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Balmón confirma
que es tornarà a
presentar a l’alcaldia 

No l’obliden
Cornellà recorda Cristina Bergua,
desapareguda fa 25 anys pàg 3

EFEMÈRIDE
Línia Cornellà
arriba a les 100
edicions pàgs 12 i 13



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 

| 2

líniacornellà.cat Març 2022



3 | 

líniacornellà.catMarç 2022En Portada

El 9 de març del 1997 Cristina
Bergua Vera, una noia de 16
anys de Cornellà, va desaparèixer
sense deixar rastre. Vint-i-cinc
anys més tard, continua des-
apareguda, però no oblidada. I és
que cada 9 de març els seus fa-
miliars i veïns es reuneixen en un
racó del barri, a la confluència en-
tre els carrers Miranda i Mossèn
Joaquim Palet, per mantenir viu
el record de la Cristina. “És el
nostre present i el nostre futur”,
assegura a aquesta publicació
Juan Bergua, pare de la noia. 

La tenacitat d’aquesta famí-
lia per saber què va passar amb
la seva filla no ha tingut límits du-
rant l’últim quart de segle. No de-
bades, s’han convertit en un sím-
bol del dret a conèixer on és un
familiar desaparegut sense cau-
sa aparent, una xacra que man-
té en suspens gairebé 6.000 fa-
mílies de tot l’Estat. Sis mil per-
sones que no hi són i de les
quals no se sap res el dia d’avui.
“Es fa difícil aprendre a viure sen-
se ella, no n’hem après”, explica
Bergua, que posa veu als milers
de pares, mares, germans, cosins
o parelles que encara esperen
qualsevol pista o indici que posi
fi a una anguniosa incertesa.

En el cas de la Cristina, les pis-
tes han estat sempre poc fiables.
La policia va sospitar des d’un pri-
mer moment de qui era la seva
parella en el moment de la des-
aparició, tot i que mai no l’han po-
gut incriminar. Aquell fatídic 9 de
març del 1997, la jove cornella-
nenca havia quedat amb ell per
trencar la relació, però mai no va
tornar a casa. I aquell 9 de març,
Juan Bergua va anar a la comis-
saria a un quart d’11 de la nit a de-
nunciar la desaparició de la seva

filla. “Tenia una sensació al cor
que no havia passat res de bo”, se
sincera. Allà, tanmateix, li van dir
que era millor esperar, perquè
potser la noia s’havia escapat. 

NOUS PROTOCOLS
Aquesta era la típica resposta que
des de la policia donaven a les fa-
mílies que, amoïnades, corrien a
la comissaria a denunciar una
desaparició recent. “Ara ha can-
viat tot”, assenyala Bergua. “Les
primeres hores són crucials i
des d’aleshores s’afanyen més”,
afegeix el pare de la Cristina, que
així i tot continua reclamant
“més agents i recursos” per in-
vestigar aquests casos.

Davant la falta d’indicis, un
any després de la desaparició, el
1998, Juan Bergua i la seva dona
Luisa Vera, conjuntament amb
altres famílies, van fundar IN-
TER-SOS, la primera associació
a Espanya dedicada a la recerca

de desapareguts sense causa apa-
rent. “Van ser uns inicis molt
durs”, recorda Bergua, que havia
d’atendre persones que denun-
ciaven absències com la de la seva
filla. “Havia d’apartar la meva his-
tòria per escoltar-los”, explica. 

Dues dècades més tard, IN-
TER-SOS no està sola. Ara hi ha
més entitats, com QSD Global, li-
derada pel periodista Paco Lo-
batón, presentador del mític pro-
grama de televisió Quién sabe
dónde i a qui uneix una relació
d’amistat amb els Bergua Vera. 

DEDICATS EN COS I ÀNIMA
La pressió, però, els va acabant
passant factura. Durant 15 anys,
els Bergua Vera es van bolcar amb
l’entitat “incondicionalment”. De
fet, Bergua es va prejubilar per de-
dicar-s’hi en cos i ànima. “Duia 24
hores el telèfon de l’associació a
sobre i vam assessorar més de
200 famílies”, rememora. “Al

principi ho agafes amb ganes: so-
lidaritzes, empatitzes...”, diu, però
a la llarga “crema”, fet pel qual va
haver de fer un pas al costat. 

No obstant això, la feina de
l’entitat ha impulsat avenços tan
importants com la creació el
2017 del Centre Nacional de Des-
apareguts (CNDES), que ha ela-

borat una base única per a tots els
casos de desaparicions. I és que
abans els diferents cossos poli-
cials no creuaven les seves dades.
També van aconseguir que els
Mossos posessin en marxa el
2014 l’Oficina d’Atenció a Fami-
liars de Persones Desaparegudes.
De fet, Bergua elogia l’exmajor del
cos, Josep Lluís Trapero, de qui
diu que és un gran professional
que els va oferir tot el seu suport. 

Amb tot, una de les fites més
rellevants és que el 9 de març, la
data en la qual es va perdre el ras-
tre de la Cristina, és considerat,
des del 2010, Dia de les Persones
Desaparegudes Sense Causa Apa-
rent. Aquesta jornada -enguany
no ha estat una excepció i ha tor-
nat a comptar amb la presència de
l’alcalde, Antonio Balmón-, de-
senes de veïns continuen reunint-
se en un racó del carrer Miranda,
batejat com Espai Cristina Bergua
Vera, per no oblidar-la. 

25anys senseCristinaBergua
» Bategen un espai del barri de la Gavarra amb el nom de la jove desapareguda el 9 de març del 1997
» La família de la noia no l’oblida i continua reivindicant més recursos per investigar casos com el seu

3.000 DENÚNCIES PER
DESAPARICIÓ EL 2021

4El 2021 es van presentar
3.333 denúncies per des-
aparició. Així ho va indicar
el departament d’Interior
el 9 de març, Dia de les
Persones Desaparegudes
sense Causa Aparent. D’a-
questes, el 98,8% es reso-
len. L’1,2% restant corres-
ponen a casos com els que
es recorden cada 9 de març.

A la dreta, imatges de l’acte de record del 9 de març. A dalt, abraçada entre Juan Bergua, pare de Cristina, i l’alcalde Balmón. Fotos: Línia Cornellà i INTER-SOS

Francisco J. Rodríguez
LA GAVARRA
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Detingut un home per
un presumpte crim

masclista a Barcelona.
L’home s’ha presentat minuts abans de
les 19 h [del 21 de març] a una comis-
saria de la Guàrdia Urbana dient que la
seva parella estava morta al seu do-
micili. Els agents l’han detingut. Els
Mossos d’Esquadra ho investiguen.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hi ha dies que desitjo
que m’atropelli un ca-

mió, que em caigui una
casa a sobre, que algú m’enverini una
mica, per poder passar uns dies a
l’hospital, impedida, i defugir així l’ex-
cés de responsabilitats i deures que
m’aclaparen, m’asfixien, em tenallen.
I bon dia.

@CarlotaGurt

On anirà el clàssic fa-
miliar El Petit Príncep,

de La Perla 29, el Nadal
vinent? La productora The Project ha
anunciat que tanca la sala BARTS el 17
d’abril a l’espera que l’Ajuntament de
Barcelona la converteixi en la Casa de
la Música, que The Project veu inviable
si es limita a aquest gènere.

Para los que dudan que
la extrema derecha ten-

ga un caladero en la Poli-
cía, les dejo unas declaraciones de la co-
misaria jefe de Pontevedra [Estíbaliz Pal-
ma, a qui han destituït arran de la fil-
tració d’aquest àudio], sobre la actua-
ción en Catalunya: «Ya les gustaría a al-
gunas que las violase un antidisturbios».

@andreusotorra@andreajvilloria @EstebanNavarroS

Tribuna

Hi ha qui és pregunta per a què serveix la po-
lítica. Per què la necessitem. En el cas dels
i les socialistes, que governem Espanya i
Barcelona a través de governs de progrés,

ho tenim clar. La política és l’eina que ens permet acon-
seguir els canvis que vam pensar un dia i que avui fem
realitat. Els canvis socials que necessitem.

Aquests governs de progrés, amb el president del go-
vern d’Espanya Pedro Sánchez i el primer tinent d’alcaldia
de Barcelona Jaume Collboni, han estat determinants
per aturar el cop que ha suposat la crisi sanitària, eco-
nòmica i social més gran dels darrers 100 anys. Sense
oblidar la tasca serena i decidida que va fer el ministre
de Sanitat Salvador Illa quan més incerteses recorrien
la nostra vida, i el lideratge que avui representa per a
aquella Catalunya que va ser i que pot tornar a ser.

En els darrers dos anys hem vist coses que no ens
hauríem imaginat mai. Un confinament domiciliari
massiu, la recerca de material sanitari i de prevenció
per tot el món, un escut social amb una despesa eco-
nòmica mai vista, un fons extraordinari europeu que
per primera vegada contemplava transferències di-
rectes als països membres de la Unió Europea o la crea-
ció, des del no-res, d’unes vacunes efectives per com-
batre la covid en menys de 10 mesos. Per altra banda,
des de la primera tinència d’alcaldia de Barcelona es
va fer un esforç sense precedents per aportar fons i re-
cursos que fessin que empreses petites i mitjanes po-
guessin aguantar l’embat de la pandèmia i preservar
així centenars de milers de llocs de treball. Un Green
New Deal que va emular les solucions del president

Roosevelt davant el famós crac del 1929, una crisi fi-
nancera que va generar una crisi social que va fer tron-
tollar tot el sistema. Un New Deal que va afegir pre-
cisament el concepte Green (verd) com a eix prioritari.
Perquè som conscients que les noves solucions no po-
den impulsar-se d’esquena al benestar del planeta.

Actuar en aquesta direcció no ha estat una ca-
sualitat; forma part de la nostra manera de veure la
política. Demostra que, en una crisi, les polítiques po-
den anar destinades a aconseguir que ningú es que-
di enrere. Si volen una diferència, mirin els destina-

taris de les ajudes aportades pel govern del PP i Ma-
riano Rajoy davant la crisi financera del 2010. Les se-
ves polítiques van anar enfocades a salvar els bancs.
Les nostres han anat dirigides a les persones. Per als
i les socialistes, les persones són el centre de la nos-
tra actuació. Amb encerts i errades, per descomptat,
però amb el timó fixat i les idees clares.

