podem fregar les mans perquè  pròxima-

ment al Baix Llobregat s’esperen noves sales 

de totes les temàtiques. n 

Foto: Pixabay



464 BENVINGUST. L’ESTIU AL BAIX I L’H

Guia d’escapes  
al Baix

L’HOSPITALET 

· Fear Factory Experience: El Orfanato i 

IN Escape Room

· Dia D Room Escape Hospitalet: Dia D

· Escape Room Barcelona: En tu fiesta 

me colé (sala 1 y 2), Atrapa el espía (sala 

1 y 2)

· Final Code Escape Rooms: Bermudas, 

el secreto jamás relevado

· UNREAL Room Escape: La Mina i The 

Narcos

· Krematorium Escape Room: Malum i 

Krematorium (pròximament)

· Escape Contra Reloj: El juego de Ariel 

· Fauna Room Escape: Misión animalista

· The X Door: Venganza, White & Black i 

Haunted Prison

SANT BOI 

· Synergo Escape Room: Cazadora de 

Brujas i Casa de Caramelos

GAVÀ

· UNREAL Gavà: Vikingos

PALLEJÀ

· Zona Room Escape: Residence 

Room Escape, Moon Escape Room i 

Residence Infantil

CORNELLÀ

· Open Mind Room Escape: Misión 

S.W.A.T, Artificiero, Sweeney Tott 

(pròximament) 11 S (pròximament)

· MissionLeak Cornella: Wolf y Robo al 

Bank of Thaqar (Modo infantil y adultos)

· Brutal Escape Room: Hotel Hello 

Barcelona (sala 1 y 2) i Super Mushroom 

(pròximament), acción tortuga by 

tortugas mutantes (pròximament)

· Last Minute: El Legado de Albus

· UNREAL Cornellà: Outline

· Mega Game Cornellà: Battle Royal 

Laser

SANT FELIU 

· Escape World Games: Gordon’s Factory 

– Ratas de cloaca

EL PRAT 

· Scapandgo: La Mazmorra de Hood

· Fundesplai: Escape Food 2050

CASTELLDEFELS

· Sala Enigma Castelldefels: La playa i 

Sensa

ESPLUGUES

· UNREAL Esplugues: Worm

· Misterios de Kemet: Misterios de 

Kemet

MOLINS DE REI

· La Soga: La soga

· Room Creix: Room Creix

ESPARRAGUERA 

· End House Barcelona: La Vieja 

Carnicería

SANT ANDREU DE LA BARCA

· Haunted Hotel: Hotel Maverick 

Foto: Pixabay

https://www.escaperadar.com/escape-room/comecocos-escape-room/en-tu-fiesta-me-cole-sala-1
https://www.escaperadar.com/escape-room/comecocos-escape-room/en-tu-fiesta-me-cole-sala-1
https://www.escaperadar.com/escape-room/the-x-door-barcelona
https://www.escaperadar.com/escape-room/the-x-door-barcelona/the-haunted-prison
https://www.escaperadar.com/escape-room/the-x-door-barcelona/white-black
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L’HOSPITALET 
Malum: Quan la realitat 
supera la ficció els teus 
sentits es desperten

Direcció: Ctra. del Mig, 92

08907 L’Hospitalet de Llobregat

Duració: 70 minuts

T’atreveixes a entrar-hi? 

Malum Escape Room és una de les noves sales que s’han 

obert al Baix Llobregat. 

Els seus creadors ja tenen una sala mítica a Barcelona; 

Encrypt Escape Room i sembla que no es queden enrere a 

anar millorant i afegint novetats als diferents Escapes Ro-

oms que obren. 

Aviat, els seus creadors estan a punt de donar vida a la 

seva tercera incursió al món del terror amb Krematorium Es-

cape Room, sala que promet estar a l’altura de les seves pre-

decessores i on l’adrenalina i la diversió estan assegurades. 

Malum es tracta d’una sala tematitzada en una història 

de terror on els jugadors podran endinsar-se a la foscor que 

habita darrere dels seus murs per enfrontar el mal en es-

tat pur. Però tranquils, per als que no sigueu amants de la 

por, hi ha tres modalitats de joc: De misteri on el joc es de-

senvolupa sense efectes especials, sense acting i moments 

de foscor puntuals. De tensió, amb efectes especials, sense 

acting i moments de foscor total, i per als més atrevits la 

modalitat de por, amb efectes especials, acting i moments 

de foscor total. 

Malum  Escape  Room  en tan sols  8  mesos ha aconse-

guit posicionar-se com la Segona Millor sala de terror d›Es-

panya segons el rànquing d’Escape  Room  Awards  2021, 

uns premis nacionals que hi ha des del 2016 en el sector 

de l’Escape Room. Així que aquest Escape té tots els ele-

ments per ser una de les millors alternatives d’oci per a 

aquest estiu.

L’HOSPITALET 
Dia D: el deure et truca

Direcció: Bruc, 41 

08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Barcelona

Duració: 70 minuts

Només els valents seran capaços d’entrar-hi. 

Formareu part d’una secció militar i el vostre deure serà 

salvar el món d’una guerra assegurada. 

Dia D és un Escape Room on simbolitza que us trobeu 

en 1944 a França. Els aliats llancen una gran ofensiva a Nor-

mandia i les aigües del canal mai han vist una força tan po-

derosa...  La vostre missió es alliberar París de la invasió nazi, 

per això necessiten més reclutes perquè aquesta operació 

sigui exitosa. Contra més reclutes, més possibilitats de gua-

nyar la guerra. Seràs tu un d’ells?

Dia D és un Room Escape amb proves originals i amb 

moltes sorpreses durant el joc. A més, és un Escape per a tots 

els nivells, tant com si és dels primers que feu com si porteu 

uns quants. A més, té un handicap, l’Escape és molt dinàmic, 

amb molta adrenalina i amb molta acció en tot moment. Dia 

D te sens dubte una gran ambientació que et situa en l’èpo-

ca i en el context amb proves originals adaptant-se als dife-

rents cossos especials de l’exèrcit i les seves funcions. 

