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“Tota la meva
trajectòria com a
alcalde ha estat
gestionant crisis”
Entrevista a 
Antonio Balmón, 
alcalde de Cornellà
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“Em preocupa la convivència”
» El Síndic de Greuges alerta de l’avenç de discursos xenòfobs i masclistes que “tendeixen a dividir”
» Joan Barrera també avisa sobre la bretxa digital durant la presentació de l’informe de la sindicatura

PERFIL4L’informe del Sín-
dic de Greuges indica que l’o-
ficina va tramitar 253 expe-
dients el 2021. D’aquests, 184
van ser queixes, 61 consultes
i vuit iniciatives d’ofici. “La
sindicatura és l’última baula
per als ciutadans que estan en
situació de vulnerabilitat”, va
assegurar el síndic, Joan Bar-
rera, durant la presentació
de l’informe al Ple. 

Un dels col·lectius als
quals feia referència Barrera
són els estrangers, alguns dels
quals viuen a la ciutat sense
permís de residència o bé es-
tan “atrapats” en els tràmits
administratius de la Llei d’es-
trangeria. “No els podem in-
visibilitzar”, va afirmar, al-
hora que assenyalava que l’ad-
ministració municipal, és a
dir, l’Ajuntament, “juga un
paper destacat a l’hora de
preservar la seva dignitat”.

Relacionat amb això, el síndic
va lloar la tasca de l’Àrea
d’Acció Social i de l’Oficina de
l’Habitatge a l’hora d’ajudar
famílies amb dificultats per
accedir o mantenir el seu pis. 

Barrera també va dedicar
unes paraules als refugiats
ucraïnesos que arriben a la
ciutat fugint de la guerra. I ho
va fer per posar sobre la tau-
la les barreres idiomàtiques
que afecten no només als
ucraïnesos, sinó també a per-
sones procedents d’altres pa-
ïsos i que dificulten els tràmits
amb l’administració.

Els partits del Ple van aco-
llir amb satisfacció l’informe,
tot i que formacions com Ciu-
tadans van demanar indicar la
procedència per barris de les
queixes, mentre que Pode-
mos va destacar que les ac-
tuacions del síndic havien bai-
xat l’últim any.

Immigració, habitatge i la
llengua: la cara B de l’informe
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La convivència i la bretxa digital
són les dues qüestions que més
preocupen al Síndic de Greuges
de Cornellà, Joan Barrera, que a
principis d’abril va presentar
l’informe anual de la sindicatu-
ra en una sessió extraordinària
del Ple. “Em preocupa, ho dic
amb tota serietat”, va expressar
Barrera en referència a la con-
vivència ciutadana. 

Malgrat que va reconèixer
que la ciutadania cornellanenca
“es caracteritza per un alt nivell
convivencial”, el síndic tem que
a la ciutat “avancin propostes que
tendeixen a dividir la societat en
ciutadans de primera i de sego-
na”. En aquest sentit, Barrera va
argumentar que actualment
“pugnen per arribar a les insti-

tucions propostes que utilitzen
els sentiments, les emocions, el
desconcert, la incertesa o la frus-
tració per devaluar objectius
clars en defensa de drets fona-
mentals”. “I ja sabem què passa
a les ciutats on aquestes propos-
tes hi són presents”, va afegir. 

PERSPECTIVA DE GÈNERE
Tot i que tothom sabia cap a on
apuntava, Barrera no va asse-
nyalar cap partit o líder polític
concret. Sí que va posar com a
exemple l’ascens de discursos
que neguen la violència mas-
clista. “Cal actuar amb perspec-
tiva de gènere”, va assenyalar el
síndic. De fet, una formació cla-
rament oposada a les polítiques
de gènere com Vox ha augmen-
tat els seus suports a la ciutat els
últims anys. 

El partit d’ultradreta va acon-
seguir 800 vots a les municipals
del 2019, un 2% del total. Els

seus suports a la ciutat, tanma-
teix, van créixer a les eleccions
generals d’aquell mateix any,
en les quals va obtenir 3.200 su-
fragis, mentre que a les catalanes
del febrer del 2021 va recollir
2.800 vots a les urnes. 

SERVEI ESSENCIAL
Un altre dels temes prioritaris
per al síndic és la bretxa digital.
En aquest sentit, Barrera va
alertar que no només afecta la
gent gran, sinó que hi ha pobla-
ció en situació de pobresa que
també la pateix, com el cas d’un
estudiant de la ciutat que no
podia seguir les classes a dis-
tància per no tenir accés a la xar-
xa i que consta a l’informe. “L’ac-
cés a les xarxes telemàtiques,
com passa amb l’aigua, l’electri-
citat o el gas, s’hauria de consi-
derar un servei essencial amb
una garantia de mínims”, va
proposar Barrera.

Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ

El síndic Joan Barrera, al costat de les banderes, durant la sessió extraordinària al Ple. Foto: Ajuntament
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Tribuna

El TSJC ha tombat la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE) de Barcelona i dels municipis li-
mítrofs. És una mala notícia per a les ne-
cessàries polítiques de lluita contra la con-

taminació, que venen dictades, en bona part, per la
UE. La sentència, però, dona la raó a Junts per Ca-
talunya i a les al·legacions que vam presentar per mo-
dular algunes de les mesures i fer-les més racionals
i progressives. Vam reclamar que el projecte incorporés
estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les
restriccions i una memòria de l’impacte econòmic so-
bre els col·lectius i els sectors més afectats, a partir de
la qual aplicar mesures compensatòries. Vam dema-
nar que es mantingués la moratòria per als vehicles
de transport de mercaderies de manera indefinida i
vincular la seva incorporació progressiva als estudis
d’impacte econòmic de la ZBE.

Ada Colau i Jaume Collboni no van fer cas de cap
d’aquestes aportacions i ara tot són laments. És pro-
bable que si les nostres esmenes s’haguessin incorporat
a la ZBE, el TSJC no l’hauria tombat. El problema de
fons, que fa temps que denunciem, és la manera de
fer d’aquest Ajuntament, que no practica cap diàleg
ni justifica les seves decisions. Aquesta manera de go-
vernar no deixa altra opció als que se senten perju-
dicats que recórrer a la via judicial per defensar els seus
drets. És exactament el que ha passat amb la ZBE. I
una bona eina de la lluita contra la contaminació ha

degenerat en una batalla judicial que pot acabar te-
nint un gran cost econòmic per a la ciutat i pot ser un
fre per a les necessàries polítiques mediambientals.