A l’Ajuntament de Barcelona, els i les socialistes hem
governat per aturar el cop i, ara, en una dura però fruc-
tífera tasca per reactivar la ciutat. L’Ajuntament és cap-
davanter en creació i recuperació de llocs de treball pro-
vinents d’ERTO, en creació de noves empreses, en ex-

portacions i en generar prestigi internacional, que per-
met atraure talent i inversions milionàries que donen no-
ves oportunitats al conjunt de la ciutadania de Barcelona.
Ens hem aïllat del soroll i de la recerca de protagonis-
me per fer allò que sabem fer millor: dialogar amb tot-
hom, generar estabilitat social, exercir la nostra capacitat
per executar els projectes que altres només dibuixen en
un paper, projectar futur i establir un nou horitzó.

Aquesta és la gran transformació que lidera Jau-
me Collboni. I no es podrà fer sense abordar qüestions
de present i de futur que han d’acompanyar aquesta
estratègia als nostres barris: augmentar la sensació de
seguretat, un nou acord pel civisme i la convivència,
millorar la neteja dels nostres carrers, potenciar la for-
mació professional perquè tothom tingui un futur ple,
fomentar la plena ocupació i salaris dignes que facin
que l’optimisme pugui tornar a créixer a la nostra es-
timada Barcelona… I en aquesta línia, no podem de-
fugir de fer debats seriosos sobre l’aeroport i nous equi-
paments culturals, facilitar la implantació d’empre-
ses, potenciar la marca Barcelona per reafirmar el nos-
tre lideratge del sud d’Europa… No, no podem fer-ho
sense diàleg, debat i consensos. Cal algú que ho en-
tomi, sense dogmatismes i mirant al futur. Ens ofe-
rim per liderar, ara des de l’alcaldia, el gran projecte
que tenim en comú tots els i les ciutadanes d’aques-
ta ciutat: Barcelona. La Barcelona del sí.

Carlos Prieto, secretari d’Organització 
i Acció Electoral del PSC de Barcelona i secretari
d’Acció Electoral a la Comissió Executiva del PSC

La gran transformació que lidera
Collboni executa els projectes que
altres només dibuixen en un paper

per Carlos Prieto

La Barcelona del sí

Fo
to

: L
ín

ia

Difusió controlada
www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011

Editor-Administrador: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Director General: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Subdirectora de digital: Anna Corbatera

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelo-

nès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès),

Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llo bregat),

Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Controller: Mauro Favieri



Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

5 | 

líniacornellà.catMarç 2022

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

Línia Cornellà no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Nova multa a CIDAC, l’empresa 
on va morir Xavi Cayuela1

2
Reclamen l’aturada del pla 
urbanístic Ribera-Salines

Cornellà dobla esforços 
en seguretat ciutadana

Can Mercader recuperarà les fonts 
ornamentals i millorarà l’accessibilitat

Illa: “Hi ha Balmón per a molt de temps”

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

A les xarxes

@maxgranada_: Entrenador català, ro-
des de premsa en català, anuncis amb Es-
trella Damm, passeig al Bernabéu. Ha tor-
nat el nostre Barça.

@agenciaacn: El Govern diu que no apli-
carà percentatges [de llengües a l’escola]
i obre una consulta per fer un decret que
reguli el règim lingüístic educatiu.

#ElCatalàAL’Escola

@Lucia_MartinG: La zona de baixes emis-
sions encara és vigent tot i la sentència del
TSJC. L’anunci del TSJC va en contra de les
directrius europees i de l’OMS.

#AdeuALaZBE? #ElBarçaHaTornat

Safata d’entrada

És evident que un polític
mediocre s’amaga en la
pandèmia, la invasió

d’Ucraïna, etc. per justificar les
seves decisions interessades,
partidistes i supeditades als
beneficis de l’Ibex-35.

Un clar exemple d’aques-
ta manera de procedir és Pe-
dro Sánchez, que –juntament
amb el rei i la gran patronal i
obviant Podem, el seu soci de
govern, i el Parlament– ha
decidit donar l’estocada fi-
nal al poble sahrauí, a favor
del regne de Marroc.

Menyspreu als sahrauís
per Amadeu Palliser

Una decisió d’aquest cali-
bre ha estat efectuada de for-
ma secreta (i desvetllada pel
rei Mohammed VI), reconei-
xent la “importància del Sà-
hara per al Marroc” i defen-
sant que “sempre és bo tancar
una crisi, i especialment quan
hem de fer front a la guerra de
Putin”. Això demostra una

manca d’ètica, moral i sensi-
bilitat característica de Sánc-
hez i de l’estat profund espa-
nyol, com sabem també els in-
dependentistes catalans. I,
així mateix, exhibeix una fal-
ta de visió geoestratègica, per
les possibles repercussions
que aquesta decisió compor-
tarà al gas d’Algèria.
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Els semàfors

Cornellà acollirà els dies 4 i 5 de
novembre la sisena edició del
Congrés de les Dones del Baix

Llobregat, una iniciativa
organitzada pel Consell de les
Dones que té la voluntat de
posar sobre la taula els reptes

del feminisme.
pàgina 10Consell de les Dones

L’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), 
en col·laboració amb

l’Ajuntament, reformarà el parc
de Can Mercader per fer-lo més

accessible i per recuperar 
les fonts ornamentals 

disseminades per tot el recinte. 
pàgina 10AMB

El Mediterranean Diving Show,
el Saló de la Immersió, tornarà 

a Fira de Cornellà a l’abril.
D’aquesta manera, el congrés
referent del busseig a Espanya

posarà de nou la ciutat 
en el mapa de les activitats

subaquàtiques.
pàgina 16Saló de la Immersió
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NLes millors
perles

Per a qui ho pugui necessitar: fer 1.400 calçots alhora,
l’equivalent a 600 quilos, ja és possible. Un ferrer de Vinebre

ha inventat una màquina amb quatre braços hidràulics, amb una
enorme graella a cadascun, per fer les calçotades més populars.

Un home de 69 anys va acabar greument ferit a
l’hospital després de barallar-se amb el seu company

de petanca, que li va clavar fins a tres ganivetades a
l’abdomen. Va passar fa uns dies a Sant Boi de Llobregat.

Detenen a Sabadell set membres d’una mateixa família que
es dedicaven a vendre gossos caniche falsos, amb un

benefici d’uns 70.000 euros. Més de 110 persones haurien estat
víctimes d’aquesta estafa. Potser a la pròxima els adoptaran.

Una noia es fa viral a Twitter per portar una bossa 
de tela al transport públic amb un text en àrab. 

La traducció: “Aquest text no té cap propòsit que no sigui
el d’atemorir aquells qui temen la llengua àrab”. 

LA FOTONia Escolà/ACN

Mirada pròpia

Es protegeixen prou els infants davant les vul-
neracions de drets humans? I davant un des-
nonament? L’altre dia ens fèiem aquesta pre-
gunta en una taula rodona on participava

amb companyes de Càritas i de la Fundació Pere Tar-
rés. La resposta va ser unànime: no.

Però la pregunta que faig jo és: què estem fent per
aturar-ho? Per què es permeten aquestes vulneracions?

Últimament –segur que té a veure amb la meva ma-
ternitat i la meva obsessió pel dret a l’habitatge–, poso molt
el focus en aquestes temàtiques: infants i dret a l’habitatge.

Des de la PAH sempre hem partit del concepte de
llar i de la seva vulneració en l’entorn familiar. Quedar-
se sense casa és més que perdre quatre parets. És per-
dre la teva vida i la teva identitat familiar. És per això
que sempre treballem amb aquesta perspectiva del pro-
blema de la pèrdua de l’habitatge en l’entorn familiar,
creant espais d’ajuda mútua i acompanyant les famí-
lies en diferents situacions.

A les nostres assemblees sempre són benvinguts els
infants, i tenim diferents rols per tenir-ne cura mentre
la seva mare (en la majoria dels casos) pot resoldre els
seus dubtes i expressar el seu malestar. Hem tingut es-
pais com el chiquiPAH, en època no pandèmica, on po-
dien relacionar-se amb altres nens i nenes, oferint-los,
d’aquesta manera, un espai propi semblant al de la seva
mare on poder expressar els neguits i no sentir-se jut-
jats, així com poder-se relacionar amb altres infants que
han passat per la mateixa situació que els angoixa.

En els darrers anys hem volgut aprofundir també a
evidenciar dades sobre l’estat de salut dels infants o so-
bre quants menors són desnonats sense alternativa ha-
bitacional, entre altres. Als informes Emergència ha-
bitacional i dret a l’habitatge a Catalunya. Impacte en
el dret a la salut i en els drets de la infància de la cri-
si hipotecària (2015) i Emergència habitacional, po-
bresa energètica i salut (2020) hem pogut iniciar aques-
ta tasca, que crec que és molt important. Poder fer una
fotografia del que està passant per després actuar i ex-
igir responsabilitats i canvis polítics.

Clarament existeix una desprotecció dels menors
i de les famílies monomarentals en risc de perdre la
seva llar. Al 81% de les famílies que es van apropar a
la PAH durant els anys dels estudis hi ha menors d’e-
dat. Si es mira amb més detall la composició de les llars,
destaca que el 28% corresponen a famílies monopa-
rentals, de les quals el 91% són dones amb fills o filles
a càrrec seu. Per tant, les unitats familiars monoma-

rentals i les dones estan més afectades i alhora més im-
plicades en el moviment.

Aquest fet corrobora que són les dones les que te-
nen més risc de perdre la llar, les que tenen ingressos
més baixos i les que estan més abocades a l’exclusió so-
cial. Segons l’estudi del 2020, el 14,8% de les famílies
es quedaria amb ingressos familiars en negatiu un cop
pagat el lloguer, el 23,9% amb zero ingressos, el 30,3%
amb menys de 400 euros, el 19,3% amb entre 400 i 800
euros i només un 11,4% amb més de 800 euros. Si es
pagués la quota hipotecària, aquests percentatges se-
rien del 45,8% amb ingressos negatius, del 15,7% amb
zero euros, del 19,2% amb menys de 400 euros, del
13,2% amb entre 400 i 800 euros i d’un 6% amb més
de 800 euros. En quasi tots els casos, les famílies no te-
nen ingressos suficients per passar el mes, especialment
si han de pagar l’habitatge.

Lluny dels tòpics sobre les persones que ocupen,
al mateix estudi es conclou que són famílies mono-
marentals amb menors a càrrec les que accedeixen a

un habitatge de forma precària. El 74% de les perso-
nes enquestades amb problemes d’ocupació són do-
nes i el 26% homes, cosa que posa de manifest una si-
tuació més precària per a les dones. El 64% de les per-
sones tenen entre 31 i 50 anys. En el 61% de les famí-
lies hi ha menors i en el 5% persones més grans de 65
anys. Concretament, el 38% són famílies monoma-
rentals, el 30% són parelles amb fills, un 11% es tro-
ben en altres casuístiques i un 11% viuen soles.

