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L

ola Paniagua va néixer a
Buenos Aires. És filla de
pares espanyols emigrants que
van tornar per viure a Bilbao
quan ella tenia any i mig.
Va anar a viure a Saragossa
per estudiar Química. Allà es va
afegir a la lluita antifranquista i
va ser detinguda per la Brigada
de Investigación Social.
L’any 1977 es va traslladar a
Barcelona. Després va estar vivint
5 anys a Menorca i posteriorment
va residir al Maresme.
Va arribar a Tarragona l’any
2000 per visitar un amic ma·
lalt. Es va enamorar del litoral,
en especial del Bosc de la Mar·
quesa, i va decidir quedar-s’hi.
L’any 2005, llegint els diaris,
va assabentar-se del projecte
de passeig marítim a la platja
Llarga, un espai que encara
conservava (i conserva!) valors
naturals, i es va conscienciar
del perill que representava per
a la platja i per al litoral. Es va
mobilitzar ràpidament, es va
posar en contacte amb grups
ecologistes, va crear un web
amb informació sobre el pro·
jecte i va començar a penjar
cartells per bars i botigues. En
un mes havia aconseguit aple·
gar un grup de 20 persones, i
així va néixer la Plataforma Sal·
vem la Platja Llarga.
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Va començar una feina incan·
sable: xerrades informatives,
mobilitzacions, concentracions,
contactes amb la premsa per
fer arribar a tota la ciutadania
l’amenaça que el projecte de
passeig marítim representava
per la platja i la necessitat de
preservar els valors naturals de
la platja Llarga, en particular, i del
litoral de Tarragona en general.
L’any 2007 és el de les grans
mobilitzacions: una manifesta·
ció de més de 1000 persones i
quatre cadenes humanes (dues
a la platja Llarga, de punta a
punta, i dues a la ciutat, en·
tre les escales de la Catedral
i l’Ajuntament). La Plataforma
en defensa de la platja Llarga
havia esdevingut un moviment
multitudinari i plural en què
col·laboraven artistes, intel·
lectuals, entitats de tots tipus
(ecologistes, culturals, ciutada·
nes...) i persones molt diverses
de totes les edats.
La Plataforma treballava no no·
més conscienciant la ciutada·
nia sinó també buscant compli·
citats en tots els àmbits, també
entre les administracions.
L’any 2009 el Ministeri va re·
tirar el projecte, però la Pla·
taforma va continuar activa,
controlant que efectivament de·
saparegués l’amenaça sobre la
platja i treballant per la defensa
del litoral. El 2012 la Platafor·
ma Salvem la platja Llarga es
va transformar en Plataforma
Cuidem la Platja Llarga, que
duu a terme activitats de sensi·
bilització i educació ambiental.
http://platjallargatarragona.cat/blog/
http://www.facebook.com/
platjallargatarragona