La judicialització de la ZBE lamentablement no és
una excepció. La pèssima gestió administrativa i les
irregularitats freqüents d’aquest Ajuntament ens es-
tan costant molts diners, molts endarreriments i molts
problemes que paguem tots plegats. Hem vist com di-
versos projectes han acabat judicialitzats, i sovint amb
decisions judicials contràries a l’equip de govern de

comuns i PSC. Per exemple, ho hem vist amb el PE-
UAT, ho hem vist amb la Casa Buenos Aires de Vall-
vidrera i ho hem vist amb el projecte hoteler a Santa
Madrona. I aviat ho veurem amb la reforma de la Via
Laietana, un dels més grans despropòsits urbanístics
que es poden imaginar.

També és possible que la Superilla de l’Eixam-
ple acabi judicialitzada. I això és possible perquè l’A-
juntament ha començat a licitar les obres sense te-
nir aprovat el projecte. La Superilla és un projecte

que no té cap urgència, però Ada Colau té pressa per
tenir-lo enllestit abans de les eleccions municipals
i per això tira pel dret, vulnerant la Llei d’Urbanis-
me de Catalunya i menyspreant de manera flagrant
els processos participatius dels quals el propi Ajun-
tament fa bandera. No hi incorpora un pla de mo-
bilitat, que seria el mínim exigible, ni tampoc estudis
sobre l’impacte real que la peatonalització tindrà so-
bre el trànsit i sobre l’activitat econòmica i comer-
cial. La Cambra de la Propietat Urbana ja ha de-
manat que s’aturin les obres per les greus irregula-
ritats. Per exemple, com és possible que el termini
que tenen les empreses per presentar ofertes per a
les obres acabi abans que el termini que tenen els
veïns i les veïnes per presentar esmenes i al·legacions
al projecte? Això genera una gran inseguretat jurí-
dica i és un menyspreu als ciutadans i ciutadanes que
vulguin fer-hi aportacions.

Estem acostumats que comuns i PSC governin
d’esquena a la gent i a l’oposició, però governar d’es-
quena als procediments més elementals és una in-
decència perillosa que es pot acabar pagant molt cara.
Comuns i socialistes tiren pel dret amb una gran fri-
volitat, però hem de ser conscients que ens arrosse-
guen a tots amb la seva irresponsabilitat.

Elsa Artadi, presidenta del grup municipal 
de Junts a l’Ajuntament de Barcelona

La judicialització de la Zona de
Baixes Emissions lamentablement 

no és una excepció

per Elsa Artadi

Govern sense rigor
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Hi ha sistemes electo-
rals ben perversos, com

el francès de dues voltes.
Eliminen opcions per, finalment, obli-
gar el votant a triar només entre dues.
Només són realment democràtiques les
eleccions proporcionals, on grans i
petits tenen representació en funció
dels propis resultats.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Que sí, que Xavi agafa
el Barça a 12 punts del

Madrid i ara som a 15.
Tan cert com que Xavi ha fet el 71%
dels punts que ha disputat i Koeman,
el 48%. O que Xavi ha cedit 3 punts de
distància havent-ne jugat 66 i Koe-
man en va cedir 17 de 33. Prou com-
parar el que és incomparable.

@DuchMarc

Una de les meves ob-
sessions des de fa anys

és desmuntar el mite que
el feixisme es cura llegint: és aquest
classisme que dona ales a l’extrema
dreta. El feixisme NO és culpa dels po-
bres ignorants sinó de poderosos amb
recursos i estudis que celebren amb
xampany aquesta oposició.

Digueu-me innocent,
però crec que la tasca

del periodisme cultural
s’hauria de centrar molt més a oferir al-
ternatives poc conegudes de llibres
que passen desapercebuts, i no actu-
ar tant d’altaveu al servei dels multi-
vendes multipremiats. Però ep, què en
sabré jo...

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

Cornellà torna a reclamar els terrenys de l’Splau 
i del camp de l’Espanyol que pertanyen al Prat1

2
Antonio Balmón: “Tota la meva trajectòria
com a alcalde ha estat gestionant crisis”

Educadors de carrer 
per a joves a Sant Ildefons

El Saló de la Immersió tanca 
amb prop de 10.000 visites

Cornellà viu Sant Jordi amb 
la 29a edició de la Jordiada

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Els semàfors

La Jordiada és la manera que 
té Cornellà d’entendre i viure
Sant Jordi. Aquest programa
d’activitats arriba enguany 

a la 29a edició. L’acte central,
celebrat al parc del Canal de 

la Infanta el dia 25 d’abril, 
va ser un èxit d’assistència.

pàgina 10Jordiada

CCOO denuncia que només un
de cada quatre alumnes de

Formació Professional poden
estudiar a la ciutat. A més,

aquest any ha estat marcat per 
la manca de previsió del

departament d’Educació, fet que
ha deixat 300 veïns sense plaça.

pàgina 14Dept. d’Educació

Els Premis Ciutat de Cornellà
tornaran a premiar la flor i nata

de la ciutat. Entre els guardonats
hi haurà un comerç emblemàtic, 

el Forn de Pa Massana, que fa 
90 anys que es dedica a fer 

el millor pa per als veïns, 
que el consideren un referent. 

pàgina 18Forn Massana

A les xarxes

@324cat: Els directius de Twitter han ac-
ceptat els termes de l’oferta feta per Elon
Musk fa deu dies: 54,20 dòlars per acció.
En total, 44.000 milions de dòlars.

@enricb: El CNI admet a El Paísque va espiar
dirigents independentistes, però no acla-
reix si va punxar Aragonès i assegura que ho
va fer amb autorització i control judicial.

#Catalangate

@punsix: Els Mossos han trobat ADN de la
noia violada a Igualada a l’habitació del de-
tingut, que està empresonat des de dis-
sabte a Brians 1 i vigilat perquè no se suïcidi.

#VioladorIgualada #AmoDeTwitter

La clau

Els darrers anys estan sent
molt negatius per a Barce-
lona i la seva àrea metro-

politana. I és que les polítiques du-
tes a terme pel PSC i els seus prin-
cipals socis, els comuns, han fet que
cada dia sigui pitjor viure-hi.

Hem de recordar que vam co-
mençar aquest any 2022 amb
una nova pujada d’impostos im-
pulsada per Ada Colau i el PSC,
però amb el suport, no menys im-
portant, d’ERC i de JxCat. Apujar
un 5% la taxa de tractament de re-
sidus com a recàrrec al rebut de
l’aigua o augmentar un 3% el tri-
but metropolità perjudica greu-
ment les famílies i les persones
amb menys recursos.

D’altra banda, amb la croada
contra el cotxe privat, amb la crea-
ció de la Zona de Baixes Emissions
(ZBE), sumada a un urbanisme tàc-
tic que fa cada dia més difícil entrar
o sortir de Barcelona, s’han donat

un cop contra un mur. Ara s’obre
la porta a les reclamacions de to-
tes les persones perjudicades,
que fins i tot s’han canviat de cot-
xe per aquesta ZBE que ha tom-
bat una sentència. Un nou i greu
error que paguem com sempre
entre tots mentre els seus res-
ponsables polítics defugen qual-
sevol responsabilitat al respecte.