Dia D aconsegueix una experiència molt immersiva i en-

dinsar-te en la guerra fen-te sentir formar part d’ell.

https://www.google.es/maps/place/Ctra.%20del%20Mig,%2092,%20Hospitalet%20de%20Llobregat
https://www.google.es/maps/place/Ctra.%20del%20Mig,%2092,%20Hospitalet%20de%20Llobregat
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L’HOSPITALET 
El orfanato: una 
experiència de terror

Direcció: Carretera de Collblanc, 205

08906 L’Hospitalet de Llobregat

Duració: 75 minuts

El Orfanato  de St. Bartolomé reobre les seves portes a noves 

famílies, després de tancar-se en els anys 50 per estranys suc-

cessos, rumors i esdeveniments inexplicables. Necessitareu uti-

litzar l’enginy per a descobrir que ha succeït. Sereu capaç d’en-

trar i endevinar quins misteriosos esdeveniments han succeït?

El Orfanato de Fear Factory Experience és una sala de ter-

ror que trobem al Baix Llobregat on viureu una experiència 

totalment psicològica i paranormal. Un Escape molt ben dis-

senyat amb un gran escenari i un clima de terror que et farà 

passar por des del primer moment.  Així que, si sou amants de 

l’adrenalina, és un room imprescindible. 

Aquest Escape compta amb tres modalitats de joc, de 

menys a més por. El primer mode es “Orfelinato,” preparat per 

a persones més susceptibles i principiants que vulguin gaudir 

d´una experiència sense impactes, reduint la foscor i gaudint 

d´una temàtica de terror sense tenir gaires sobresalts. Des-

prés el mode “Orfanatorio”, que està preparat per als grups 

que vulguin gaudir d’una experiència amb una tensió incre-

mentada, amb moments de foscor i alguna aparició puntual. 

Y per últim “El Orfanato”  que és l’experiència original d’aquest 

Escape, per a grups que vulguin sentir la por i viure una au-

tèntica experiència de terror amb possible contacte físic, total 

foscor i aparicions constants.

El Orfanato aconsegueix una immersió de principi a fi. Les 

proves i l’ambientació estan adaptades a la temàtica de l’Es-

cape. Arribes a creure’t que et trobes en un Orfenat de veritat!

L’HOSPITALET 
IN: L’Escape on posaràs a 
prova els teus límits 

Direcció: Carretera de Collblanc, 205

08906 L’Hospitalet de Llobregat

Duració: 90 minuts

IN Escape Room és la nova sala de Fear Factory Experien-

ce, on simbolitza que et trobes en un Centre D’investigació 

de Terror on posaràs a prova els teus límits. Sereu capaços 

de mantenir la calma? En aquest Escape buscaran les teves 

fòbies, estudiar la por i el terror. Un experiment del que for-

mareu part i serà necessari per ajudar a la humanitat.

IN Escape Room aconsegueixen sotmetre’t a un gran ni-

vell de suggestió gràcies a la introducció i a l’ambientació. 

Des del primer moment aconsegueixen ficar-te a la història. 

Cal destacar que és una Escape per a 2 o 4 persones.

Les proves a part de ser bastant originals estan molt ben 

relacionades amb la temàtica i amb la història de l’Escape. 

Tant com si sou principiants o no, com si no ús agradar pas-

sar tanta por, IN consta amb tres modalitats diferents; la pri-

mera és “Delirio,” preparat per a persones susceptibles i prin-

cipiants que vulguin gaudir 

d’una experiència sense im-

pactes, en aquesta modali-

tat es redueix la foscor i així 

poder gaudir de la història 

de terror sense tenir gaires 

sobresalts. La segona modalitat és “Psicosi,” on està preparat 

per a persones que vulguin gaudir de l’experiència amb una 

tensió incrementada, on es viurà èmfasi en els moments de 

foscor a més d’haver-hi alguna aparició puntual. Encara que 

la dinàmica és més flexible comparat amb l’anterior Delirio, 

respecte a la presa de decisions per part del jugador davant 

d’algunes situacions. I per últim “Histèria” per a persones que 

vulguin gaudir d›una experiència amb una tensió incremen-

tada donant èmfasi als moments de foscor, amb un nivell 

més alt de terror on algunes situacions us portaran al límit.  

És una magnífica experiència de terror, amb diferents ti-

pus d’intensitat al llarg del joc com a diferents mecanismes 

i puzles. És important tenir en compte les persones que NO 

són aptes per a realitzar l’Escape; no apte per a cardíacs, per-

sones amb marcapassos, problemes de cor o embarassades.

Així que no dubtis, si ets una persona a qui l’agrada el ter-

ror, no hi pots faltar.
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L’HOSPITALET 
La Mina y The Narcos

Direcció: Carrer de Bacardí, 32

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Duració: 90 minuts

A L’Hospitalet també ens trobem UNREAL Room Escape 

que tenen els jocs de la Mina i The Narcos.

Aquests dos escapes són diferents dels que estem acos-

tumats, on la vivència és completament immersiva i real. A 

més, UNREAL Room Escape està preparat per a grups petits 

de famílies o amics com per a grups grans per empreses. 

La Mina
Una experiència inoblidable

Els treballadors de la Mina de St. Louis van quedar atra-

pats al seu interior després d’una forta i misteriosa explo-

sió. Des d’aquell moment, moltes persones han especulat 

amb tota mena d’hipòtesis sobre el succés… Ara, l’empresa 

Dunklerde ha aconseguit reobrir la Mina i ha manifestat el 

compromís de fer-se càrrec de la recuperació de totes les 

víctimes que van quedar atrapades. Però, s’estan avivant 

els rumors de l’existència d’una font estranya i valuosa de 

minerals a la Mina. 

Quin serà l’objectiu real de l’empresa? Quins misteris 

amaga la Mina de St. Louis?