Alhora, hem pogut analitzar des del 2015 que, amb
motiu de la crisi, molts infants s’han vist obligats a can-
viar de casa, d’escola i a abandonar activitats extraes-
colars. Aquestes situacions tenen un impacte negatiu
sobre els menors, tant a nivell emocional i d’integració
socioeducativa com de rendiment acadèmic o en la seva
salut. Els problemes per pagar l’habitatge de les llars es
traspassen als menors, i poden causar el deteriorament
de les relacions familiars.

Moltes de les situacions descrites vulneren com-
promisos assumits pel Govern de Catalunya a través del

dret internacional dels Drets Humans, com el Pacte In-
ternacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals del
1966 i la Convenció sobre els Drets dels Infants del 1989.
També infringeixen normativa europea i estatal, com la
Carta Social Europea del 1961, la Constitució espanyo-
la del 1978 i l’Estatut de Catalunya del 2006, i normes
autonòmiques com la Llei pel dret a l’habitatge de Ca-
talunya del 2007, la Llei de Salut Pública del 2009, la Llei
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia del 2010 i el Pacte Nacional per la Infància del 2013.

I és que, a l’estudi del 2020, vam aprofundir en la
repercussió per a la salut dels infants dels problemes re-
lacionats amb l’habitatge i els subministraments. Les
dades són clares. Pel que fa als menors (entre 6 i 14 anys),
vam poder obtenir informació de la salut percebuda, re-
ferida pel pare o la mare, de 48 nenes i 46 nens. Van re-
ferir mala salut percebuda a l’entrevista de seguiment
un 22,9% de les nenes i un 13% dels nens, xifres simi-
lars a les de la primera entrevista. Tot i que s’observa
que un 45,8% de les nenes i un 43,5% dels nens van em-
pitjorar, i un 16,7% i 17,4% van millorar.

Està clar que és urgent tenir lleis i polítiques d’ha-
bitatge que prohibeixin els desnonaments de famílies
vulnerables sense alternativa habitacional, especialment
amb menors, i promoure l’ampliació del parc públic de
lloguer social. Però hi ha altres accions que crec que po-
drien ser útils per pal·liar el drama que cada dia estem
vivint amb els 70 desnonaments diaris a Catalunya, com
per exemple que s’inclogui al nou protocol per evitar la
pèrdua de l’habitatge amb el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya el fet de cercar amb suficient ante-
lació una alternativa habitacional que eviti el llançament
i que es fomenti una perspectiva de drets humans en les
actuacions judicials amb les normes actualitzades.

O dur a terme polítiques de conciliació efectives
orientades a un accés públic a les cures durant la pri-
mera infància i una cobertura més gran, així com el fo-
ment d’ajudes a la dependència i a composicions fa-
miliars en alt risc de vulnerabilitat. O promoure l’atenció
especialitzada per part dels centres educatius dels me-
nors afectats per la crisi.

El que s’ha de traslladar és que s’ha de fer efectiu
l’interès superior de l’infant i proporcionar ajuda efec-
tiva per a les famílies amb menors a càrrec que evitin
situacions d’especial vulnerabilitat. El futur de la
nostra societat està en joc.

Lucía Delgado, portaveu de la PAH

per Lucía Delgado

Drets dels infants i emergència habitacional

Les dones tenen més risc de perdre
la llar, tenen ingressos més baixos
i estan més abocades a l’exclusió
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@EscurcoNegre: No, no ets un MDLR: et
dius Pol, vius a l’Eixample i aquest estiu
aniràs de vacances quinze dies a Nova
York amb els pares.

@iriavt: Hi ha qui dirà que ja no cal rei-
vindicar segons què, però llavors a ple
2022 fas una reunió de famílies a l’escola
i, de trenta-tres, trenta-una són mares.

@EnricGoma: Quina bona idea, la del se-
nyor Vila i la senyora Tobella, que el 1993
van posar-li a la seva filla un nom antic, sin-
gular, eufònic i llavors molt insòlit: Rosalia.

Flaixos

La lupa

La dècada dels vuitanta del segle passat va ser di-
fícil socialment per l’herència rebuda, agreujada
–si era possible– per l’anomenada crisi del pe-
troli, la inflació desbocada i la pandèmia pro-

vocada pel VIH.
La imatge més vinculada a aquells inicis de les ins-

titucions de govern sorgides de les urnes, després de
molts anys, era l’acció de sanejament dels habitatges, de
regeneració urbana, de dotació de serveis i d’eliminació
del barraquisme.

Els que ens vam trobar, a les lleres de rius i torrents,
barraques que podien ser arrossegades per una baixa-
da sobtada d’aigua, de les nostres freqüents riuades gu-
ardàvem un llunyà record o havíem llegit el que van su-
posar les inundacions de l’any 1962 en el vessant occi-
dental de la llera del Besòs.

L’àrea metropolitana i la mateixa ciutat de Barcelo-
na eren plenes de barris sencers de persones que vivien
en aquelles fràgils, insalubres i punyents barraques. Es
van erradicar, però en la conflictivitat social res és irre-
versible i ara podem trobar-ne novament.

Visitant aquells sòrdids refugis humans sempre
descobríem petits detalls dels intents herculians de dig-
nificar el que per a aquells conciutadans era casa seva,
l’única que tenien. Un petit altar per a una verge a qui
pregaven, un bressol fet amb traça i fustes recollides i
modelades amb amor, una vànova ben trenada amb lla-
nes reaprofitades…

Les lleres dels rius són llocs propicis a l’establiment
de barraques, ja que el domini públic hidràulic dels rius
mediterranis no s’omple fins que les abundants pluges,
sovint sobtades, provoquen la riuada.

La llera del Besòs, més que la del Llobregat –on tam-
bé es poden veure barraques novament–, té una llar-
ga història de reivindicació municipal per poder ser au-
toritat actuant en totes les infraestructures de saneja-
ment de l’aigua i de recuperació de la conca fluvial. Una
autèntica gesta de treball consorciat i de dècades d’in-
tensa feina.

Durant el mes de gener va aparèixer un titular que
va despertar-nos les alarmes: dues persones havien mort
a l’interior d’una barraca d’un assentament dels que crè-
iem haver erradicat a la llera del Besòs, a l’altura del mu-
nicipi de Montcada i Reixac. Sembla que les dues per-

sones haurien intentat escalfar-se fent un foc a l’interior
de la barraca, que hauria cremat malament i els hauria
provocat una intoxicació mortal.

Es concentrava molta misèria a la notícia. Barraques,
foc a l’interior per poder-se escalfar, inhalació del fum, acu-
mulació de deixalles i la sort que aquell dia no hi hagu-
és menors –perquè la premsa afirmava que en aquest grup
d’infra-infra-infrahabitatges hi vivien menors, que és una
manera de dir nens, criatures, mainada, tendresa–.

La representació municipal de Montcada i Reixac, que
forma part del Consorci Besòs-Tordera –nom actual del
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs–, va
fer unes declaracions a la premsa explicant-nos que ha-
vien calculat el valor de tractar adequadament els resi-
dus que generaria el desmuntatge de les barraques, ja
que hi havia elements de fibrociment (uralita) i altres re-
sidus que necessitaven un tractament especial.

Certament, la recollida selectiva i l’adequat tractament
dels residus és una de les conquestes de l’acció munici-
pal, no gens fàcil per als que vam haver de convèncer els
veïns que calia incrementar significativament el rebut
de la taxa d’escombraries. Però no pot ser l’element que
condicioni la necessària i urgent actuació per eliminar
les barraques en diferents indrets de les conques fluvials
de la Catalunya metropolitana. Donar sortida a cadas-
cuna de les problemàtiques socials que s’acumulen en
un barri de barraques és complex, però imprescindible.

El Consorci, que fa uns anys va fer possible l’ago-
sarada acció de netejar el riu més contaminat d’Euro-
pa, que va recuperar la vida d’aquesta extensa conca i
que va fer realitat que el darrer tram del riu, just abans
de la desembocadura, es convertís en un parc fluvial on
la densitat de població no permetia grans parcs, no pot
condicionar l’eliminació de la vida miserable i perillosa
en l’espai de la seva responsabilitat a la gestió dels re-
sidus especials.

Hi havia moltes barraques habitades en la dècada dels
vuitanta dins dels dominis públics hidràulics de rius, rie-
res i torrents. Eren de persones anònimes, presentaven
dificultats en camps diversos de la seva vida i va caldre
una sortida individualitzada abans que les excavadores
netegessin les rieres a prop d’on ara passegem i anem
en bicicleta. Però aconseguir-ho era el nostre compro-
mís, la nostra promesa i la nostra consciència.

Donar sortida 
a cadascuna de les

problemàtiques socials
que s’acumulen 

en un barri de barraques
és complex,

però imprescindible

“

“
per Montserrat Tura

Barraques al cor
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Quan la Milagros Malvárez i el seu
marit Francisco Ribet van tenir el
seu primer fill després de casar-se,
ella va començar a dedicar la ma-
jor part del seu temps al mateix
que gairebé totes les dones entre
els anys cinquanta i seixanta: cui-
dar els fills, mantenir neta la casa
i cuinar. Tal com recorda ara Mal-
várez als seus 92 anys, “la vida es
reduïa a això i a anar al cine els dis-
sabtes i a missa els diumenges”. El
to de les seves paraules denota que
no li grinyola res d’aquells temps.
Per a ella això era “normal”, però
per a les dones de les generacions
d’avui és una realitat que costa
d’encaixar. Un exemple és la pos-
tura de la Laura Castells, de 26
anys. “No poder triar em faria sen-
tir empresonada”, assegura.

La disparitat d’opinions d’a-
questes dues dones que es porten
més de seixanta anys reflecteix
com han millorat els drets i les lli-
bertats de les dones amb el pas de
les dècades, tot i que no prou. En-
cara hi ha massa discriminacions
en molts àmbits. Un d’ells és el
món laboral. Una altra jove de 26
anys, l’Amanda Lage, indica que
quan ha treballat en el sector de
la restauració ha vist com nor-
malment els cuiners són homes i
aquests poden tractar les cam-
breres –gairebé totes dones–
“d’inferiors”.  Això no és tot.  “En-
cara es creu que nosaltres no po-
dem fer certes feines i, a més, po-
dem acabar en les més precàries”,
recalca Lage. 