Barcelona i la seva zona d’in-
fluència no poden perdre més
oportunitats. Necessitem polítics
que tinguin clares les prioritats i
que sàpiguen atraure noves in-
versions i propostes de creació de
llocs de feina, que cada dia són
més necessaris.

Mentrestant, Colau ha de

donar moltes explicacions per la
seva greu imputació. Aquells
que s’omplien la boca criticant
la resta de partits ara no com-
pleixen els seus codis ètics i no
donen la cara.

Amb aquest panorama me-
tropolità, alguns treballem per
construir una alternativa perquè,
quan arribi el moment, els ciu-
tadans puguin dipositar la seva
esperança en un projecte seriós
i rigorós que posi les persones al
centre de les seves prioritats.
Aquest és el projecte que propo-
sem els populars.

Manuel Reyes, president del PP
a la demarcació de Barcelona
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Una metròpoli en decadència
per Manuel Reyes
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Mirada pròpia

Diuen que, una vegada, en Bono, el cantant
del grup irlandès U2, va sentir un comen-
tari a la seva ciutat natal, Dublín, que ex-
plicava que, només de saber el nom del car-

rer on vivies, podien deduir si eres catòlic o protes-
tant, ric o pobre i, fins i tot, el partit que votaves. El
títol de la seva pròxima cançó suggeriria un lloc on els
carrers no tinguessin nom, per esborrar la condició
que ens fa prejutjar les persones i classificar-les per
la seva procedència.

És una cosa que passa a moltes altres cultures i
ciutats, però, sens dubte, a Irlanda el conflicte so-
cial va polaritzar la postura i el compromís de les per-
sones amb les seves creences durant
molt de temps, fent més visible
aquesta qüestió.

La toponímia, o el nom dels llocs,
respon a diferents raons: algunes de
geogràfiques, altres d’històriques i al-
tres de futures, també. El cert és que
acabem dotant de significat els llocs,
associat als seus noms, i de vegades
el nom els atorga una certa relle-
vància: l’Arc de Triomf, la Ciutat de
la Justícia…

Si observem el projecte de l’Ei-
xample de Barcelona de 1859, d’Il-
defons Cerdà, veiem que els carrers
no tenien nom. Només les preexis-
tències com la Barceloneta, el Po-
blenou o Sants, així com els acci-
dents geogràfics. Però els nous car-
rers, no.

Aquesta és una comesa que l’Ajunta-
ment de Barcelona va encarregar a Víctor Balaguer i
Cirera el 1863, quatre anys després de l’aprovació de
l’Eixample. Balaguer va ser un escriptor i un poeta re-
conegut que va acabar sent ministre. El seu perfil po-
lític i d’historiador va ser determinant perquè l’esco-
llissin per a aquesta feina. En el bateig de carrers i pla-
ces, Balaguer es va dedicar a lloar els territoris de la
Corona d’Aragó, les institucions i personalitats cata-
lanes i algunes gestes històriques.

Una d’aquestes era un homenatge a una llarga
resistència en conflictes armats i bombardejos so-
bre la ciutat de Barcelona: la plaça de les Glòries
Catalanes.

Pocs anys abans del projecte de l’Eixample, el ge-

neral Espartero va pronunciar la seva famosa frase so-
bre la necessitat de “bombardejar Barcelona cada 50
anys pel bé d’Espanya”, així que el castell de Mont-
juïc i la Ciutadella van ser llocs que, lluny de defen-
sar la ciutat, van servir per bombardejar-la.

El lloc que va escollir Balaguer, diferent del que tot-
hom coneix avui, no podia ser més oportú: el final del
passeig de Sant Joan, davant de la Ciutadella militar,
envoltada de bastions i separada de les muralles de la
ciutat antiga. Es va projectar una plaça a tall de con-
questa, en homenatge a totes les Glòries Cíviques i Mi-
litars de Catalunya, que, tanmateix, mai no es va cons-
truir. Després de la revolució de 1868, la Ciutadella va

ser demolida i cedida a l’Ajuntament, que la va convertir
en parc, deixant sense sentit la plaça projectada.

No va ser fins a principis del segle XX que el nom
de plaça de les Glòries va anar a parar al lloc que
coneixem avui, aliè a tota la càrrega històrica que
li atribuïa aquest topònim. Un lloc complicat, on
confluïen els tres carrers més amples i més llargs
de la ciutat –la Meridiana, la Gran Via i la Diago-
nal–, però també les línies fèrries de Granollers i
Sants. Un veritable caos, sempre per acabar, sem-
pre per resoldre.

Per Glòries hem vist desfilar autopistes, parcs, lí-
nies de metro i de tren, llacs, mercats ambulants i, fins
i tot, un pont de vianants aprofitat avui a l’esplana-

da del Fòrum. L’últim projecte, el viaducte elevat in-
augurat per les Olimpíades de 1992, va ser enderro-
cat tot just 15 anys després.

Com si la perseguís el pes del seu nom, en pocs
anys la plaça de les Glòries va passar de represen-
tar la pacificació dels històrics conflictes armats a
l’escenificació del conflicte urbà permanent. Un con-
flicte que, per altra banda, hauria de ser signe de
normalitat.

Glòries representa el laboratori urbà a cel obert
per excel·lència. El lloc del frec, del moviment i de
l’intercanvi. Les diferents versions de Glòries evi-
dencien la dificultat de viure en societat, d’arribar a

acords, de construir ciutat. Cada
versió també explica el context so-
cial del moment. La invasió del
cotxe i la transformació de l’espai
urbà al seu servei o els remeis pos-
teriors en forma d’aparcaments dis-
suasius per evitar l’entrada de l’au-
tomòbil al centre de la ciutat.

I cada nova forma sembla sempre
la definitiva; la fórmula màgica que
resoldrà tots els mals del moment i
que durarà eternament…

L’actual plaça de les Glòries, en
construcció, es planteja com a res-
posta al repte climàtic que tenim al
davant. Amb la nova recepta d’eli-
minar asfalt dels carrers de la ciutat,
permetent que l’aigua es filtri al ter-
reny i reduint també l’emissió de ca-
lor, la nova plaça pretén ser un lloc

naturalitzat. Un parc urbà que ens recordi
que formem part de la natura i que convivim amb més
éssers vius al planeta. Un escenari que amaga una tra-
moia de clavegueres, trens, galeries i túnels al seu sub-
sol per a poder representar-hi a sobre ‘El cicle de l’ai-
gua’ o ‘La biodiversitat’.