La Mina és un room amb una gran ambientació i està 

enginyat amb molt de talent i amb cada detall perquè el 

gaudeixis de principi a f i. És un Escape on viuràs l’experi-

ència com si fos real, a més la dif icultat de les proves no 

és molt alta, no són molt complicades, però sí que hi ha 

bastant per fer i treballar. És un room on la cooperació i la 

comunicació entre tots és important, ja que hi ha puzles 

molt variats i moltes proves per buscar i fer, malgrat que 

no sigui dif icultat alta. Perfecte per passar-ho bé porteu 

o no gaires Escapes o aneu amb amics o familiars més 

petits.

The Narcos
Sé el protagonista en una lluita de narcotraficants

A per l’enemic!!  Innombrables morts i milers de milions 

gastats en armes, assassins a sou, suborns… durant anys les 

bandes del cartell de la droga han lliurat dures i sagnants 

batalles per a veure qui s’apoderava al màxim de tot el ter-

reny possible i arribar a convertir-se en els més poderosos 

i rics de la zona… Però nosaltres volem anar més enllà amb 

la nova droga anomenada Dextronetol, però tenim un pro-

blema, el nostre principal enemic “el Cartell de Salazar” ens 

ha robat 4 quilos d’una substància nova i hem de trobar-la 

com més aviat millor. Això no quedarà així… 

Esteu preparats per lluitar?

La diversió està assegurada i marcarà un abans i un des-

prés a l’hora de mirar els Escapes. Et sents el protagonista 

d’una lluita de narcotraficants. El Game Master fa una gran 

actuació i ajuda a sentir-te dintre de la història, a més tot 

està molt ben cuidat i les proves estan pensades amb tota 

mena de detalls, sens dubte, és un Escape que ha d’estar 

en la teva llista. 

Seran 90 minuts que et passaran volant.
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GAVÀ 
Vikingos: una aventura 
molt real

Direcció: Carrer de Tresols, 33

08850 Gavà 

Duració: 90 minuts

La ira dels déus van condemnar a la humanitat a la fi del 

món amb el temut dia del Ragnarok per una invasió inespe-

rada que va interrompre un ritual que es fa cada 9 anys pere-

grinant cap al temple sagrat de Upssala. Seràs un autèntic 

viking per poder salvar a tots de les forces del mal i del caos?

Els Escapes de Unreal aconsegueixen una ambientació 

i una immersió en tots els jocs i sales que tenen. Vikingos 

és una sala per a tota la família; els majors de 12 anys po-

den anar sols, i els nens de 5 anys també poden jugar si van 

acompanyats d’un adult. 

Vikingos és un Escape amb una dificultat mitjana on tot 

està molt ben pensat perquè els jugadors gaudeixin d’una 

aventura inoblidable. Gràcies al fet que les diferents i inno-

vadores proves que trobem aconsegueix que el room sigui 

dinàmic, amb uns mecanismes divertits que ajudaran a fer 

que tots els membres de l’equip cooperin.  

Vine a viure la sensació de resoldre el misteri i poder es-

capar abans que s’acabi el temps, sens dubte un pla per 

passar-ho d’allò més bé amb els teus amics o familiars i serà 

una aventura que recordareu per molt temps.

Els Escapes d’UNREAL també compten amb la moda-

litat per a grups grans o empreses, per fomentar el team 

building i la col·laboració entre tots els companys. Així es 

treballaran diferents habilitats com ara la comunicació, la 

confiança, el lideratge i el treball en equip, sens dubte, be-

neficiarà a tot l’equip.

CORNELLÀ
Hotel Hello Barcelona: un 
joc divertit per a tothom

Direcció: Carrer Pare Marchena, 3

08940 Cornellà de Llobregat

Duració: 90  a 100 minuts

Brutal Cornellà és un centre d’entreteniment de jocs d’Esca-

pe situat a Cornellà.

L’antic i conegut motel del Baix Llobregat ha estat reno-

vat i anomenat ‘Hotel Hello Barcelona’. Un lloc perfecte per 

a una escapada i per gaudir al màxim de l’estada a l’hotel... 

però si alguna cosa surt malament, no  entreu  en psicosi! 

Hotel  Hello  compta amb factor por o tensió, i pot ser una 

fuga més d’aventura o de misteri, tu tries a l’hora de reservar.

Hotel Hello consta amb la modalitat per a famílies, grups 

d’amics, comiats i empreses amb el mode “Battle Royale 

Escape” on es podrà jugar diversos equips alhora. Es tracta 

del mateix joc amb 2 sales bessones, una manera versus on 

competireu entre grups (cada equip de manera indepen-

dent a la sala o zona de joc). O si ho prefereixes pots reservar 

el mode Escape Room per jugar només un equip com a la 

resta de jocs i jugar una sala. 

Aquest Escape es tracta d’una experiència de joc en viu 

amb diferents temàtiques per gaudir amb tot l’equip. Les 

proves són originals i a més saben combinar molt bé els 

ensurts, les rialles i els jocs amb la història, a més destacar 

que els enigmes estan força ben integrats amb el lloc on ens 

trobem. Caldrà l’enginy i la cooperació de tots els integrants 

independentment del nombre de persones que hi partici-

pin. La dificultat s’adapta depenen al grup i depenent com 

el Game  Master  vagi veient  com avança el grup, però cal 

destacar que és una sala pensada per acabar-la i que tot el 

grup visqui tota l’experiència i veure el joc complet. 

Qualsevol cosa pot passar durant la trama on estem im-

mersos. Vine a l’Hotel per descobrir-ho!
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SANT ANDREU DE LA BARCA
Hotel Maverick et repta  
a passar una instància  
a les seves instal·lacions...

Direcció: Carrer del Rector Juanico, 28

08740 Sant Andreu de la Barca

Duració: 75 minuts

Has d’esbrinar que passa a l’hotel... des que el 1998 el propi-

etari, Javier Gómez morís en estranyes circumstàncies, els 

hostes que s’aventuren a passar la nit desapareixen del tot 

i no se’n torna a saber res més. Què passa a l’hotel? Molts 

són els que han anat a investigar i cap expert en el que és 

paranormal ha pogut trobar una resposta. 