La situació de Castells és una
mica millor en el sector de la pro-
ducció audiovisual. Entre treba-
lladors i treballadores del seu ma-
teix rang, indica, no nota diferèn-
cies ni discriminacions, però la
presa de decisions continua en les

mans de sempre: les dels homes.
“No podem estar contentes només
per estar millor considerades que
les nostres mares o àvies, perquè
encara no tenim la igualtat que
hauríem de tenir”, insisteix. 

Sigui com sigui, que s’ha avan-
çat molt és un fet. Només cal es-
coltar el testimoni de l’Olga Car-
doso, de 93 anys. Als anys cin-
quanta, subratlla, va haver de
deixar la seva feina a la central de
Telefónica de Vigo quan va deci-
dir casar-se. “Les que ens casàvem
havíem de demanar una exce-
dència forçosa, i no ens n’expli-
caven el motiu”, relata. 

LA (NO) LLIBERTAT
No sortir sense el seu marit Fran-
cisco o tornar a casa sola de nit
són possibilitats que Malvárez ni
es plantejava. “No era l’habitual i
no m’enfadava, perquè sabia que
no ho havia de fer i, a més, ell tam-

poc sortia sense mi”, assegura.
Aquesta realitat va començar a
canviar quan va passar una de les
poques coses que fa dècades po-
dien donar una mica de llibertat
a una mare: els fills es van fer
grans. “M’agradava anar al Mer-
cat dels Encants a comprar”,
apunta. Per part seva, Cardoso
tampoc veia amb bons ulls estar-
se fora de casa “més del compte”.
“No m’agradava tornar tard si el
meu marit estava, per exemple,
mirant el futbol”, sosté. 

Les dones d’avui sí que tornen
tard i soles a casa, encara que,
malauradament, no sempre fan el
camí amb tranquil·litat. És per
aquesta raó que de vegades em-
pren certes tècniques. Castells, ex-
plica, es posa música hip-hop o
truca a alguna persona propera
per sentir-se acompanyada. Per
part seva, Lage canvia de vorera
quan veu un desconegut caminant

darrere seu o, sense voler, està
pendent dels sorolls. “Ho fem
pel que hem vist que pot passar en
aquestes situacions”, diu Lage
fent referència a uns moments
que li fan dir que no se sent prou
lliure. Per a ella està molt clar:
“Hauríem de poder tornar d’on
fos sense por”. Aquest pensa-
ment també es llegeix entre les pa-
raules de Castells, tot i que quan
està lluny dels escenaris que la po-
den intimidar sap com sentir-se
lliure. “Tinc un grup de hip-hop en
el qual totes som noies, i quan ba-
llo em puc expressar, sincerar i
sentir lliure”, celebra. 

EL QUE NO ES VA PODER FER
Cada persona es penedeix d’una
cosa o d’una altra en funció de la
seva història de vida o del context
social en el qual va créixer, i això
és evident en els quatre testimo-
nis d’aquest reportatge. Tant a

Cardoso com a Malvárez els hau-
ria agradat estudiar més, sobretot
a la segona, la qual va haver de
deixar d’anar a l’escola amb no-
més 12 anys. En canvi, Lage i Cas-
tells es penedeixen de no haver
defensat de més joves les llibertats
que sempre haurien d’haver tin-
gut. “M’hauria agradat no deixar
de vestir amb certa roba per evi-
tar que em fessin comentaris pel
carrer”, reconeix Lage.

Aquest fet, el de rebre co-
mentaris que no s’han demanat
sobre el mateix cos, encara pas-
sa massa sovint. I tal com insis-
teix Castells, aquest és només un
dels molts motius, la punta de l’i-
ceberg, pels quals continua fent
falta celebrar cada 8 de març el
Dia Internacional de la Dona.
“Tant de bo algun dia puguem re-
ivindicar menys els nostres drets,
perquè això voldrà dir que per fi
tenim igualtat plena”, conclou.

Alba Losada
CORNELLÀ

Molt de guanyat,molt per lluitar
» Dones d’abans i d’avui comparen amb motiu del 8M els drets que hi havia fa 80 anys amb els d’ara  

» Les seves històries mostren que s’ha avançat molt però que també queda molt per a la igualtat plena

Laura Castells i Milagros Málvarez representen dues generacions diferents amb reptes compartits. Fotos cedides
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Can Mercader recuperarà 
les fonts ornamentals

OBRES4El parc de Can Merca-
der es prepara per a ser objecte
d’unes obres que pretenen mi-
llorar-ne l’accessibilitat i fer val-
dre els seus elements patrimo-
nials. Es tracta d’una actuació
que porta a terme l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB)
juntament amb l’Ajuntament
que, entre altres, farà possible
que la font ornamental de davant
del Palau Mercader torni a estar
en funcionament.

Les obres suposen una in-
versió de 2,8 milions d’euros,
dels quals 1,1 se subvencionen a

través del fons FEDER. Amb
tot, aquesta actuació serà la pri-
mera d’una sèrie que pretén mi-
llorar sis parcs metropolitans. 

Els principals eixos de les ob-
res a Can Mercader tenen a veu-
re amb la recuperació i restau-
ració de camins i accessos al
parc. En aquest sentit, està pre-
vist que es renovi el paviment de
l’eix principal de la zona verda.

Per altra banda, al projecte
també està previst que es recu-
perin les fonts de les heures
com a element simbòlic de les
grutes romàntiques.

La ciutat acollirà el sisè 
Congrés de les Dones del Baix
IGUALTAT4Cornellà serà la seu
del sisè Congrés de les Dones del
Baix Llobregat. Tindrà lloc el 4
i 5 de novembre i servirà per cul-
minar la fase precongressual
que tot just va arrencar a prin-
cipis de mes amb un acte al
Consell Comarcal. 

En la presentació del con-
grés, la presidenta de l’ens co-
marcal i alcaldessa de Vallirana,
Eva Martínez, va destacar que
aquest esdeveniment és “una
oportunitat de reflexionar con-
juntament sobre la situació de les
dones i les desigualtats de gè-

nere”. Ho va dir davant de la res-
ta d’alcaldesses del Baix Llo-
bregat, que van sumar esforços
a l’hora de tirar endavant amb el
congrés. Per la seva banda, la ti-
nenta d’alcaldia de Polítiques
Socials de l’Ajuntament de Cor-
nellà, Joana Piñero, va expressar
que el congrés del novembre
serà una “oportunitat” per mar-
car els nous reptes de l’agenda
feminista. A més, va desitjar
que la feina conjunta i l’expe-
riència de cada professional
“contribueixi perquè el congrés
sigui un èxit”. 

Cautela amb el revés judicial
a la zona de baixes emissions
SOSTENIBILITAT4L’Ajuntament
ha mostrat prudència a l’hora de
valorar la decisió del Tribunal
Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) que anul·la la Zona
de Baixes Emissions de Barce-
lona, que afecta una part del
municipi. Fonts municipals han
explicat a Línia Cornellà que el
consistori està analitzant la sen-
tència per veure en quin sentit
els pot afectar, i descarta pren-
dre cap acció que no estigui

acordada amb la resta de mu-
nicipis implicats –Barcelona,
l’Hospitalet, Esplugues i Sant
Adrià–. “Les decisions que cal-
guin es prendran de comú acord
amb la resta de municipis”,
apunten les mateixes fonts.

De moment, des de l’Ajun-
tament de Barcelona han anun-
ciat que presentaran un recurs
de cassació al Tribunal Suprem,
al qual seguiran els dels altres
municipis afectats. 

El parc de Can Mercader encara una millora patrimonial. Foto: AMB

Foto: AMB

Català | Presentaran el Pacte per la Llengua a la ciutat
Cornellà és una de les 16 ciutats escollides per presentar-hi el Pacte Nacional per la Llengua, una

iniciativa de la Generalitat per fer una diagnosi col·lectiva sobre la salut del català i trobar
solucions per ampliar-ne l’ús. Les sessions obertes als ciutadans arrencaran a l’abril.  

POLÍTICA4L’alcalde, Antonio
Balmón, tornarà a ser el candidat
del PSC a l’alcaldia. Així ho va
confirmar ell mateix a mitjans de
mes, en un acte a l’Auditori al
costat del primer secretari dels
socialistes catalans, Salvador Illa. 

Si bé la trobada va abordar
l’actual avinentesa marcada per
la guerra a Ucraïna i la pandèmia,
Illa no se’n va estar de lloar la tas-
ca de l’alcalde de Cornellà. “Hi ha
Balmón per a molt de temps”, va
proclamar el líder del PSC.

El batlle, que havia indicat
que es tornaria a presentar per al
càrrec el dia abans en una en-
trevista a Nació Digital, va dir
que prefereix ser útil als seus ciu-
tadans més que no pas al partit,
i va remarcar que pensava “seguir
lluitant” des del consistori.

Ara per ara el PSC compta
amb una folgada majoria abso-
luta, amb 14 regidors dels 25
que formen el plenari. Qui més se
li acosta és ERC, però només amb

quatre regidors. Aquest és el
panorama polític cornellanenc a
un any per a les municipals. 

AVANÇAR “JUNTS”
Per altra banda, la xerrada entre
Illa i Balmón va estar molt cen-
trada en la situació política actual.
“Hi ha moments en els quals no-
més es pot avançar si és junts”, va
assegurar Illa. Precisament, l’ac-
te a l’Auditori va ser batejat com
‘Idees per avançar junts’.

En aquesta línia, Balmón va
incidir en la necessitat de trobar
acords i buscar punts de troba-
da per evitar la fragmentació. “La
situació actual és dramàtica, in-
certa, però ens en sortirem”, va
afegir l’alcalde. 

Per acabar, els dos líders so-
cialistes van posar èmfasi en “la
política útil”. Seguint amb aques-
ta línia, Illa va criticar la Gene-
ralitat i va avisar que “cal un can-
vi de rumb a Catalunya”.

Illa i Balmón durant l’acte a l’Auditori. Foto: PSC Baix Llobregat

Balmón confirma que es
tornarà a presentar a l’alcaldia
» El batlle del PSC destaca que vol “seguir lluitant” des del consistori
» Illa lloa la tasca de l’alcalde: “Hi ha Balmón per a molt de temps”
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L’Ajuntament dobla esforços
en seguretat ciutadana

POLICIA4L’Ajuntament aposta
per la Unitat de Seguretat Ciu-
tadana (USC) de la Guàrdia Ur-
bana. Aquest equip passa de
quatre agents i un caporal a te-
nir-ne el doble. Així ho va expli-
car a mitjans de mes el cap del
cos local, Segundo Poblador,
que va destacar que aquella ex-
periència s’ha exportat amb èxit
a unes altres zones de la ciutat.