Esborrar i començar de nou, com pretenia el can-
tant d’U2, per tal d’oblidar qui és en realitat Glòries,
quin és el seu veritable origen. Fins a la pròxima cri-
si d’identitat, quan nous reptes de la nostra societat
li remoguin la consciència. Benvingut conflicte.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, 
arquitecte fundador de haz arquitectura 

i professor de projectes arquitectònics a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Where the streets have no name

Dibuix de l’autor sobre el plànol de l’Eixample de Barcelona de 1859, d’Ildefons Cerdà. La Ciutadella
militar i el parc actual, en línia vermella. La plaça de les Glòries inicial i l’actual, tramades.

NLes millors
perles

El cantant Joan Dausà salta de l’escenari perquè el seu públic
el mantegi al més pur estil rocker, però la comunicació entre

artista i fans falla i acaba caient al buit. Bé, sobre un pati de
butaques. Sort que té una cançó que es diu Caure no feia mal...

L’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, es
presenta a una de les seves propietats destral en mà

per fer fora uns okupes. Els okupes, per la seva part,
porten uns pals i no duen pantalons. Trieu equip.

Si algú diu que no vol sorpreses, feu-li cas. Una empresa
estatunidenca ha hagut d’indemnitzar un treballador amb

450.000 $ per haver-li fet una festa d’aniversari que li va causar
un atac de pànic perquè li recordava al divorci dels seus pares.

Una nena de sis anys de Michigan (Estats Units) porta
un suc a classe per compartir-lo amb els companys i els

acaba emborratxant a tots. Resulta que el suc en realitat
era un margarita de llimonada rosa. Un còctel, vaja.

LA FOTOAlbert Cadenet/ACN
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@fuzzlampreave: Acabo de regalar un
paraigua a un matrimoni de nois alema-
nys. Un m’ha dit “plou a bouts i barrralz” i
gairebé ploro.

@salvadorcardus: Si sabíem que dissabte
faria molt mal temps i diumenge faria bo,
no teníem prou flexibilitat per passar el
Dia del Llibre del 23 al 24?

@A_LVCM: Com? Que els 10 llibres més
venuts de Sant Jordi han sigut els mateixos
10 llibres que porten un mes repetint-nos
que seran els més venuts per Sant Jordi?

Flaixos

La lupa

Els desastres que ha causat la borrasca Cèlia a les
platges de Gavà, Montgat i Badalona nord és un
presagi nefast per a la temporada de temporals que
cada any destrossen la costa de l’àrea de Barcelo-

na i altres indrets del país. Des de 2017, la mala bava dels
predecessors Glòria i companyia ha fet desaparèixer entre
6 i 10 metres anuals d’amplada de les platges del litoral me-
tropolità nord. Això és un fotimer de sorra perduda!

D’acord, si ho comparem amb els 4.000.000.000.-
000.000.000.000 de grans d’arena que es calcula que hi
ha sumant totes les platges del món, potser no és tant. I, si
tenim en compte que diuen que hi ha més estrelles a l’u-
nivers que granets de sorra al nostre planeta, pot semblar
fins i tot una ximpleria preocupar-nos per una cosa tan ní-
mia dins la immensitat de l’espai.

La qüestió és que últimament ens toca patir per tot. Vi-
vim constantment amb l’ai al cor. Diria que, almenys, la bona
notícia és que ja ha arribat la primavera, però les persones
que pateixen al·lèrgia no hi estarien gaire d’acord. Sempre
hi ha una cara B de les coses. Per exemple, l’escassetat d’o-
li de gira-sol a mi m’estalvia la sobredosi de fregits de ma
mare quan vaig al poble.

Després de passar-la magra amb una pandèmia mun-
dial, el pervers efecte papallona d’una guerra a més de 2.000
kilòmetres fa que el cost de la vida aquí hagi pujat, que els
camioners i treballadors del camp i el mar protestin i que
tothom acabi donant positiu en emprenyament. El que no
queda clar és si actualment tot semblen males notícies per-
què realment ho són o perquè ens les venen així, sobretot
a Antena 3 i a les tertúlies de ràdio que sonen a tot volum
als taxis. No voldria semblarconspiranoic, però en el caos
no hi ha error, com cantava Santiago Auserón.

Per si la primavera no ens altera prou, una altra ten-
dència de moda que posa a cent és que governants i in-
fluencersde tots els pelatges ens diguin contínuament el
que hem de fer dins i fora de casa: com ens hem de rela-
cionar amb els altres per evitar contagis, la temperatura
màxima a la qual hem de posar la calefacció per comba-
tre els russos estalviant energia, el menjar que hem de con-
sumir per respectar el planeta, el llenguatge que hem de
fer servir per no discriminar ningú de l’ampli ventall de
gèneres, l’opinió que hem de tenir respecte a la Motomami
per semblar moderns i crítics alhora…

I, per si no n’hi hagués prou, augmenten les insinuacions
que som una colla de dropos. Fixeu-vos, si no, en el nou pla
contra la covid, que es vol carregar les baixes laborals in-

discriminades a causa de la malaltia i només permetrà fal-
tar a la feina a les persones vulnerables o a les que es tro-
bin malament de debò. La distinció entre romancers i fo-
tuts autèntics provocarà moltes susceptibilitats i no pocs con-
flictes en les relacions laborals. Covid or not covid.

També l’ampli i especialment sensible col·lectiu de l’en-
senyament –o educació, que costa molt saber ja qui fa què–
se sent acusat de defensar la dolce vita quan es manifes-
ten i es posen en vaga, adduint que no ho fan perquè els ob-
liguin a començar abans el curs, sinó per no sé quants greu-
ges més que venen de lluny, la majoria en benefici d’alumnes
i famílies, segons diuen.

Compte, que ser mestre o professor té molt mèrit, i ser-
ho amb consciència i motivat per una vocació honesta en-
cara més. És veritat que tenen moltes vacances i alguns s’a-
profiten de baixes sospitosament recurrents, però és una
professió dura i no apta per a cardíacs. Si ets pare i et po-
ses en la pell dels docents, visualitzant totes aquelles hores
a primera línia de foc davant d’alumnes sobreexcitats, re-
bels i demandants d’atenció, provoca vertigen, tret que si-
guis un tipus superdur com Vin Diesel a The Pacifier.

Per acabar-ho d’adobar, el nou líder de l’oposició, Al-
berto Núñez Feijóo, ha dit recentment en un míting que no
creu que als que tenen més se’ls hagi d’assenyalar pel car-
rer “per haver treballat més”. Suposo que per això acumulen
riquesa personatges com Albert Rivera, a qui no veien el pèl
al bufet d’advocats Martínez-Echevarría, o Toni Cantó, que
es deu estar esllomant per promoure el castellà a la Co-
munitat de Madrid des de l’Oficina de l’Espanyol.