Aconseguiràs tu sortir amb vida i descobrir els misteris 

que s’hi amaguen?

Un dels punts forts és la caracterització com l’ambien-

tació del lloc. També aconsegueixen ficar-te la por al cos i 

estar en tensió en tot moment. Cal destacar la interpretació 

del Game Master, es fiquen en el joc i ajuda a elevar el nivell 

de tensió i gaudir-ne de l’Escape.

Hotel Maverick és una Escape que ha anat evolucionant 

molt des que ho van obrir. Va començar sent una sala de 

tensió amb l’opció de terror, però recentment ho van canvi-

ar i només ofereixen nivell terror per als amants d’aquesta 

modalitat i gaudir de les experiències més intenses. Però 

això sí, intenta no cridar per no molestar i despertar els hos-

tes que es troben a l’hotel. 

En aquest Escape tu i el teu equip intentareu escapar, i 

a més aprendreu a treballar junts per assolir un objectiu en 

comú en un entorn desafiant.

ESPARRAGUERA
La vieja carnicería: Ves  
a demanar torn i recollir  
la teva comanda

Direcció: Carrer Cavallers, 17 

08292 Esparraguera

Duració: 75 minuts

A Esparreguera trobarem La Vieja Carnicería una experièn-

cia immersiva i autèntica que aconseguirà fer-te viure els 

teus pitjors malsons. 

Hi ha un relat fosc i salvatge que s’amaga darrere aquesta 

humil i vella carnisseria apartats de la gent que passeja pel 

carrer sense adonar-se del que podrien arribar a descobrir si 

s’atreveixen a travessar la porta… Secrets que mai no haurien 

de veure la llum. El teu objectiu és confirmar si les macabres 

històries són certes.

En aquest Escape trobarem dos nivells de terror; Parrilla-

da, un terror mitjà i nivell Casqueria amb terror i enigmes alt 

on no estareu sols...

Un relat fosc i salvatge que s’amaga darrere d’aquesta 

humil i antiga carnisseria… Demanaràs tanda en la carnis-

seria?
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Fabriquem oportunitats
per al teu futur.

BARCELONA
DFACTORY

zfbarcelona.es
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Sense ànim de ser exhaustius en l’agenda comarcal, a continuació 
relacionem les festes i festivals més importants d’aquest estiu de 
normalització. Volem recordar que, després de dos anys de pandèmia, 
aquesta és una fantàstica oportunitat per a tornar a gaudir de l’ambient 
popular dels nostres carrers, per a ballar i saltar al ritme de la música, per 
a poder retrobar-nos com sempre hem fet. A banda del ventall d’activitats 
de cultura i lleure organitzades pels municipis, en aquest recull hem donat 
preferència a la música i l’espectacle, com a fils conductors de la secció, per 
tal de donar el seu lloc a dos elements imprescindibles, i també constitutius, 
del que anomenem la nova normalitat. Concerts, fires, festes temàtiques i 
espectacles de tot tipus, per a aprofitar al màxim aquest estiu.

FestAGUST
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JULIOL
GAVÀ
Festa Major de Sant Pere  

(fins al 3 de juliol)
La Festa Major d’Estiu de Gavà es celebra 

en honor a Sant Pere, el patró de la ciu-

tat. Dins el seu programa s’inclou una 

àmplia varietat d’espectacles, concerts i 

activitats on col·labora tot el teixit asso-

ciatiu de la ciutat. De la mateixa manera, 

al llarg del mes de juliol es realitzen di-

verses activitats festives i culturals.

1 de juliol
20 h. Concert del grup local: Runaway 

(Pista esportiva de Can Tintorer)

22 h. Concert del grup local: La Cifra Ne-
gra (Pista esportiva de Can Tintorer)

22.30 h. Concert de Hermano Malaquías 
(Avinguda del Mar)

0 h. Nit de tributs amb Coldday (Auditori 

Marc Grau)

2 de juliol
20 h. Concert del grup local: Numad (Pista 

esportiva de Can Tintorer)

22 h. Concert del grup local: Brainache 

(Pista esportiva de Can Tintorer)

23 h. Concert de Festa Major amb Efecto 
Pasillo (Plaça de Francesc Macià)

3 de juliol
20 h. Concert del grup local: BarBoots 

(Pista esportiva de Can Tintorer)

21.30 h. Actuació de l’Esbart Brugués 

(Parc de la Torre Lluc)

22h. Cantada d’havaneres amb Gats Vells 
(Parc de la Torre Lluc)

7 de juliol
19 h. Concert de Numad (Espai Jove La 

Casa Gran)

9 de juliol
Festa del barri Can Tintorer 
Festa del barri Les Colomeres
19.30 h. Concert American Lake Músic 

Band (Auditori Marc Grau)

14 de juliol
19 h. Concert Urban Baixllo (Espai Jove La 

Casa Gran)

16 de juliol
Festa del barri de La Sentiu 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
L’agenda d’estiu d’Esplugues inclou una 

multitud d’activitats, des les festes del 

barri de Can Clota i d’El Gall fins a la Festa 
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Major de Santa Magdalena, patrona de la 

ciutat, on es realitzen activitats musicals, 

espectacles, processons i correcarrers.