Ara, aquesta unitat no només
passa a tenir més efectius -10
agents i dos caporals-, sinó que
amplien l’horari de patrullatge.
Si abans només actuaven durant
les nits i els caps de setmana, ara
ho faran durant els set dies de la
setmana en horari de matí i de
tarda. A més, el grup amplia els
seus objectius i àrees de la ciu-
tat, posant especial èmfasi en les
zones d’oci nocturn. Un exemple
és la zona de discoteques del po-
lígon Femades, epicentre de

conflictes i conductes incíviques
que han comportat nombroses
queixes veïnals i fins i tot assas-
sinats a la sortida dels locals.
L’últim va tenir lloc el juny del
2020, tot i que no ha estat l’únic
en els últims anys.

Per altra banda, s’ha afegit un
nou gos a la unitat K-9. L’animal
està especialitzat en la localitza-
ció de drogues i en altres inter-
vencions. “Són oli en un llum”,
va expressar  l’alcalde, Antonio
Balmón, a l’hora de referir-se als
dos gossos de la patrulla.

BALMÓN, SATISFET
Preguntat sobre les queixes d’al-
guns alcaldes de municipis pro-
pers, que demanen més pre-
sència dels Mossos, Balmón es
va mostrar satisfet amb la si-
tuació actual. “La suma de tots
els recursos humans de segure-
tat és impecable”, va concloure.

URBANISME4La plataforma
Ribera-Salines ha pujat una
marxa per protestar contra un
planejament urbanístic que té
previst edificar 2.500 pisos en la
darrera zona agrícola del terme
municipal. Si bé va néixer a
mitjans del 2021, la plataforma
està intensificant ara la seva
activitat per posar sobre la tau-
la els problemes que podria
comportar construir al darrer es-
pai no urbanitzat de Cornellà.

Sense anar més lluny, el mes
passat membres del col·lectiu
van mantenir una reunió amb
l’alcalde, Antonio Balmón, i els
tinents d’alcaldia Emilia Briones
i Antonio Martínez Flor per ex-
posar-los les reivindicacions de
la plataforma. Segons els ecolo-
gistes, la reunió no va ser fruc-
tífera, i lluny d’acostar postures,
la trobada va finalitzar sense cap
acord i amb una certa sensació
d’estranyesa en l’ambient. Línia
Cornellà ha volgut conèixer la
valoració que el govern munici-
pal fa de la trobada, sense èxit. 

El que és cert és que a la re-
unió els ecologistes van llegir el
manifest que havien fet públic
dies abans -i que reclamava la
paralització del projecte urba-
nístic-, davant les insistències
dels membres del govern perquè

no ho fessin. Finalment, els re-
presentants municipals presents
a la trobada no van recollir el
manifest de la plataforma, que
ha anunciat que té un calenda-
ri d’accions informatives i de
protesta per als pròxims mesos.

De fet, el passat dia 20 la pla-
taforma va celebrar una passe-
jada per la zona de Ribera-Sali-
nes per explicar les conseqüèn-
cies que pot tenir el pla urba-
nístic sobre el medi ambient,
mentre que el dijous 24 de març
a les sis de la tarda, la bibliote-
ca de Sant Ildefons acollirà la
presentació d’una guia jurídica
per a la defensa dels espais na-
turals amenaçats. 

I quines serien, amb tot,  les
conseqüències ambientals del
pla urbanístic Ribera-Salines
sobre? Des de la plataforma
alerten que el projecte elimina-
rà espai agrícola “amb potencial
per produir aliments de proxi-
mitat” i afectarà un “connector
biològic” de la comarca. A més,
els ecologistes alerten que les
construccions previstes es fa-
ran sobre sol inundable, tot i que
l’Ajuntament ha destacat que el
pla hi preveu una “zona verda i
de protecció” de 114.000 metres
quadrats. El govern municipal
també recorda que els pisos pre-
vistos ajudaran a pal·liar l’es-
cassetat d’habitatge protegit.

El col·lectiu organitza passejades a la zona. Foto: Plataforma Ribera-Salines

Creix la pressió ecologista
contra el projecte Ribera-Salines

El cos de la Guàrdia Urbana ha incorporat 12 agents. Foto: Línia Cornellà
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0 números, 9 anys de periodisme
  ornellà revalida el seu espai periodístic als diversos barris de la ciutat i ja suma nou anys de trajectòria

E4Línia Cornellà continua sumant anys i
 el seu espai periodístic als diversos barris

  . La capçalera, fundada fa 9 anys, publica
   número 100.

 ornellà és, al cap i a la fi, una eina de cohe-
 al. Amb una aposta que combina el format
   món digital, i sempre amb voluntat d’inno-

   un d’aquests dos àmbits, la publicació ha es-
 nalment compromesa amb el bon periodis-
  imitat, així com amb la cultura, la llengua i
   és un lema buit: la trajectòria ens avala.

 ra fórmula, i alhora el nostre repte, és com-
  riodisme en majúscules amb una publi-
 ida i dimensionada. En aquest sentit, la

ilitat que ens autoexigim per estar a l’al-
tura de les circumstàncies ens esperona
per continuar sent fidels al nostre idea-
ri ètic, explicant, sempre en català, la ciu-
tat de Cornellà i el país que s’obre pas de-
cididament cap al futur.<

Línia Cornellà 100

Perseguint la notícia
per Arnau Nadeu, director editorial de Línia Cornellà

100 edicions en paper

L’edició digital,
amb versió mòbil 

i d’ordinador, 
i la presència

a les xarxes socials
més populars

permeten arribar
a nous perfils 

de lectors

400.000 exemplars

1.671
articles d’opinió

notícies locals

293

Quan un projecte urbanístic aixeca pol-
seguera i el millor seguiment el fa el pe-
riòdic de casa, és una petita victòria.
Quan els que l’han tirat endavant et cri-
tiquen, també ho és. “No hi ha res més
periodístic que resistir la vanitat o la ira
de l’ídol del poble”, escrivia ja fa uns
anys Ramon Besa en un article titulat
Fugint de la notícia, un text que hau-
ria de ser de lectura obligatòria a les
universitats on s’ensenya
aquest ofici, en hores
crítiques, del
Periodisme.

Sobretot en
aquelles on es
tracta la premsa de
proximitat com es
mereix. On tenen clar
que ja fa anys que les
publicacions locals, al-
menys les que estan ben
fetes i tenen empreses edi-
tores compromeses al darre-
re, han deixat de conformar-se
a ser una escola de periodistes.
On saben que s’han consolidat com
una opció igual de vàlida per fer carre-
ra i guanyar-se un sou explicant histò-
ries, que no és poca cosa.

Cada cop som més els que fem
premsa de proximitat digna. També
a l’àrea metropolitana, on el perio-
disme local no sempre ha estat valo-
rat com caldria. Penso en els que ens

resistim a rebaixar el llistó que ens au-
toimposem. Els que, sent conscients
que els recursos donen pel que donen,
també sabem que les coses sempre es
poden fer millor. Els que som autoe-
xigents i ens emmirallem en els grans,
malgrat tocar de peus a terra. Els que
creiem en el periodisme més genuí. En
aquest que, lluny de l’anonimat de la
premsa generalista, t’exigeix aguantar

la mirada de l’alcalde que has
fet emprenyar amb el re-
portatge crític. 

Escombrant cap a casa,
avui m’agradaria des-
tacar el cas de Línia
Cornellà, ara que ja
ha arribat al número
100 i que segueix
sumant anys.
Una capçalera
que continua
bolcada en

aquesta ciutat
amb la mateixa ambició que

el primer dia, i amb el mateix equip. I
ho fa fent PERIODISME. Sí, en ma-
júscules. Perquè de periodismes se’n
fan molts, però pocs que valguin la
pena. I només aquests últims són els
que poden fer que la ciutadania hi con-
fiï. Que hi aposti. Tornant a Ramon
Besa, no podem fugir de la notícia:
l’hem de perseguir. Costi el que costi.
L’ofici es tria. I aquest és així.
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Hi ha silencis de moltes
menes. El silenci de la
nit i dels carrers buits,
el silenci de quan aca-

ba una discussió o el silenci de des-
prés de llegir l’última línia d’un lli-
bre. Però el silenci que se sent du-
rant la missa de dissabte al Santuari
de la Mare de Déu del Carme, al
centre de Barcelona, és doble. És el
de qualsevol església: aquell silen-
ci dens dels rituals i de les cerimò-
nies mil·lenàries. Però també és el
silenci d’una realitat que es panseix. 

“És evident que a moltes es-
glésies només hi va la gent més fi-
del, i la mitjana d’edat cada vega-
da és més alta... Amb la pandèmia
ha minvat molt el nombre de
persones que venen”, diu el Josep
Maria. Aquest mossèn de la par-
ròquia de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat va ser ordenat
sacerdot amb 29 anys i ara en té
64. Les ha vist de molts colors.
“Gràcies a Déu, ja no és obligato-
ri ser catòlic com en el franquis-
me”, comenta. “Tot i que no és el
final de l’Església, avui dia estem
veient com s’acaba una etapa de la
cristiandat”, assumeix. De fet, si
ens referim a la regió metropoli-
tana de Barcelona, les xifres no fan
res més que confirmar les seves
paraules. El catolicisme, la creen-
ça hegemònica al territori, perd
adeptes de forma gradual mentre
cap altra religió ocupa el seu espai.
La metròpoli no es vol religiosa. 

UN PANORAMA COMPLEX
L’any 1978, segons dades de l’Ins-
titut Català d’Estadística, el 99%
dels casaments que s’oficiaven a
Catalunya es feia per l’Església. El
2020 només el 7,7% eren religio-
sos. “Hi ha hagut una caiguda en
picat dels rituals catòlics, i això de-
mostra una pèrdua del poder cul-
tural de l’Església”, explica Mar
Griera, directora del grup d’In-
vestigacions en sociologia de la re-
ligió (ISOR), de la UAB. 

El darrer Baròmetre sobre la
religiositat i la gestió de la seva di-
versitat del Centre d’Estudis d’O-
pinió (CEO) assenyala que actu-
alment un 53% de la població ca-
talana es considera catòlica, un 7%
evangèlica i un 4% musulmana.
Pel que fa a la fe catòlica, això su-
posa una davallada de cinc punts
percentuals des de l’anterior ba-
ròmetre fet el 2016. A més, gran
part de les persones que s’auto-
defineixen com a tal no tenen per
què considerar-se creients. De
fet, només un 44% afirma ser
una persona amb creences reli-
gioses, un 11% menys que el 2014.
Griera parla d’un fenomen relati-
vament nou que anomena catoli-
cisme identitari. “Està passant a
tota Europa i és el resultat d’una
associació entre cristianisme i
cultura europea”, assenyala. Així,
hi ha persones que se senten cris-
tianes sense professar aquesta fe. 