Com va advertir el periodista i activista polític George
Monbiot, “si la riquesa fos el resultat inevitable del treball
dur i l’emprenedoria, totes les dones de l’Àfrica serien mi-
lionàries”. Però la justícia poètica, malauradament, és una
fal·làcia, com ho demostren casos com el d’aquell funcio-
nari de la Diputació de València que es va passar 10 anys
sense treballar –fitxant amb bata i sabatilles– i, en lloc de
convertir-lo en una falla amb els testicles d’una balena fran-
ca austral, el van absoldre de qualsevol delicte perquè deia
que no disposava d’un espai propi de treball.

En una Espanya de penques, rendistes i polítics avesats
a les portes giratòries –i alguns empresaris adinerats grà-
cies al narcotràfic–, l’ascensor social o està espatllat o no-
més funciona amb una clau exclusiva, com en aquells edi-
ficis en els quals només poden utilitzar l’aparell els veïns que
en són els propietaris. I, creieu-me, no hi ha precedents que
cap veí es deixi la clau posada.

L’ascensor social 
o està espatllat 

o només funciona 
amb una clau 

exclusiva, com en 
aquells edificis 

en els quals només 
poden utilitzar l’aparell 

els veïns que en són 
els propietaris. 

I, creieu-me, 
no hi ha precedents 
que cap veí es deixi 

la clau posada

“

“
per Víctor Porres

Colla de dropos
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4L’Agència Tributària de Catalu-
nya (ATC) publicarà el padró pro-
visional de tots els vehicles que
tributen per l’impost sobre les
emissions de CO2, que el Govern
català va implantar l’any passat, a
partir del dia 1 de maig del 2022. 

Com a mesura de suport a la
ciutadania, i davant l'actual con-
juntura, la Generalitat de Cata-
lunya ha congelat les tarifes de
l'impost i no les incrementarà tal
com estava previst per llei en
aquest exercici.

Els contribuents podran con-
sultar les dades del padró provi-
sional i la quota que han de pagar
a la seu electrònica de l’ATC, ac-
cedint-hi amb el NIF i la matrícu-
la (per a un vehicle concret) o amb
identificació digital, utilitzant l’id-
CAT Mòbil o un altre certificat di-
gital, que permet visualitzar tots
els vehicles dels quals s’és titular.
Si cal fer-hi alguna modificació, es
podran presentar al·legacions
fins al 3 de juny.

Aquest impost verd, en línia
amb la fiscalitat ambiental que es
promou a Europa per lluitar con-
tra el canvi climàtic, grava les
emissions de CO2 de turismes,
furgonetes i motocicletes pel

seu impacte directe en l’efecte hi-
vernacle i l’escalfament global, i,
per tant, per les conseqüències
que poden tenir per a la salut de
la ciutadania.

Tot el que es recapta amb
l’impost es destina íntegrament al
Fons climàtic i al Fons del patri-
moni natural, i retorna a les per-
sones a través de la inversió en ac-
cions per millorar el medi am-
bient, fomentar la mobilitat sos-

tenible i la transició energètica,
prevenir incendis forestals i adap-
tar els boscos a l’emergència cli-
màtica, conservar els parcs natu-
rals i impulsar la recerca i la in-
novació per mitigar el canvi cli-
màtic, entre altres.

QUI L’HA DE PAGAR?
Han de pagar l’impost les perso-
nes (físiques i jurídiques) que du-

rant l’any 2021 han tingut domi-
cili fiscal a Catalunya i han estat ti-
tulars d’un vehicle (turisme, fur-
goneta o motocicleta). També hi
estan obligades les persones ju-
rídiques sense residència fiscal a
Catalunya però que, durant el
2021, hi han tingut un establi-
ment, sucursal o oficina i han es-
tat titulars d’algun vehicle do-
miciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament
els vehicles 100% elèctrics, els ci-
clomotors, els camions o vehicles
de més de 3,5 tones, els autocars,
els vehicles autoritzats a trans-
portar més de 9 persones (in-
cloent-hi el conductor) i els vehi-
cles adaptats per a la conducció
de persones amb mobilitat re-
duïda. Els vehicles amb matrícu-
la de vehicle històric i els vehicles
clàssics gaudeixen d’una bonifi-
cació del 100% de la quota ínte-
gra i, per tant, tampoc tributen.
Així mateix, no han de pagar l’im-
post els titulars de vehicles que,
conjuntament, no superin els 6
euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domi-
cilia el pagament de l’impost
abans del 15 de juliol del 2022,
s’obté una bonificació del 2%.

L'impost a les emissions de CO2 
dels vehicles: un compromís conjunt 
per lluitar contra el canvi climàtic

» A partir de l’1 de maig es podrà consultar el padró provisional de vehicles 
i la quota a pagar al web de l’Agència Tributària de Catalunya

4L’1 de setembre del 2022 es
publicarà el padró definitiu de ve-
hicles que tributen per l’impost.
Les dates de pagament són les
següents:

aVehicles amb pagament do-
miciliat: càrrec en compte a par-
tir del 7 de novembre del 2022. 

aVehicles amb pagament no
domiciliat: si ja van tributar l’any
anterior, de l’1 al 20 de novembre
del 2022. Els vehicles de nova tri-
butació han de pagar segons la
data que s’indiqui a la notificació
que rebran.

Si no s’ha domiciliat el paga-
ment, es pot pagar a través de la
seu electrònica de l’ATC, al telèfon
012, al telèfon de L’ATC us truca (93
551 51 51), en entitats financeres
col·laboradores, a les oficines de
Correus i a totes les oficines i de-
legacions de l’ATC, amb cita prèvia.

L’Agència Tributària de Cata-
lunya posa a disposició de la ciu-
tadania i dels contribuents els
canals d’atenció següents:

aSeu electrònica de l'ATC: tota
la informació sobre l’impost, as-
sistent virtual, consulta del padró,
pagament, domiciliació i altres
tràmits relacionats.

atc.gencat.cat/impostco2

aTelèfon 012. Consultes de ca-
ràcter general i pagament auto-
matitzat.

aL’ATC us truca (93 551 51 51).
Telèfon d’assistència en la tra-
mitació.

aOficines de l’ATC. Únicament
amb cita prèvia. 

atc.gencat.cat/citaprevia

Per saber-ne més, visiteu el
web impostco2.gencat.cat. 