3 de juliol
Festes de barri Can Clota – 19.30 h. Con-

cert d’havaneres: Son de L’Havana 

(Plaça del Taxi)

8 de juliol
22 h. Nits de Jazz a Can Tinturé: Lul·la (Jar-

dins de Can Tinturé)

15 de juliol
22 h. Nits de Jazz a Can Tinturé: The Swing 

Cats (Jardins de Can Tinturé)

17 de juliol
Festes de barri El Gall – 19.30 h. Concert 

d’havaneres amb el grup Montjuic (Pis-

ta coberta del Parc Pou d’en Fèlix)

Festa Major de Santa Magdalena
(del 21 al 24 de juliol)

21 de juliol
23 h. Concert de música tradicional festi-

va amb el grup El Paraigües (Casal de 

Cultura Robert Brillas)

22 de juliol
00 h. Concert del grup La Fera (Parc de les 

Tres Esplugues)

29 de juliol
22 h. Nits de Jazz a Can Tinturé: Marta Du-

ran Quartet

ABRERA
Festa Major de Sant Pere (fins al 

3 de juliol)
La Festa Major d’Abrera es fa en honor al 

seu patró, Sant Pere, celebrant diverses 

activitats populars, musicals i teatrals. A 

més a més, al llarg del mes de juliol es 

celebren les festes dels seus barris.

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Festa Major de Cesalpina  

(de l’1 al 3 de juliol)
Al llarg d’aquests tres dies de juliol es duen 

a terme les celebracions de Festa Major 

a càrrec de l’Associació de Veïns del bar-

ri Cesalpina, amb una diversitat d’acti-

vitats.

SANT ESTEVE SESROVIRES
Festa Major  

(del 28 al 31 de juliol)
La Festa Major de Sant Esteve Sesrovires es 

celebra els darrers dies del mes de juliol, 

on la vila s’activa amb activitats com les 

Nits a la Fresca, amb diversos concerts, 

el pregó d’arrencada amb un espectacle 

de foc i llums, i una varietat d’actes com 
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la cercavila, els gegants i els balls de car-

rer, a més de Les Nits Joves

ESPARREGUERA
Festa Major (del 6 a l’11 de juliol)
La Festa Major d’Esparreguera ofereix una 

extensa programació d’activitats pen-

sades per a tots els públics, des de con-

certs nocturns fins a activitats familiars. 

Un dels seus actes més identificatius 

és la festa de la Llagastada, basada en 

la llegenda homònima, així com també 

ho son els seus castellers, la trobada de 

gegants i la cercavila.

7 de juliol
21.30 h. Concert amb Àlex Marteen i SFDJ7 

(Plaça de la Constitució)

23 h. Concert musicamón: Brasil, de la mà 
de Mirla Riomar (Plaça del Centre)

8 de juliol
23 h. Concert amb Laura Benet i The Pa-

pa’s & The Popo’s (Plaça de la Constitu-

ció)

23 h. Sessió BIG FRIDAY Esparreguera (Es-

cenari de les Hortes)

9 de juliol
23.30 h. Discomòbil amb la Mega Pubilla, 

amb The Chanclettes, i versions amb 
La Banda del Coche Rojo (Escenari de 

les Hortes)

10 de juliol
20 h. Concert de Festa Major amb l’Or-

questra Montgrins (Plaça del Centre)

23.30 h. Obeses i Les Montses en concert, 
i Dj Roger Freedom (Plaça de Santa Eu-

làlia)

00:00 h. Concert amb Meneo disidente i 
Dj LVXA (Plaça de la Constitució)

11 de juliol
20 h. Concert amb Paula i Deiv (Plaça de 

la Constitució)

CERVELLÓ
L’agenda d’estiu de Cervelló es desenvolu-

pa al llarg del mes de juliol amb “Viu el 

juliol a Cervelló”, on es duen a terme acti-

vitats com el Cinema a la fresca, el taller 

‘Explica’m un conte al bosc’, la trobada 

de cotxes antics o la Fira de la Cervesa.

3a Fira de la Cervesa Artesanal  
(2 de juliol a les 18 h)
Tercera edició d’aquesta fira amb música 

en directe al Parc de la Timba

9 de juliol
19 h. Festa jove amb free skate, festa ‘holi’ 

i Pool Party a les 23h amb BeDisco (Pis-

ta d’skate)

10 de juliol
19.30 h. Festival d’Estiu: Femina, feminae 
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de M. Urzaiz (clarinet) i F. Cullell (pia-
no) a càrrec de Segle Nou (Església de 

Santa Maria de Cervelló )

16 de juliol 
23 h. Festa dels Anys 80 (Plaça de l’Ajun-

tament)

Festa Major (del 29 de juliol al 3 
d’agost)

La Festa Major de Cervelló, que té lloc a 

la darrera semana de juliol, ofereix una 

extensa proposta d’activitats musicals, i 

culturals per a la ciutadania.

 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Aquest estiu, l’Hospitalet de Llobregat 

presenta una nova edició del ‘Summer 
Experience’, un cicle d’activitats lúdi-

ques i culturals per al gaudi de tots els 

públics.

XVIII Festival d’Arts de Carrer Per 
Amor a L’Hart (fins al 2 de juliol)
Aquest festival, organitzat per l’entitat local 

Bipol.art, és un homenatge a les arts es-

cèniques de carrer, sobretot cap al món 

de la dansa urbana i contemporània, 

conformant un espai de trobada i exhi-

bició per a professionals i públic.

Parc de la Marquesa – 
Programació del ‘Jardi secret’
Un cicle d’espectacles i música en directe 

al Parc de la Marquesa a Collblanc-La 

Torrassa.

7 de juliol
18 h. Espectacle familiar ‘Pedalant entre 

vinyes’ (Jardins de la Biblioteca Can Su-

marro)

8 de juliol
20 h. Concert de rock&roll 50’s: Diana & 

The Resound
21 h. Concert de rock, rhythm, blues i soul: 

The Lákazans

9 de juliol
20 h. Concert teatralitzat de bolero i tan-

go del grup Voleo

15 de juliol
20 h. Concert de Boopy’s Love 
21 h. Concert de jazz del grup Maria Este-

ban Quintet: ‘Voces veladas’

16 de juliol
18 h. El ‘Pinya Fest’ amb els finalistes del 

concurs LHTéTalent i concert de Henry 

Méndez (Parc de la Torrassa)
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13 de juliol
19.30 h. Espectacle de circ de José Luis 

Redondo: ‘¡Arriba!’ (Plaça dels Veïns, 

Granvia Sud)

14 de juliol
19.30 h. Concert líric: El camí de les Dàlies 

(Jardins de la Biblioteca Can Sumarro)

20 h. Concert de jazz de Xavi Torres Quar-
tet amb Miguel Zenón: ‘Quarentena 

songs’ (Plaça de Maria Artigal)

15 de juliol
21 h. Concert de pop-rock llatí I rumba fu-

sió de Deseisaoc Ho La Banda.

