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L’amic David Parra ha tor-
nat a alliçonar-nos a tots

els que vivim el món de l’es-
port colomenc. El lliurament
dels Premis Molt Bàsquet cor-
responents a la temporada
2018-2019 ha estat una gala
oportuna, mesurada i, sobre
tot, agluitinadora.

Que els cinc clubs de la ciu-
tat esperin aquest dia i om-
plint l’equipament no esportiu
amb més aforament de la ciu-
tat és la millor prova que la se-
va idea és encertada i reeixida.

Tractant-se d’una activitat
privada (el paper col·labora-
dor de l’Ajuntament es limita
a la cessió del Teatre, la qual
cosa per als organitzadors és
molt), està presentada amb es-
til, gràcia i, sobre tot, molt
amor per l’esport de la cistella.
I això ho demostren fets tan
contundents com la presència
de Nacho Solozábal o el presi-
dent sortint de la Federació
Catalana, Joan Fa.

El que no ha dir el David
Parra és que tenia comprome-
sa la presència de Ricky Rubio
en la gala; però la signatura del
nou contracte amb Phoenix
Suns ha obligat el de Masnou

pai que no se sap que està buit
fins que s’ocupa. Si no existis-
sin, els Premis Molt Bàsquet
caldria crear-los.

Aquesta sensació, tant d’ha-
ver aprofitar el temps per sa-
ber i conèixer, no ens queda
en l’altra gala esportiva que
s’organitza a la ciutat. A la
Gala de l’Esport li manca rit-
me, seriositat i oportunitat,
però per damunt de tot li
manca esperit i cor, dos intan-
gibles que mai es veuen i que
tots els que som esportistes
sabem que són necessaris per
a que un esportista, un equip
o una  idea triomfin.

Els Molt Bàsquet aconse-
gueixen més del que hom po-
dria dir que caldria que fessin.
La Gala de l’Esport mai sor-
prén, mai entusiasma. És una
proposta plana, llarga i pesa-
da. El temps que seiem a la
butaca, gairebé el mateix,
sembla menor quan et diver-
teixes i sobre l’escenari et sor-
prenen.

Estic segur que costaria
molt poc que la Gala de l’Es-
port fos una jornada que tot-
hom esperi. Només cal posar-
hi esperit i cor. 

PPrreemmiiss  ii  pprreemmiiss

Josep Maria Roca

Director 

La ciutadania mereix més
transparència i informació 

El tall de la L1 del Metro ha generat molt malestar entre els
usuaris d’aquest transport. Transports Metropolitans de

Barcelona (TMB) ha esperat a què s’acabés el període electoral
per explicar als ciutadans com gestionaria aquesta incidència
que era inevitable. La gestió de l’empresa ha correspost fins ara
a persones designades per l’Ajuntament de Barcelona.

Perquè aquesta és una de les grans preguntes que no han tin-
gut resposta. Era obligatori fer aquestes obres ara? I amb qui-
na finalitat es fan? Perquè els nostres informadors ens indiquen
que no són exactament les que esgrimeixen des de l’empresa
gestora.

Perquè des que El mirall.net existeix, l’opacitat de la TMB ha
estat una constant i la impossibilitat de rebre respostes adequa-
des a les nostres peticions un fet repetitiu. Fa dos mesos, quan
vam publicar que es farien les obres, la informació ens va ser
negada des de l’empresa. Afortunadament, hi ha altres mane-
res d’obtenir la informació.

L’episodi actual comença amb una manca de transparència i
informació notables. Els usuaris amb prou feines poden calcu-
lar quin és el trajecte més ràpid que poden fer emprant altres
mitjans de transport. A més, el telèfon de servei és de paga-
ment i no gratuït com inexcusablement hauria d’haver estat.

A banda de la problemàtica del barri de la Trinitat, on els
usuaris del metro ho tenen molt difícil per desplaçar-se, a San-
ta Coloma l’existència de la L9 és una alternativa que per a
molts fins i tot els permetrà guanyar temps a partir d’ara. San-
ta Coloma té gairebé un metro propi, i això fa que les lògiques
demores (inevitables quan hi ha obres i per tant transborda-
ments) siguin mínimes.

Evidentment, els usuaris voldrien que les obres no l’afectes-
sin, però això és impossible. Si ara hem d’aplaudir la interven-
ció de l’alcaldessa per aconseguir algunes millores és simple-
ment perquè els responsables de TMB no havien fet bé la seva
feina. Les demandes de l’Ajuntament de Santa Coloma són del
tot lògiques. El que no s’entén és que des de l’empresa gestora
del transport no s’haguessin adonat que el Clot és una estació
no adaptada, que la L9 necessitaria més freqüència, que la in-
formació s’ha de donar mentre es necessiti i que el transport de
superfície, llançadores a banda (línies V33 i B20, per exemple)
pertocava que s’ampliés.

A les xarxes socials, com és habitual, circulen versions i casu-
ístiques de tot tipus. Considerem que havent-se pres la qüestió
amb major seriositat, amb cura de les reals necessitats del ser-
vei i amb la informació adequada, els maldecaps s’haguessin
minimitzat. Provocar que un tall de transport tan important so-
brevingui de cop sobre l’usuari, l’únic que fa és incitar a les ma-
nifestacions i a les queixes poc fonamentades que, pel molt so-
roll que fan, sembla que tinguin raó. 

a tornar precipitadament als
Estats Units.

Actes com aquests, a més de
premiar els millors de cada
any, busquen aprofitant l’avi-
nentesa, aprofundir en l’es-
sència de l’esport i en la histò-
ria viscuda a la nostra ciutat,
són necessaris i omplen un es-

Un gram de net

Enric  Cañas
El Conseller Delegat de

TMB, responsable directe de la
gestió del transport dins l’àrea
metrolpolitana, ha gestionat
amb retard i escassetat d’infor-
mació sobre el tall de la L1. A
més, un telèfon de pagament
no és de rebut per rebre aques-
ta informació. Si calia fer o-
bres, també minimitzar l’efecte.

Teresa  Jordà
La gestió de la brossa pro-

vocada per la tala per part de
la Generalitat dels pins a la
Serralada de Marina no ha es-
tat eficient. Les administra-
cions es passen la pilota, però
l’única realitat és que el bran-
catge i la pinassa s’apilaven al
bosc en els dies de més calor i
perill d’incendi en alguns anys.

Adolfo  Fernández
L’ala colomenc ha triomfat

amb el Barça assolint el títol
de Lliga contra El Pozo de
Múrcia en una final apassio-
nant. Adolfo s’afegeix d’a-
questa manera a l’olimp del
futbol sala colomenc junta-
ment amb altres figures com
Javi Rodríguez, Óscar Re-
dondo o Dani Salgado.

Dunya  Martínez
L’associació Baobab, vincu-

lada a l’empresa colomenca
TAU Formar, de la qual Dun-
ya Martínez és gerent, ha pre-
sentat el resultat final d’un
projecte que establirà proto-
cols d’actuació per detectar i
combatre l’assetjament infan-
til o bullying tant a escoles com
a altres llocs de convivència.

EDITORIAL

El mensual de Santa Coloma que no es ven

Si no el trobes, pots llegir-lo a 
www.elmirall.net