Dates, canals de 
pagament i d’atenció 

Tot el que es recapta
es destina a fer front

al canvi climàtic

L’AP-7 a l’altura de Martorell, en una imatge d’arxiu. Foto: Mar Martí/ACN

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

» Es congelen les tarifes de l’impost i no s’aplica, per tant, 
l’increment que estava previst per llei en aquest exercici
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Les disputes frontereres no són
només cosa dels estats. Els can-
vis en l’orografia o en l’urbanis-
me també afecten la delimitació
territorial dels municipis. No
solen ser grans conflictes, i a ex-
cepció d’alguns casos –com ara
la separació de la Palma i Cer-
velló, resolta als tribunals fa
poc– se solucionen d’una ma-
nera més prosaica. Hi ha que di-
ria que avorrida o purament
administrativa. En uns altres
casos, com el que ens ocupa
entre el Prat i Cornellà, la qües-
tió s’arrossega durant anys i, de
cop i volta, treu el cap i torna a
estar d’actualitat.

Estem parlant de la disputa
dels terrenys de la plana del Ga-
let, una zona de mig centenar
d’hectàrees on hi ha el centre co-
mercial Splau i el camp de l’Es-
panyol. Potser hi ha qui no ho
sap, però bona part d’aquell com-
plex lúdic-esportiu pertany al
Prat. I des de fa uns anys Corne-
llà vol aconseguir el control de la
zona, davant la negativa del Prat.

La qüestió es remunta a dè-
cades enrere, quan hi havia un
meandre que marcava una fron-
tera natural entre els dos muni-
cipis i que amb els anys es va as-
secar per evitar inundacions.
Aquesta modificació, però, no va
venir acompanyada d’un canvi
en les fronteres municipals.

Sigui com sigui, el 2007 els
dos ajuntaments i la Generalitat
van acordar crear la Comunitat
de Municipis de la Plana del Ga-

let, a fi de gestionar-ne els serveis
i preparar-se per a l’aterratge de
l’Espanyol i del centre comercial.

UNANIMITAT A CORNELLÀ
En el Ple del mes de març es va
aprovar per unanimitat una
proposta per requerir a la Ge-
neralitat que resolgui aquesta
disputa territorial. L’executiu
català té competències a través
de la Comissió de Delimitació
Territorial, que és qui acaba
donant llum verda als canvis en
els termes municipals.

No és la primera vegada que
Cornellà reclama els terrenys de
la plana del Galet. Tanmateix, en
aquesta ocasió el consistori cor-
nellanenc avisa que podria in-
terposar un contenciós adminis-
tratiu si la Generalitat no es pro-
nuncia sobre la seva proposta.

Així ho va anunciar Antonio
Martínez Flor, tinent d’alcal-
dia, durant el debat de la pro-
posta. Martínez va recordar que
la Comissió de Delimitació Ter-
ritorial no es va pronunciar el
2016 sobre proposta cornella-
nenca d’afegir a la ciutat els
terrenys de l’Splau i el camp de
l’Espanyol. En concret, Cornellà

reclama tot l’Splau i una part del
camp de l’Espanyol.

I els motius tenen a veure
amb el dia a dia d’aquella zona.
La portaveu d’ERC al Ple de
Cornellà, Raquel Albiol, ho va re-
sumir molt gràficament. “Qui as-
sumeix la gestió de la mobilitat,
seguretat i neteja viària és el
nostre municipi”. I és que tant
l’Splau com el camp de futbol pe-
rico estan integrats a la trama ur-
bana cornellanenca, malgrat no
formar-ne part completament. A
tot això se suma el fet que qui co-
bra els impostos municipals de
l’Splau és el Prat, mentre que l’I-
BI de l’estadi se’l reparteixen
entre els dos municipis. Corne-
llà hi veu un greuge, ja que és qui
pateix setmanalment els pro-
blemes derivats de l’estadi.

Des de l’Ajuntament del Prat
reafirmen la seva negativa a
cedir aquests terrenys. De fet,
no tot són flors i violes per al
Prat, atès que desplaçar-hi la
Policia Local suposa una des-
pesa elevada. A més, tots els
furts que es produeixen a l’Splau
–a tres quilòmetres del nucli
urbà pratenc– fan elevar l’índex
delictiu a la ciutat.

Els terrenys en disputa. Foto: Línia Cornellà

Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ

Cornellà insisteix a reclamar 
al Prat els terrenys de l’Splau

» El Ple eleva la petició a la Generalitat abans d’anar als tribunals
» Des del Prat reiteren la seva negativa a cedir aquella zona

La ciutat viu Sant Jordi amb 
la 29a edició de la Jordiada

CULTURA4El Sant Jordi a Cor-
nellà es viu a través de la Jor-
diada, un programa d’activitats
que durant els mesos d’abril i
maig celebra l’amor i la litera-
tura. Enguany la celebració ex-
perimenta una tornada a la nor-
malitat, després de la baixada de
la incidència de la covid.

Amb tot, l’acte central de la
Jordiada, que enguany arriba a la
29a edició, va tenir lloc el 24 d’a-
bril al parc del Canal de la In-
fanta, ja que Can Mercader està
en obres. Va consistir en una cer-
cavila que va anar des de la pla-
ça de l’Església fins al parc, que

durant tot el dia va acollir activi-
tats per a tothom. Hi va haver ta-
llers per a la canalla, caramelles,
castellers, exhibicions d’artesania,
mostra de puntes de coixí i lec-
tura de poemes i contes.

Pel que fa a la resta del pro-
grama de la Jordiada, cal desta-
car el Llibreval, una nova ma-
nera d’intercanviar llibres a les
biblioteques de la ciutat. Els
ciutadans podran portar-hi lli-
bres, que canviaran per un val
que podran fer servir per endur-
se una altra obra del punt d’in-
tercanvi. La campanya s’està
fent del 25 al 30 d’abril.

Tot a punt per al retorn dels
Premis Ciutat de Cornellà

GUARDONS4Els Premis Ciutat
de Cornellà tornen a escena des-
prés de la pandèmia. El pròxim
29 d’abril l’Auditori acollirà una
celebració que fa valdre el talent
i la solidaritat de veïns, entitats
i empreses que contribueixen
diàriament a fomentar la lliber-
tat, la igualtat, la solidaritat, el
progrés i el civisme a la ciutat. 

Els guanyadors han estat
proposats pels veïns i valorats
per un jurat format per repre-
sentants de la ciutadania i dels
grups polítics municipals. Entre
els premiats hi ha Laureà Pal-

mer, reconegut gestor cultural
que rebrà el Premi d’Honor. Per
la seva banda, el guardó d’Hu-
manitats anirà a parar a l’estu-
diant Núria González, exalumna
del Francesc Macià, i a l’Escola
Anselm Clavé. Emilio Gómez i la
Botiga Solidària rebran el premi
d’Acció Cívica, mentre que el
d’Economia anirà a mans de
Matías Polo i el Forn de pa Mas-
sana. El premi especial Ciutat de
Cornellà el rebran les creadores
de la pel·lícula Chavalas i la
Fundació per a la Recerca i Do-
cència Sant Joan de Déu.