21 de juliol
20 h. Concert de música urbana de Ke-

tekalles (Can Trinxet, c. de Santa Eulàlia 

206)

SANT BOI DE LLOBREGAT
Estiu als barris (mes de juliol)
Al juliol arriba l’Estiu als barris a Sant Boi de 

Llobregat, on s’organitzen una diversitat 

d’activitats, exposicions, cicles musicals, 

festivals i fires per a tota la familia, do-

nant veu a les seves iniciatives ciutada-

nes.

9 de juliol
22 h. Música a la Fresca: Canela N’Drama 

(Torre de Benviure)

10 de juliol
12 h. 7è Sant Blues: Cicle musical de ban-

des de jazz (Casal de Barri Marianao)

16 de juliol
18.00 h. BenefikSound 2022. Festival so-

lidari amb actuacions de l’Associació 
Juvenil Inputs (Jardins de Can Torrents)

19.30 h. Espectacle de circ (Plaça de l’Oli-

vera)

20.30 h. Actuació d’Havaneres i servei de 
ron cremat (Plaça de l’Olivera)

22.00 h. Música a la Fresca: Petit Comité 
(Torre de Benviure)

23 de juliol
22.00 h. Música a la Fresca: On The Road 

Trio (Torre de Benviure)

30 de juliol
22.00 h. Música a la Fresca: ‘Noche de fla-

menco’ (Torre de Benviure)

EL PRAT DE LLOBREGAT 
Durant el mes de juliol el Prat 
alberga el seu Festival de Poesia, 
la Cova del Foc i el Sant Pollin, 
entre d’altres, a més de diverses programa-

cions de música, cinema, teatre i dansa.

SANT VICENÇ DELS HORTS
Festa Major (del 23 al 26 de juliol)
La Festa Major de Sant Vicenç dels Horts 

alberga diferents cicles musicals, espec-

tacles, activitats per a infants i d’altres 

programacions culturals com la Cami-

nada Nocturna i la plantada de la Colla 

de Diables
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A inicis de juliol els carrers de Viladecans s’omplen de 

màgia i diversió amb aquesta festivitat, on hi participen 

més de 30 companyies diferents d’arts escèniques, circ, 

música, dansa i animació, que fan diversos espectacles 

a peu de carrer.

El Festival Internacional de Teatre i Animació Al Car-

rer de Viladecans arriba aquest any a la seva 33a edició. 

Fins al 3 de juliol la cita més cultural i festiva de la ciutat 

envaïrà els carrers de Viladecans amb la seva tradicional 

oferta d’arts de carrer per convidar a tothom a gaudir de 

la ciutat d’una manera diferent.

Enguany el Festival comptarà amb la participació 

de  35  companyies, de les que  4 són de  Viladecans, 

que oferiran unes 80 actuacions, en tres intensos dies 

d’activitat artística. Com ja és habitual, la programació 

fa un repàs de tot tipus de gèneres i formats, des d’ins-

tal·lacions lúdiques a dansa, passant per piromusicals 

o circ, que enguany tindrà un protagonisme molt des-

tacat.

Torna al format tradicional
A més, i després de dues edicions especials a causa 

de la pandèmia de la COVID-19, la de 2020 online i la de 

2021 amb aforaments reduïts, el Festival Al Carrer de Vi-

ladecans torna al seu format tradicional. El públic assis-

tent tornarà a viure la transformació dels carrers i places 

en grans escenaris on gaudir de l’art en la seva expressió 

més propera i directa. I es recuperen els espais “natu-

rals” del certamen, com la Plaça Saint Herblain, Sol/Jau-

me Abril, el Torrent Ballester o la Rambla Modolell.

Seguint la línia de la darrera edició, el  Festival Al 

Carrer aposta per contribuir a la reactivació de les arts 

escèniques de carrer de Catalunya, amb una selecció 

d’artistes que ens mostraran la potència creativa de les 

companyies catalanes, en tot tipus de llenguatges es-

cènics.

Entre aquestes companyies, destaquen les apostes 

pel circ contemporani de Circo Los i Circ Pistolet, que 

presentaran els seus nous muntatges a  Viladecans, el 

clown esbojarrat de Pere Hosta, la dansa de Moveo o la 

sorprenent intervenció urbana d’Eléctrico28, amb una 

proposta on el públic es transforma en un protagonista 

més que viu l’actuació de forma participativa.

Companyies de fora de Catalunya
Pel que fa a les companyies de fora de Catalunya, 

alguns dels plats forts del festival vindran de la mà de 

la companyia basca Deabru  Beltzak, amb un especta-

cle de música i foc Symfeuny, amb el segell de qualitat 

i espectacularitat d’aquesta veterana formació. També 

des del País Basc, comptarem amb la presència de la 

clown  Maite Guevara, i la proposta de  Zirkozaurre, la 

companyia estable d’aquest projecte de creació i for-

mació ubicat al cor de Bilbao.

L’altra gran proposta per la seva qualitat i espectacu-

laritat serà la de les valencianes Cia. Maduixa amb Mi-

grare, una obra sobre les dones migrants, on el llenguat-

ge de la dansa i les xanques pren una altra dimensió. 

ansa amb xanques.

Els més petits podran gaudir de les instal·lacions 

lúdiques ubicades als  Jardins de Magdalena Modole-

ll amb Tombs Creatius i el seu Secrets, Katakrac i l’evo-

cadora Andròmina, l’espai de maquillatge creatiu a càr-

rec de Makiart, i Animàlia, de Sàndal Produccions, que 

combina l’espai estable amb una actuació relacionada 

amb el contingut de la instal·lació.