Pel que fa a l’àrea metropoli-
tana, tal com explica Avi Astor, in-
vestigador de l’ISOR especialitzat
en aquest territori, “la tendència és
encara més pronunciada”. “L’àrea
metropolitana és un dels territo-
ris més secularitzats d’Espanya...

A tot l’Estat, el nombre de catòlics
arriba al 59%”, afegeix.

Malgrat que la metròpoli pre-
senta unes xifres de religiositat
molt baixes, Griera es mostra
cautelosa a donar per mort el ca-
tolicisme. “Als anys 70 semblava
que l'ateisme havia de créixer de
manera molt forta, però no va ser
així”, comenta. Avui els ateus no
són més del 20% de la població.
Així mateix, la investigadora afir-
ma que el mapa de les religions a
la metròpoli és ara molt més com-

plicat que fa uns anys. “A més de
la presència de noves religions grà-
cies a l’augment del nombre de
persones migrades, al tombant de
segle hi ha un 12% de població que
és molt practicant, que està orga-
nitzada en escoles i contextos de
lleure catòlics i que té posicions
conservadores”, analitza. 

LA FI DEL REGNE
L’església del Santuari de la Mare
de Déu del Carme de Barcelona és
un edifici monumental carregat de

decoració brillant. Enric Camps, el
mossèn, parla per a un públic
que la tarda de dissabte no supe-
ra les quaranta persones, en un es-
pai que en podria acollir més de
500. “Aquestes cerimònies en
edificis tan grans i per a tan poca
gent no tenen sentit... Acabaran
desapareixent”, diu en declara-
cions al Línia. “Haurem de tornar
al cristianisme de base”, afegeix.
Durant el sermó, critica el sistema
econòmic i les injustícies que pro-
dueix el poder. Missatges radicals

per a una platea on la majoria són
dones que superen els 75 anys. Se-
nyores que marxen cap a casa en
acabar la missa, fent passes peti-
tes i arrossegant els peus. Una me-
tàfora del catolicisme.

Com en aquest cas, les perso-
nes que van a l’església a Catalu-
nya són ben poques. El 70% de la
població diu que no hi va mai,
mentre que un de cada deu ciu-
tadans va a l’església un cop a la
setmana. Què ha passat en 40
anys? Per què la religió, sobretot

Només una de cada deu persones de Catalunya va cada setmana a l'església (imatge del Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona). Foto: Albert Alexandre

Tot i que l’augment de l’ateisme no ha estat tan important com es preveia 
als anys 80 amb la fi de la dictadura, la irrupció de noves religions i espiritualitats

o els escàndols de les institucions catòliques han fet que l’Església perdi 
el seu poder hegemònic a la regió metropolitana de Barcelona. 

Lametròpoli perd 
la seva fe en els déus
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n Dues noies entren al Museu del
Tarot, una de les botigues d’esoteris-
me més grans de Barcelona. Amb
prou feines superen els quinze anys.
“Voldria un amulet”, diu una d’elles.
“Per ara, no m’interessa que sigui per
invocar l’amor”, afegeix. La depen-
denta les atén durant una llarga esto-
na. Parlen el mateix idioma. 

Segons explica la Thaís, terapeuta
holística de l’establiment, les genera-
cions més joves tenen una relació molt
més estreta amb l’espiritualitat. “Veus
la manera en què nens de vuit anys
s’apropen als cristalls o a les cartes i

t’adones que porten avantatge res-
pecte dels adults”, afirma. Segons ella,
en els darrers temps la clientela, tant
jove com de més edat, ha crescut. “La
gent ve perquè té dolors físics, mal
d’amors, problemes financers o vol
netejar l’ànima”, enumera. Per a ella,
aquest auge s’explica pel canvi d’era
energètica que estem vivint i perquè
la població no té vergonya d’afirmar
que creu en la màgia. “A Espanya hi
havia molta repressió heretada de la
inquisició”, afirma. 

Estiguem o no d’acord amb la seva
explicació, el cert és que l’espirituali-
tat va a l’alça. En un article a la revista
Barcelona Metròpolis, la directora del
grup d'Investigacions en sociologia

de la religió (ISOR), de la UAB, Mar
Griera, afirma que, mentre que el
nombre de persones que s’autodefi-
neixen com a religioses baixa, creixen
les que diuen ser espirituals. Segons
el CEO, el 48% de la població catalana
es considera una “persona espiritual
interessada en el transcendent”.
Aquesta tendència té a veure amb di-
versos factors. A l’èxit de la ciència
confrontat amb el descrèdit de les ins-
titucions religioses cal sumar-hi l’indi-
vidualisme, que legitima els individus
a crear la seva pròpia espiritualitat. A
més, la globalització ha ampliat el co-

neixement que tenim d’espiritualitats
d’altres indrets del món. 

Segons Griera, el fenomen també
té relació amb la salut emocional i el
benestar. En un context de pandèmia
com l’actual, no costa d’imaginar-se
per què estan triomfant pràctiques
com la meditació, l’horòscop, el ioga
o el mindfulness. El que no té –o té
poc desenvolupat– la nova espiritua-
litat és un discurs social o comunitari.
Això ha dut el filòsof Eudald Espluga
a assenyalar el caràcter neoliberal i
d’autoajuda del fenomen.

Com deia Friedrich Nietzsche,
l’home va matar Déu. Malgrat tot,
potser no estava preparat per aca-
bar amb tot el que és transcendent. 

La nova espiritualitat

la catòlica, ha perdut el seu pes en
la vida quotidiana de la metròpo-
li? “El descens s’ha  produït per
una infinitat de causes”, explica
Jaume Flaquer, jesuïta, integrant
de Cristianisme i Justícia i expert
en l’Islam. “La pèrdua de pes té a
veure amb la pluralitat de l’ofer-
ta lúdica que hi ha avui dia”, diu.
Per a ell, la immediatesa del món
en què vivim “dificulta que les per-
sones puguin viure en espais
oberts a la transcendència”. “La
vida ha quedat fragmentada en
moltes èpoques: ara som nens,
adolescents, adults, vells... Tenim
moltes vides, i això fa que no tin-
guem compromís”, considera.   

En una línia similar s’ex-
pressa Griera. Per a ella, cal lle-
gir la pèrdua de poder de l’Es-
glésia com una situació global que
està afectant moltes institucions
que fins fa poc vertebraven la vida
tant política com social. Els par-
tits, els sindicats o les comunitats
religioses han deixat de tenir pre-
eminència en favor de l'indivi-
dualisme. Alhora, segons consi-
dera Astor, “als entorns urbans,
que són més cosmopolites, hi ha
menys control i és difícil per a les
institucions religioses ser cen-
trals com ho són als pobles”. 

Però ni de bon tros la llista de
causes s’acaba aquí. La davallada

de la religió a la metròpoli té una
forta vinculació amb la història del
segle XX al territori i s’aprofundeix
amb la caiguda del règim fran-
quista. El mateix Flaquer reconeix
que la relació de l’Església amb la
dictadura “va ser perversa”. A
més, des d’abans de la Guerra Ci-
vil, a Catalunya i a la metròpoli hi
havia una tradició anticlerical ar-
relada als moviments anarquistes
i obrers urbans. “Potser queden
restes o influències d'aquests mo-
viments”, considera Astor. De fet,
segons el CEO, Catalunya és un
dels territoris de tot l’Estat més es-
corats a l’esquerra, i aquest espai
polític tendeix a estar més alluny-
at de la religió. A això cal sumar-hi
que el territori té unes classes mit-
janes fortes, també poc religioses.

L’investigador estatunidenc
hi afegeix un element més: el
procés sobiranista de Catalunya.
“Hi ha un esforç de les institucions
per incorporar les minories al ‘fet
català’ i per construir una identi-
tat nacional inclusiva que es con-
fronti amb el catolicisme espany-
ol”, assegura. D’aquesta manera,
pensa  Astor, organismes com l’O-
ficina d'Afers Religiosos de l’A-
juntament de Barcelona es van
crear per gestionar la diversitat de
credos vinculant-la a les aspira-
cions nacionals. Succeeix un fe-

Els matrimonis 
per l’Església han
passat de ser el 99%
dels casaments 
l’any 1978 a només
representar el 7,7%
dels rituals d’aquesta
mena el 2020

nomen similar a Turquia, on l’Is-
lam cada vegada té més presència
a l’estat i els kurds, “salvant les dis-
tàncies, com que tenen aspiracions
nacionals s’allunyen de la religió”.

Dit tot això, caldrà convenir
que l’Església té molta responsa-
bilitat envers la seva situació.
“Evidentment que els abusos se-
xuals són una de les causes de la
pèrdua de presència”, considera
Flaquer. De fet, el CEO assenya-
la que el 60% de la població no
confia gens en els sacerdots. A Ca-
talunya, són la professió menys va-
lorada, amb un 2,63 de nota, per
darrere de polítics i banquers. 

Per al Jordi, un jove de 34 anys
de Barcelona que fa temps que mi-
lita en els moviments cristians de
base i que actualment és integrant
d’un grup de l’Acció Catòlica Ob-
rera (ACO), la institució eclesiàs-
tica no ha sabut gestionar reptes
com la presència de l’homose-
xualitat o de les dones en les seves
esferes. “Això t’allunya de l’Es-
glésia. Malgrat tot, crec que és una
institució que també podem re-
formar des de dins”, apunta.  

EL FUTUR DE L’ESGLÉSIA
El Jordi no sempre s’ha sentit a
gust dient que és catòlic. “Durant
la joventut em feia vergonya dir-
ho, perquè tenia por que els altres

es pensessin que era de l’Opus”, re-
corda. Això el va allunyar de l’Es-
glésia. Però les coses van canviar
després de passar un temps en
una comunitat rural al Salvador.
“Vaig conèixer la història de mos-
sens, entre ells l'arquebisbe Óscar
Romero, assassinats per la seva
defensa dels drets humans, i això
em va fer afirmar que era creient
i que no tenia per què avergony-
ir-me’n”, sentencia. 