Una imatge de l’acte central de la Jordiada. Foto: Twitter (@DavidRov82)

Residus | Instal·len 1.500 contenidors intel·ligents
L’Ajuntament ha instal·lat al llarg d’aquest mes d’abril uns 1.500 contenidors

intel·ligents de recollida selectiva de residus a la ciutat. La voluntat municipal és
impulsar el reciclatge i complir amb els objectius que marca la Unió Europea.   
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L’Auditori acull una gala
benèfica a favor d’Ucraïna

SOLIDARITAT4El diumenge 3
d’abril l’Auditori va acollir una
gala benèfica a favor d’Ucraïna.
Sota el títol ‘Ballem per Ucraïna’,
la Fundación de Fomento Eu-
ropeo, el Reial Cercle Artístic i
Gram Wilhem van organitzar
una sessió de dansa a càrrec de
BCN City Ballet i Barcelona
Dance Center. 

El preu de les entrades era de
10 euros, i la recaptació va anar

a parar íntegrament a la Creu
Roja per ajudar al poble ucra-
ïnès, que pateix la invasió russa.
A més, els espectadors van poder
col·laborar fent donatius extres
a la Fila 0. 

L’espectacle va estar dirigit
per Georgina Rigola i va comp-
tar amb els coreògrafs Carlos Bo-
nilla, Marcelo Sáez i Richard
D’Alton, a més dels mestres Eli-
sabet Pérez i Leandro Sanabria.

El carrer Bonestar 
serà només per als vianants

URBANISME4Durant la pandè-
mia es va tallar al trànsit per gua-
nyar més espai per passejar, i ara
l’Ajuntament ha anunciat que el
carrer Bonestar només serà per
a vianants. En concret, el tram
del vial entre els carrers Florida
i Anoia, que en uns tres mesos
s’haurà transformat per conver-
tir-se en un de prioritat per a les
persones. Les obres tenen una
durada prevista de tres mesos i
un cost de 220.000 euros. 

Amb tot, la voluntat de l’A-
juntament és convertir aquest
vial en un de plataforma única,
amb més vegetació i zones d’es-
tada, i en destaca que és una de
les principals vies de connexió a

peu entre els barris de la Gavarra
i el Centre. En aquest sentit, el
consistori informa que es recu-
peraran 2.150 metres quadrats
per als cornellanencs, a més de
millorar l’accessibilitat del car-
rer. Per acabar, el projecte d’o-
bres també preveu fer una sèrie
d’actuacions per millorar la xar-
xa de clavegueram. 

Per altra banda, aquestes
obres contemplen la reorganit-
zació dels aparcaments i la ins-
tal·lació de nou mobiliari urbà.
A més, l’Ajuntament ha previst
que només hi puguin accedir ve-
hicles que entrin a aparcaments
privats i, si s’escau, uns altres
d’autoritzats. 

POLÍTICA4El grup municipal
de Podemos s’ha trencat. I és que
la regidora lila Elisabet García ha
estat expulsada del partit per in-
fraccions “greus”, segons indi-
quen fonts de Podem Catalunya.
En el Ple del març es va informar
que García passava a ser regido-
ra no adscrita, producte d’un ex-
pedient d’expulsió que ella titlla
d’injust. “He estat víctima de
persecució dins del meu grup
municipal, amb la complicitat
de membres de la direcció de Po-
dem Catalunya”, diu García, que
assegura que no pensa retornar
l’acta de regidora. “Segueixo en-
davant l’any que queda, que per
això em van votar”, sosté en una
conversa amb Línia Cornellà.

Aquesta publicació s’ha posat
en contacte amb l’altra integrant
del grup de Podemos al Ple, Mari
Carmen López, que ara passa a
ser-ne la portaveu. “No tenim co-
neixement d’aquesta persecució
que diu”, afirma López, que es li-
mita a confirmar que tenen no-
tícia de la resolució d’expulsió,
però que no saben qui ha de-
nunciat. “Les dades són protegi-
des”, recorda. En aquest sentit,
López assenyala que no ha estat
el partit a nivell local qui ha ex-
pulsat García, sinó que aquesta
decisió l’ha pres la formació a ni-

vell estatal, a través de la Co-
missió de Garanties, després
d’investigar una denúncia inter-
posada contra García. 

EL PAPER DE LA COMISSIÓ
De fet, l’ara regidora no adscrita
apunta a la coordinadora gene-
ral de Podem, Conchi Abellán,
com un dels alts càrrecs de la for-
mació que haurien estat còmpli-
ces de la persecució que denun-
cia. Fonts de Podem, tanmateix,
surten al pas per recordar que és
la Comissió de Garanties qui ha
decidit expulsar García, i no pas
cap càrrec. “La comissió és un òr-
gan independent”, afegeixen. 

Tot i que la resolució d’ex-
pulsió és definitiva, García ha
presentat al·legacions. Resta a
l’espera de resultats, encara que

no té gaires esperances.  Des de
Podem Catalunya no especifi-
quen les “greus” infraccions que
hauria comès García i consideren
que tot plegat és un “conflicte lo-
cal que ve de lluny”. García, per
la seva banda, apunta que es
tracta d’una qüestió “personal” de
López contra ella. Aquesta ho
nega i assegura que des de la di-
recció política de la formació
respecten la decisió de la Co-
missió de Garanties.  

Sigui com sigui, García de-
nuncia que la direcció local apar-
ta a tot aquell que aposti per una
candidatura única, i avisa que
l’espai de Podemos està que-
dant cada cop “més petit”. Al seu
torn, López respon que la línia
política local s’ha de consultar
amb el partit, que és qui decideix.

Imatge d’arxiu de López i García, al centre. Foto: Podemos 

Tensió a Podemos per l’expulsió
de la regidora Elisabet García
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Antonio Balmón
Alcalde de Cornellà

“Vivim una situació complicada 
i el món local ha estat el més útil”

L’alcalde de Cornellà i vicepresident
executiu de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) ens rep a pri-
mera hora del matí a l’Ajuntament.
L’endemà d’una conferència a la
seu de Foment del Treball que el va
situar a primera línia de l’actualitat,
Antonio Balmón desenvolupa al-
gunes de les qüestions que el dia
abans havia posat damunt la taula.
Però ràpidament passem a parlar
de la ciutat. Ens trobem un Balmón
més assossegat que en altres oca-
sions, paraula que ell mateix utilitza
per descriure el moment polític ac-
tual. Potser perquè és un home
que fuig del soroll i fa bandera de
la discreció, i ara el context català li
va com un vestit a mida.