L’edició d’enguany també recupera els espectacles 

itinerants, on sens dubte destaca Aquiles de la com-

panyia valenciana LaFam, una espectacular figura de 

més de 5 metres que recorre els carrers evocant-nos a 

l’antic heroi grec.

Com a final del festival, La Companyia del Foc realit-

zarà el seu tradicional espectacle de música i pirotècnia 

a la façana d’Atrium Viladecans, de manera que l’edició 

d’enguany es viurà de forma totalment normalitzada.

I com també és tradicional, les companyies de  Vi-

ladecans  tindran el seu espai en el  Festival Al Carrer, 

amb la presència de Street Style, la dansa de La Plata-

forma i Isabel Ollé, i una proposta de conta contes que 

ens apropa als grans reptes de futur de la nostra ciutat.

VILADECANS
Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer amb 35 companyies fins al 3 de juliol
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Cinema entre Palmeres (tots els 
dijous de juliol i agost a les 22h) 
(excepte el 14/07/22) 

Aquest activitat té lloc a la Plaça de les Palme-

res, on es celebra un cicle de cinema familiar 

per al gaudi de tots els cinèfils, aficionats i cu-

riosos.

Nits entre Palmeres (tots els 
divendres i dissabtes de juliol i agost 
a les 22h)  (excepte el 15/07, 16/07, i 13/08)

Aquesta activitat té lloc a la Plaça de les Pal-

meres i consta d’un cicle musical amb diverses 

actuacions, teatres, i actuacions, des de balls de 

saló fins a zumba.

A l’estiu la cultura no s’atura (tots 
els divendres de juliol i agost) 
Tot un recull d’activitats culturals que tenen 

lloc als jardins del Castell, amb diversos espec-

tacles i actuacions.

Festes del Mar (del 14 al 17 de juliol)
Les conegudes Festes del Mar es celebren al 

voltant de la festivitat de la verge del Carme, 

el 16 de juliol. Aquestes festes constitueixen un 

homenatge a la història de Castelldefels, on el 

seu acte principal commemora el desembarca-

ment pirata que va patir la ciutat molts segles 

enrere.

Festa Major d’Estiu  
(de l’11 al 14 d’agost)
Al llarg dels dies de Festa Major a Castelldefe-

ls es duen a terme una diversitat de concerts i 

espectacles, activitats per a tota la família, balls 

populars, correcarrers i correfocs, en un ambi-

ent festiu ple de colors.

CASTELLDEFELS
Les festes d’estiu a Castelldefels no es queden enrere, i és que com a 
municipi amb gran capacitat cultural i turística, ofereix una completa 
programació d’estiu al llarg dels mesos de juliol i agost

AGOST
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Festa Major (del 13 al 16 d’agost)
La Festa Major de Santa Coloma de Cervelló 

pren lloc a l’agost, amb diverses activi-

tats culturals, populars i festives.

SANT JUST DESVERN
Festa Major (del 3 al 7 d’agost)
La Festa Major de Sant Just Desvern està 

plena de propostes dinàmiques, amb 

una varietat d’activitats familiars, actes 

musicals i espectacles.

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Festa Major (10 d’agost)
Sant Feliu de Llobregat celebra la seva Fes-

ta Major en honor al patró de la ciutat, 

Sant Llorenç. En aquests dies s’organit-

zen diverses activitats culturals i popu-

lars, tot conservant aquest esperit tradi-

cional.
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SETEMBRE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Festival Altaveu
Altaveu (Altaveu) és un festival de la mú-
sica i la cançó d’autor de Sant Boi de Llo-
bregat (Barcelona) és un cicle de concerts 

de línia oberta i plural. S’organitza des de 

l’any 1989 i aposta per músics i bandes lo-

cals junt artistes de primer nivell nacional 

i internacional. Els concerts tenen lloc en 

diferents ubicacions del municipi. Progra-

mació encara no anunciada al tancament 

d’aquesta publicación.

ABRERA
Fira Gastronòmica dels Porrons 
d’Abrera (del 23 al 25 de setembre)
La Fira dels Porrons d’Abrera és un esde-

veniment on es destaca l’esperit gas-

tronòmic d’Abrera, on es recupera la 

memòria dels porrons i es duen a terme 

diverses activitats, com exposicions o el 

concurs d’aixecar el porró.

VILADECANS 
Festa Major de la Mare de Déu  
de Sales
La Festa Major de Viladecans té lloc pels 

volts del 8 de setembre, en motiu de la 

patrona de la ciutat, la Mare de Déu de 

Sales. En aquesta festa local es duen a 

terme diferents espectacles, concerts, 

activitats populars i focs.

SANT ESTEVE SESROVIRES
Trobada de Puntaires  
(25 de setembre)
La Trobada de Puntaires es celebra amb 

més de 150 puntaires d’arreu de Catalu-

nya, que fan diverses demostracions de 

les puntes de coixí.
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MOLINS DE REI
Festa Major de Sant Miquel  
(del 23 de setembre al 2 d’octubre)
La Festa Major de Molins de Rei es fa en 

honor al seu patró, Sant Miquel, amb 

tota una sèrie d’activitats familiars, con-

certs, espectacles i balls populars.

CASTELLDEFELS
Fira Mar de Vins (del 30 de 
setembre al 2 d’octubre)
La Fira Mar de Vins és una proposta eno-

lògica nova a la ciutat de Castelldefels, 

que prendrà lloc aquest setembre i oc-

tubre a la Plaça de l’Església.

Festival Internacional de Cinema 
de Castelldefels  
(del 15 al 18 de setembre)
El Festival de Cinema de Castelldefels re-

presenta una trobada i homenatge de 

diverses propostes de cinema internaci-

onals, que tenen lloc al Teatre Plaza.

ESPARREGUERA
La Palanca II Festival de Circ 
Contemporani  
(del 30 de setembre al 2 d’octubre)
Aquest festival de circ pren el seu nom de 

l’emblemàtic element del patrimoni in-

dustrial d’Esparreguera. Al llarg d’aquests 

dies, es celebren diversos espectacles 

amb la voluntat d’apropar la disciplina a 

tots els públics.