Potser l’única possibilitat que
té el catolicisme de no caure en
el silenci implica un apropa-
ment a posicions socials trans-
formadores. “El catolicisme es
porta molt malament amb el
poder, perquè és la religió de les
víctimes... Però és cert que hi ha
qui vol acabar amb l’Església i
amb això l’està entregant a l’ex-
trema dreta”, considera Flaquer.
O potser, com diu el capellà de
l’Hospitalet, el repte de l’Esglé-
sia és més titànic. “El futur del
cristianisme passa per una fe
més lliure, més personalitzada i
més comunitària... Que sigui me-
nys o gens institucional”, conclou el
Josep Maria. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

A Catalunya, per
darrere dels banquers 
i dels polítics, els
capellans són la
professió que genera
menys confiança i, amb
una puntuació de 2,63
punts, la pitjor valorada

El nombre de persones que, tot i no considerar-se
religioses, sí que s'autodefineixen com a espirituals
ha crescut durant els últims anys a Catalunya
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FIRES4La fira de busseig més
important del país tornarà a la
Fira de Cornellà els pròxims
dies 1, 2 i 3 d’abril. Enguany la
fira ofereix una novetat, i és que
serà la primera vegada que s’e-
meti en directe per streaming.
Amb la col·laboració de Brave
Divers, l’esdeveniment es po-
drà seguir a distància a qualse-
vol part del món.

De moment han confirmat la
seva assistència una setantena
d’expositors. I és que aquest
esdeveniment compta com cada
any amb el suport de fabri-
cants, distribuïdors, escoles i
centres de busseig, federacions
o agències de viatges, entre al-
tres. D’aquesta manera, la fira es
vol consolidar com una plata-
forma de llançament de les úl-
times novetats del món del bus-
seig, tant per als novells com per
als professionals.

8.000 METRES QUADRATS
Pel que fa al recinte, hi haurà
8.000 metres quadrats desti-
nats a tot allò relacionat amb el
busseig, però també s’oferiran
activitats com ara la ja famosa
piscina climatitzada, on qualse-
vol visitant podrà fer les seves
primeres immersions amb l’a-
juda d’instructors. En aquesta lí-

nia, la Federació Catalana d’Ac-
tivitats Subaquàtiques (FEC-
DAS) tornarà a organitzar tallers
d’apnea, una disciplina que suma
cada any més practicants. 

De fet, està previst que hi
participin esportistes profes-
sionals que ho practiquen per-
què expliquin en què consisteix
aquesta pràctica. 

ACTIVITATS DIVERSES
Per altra banda, hi haurà una
sala de conferències en la qual
s’impartiran xerrades a càrrec
d’experts d’alt nivell que apro-

fundiran en el present i el futur
del sector del busseig.

Finalment, els visitants tam-
bé podran gaudir d’exposicions,
gràcies a la col·laboració de
l’Associació Espanyola d’His-
tòria del Busseig (HDSES). A
més, es tornarà a comptar amb
la presència de Fotovideosub,
amb un concurs de fotografia i
vídeo submarí.

Amb tot, el Mediterranean
Diving Show tornarà a la nor-
malitat després de la suspensió
que va patir l’any passat a causa
de la pandèmia.

La piscina és tot un referent del saló. Foto: Twitter (@mdivingshow)

El Cornellà més aquàtic torna
amb el Saló de la Immersió

CULTURA4Cornellà ha tornat a
ser escenari del festival Dansa
Metropolitana. Del 10 al 27 de
març, diversos punts de la ciutat
han acollit propostes artístiques
relacionades amb la dansa.

La darrera tindrà lloc el dia
24 als cinemes Full de l’Splau, de
la mà del Teatre i Ballet de l’Ò-
pera de París com a protagonis-
tes, que van interpretar La Ven-
tafocs, de Rudolf Nuréiev. 

Abans, però, la ciutat va aco-
llir diversos espectacles, com
ara la classe magistral de Gaston
Core & Oulouy, A la recerca de
noves estètiques de moviment,
que va celebrar-se el dia 18 de
març a l’Auditori Sant Ildefons.
Aquest equipament, de fet, ha es-
tat l’escenari de moltes de les
propostes, com ara The Very
Northern White Rhino, del dis-
sabte 19, o bé l’Streem Jam.
Let’s Dance!, celebrat el dia d’a-
bans a la nit.

El festival ha volgut posar un
any més sobre la taula la impor-
tància de la dansa. Per aquesta
raó, s’ha celebrat durant aquest
mes a 10 ciutats metropolitanes:
Cornellà, Barcelona, Badalona, el
Prat, l’Hospitalet, Esplugues,
Granollers, Sabadell, Sant Cugat,
Santa Coloma de Gramenet, Ter-
rassa i Viladecans.  

La ciutat balla al
ritme del Dansa
Metropolitana

Arnal i Bagès,
Premi Enderrock,
omplen l’Auditori 

MÚSICA4Els guanyadors del
Premi Enderrock a Millor Disc
de Folk del 2022, Maria Arnal i
Marcel Bages, van omplir l’Au-
ditori el passat dissabte 19 de
març. El famós duet hi va pre-
sentar el seu disc Clamor, un àl-
bum sobre la capacitat de trans-
formació inesgotable que tenim
per afrontar els reptes d’un pla-
neta en crisi. 

El treball inclou col·labora-
cions de prestigi com les de
Holly Herndon i el Kronos
Quartet. Sigui com sigui, la pa-
rella formada per Arnal i Bages
assoleix uns nivells de connexió
amb l’audiència i amb la músi-
ca d’arrel que ha deixat em-
premta en tota una generació de
creadors. És per aquesta raó
que en els últims anys han rebut
diversos guardons, a més del re-
cent d’Enderrock. 

Foto: Auditori de Cornellà
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El Llobregat Centre recull
material per enviar a Ucraïna
SOLIDARITAT4El centre co-
mercial Llobregat Centre, l’antic
Eroski, està organitzant una re-
collida solidària d’aliments i
productes de primera necessitat
per enviar a Ucraïna. 

El punt de recollida dels
productes està ubicat a la plan-
ta zero, davant de l’establiment
d’Enrique Tomás. Des del cen-
tre comercial aconsellen do-
nar menjar en llauna -i evitar
que l’envàs sigui de vidre-, kits
i productes d’higiene personal,
material de parafarmàcia i de
primers auxilis, tovalloles hu-

mides i material d’ús femení i
bolquers. 

Per altra banda, el passat 9
de març va tenir lloc a la plaça
de l’Església una concentració
silenciosa en solidaritat amb el
poble ucraïnès, que pateix els
efectes de la invasió de l’exèrcit
rus, que va arrencar a finals del
mes de febrer. 

La concentració estava con-
vocada per la Federació Espa-
nyola de Municipis i Províncies
i tenia l’objectiu de mostrar el
rebuig a les accions del govern
de Vladímir Putin a Ucraïna.

CAMPANYA4Amb la voluntat
d’animar el comerç de proximi-
tat de la ciutat, l’Ajuntament va
posar en marxa una campanya
de targetes moneder per fer-les
servir a les botigues de la ciutat.
Sota el lema ‘Compra a Prop.
Compra amb confiança’, el go-
vern municipal vol ajudar a di-
namitzar el comerç local i im-
pulsar-ne les vendes. 

Cada targeta costa 75 euros
i té un saldo de 100. Els 25 eu-
ros de diferència entre el valor
de la targeta i el saldo els apor-
ta l’Ajuntament. Se n’han posat
a la venda un total de 10.000,
el que fa un valor total d’1 mi-
lió d’euros que ha de repercu-
tir en el comerç de proximitat
cornellanenc. 

Es poden adquirir encara a
través del web compracorne-
lla.cat, tot i que el 31 de març
serà l’últim dia per obtenir-les.
Des del consistori han evitat,
tanmateix, fer cap valoració de
com està anant la venda de les
targetes i han evitat donar, al-
menys de moment, cap xifra.

Malgrat que la venda de les
targetes finalitzarà el pròxim
dia 31, es podran bescanviar a
les botigues de la ciutat fins al 31
de desembre d’enguany. 

Per poder gaudir d’una tar-
geta cal ser major d’edat i estar
inscrit en el cens com a resi-
dent de Cornellà. A més, cada
veí podrà adquirir-ne només

una. Per saber el saldo de la
targeta a mesura que es vagin
fent comptes, cal accedir a
qualsevol caixer de CaixaBank
o al web moneytopay.com.

En el mateix web de la cam-
panya apareix el mapa amb el
llistat de desenes  comerços de
la ciutat adherits a aquesta cam-
panya comercial.

La campanya de targetes moneder vol animar el comerç. Foto: Ajuntament

Últims dies per adquirir 
les targetes moneder 

El centre és un punt de recollida de material per a Ucraïna. Foto: Arxiu

Lleure | Fan Zone de la selecció espanyola a l’Splau
El centre comercial Splau acollirà els dies 25 i 26 de març un bon nombre d’activitats relacionades
amb el partit amistós que la selecció espanyola jugarà a l’estadi de Cornellà-El Prat dissabte dia 26
contra Albània. Aquesta fan zone oferirà activitats per a totes les edats i venda de marxandatge.  
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Sincerament, em sorprèn
el que m'expliques. Què
va passar perquè perdes-

sis la il·lusió? 
El curs passat va ser complicat. Per
circumstàncies, no vaig estar al
meu millor nivell físic, i això em va
afectar també mentalment. No
t'enganyaré: vaig acabar la tem-
porada fotuda perquè l'entrena-
dor no comptava amb mi per a
aquest any.  

Entenc que el comiat va ser dur.
El Bàsquet Femení Viladecans té
equips molt humans.
Molt. Hi estava molt a gust amb les
companyes i al club. Em va fer
molt de mal que el meu primer ca-
pítol a Lliga Femenina 2 s'acabés
així, però de tot s'aprèn. Cal rela-
tivitzar les coses. Bé, és molt fàcil
dir-ho i complex aplicar-ho... Com
que vam acabar la temporada a fi-
nals de març, vaig tenir molt
temps per pensar i, fins i tot, vaig
arribar a plantejar-me fer un pa-
rèntesi en el bàsquet si no m'arri-

baven propostes. Abans vaig
prendre una decisió... 

Quina? 
Em vaig comprar una bici! [Riu]. És
una passió que potser he heretat
del pare, de l'Avelino, que n'està
enamorat. Em vaig proposar fer el
Camí de Santiago i vaig engany-
ar una amiga, la Paula Ibáñez,
que ara és companya d'equip i for-
ma part del meu grup d'amistats
de Tarragona.    

Vas acabar destrossada, però
nova.  
Tal qual. Va ser una experiència
molt bonica i especial, i dura.
Vam fer 11 etapes seguides. Des-
prés, quan em va trucar el CB Llei-
da, ja tenia la ment renovada i ga-
nes de tornar a jugar.  

