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Bussos de Sant Adrià destrueixen
sis trampes de pesca perilloses

EL PIANISTA
DEL MAJESTIC
ARTURO

San Agustín

GUILLERMO MOLINER

b Els voluntaris van
retirar xarxes d’hams
que posaven en risc
els banyistes

Perramon

M

b L’any passat van
trobar una bici i un
carro de supermercat
utilitzat com a gàbia
DAVID PLACER
SANT ADRIÀ DEL BESÒS

n grup de submarinistes
van descobrir ahir sis
trampes de pesca il.legal
submergides a la platja de
Sant Adrià de Besòs que posaven en
perill la seguretat dels banyistes. Les
trampes, fetes amb bosses de sorra
submergides que suporten fils amb
diversos hams de plom penjats, van
ser destruïdes per ser un perill per
als banyistes i una tècnica il.legal de
pesca.
El club de submarinisme L’Àncora va netejar la platja de Sant Adrià
com una acció voluntària per la festa major de la ciutat. L’any passat els
bussos van treure una bicicleta i fins
i tot un carro de supermercat que va
ser enfonsat al mar com una trampa
casolana per a peixos. Els pescadors
furtius solen utilitzar aquesta mena
de pràctiques il.legals per evitar l’espera i recollir la captura l’endemà.
Els submarinistes, que realitzen
una neteja al fons marí de Sant
Adrià cada any, van assegurar que
en aquesta ocasió el fons estava més
brut. Els participants van veure, per
primera vegada, grans taques de chapapote per tota la platja. Les hi van
deixar perquè no tenien eines per
extreure-les. «Rellisca i és impossible
agafar-les amb les mans», va explicar
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RAQUEL PÉREZ

TRENCAMENT
D’UNA CANONADA
PROP DEL PASSEIG
DE GRÀCIA
Barcelona q Una excavadora que
realitzava treballs en una obra a la
cruïlla del passeig de Gràcia amb la
Gran Via va rebentar ahir a les
11.15 del matí una canonada i va
causar un important escapament
d’aigua al centre de la ciutat.
Segons la Guàrdia Urbana, va estar
sortint aigua durant uns 45 minuts,
cosa que va obligar els vianants a
buscar una altra ruta o a travessar
la Gran Via passant per sobre d’un
gran bassal (foto). Un grup
d’operaris de l’obra va tapar la
sortida d’aigua amb un contenidor
per evitar danys en el mobiliari
urbà. Fonts de la Guàrdia Urbana
van dir que l’accident va provocar
restriccions en alguns carrils de
circulació de la via.

ai vam arribar a parlar. Però coincidíem
en alguns restaurants. Per exemple, al
Bilbao, on, a l’hora dels callos o de
la cua de toro, jo li admirava la
seva gana i li observava el bigoti
canós i pulcre; un bigoti de coronel britànic jubilat, expert en
llancers bengalins i pastes de te.
Parlo del periodista Joaquim
Perramon, mort recentment, i a
qui s’ha acomiadat recordant
que, malgrat que es va moure
molts anys entre empresaris, banquers i presidents de Foment,
aquesta gent dels diners, mai se’n
va beneficiar. O sigui, que d’aquest home que va transcórrer en
l’economia escrita n’han parlat
molt i bé fins i tot els líders sindicalistes.
Mentre en el seu restaurant
Bilbao, el Pere, el gran cap, aconsellava un plat al periodista, jo li
observava el bigoti, les seves cros-

Jordi Ayza.
Aquest any els esportistes
van dir que havien quedat
sorpresos per la gran quantitat de compreses trobades
i per la poca quantitat de
peixos vistos: només dos.
«Mai havia vist una platja
així. És gairebé un desert
amb escombraries», va dir
Rafa Reyes, un submarinista que es va submergir per
primera vegada en una platja urbana.
/
Els submarinistes han optat
per deixar-hi algunes ampolles de plàstic que ja han
permès el desenvolupament de vida. «Si l’element
fa molt temps que és al mar, el deixem per no matar la vida que ja ha
sorgit», va dir Joan Albert Campos,
director del club de submarinisme.
Lorena Arribas, una altra de les
ESCOMBRARIES AMB VIDA

33 NETEJA
SUBMARINA 8 Els
bussos surten del mar
amb les deixalles. A
sota, una voluntària
retira les escombraries.

voluntàries, va comentar que no van
poder treure les trampes de pesca,
però sí que les van destruir. Els escombriaires del fons del mar van
bussejar fins a 200 metres de la riba. «Aquesta platja està pitjor que la
de Badalona. Aquella està més neta i
hi ha molta més vida», va afirmar
Azahara Guisado, una altra de les
participants.
L’Ajuntament de Sant Adrià
també ha sol.licitat al club de submarinisme ajuda en la recuperació
de les platges. A l’inici de la temporada passada, alguns banyistes del
Fòrum es van queixar de l’existència
de bigues que posaven en perill els
nedadors.
L’ajuntament va demanar llavors
ajuda als submarinistes, que van serrar i retirar els metalls. Ahir, els joves van culminar la seva tasca de neteja amb les bosses plenes d’escombraries submarines i van marxar
amb la incertesa del que es trobaran
l’any que ve. H

El somriure és la
millor arma dels
grans. Amb ell
sempre vencen
ses, però sobretot el seu somriure. Els grans que, malgrat la vida i
les seves economies, no han renunciat al somriure són els únics
que sempre ens poden, que sempre ens guanyen. El somriure és
la millor arma dels grans. Amb el
somriure, els grans sempre l’encerten, sempre ens vencen.
Ara, mentre evoco aquell amable bigoti blanc, el recordo compartint taula i conversa amb qui
va ser durant algun temps president de Foment del Treball, Alfredo Molinas. Tots dos, ja jubilats,
estaven ficats aquell dia en els
plats, però sobretot, en el tema de
la salut i totes les seves pastilles.
Jo els observava, parava l’orella i
recordava un Molinas barbat, dominador, influent i potser una
mica altiu, sens dubte per les seves celles, que arquejava sovint.
Molinas, amb perdó, em recordava físicament algú que mai em va
caure bé i de qui només ara,
molts anys després, he sabut el
perquè: no em va donar d’alta a
la seguretat social. Parlo aquí
d’un empresari del món publicitari, un tal Lladó, a qui he tornat
a veure, ja derrotat, alguna vegada a Sitges.
Aquell dia, Perramon i Molinas, mentre compartien taula,
xacres de vellesa i pastilles, em
van donar, sense pretendre-ho,
una impagable lliçó de vida. Al final, si hi ha una mica de sort,
únicament ens queden les pastilles. I el somriure. H