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Festa Major de Sant Mateu  
(del 17 al 21 de setembre)
La Festa Major de Sant Mateu té prevista 

una diversa programació de concerts, 

espectacles d’humor i infantils, així com 

activitats de cultura popular i tradicional.

EL PRAT DE LLOBREGAT
Festa Major (24 de setembre)
La Festa Major d’El Prat de Llobregat té 

lloc l’últim cap de setmana de setembre, 

oferint una diversa programación d’ac-

tivitats populars, així com espectacles, 

concerts i cicles musicals.

SANT ANDREU DE LA BARCA
Festa Major (5 de setembre)
La Festa Major d’estiu de Sant Andreu de 

la Barca se celebra al mes de setembre, 

amb activitats populars com els Caste-

llers i la Colla de Diables, així com diver-

ses programacions musicals.
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Patti Elias
Estudiant de Periodisme i Ciències Polítiques. Ha coordinat Estiu al Baix 

2022 Next Llobregat. Col.laboradora de la revista digital L’Estrella i lestaca.

com de l’Hospitalet i en anteriors especials Estiu a Baix.

Ana Basanta
Llicenciada en Història i en Periodisme. Ha treballat durant més de 15 anys a 

l’agència de notícies Europa Press i també a Catalunyapress. Especialista en 

temes socials. És autora dels libres “Halcón de los Andes”, “Líbano descon-

coido”, “Inconformistes”, “Decididos”, “Días que valieron la pena”, y “Doctor 

no me voy a rendir”. @anabasantad

Adrià Dolz
Director de Mundo Hockey, mitjà referent a l’hoquei patins que va crear 

amb dotze anys. Cocreador d’Ok Liga Cromos i director de comunicació. Ha 

fet col·laboracions a Calafell Ràdio, World Skate Europe TV, Ok Liga TV y Real 

Federación Española de Patinaje entre altres.

Marina Serrano Pérez
Graduada en Periodisme a l’Abat Oliba CEU, estudis universitaris que ha 

compaginat treballant al negoci familiar. A principis de 2020 va col·laborar a 

BCN Content Factory com a redactora i coordinadora en l’Estiu al Baix 2020. 

També ha estat redactora i coordinadora del llibre EsportBaix.

Claudia Salinas
Apassionada de la moda, l’esport i la comunicació. Actualment estudiant 

del Grau de Periodisme i el títol “Data Journalism and Social Media” a 

la Universitat Abat Oliba-CEU per arribar a viure del Periodisme en un 

futur.

Una producció 
Amb el 
suport de 

LLOBREGATnextLLOBREGAT
Estiu al Baix 2022

BenvinGUST
Natura a prop de casa

La guia més completa de quilòmetre 0 per gaudir
del mar i la muntanya

CREDENCIALS
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Lara Ballesteros García
Graduada en Periodisme per la Universitat Abat Oliba CEU. Col.laboradora a 

la revista lestaca.com de l’Hospitalet escrivint reportatges de caràcter social 

i a TimeJust realitzant entrevistes a artistes i articles musicals. Apassionada 

dels esports, la cuina, la música i les xarxes socials. També col.labora a BCN 

Content Factory.

Albert Rojas
Graduat en Periodisme a la Universitat Abat Oliba CEU. Apassionat pel pe-

riodismo Esportiu i cultural, sobretot de pel.lícules i series. Tot i la curta ex-

periencia, ha treballat a diferents Mitjans com Ràdio 4, de RTVE i El Llobre-

gat. Actualment està al Canal Comer de La Vanguardia.

Juan García Almeda
Estudiant de Periodisme y Ciencies Políticas. Santcugatenc. He treballat a 

la cadena COPE com a creador de contingut per a ràdio i web. Tinc interés 

pel periodisme polític i religiós. He sigut cap de la secció de religió del diari 

universitari Aula News.

Esther Hachuel Fernández
Gestora cultural especialista en edició, en gestió d’equips de recerca, en 

programació de jornades, taules rodones i conferències i en patrimoni local. 

Ha exercit recerca i docència universitària i ha estat directora del primer 

Màster en Estudis de Dones de la Universitat de Barcelona, impartit des 

del Centre de Recerca Duoda. Actualment és directora del Centre d’Estudis 

Comarcals del Baix Llobregat. 

Miguel Porres
Il.lustrador-vinyetista i periodista especialitzat en disseny gràfic, amb 40 

anys dedicats a diferents Mitjans de comunicación. El Correo Catalán, la Voz 

del Baix Llobregat, Interviu, El Món, revistes Tiempo, Panorama, Lecturas, 

etc. Actualment, col.labora a Premsa Social, lestaca.com i és director d’art 

d’Andanzas, revista digital de la Societat Periodisme de Viatges.

Glòria Escrig Ortiz
Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Bar-

celona. Nascuda al Prat de Llobregat, va començar a la revista ‘Delta’ del ma-

teix municipi. Va ser corresponsal al Baix Llobregat i redactora al diari ‘Avui’. 

Ha treballat a ‘El Periódico de Catalunya’ com redactora i portadista de l’edició 

digital. Va ser professora de disseny periodístic a la Facultat de CCII de la UAB.

Joan Carles Valero
Periodista sènior especialitzat en informació econòmica a diferents mitjans 

estatals i expert en premsa de proximitat. Fundador i director de BCN Con-

tent Factory i relacions institucionals i externes d’ABC i el Grup Vocento 

a Catalunya. Professor de Periodisme a les Universitats Abat Oliba-CEU i 

Ramon Llull. És tertulià a diferents mitjans audiovisuals i va treballar ante-

riorment a El Periódico de Catalunya, El Noticiero Universal i l’Agència Efe.
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I les administracions locals

AGRAÏMENTS
Aquest ESTIU AL BAIX 2022 NEXT LLOBREGAT  

no hauria estat posible sense el suport de

Les empreses
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