Ets una de les referents d'un
equip enèrgic i generós.  
A l’equip som una pinya en tots
els sentits. Vam començar per-
dent els tres primers partits de Lli-
ga per 23, 34 i 21 punts, i ara es-
tem en una posició molt bona. In-
esperada. Em sento bé física-
ment, tinc millors lectures de joc
i molta confiança.    

Et vas formar a la teva ciutat, al
CB Tarragona. 
Hi vaig fer tota la base i tres anys de
sènior. David García és l'entrenador
amb qui més anys he estat i va llui-
tar tant amb mi... T'ho explico bé...
Soc molt competitiva i abans tre-
ia molt de geni quan m'agafaven
la samarreta o em tocaven a la pis-
ta i el cos arbitral no xiulava res. En
David m'insistia que havia de dei-
xar de parlar amb els i les àrbitres

i centrar-me en el partit. Recordo
que, temps després, algú em va dir
que m'havien fet un seguiment i
que sabien que si m'emprenyaven
em descentraria.   

On t'ho van comentar? 
Al CB Valls. M'ho van dir quan ja ju-
gava al club. Per això ho sé! [Riem].
He millorat moltíssim en aquest
aspecte. Soc conscient que el cos
arbitral no pot veure-ho tot. 

Com vas aprendre a gestionar
millor les teves emocions a la
pista? 
Diria que em va anar genial can-
viar de club, companyes i entre-
nador. Després de 9 anys al CB Tar-
ragona tenia confiança per em-
pipar-me... Quan em cabrejava
amb els i les àrbitres, deixava de
ser jo i no aportava res bo a l'e-
quip. Després, en fred, veia que no
era el camí. Ara a la pista ja no per-
do el temps amb aquestes coses.   

El teu següent equip va ser el
Basket Almeda. 
Hi vaig arribar amb l'objectiu de
jugar la Final a Quatre de la Copa
Catalunya, que vam assolir la se-
gona temporada. Els meus dos
anys a Cornellà vaig tenir en Toni
Pallé, sempre meticulós i detallis-
ta: a vegades gravava els entre-
naments per revisar-los. Va acon-
seguir que jugués bé i gaudís
dels blocs directes. És un tros
d'entrenador!  

Has cridat més en algun lloc
que a la banqueta del Basket Al-
meda? 
Allà vaig aprendre que asseguda
animant l'equip també pots xalar

moltíssim, i no vol dir que fins a
aquell moment no donés suport
les meves companyes. Al Basket
Almeda vaig descobrir la dimen-
sió real i el poder de la banqueta.   

Sembles una persona molt
apassionada. 
Ho soc, ho soc. La gent es pensa
que resideixo a Viladecans o a
Barcelona, però visc i treballo a Tar-
ragona, i acumulo quilòmetres i
quilòmetres. Aquest any tinc la sort
que el club té un pis per a juga-
dores i hi ha dos dies que m'hi que-
do perquè puc teletreballar. 

Doncs jo pensava que vivies a
Lleida...  
Molta gent em diu que estic boja,
però el bàsquet em dona tant que
qualsevol sacrifici que faci, per
gran que sigui, em compensa molt.  

Què és per a tu la pilota? 
No t'ho podria arribar a concretar
mai. Des dels 4 o 5 anys visc amb
una pilota. Quan vaig marxar d'E-
rasmus, la idea era estar  mig any
sense bàsquet, però al cap de
dues setmanes el trobava tant a
faltar que no vaig trigar a posar-
me a entrenar amb un equip. 

“Al Basket Almeda 
vaig aprendre a xalar 
animant l’equip”

Cristina Peña / Exjugadora del Basket Almeda

La vida té un guió tan obert que Cristina Pena (Tarragona, 1990) va encadenar al
Bàsquet Femení Viladecans la seva millor temporada amb una de les més difícils.
“Ara he tornat a recuperar les ganes i la il·lusió. Em sento amb molta confiança”,

confessa, enèrgica, l'aler del CB Lleida, amb passat al Basket Almeda. 

“El bàsquet em dona
tant que qualsevol
sacrifici que faci em
compensa molt” 

Toni Delgado
CORNELLÀ

Foto: Toni Delgado

Futbol | Gonzalo Riutort, nou entrenador de la UE Cornellà
Gonzalo Riutort és el relleu a la banqueta de Raúl Casañ, cessat “amb l'objectiu de millorar la
situació esportiva”. El nou tècnic de la UE Cornellà, que fins ara dirigia el Juvenil A i ha signat 
fins a final de temporada, s'estrenarà el pròxim diumenge 27 de març rebent la UE Llagostera.
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Confinats a una habitació, un invàlid cec
i el seu servent, coix i hiperactiu, passen
el temps i discuteixen. Els vells pares del
cec, que viuen en dos cubells d’escom-
braries, els acompanyen. Malgrat les ad-
versitats, tot plegat és “un pur joc en què
no es parla d’enigmes i de solucions”. Ser-
gi Belbel dirigeix aquest clàssic de Beckett.

Al teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Final de partida
Samuel Beckett

Blaumut ha presentat el seu cinquè disc
dos anys més tard d’haver publicat el
quart, 001. A Olímpica i primavera, el grup
reflexiona sobre com les persones s’a-
dapten i sobreviuen a les circumstàncies
que venen, tal com ha explicat a l’ACN el
cantant i guitarrista de la banda, Xavi de
la Iglesia. Precisament, han gravat aquest
àlbum per separat durant la pandèmia.

Música

La sèrie Cámera Cafées va emetre a Tele-
cinco entre 2005 i 2009. Ara, l’humorista
Ernesto Sevilla en dirigeix l’adaptació al ci-
nema, en què els protagonistes s’enfron-
ten a una crisi que està a punt d’enfonsar
l’empresa on fa anys que treballen. L’en-
carregat de salvar la companyia serà el nou
director, Jesús Quesada (Arturo Valls),
que no és precisament el més pencaire.

Pelis i sèries

Cámera Café, la película
Ernesto Sevilla

Olímpica i primavera
Blaumut

La màquina Magritte
El CaixaForum de Barcelona acull, fins al 6 de juny, ‘La Mà-
quina Magritte’, una exposició monogràfica dedicada a la

sorprenent i atractiva obra de René Magritte (Lessines,
1898 – Brussel·les, 1967), el cèlebre artista surrealista bel-
ga del segle XX que es caracteritzava per jugar amb la lò-
gica visual. La mostra, organitzada en col·laboració amb

el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, aplega prop de
65 pintures procedents de museus i col·leccions de diver-

sos països, juntament amb una selecció de fotografies 
i de pel·lícules casolanes fetes i filmades per l’artista.

L’actriu Carme Elias (Barcelona, 1951) ha anunciat
que té Alzheimer. Ho va fer públic el 19 de març,

després de recollir el Premi Especial del Brain Film
Fest, un festival de cinema impulsat precisament

per la Fundació Pasqual Maragall, que es dedica a la
investigació d’aquesta malaltia i que ha animat

Elias a compartir el seu cas. Aquest guardó li ha arri-
bat un any després d’haver rebut el Gaudí d’Honor
pels seus cinquanta anys de trajectòria. I, de fet, en

el moment de recollir aquella estatueta, ja patia
Alzheimer: fa tres anys que li van diagnosticar la

malaltia. Elias ho ha volgut explicar per “deixar testi-
moni de la perversitat d’una malaltia que no té

marxa enrere encara, que no té cura pal·liativa, que
et tanca dintre de casa, que no té esperança de re-

cuperació encara, que et pren l’ésser”, tal com va dir.
En una entrevista a RAC1, ha reconegut que “el dret

a la mort digna” és la seva pròxima “lluita”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva carrera de 50 anys com a actriu
L’any passat li van atorgar el Premi Gaudí d’Honor

Famosos

Anunciar que té Alzheimer
Fa tres anys que li van diagnosticar, però ho ha fet públic ara

Suport i admiració per la seva valentia
Molts usuaris li han agraït que visibilitzi la malaltia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Cuinar no és obeir instruccions, ni sot-
metre’s a una llista d’ingredients, ni pla-
nificar la compra. Cuinar és tot allò que
passa als marges d’una recepta: és im-
provisar, arriscar, atrevir-nos a ser lliures.
Contra la síndrome del no-tinc-temps i la
barbàrie d’una societat que menja però
no cuina, aquest llibre ens urgeix a re-
cuperar el sentit de l’acte d’alimentar-nos.

Llibres

Cuina! O barbàrie
Maria Nicolau

| Tiny Tina’s Wonderlands
El nou Tiny Tina’s Wonderlands és un joc d’acció i trets en primera

persona. És un spin-off de la sèrie Borderlands. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VETERINARI

Dona’ls el tipus de pinso adequat a la seva mida, edat... 
i no t’acostumis a donar-los restes del teu menjar

HIGIENE

ALIMENTACIÓ

EXERCICI

E S T I L S  D E  V I D A

i ANIMALS

Qui té un amic té un tresor, i sovint la versió més fidel d’aquest
tresor pot ser pelut i caminar a quatre potes. Sabies que el
20 de febrer va ser el Dia mundial d’estimar la teva mascota?

És ben bé que hi ha dies mundials per a tot, i que els animals de
companyia s’estimen cada dia sense excepció, però sempre va bé
recordar alguns tipsper cuidar-los tan bé com es mereixen. 

Les mascotes més habituals són els gossos i els gats, de ma-
nera que ens centrarem en la cura d’aquests animals. Quan els
adoptis (no els compris!) has de portar-los al veterinari perquè els
posi el microxip que permetrà identificar-los si es perden i per-
què els vacuni. Tingues clar que hi hauràs de tornar periòdica-
ment, encara que no sigui l’activitat preferida del teu nou amic.
Aprofita també per consultar amb un professional quin és el mi-
llor tipus de pinso per a la teva mascota: variarà en funció de l’e-
dat, la mida... No t’acostumis a donar-li restes del teu menjar, per
més que t’ho supliqui amb els ulls tristos: no li faràs cap favor. En
la mateixa línia, intenta que es mantingui actiu per evitar que
s’engreixi (podria comportar-li problemes de salut). Ofereix-li
també una higiene adequada i, si té el pèl llarg, raspalla’l.

Tenir cura dels teus amics peluts

Porta’ls al veterinari perquè els posi el microxip per 
identificar-los i les vacunes, i torna-hi periòdicament

Les claus

Ofereix-los una higiene que s’ajusti a les seves necessitats 
(no són humans) i, si tenen el pèl llarg, raspalla’ls sovint

Fes el possible perquè les teves mascotes es mantinguin actives 
i evita que s’engreixin: els portaria problemes de salut
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