L’actualitat municipal de Cor-
nellà ha estat recentment
marcada per l’operació poli-

cial a l’Ajuntament relacionada
amb el cas del Consell Esportiu de
l’Hospitalet. Més enllà del que ja
ha dit públicament, com va viure
aquell dia des d’un punt de vista
personal?
Emprenyat. Perquè quan algú em

va trucar i em va dir que hi hauria
una entrada de la policia a l’Ajun-
tament per reclamar una sèrie
d’expedients, jo vaig pensar que hi
hauria una comitiva judicial amb
policies que hi entraria, se li entre-
garien els papers i ja està, però no
tot el que va passar. Sobretot em
sap greu per les persones afecta-
des, que conec des de fa molts
anys. És una situació força estranya
per poder-se-la creure. Només ve-
ient les persones que van estar de-
tingudes... Jo no m’hi podia posar
de perfil. I em va doldre a nivell
personal, sí.

L’oposició ha mostrat molta pru-
dència a l’hora d’opinar sobre les
detencions i ha lloat la “transpa-
rència” del govern municipal.
Com ho valora?
Entenc perfectament la posició de
la resta de regidors, estiguin a l’o-
posició o al govern. Repeteixo: és
una situació força estranya per
poder-se-la creure.

On sembla que no hi ha tanta en-
tesa és amb l’ARE Ribera-Salines,
un pla urbanístic que preveu fer
2.500 pisos en una de les últimes
zones agrícoles del municipi.
No, no és una zona agrícola. Des
dels anys 70, quan es va fer el Pla

General Metropolità (PGM), no és
agrícola. Mai ha sigut agrícola. El
que hi ha allà és una selva i horts,
però agrícola no ho és. La ciutat
només té un petit espai agrícola,
que és en una altra zona, a Salines.

En tot cas, per què necessita Cor-
nellà un pla urbanístic com
aquest?
No és un pla urbanístic. És un pla
social, de naturalització de la ciu-

tat, d’activitat econòmica, de nous
equipaments... És un pla per donar
resposta a moltes necessitats que
té la ciutat i, sobretot, per enfortir-
la. Tenim una gran demanda a la
ciutat, de més de 3.000 persones.
Aquest és el projecte més gran de
Catalunya d’habitatge públic, d’un
80%. I va en la línia del que ja hem

fet als cinemes Pisa: un nou plan-
tejament d’ecobarris, de naturalit-
zació. Això no és un projecte
urbanístic. Ho repeteixo perquè
aquest concepte té un valor de
menyspreu.

Fa setmanes van mantenir una
reunió amb els ecologistes de la
Plataforma Ribera-Salines, que
s’oposen al pla.
Jo només demano una cosa, i ja
ho he dit a alguns d’ells amb qui
he parlat: espero que quan fem
aquest ecobarri no hi vagin a
viure. Ho dic perquè no seria la
primera vegada que aquesta ciu-
tat fa desenvolupaments similars
i gent que es queixa i que fa pla-
taformes en contra després hi
acaba vivint. No ho dic de broma
ni amb ironia.

Tenim entès que aquella reunió
va ser estranya.
Va ser una reunió amb tres perso-
nes que em van llegir un docu-
ment que posteriorment em van
donar. Nosaltres els vam explicar
que continuàvem pensant el ma-
teix sobre el tema. També ens van
preguntar quan començarien les
obres, i els vam dir que no ho
sabem. I ja està. Sí, va ser estranya,
però no tinc res més a afegir.

Els ecologistes alerten que es vol
construir sobre terreny inunda-
ble i avisen que el canvi climàtic
provocarà fenòmens meteorolò-
gics extrems que faran augmen-
tar les riuades, de trist record per
a la ciutat. Què hi ha previst en el
pla Ribera-Salines per evitar-ho?
No hi ha risc. Això ja s’ha tractat des
d’un punt de vista tècnic. En
aquesta ciutat hem resolt des de fa
molts anys tots els problemes que
podien provocar les inundacions.
S’hi han destinat milions d’euros.
On visc jo també és una zona inun-
dable. És normal: allà hi havia
camps de conreu i el terreny feia de
bassa de laminació.

Sigui com sigui, creu que estem da-
vant de la disjuntiva entre fer habi-
tatge públic o frenar la construcció
per combatre el canvi climàtic?
Primer: abans he parlat d’un pro-
jecte social. El 80% de l’habitatge
que es construirà serà per a gent
que no té recursos, que no pot ac-
cedir al mercat privat. Segon: he par-
lat d’activitat econòmica. Tercer: hi
va una reserva com el parc de Can
Mercader, amb la mateixa extensió.
Quart: hi va un reforç de la mobilitat
amb Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC). Cinc: hi van equipaments...
No només són habitatges.4

A. Nadeu / F.J. Rodríguez
Fotografia: J. Chichelnitzky

“L’ARE Ribera-
Salines no és
un projecte
urbanístic; 
és un pla social”
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3Els comuns, els seus socis de
govern, reclamen replantejar el
projecte. N’han parlat?
Sí. Estem treballant en aquesta
línia.

Com és la relació entre vostès?
Jo diria que de confiança i de trans-
parència total. Ja saben com fun-
ciono, perquè no és la primera
vegada que governem amb més
forces polítiques. Saben perfecta-
ment que nosaltres som molt
transparents. No hi ha secrets d’Es-
tat [riu]. I això va bé, perquè atorga
confiança. I quan discrepes ho dius,
i no passa res. Crec que és una
bona suma.

Una relació delicada en els últims
mesos ha estat amb els paradis-
tes del Mercat de Sant Ildefons a
causa de les noves concessions.
Vostè diu que el millor que pot
fer una administració o un polític
és fer feina “sense dramatitzar”.
Durant la polèmica amb els pa-
radistes, vostè va mantenir un
perfil baix i gairebé no va sortir
al pas de les crítiques. Això és
una aplicació pràctica d’aquesta
premissa?
Vostès què creuen? [riu]. És així. Em
sap greu, perquè crec que s’equi-

vocaven i això anava en contra
d’ells. Jo no tenia ganes d’enfron-
tar-m’hi. Podia haver explicat mol-
tes coses. Les mateixes que he
explicat a gent que m’ha escrit i
que em preguntava per què no ho
deia en veu alta. Doncs perquè no
vull. Perquè fer-ho m’hauria obli-
gat a crear una crisi que va en con-
tra de l’economia i de l’activitat
d’aquest mercat al barri. De vega-
des has de saber no alimentar més
un conflicte.

Alguns paradistes els acusaven
de voler tancar el mercat.
No era el cas. Fins i tot vam oferir als
paradistes que es quedessin el
mercat, i no ho van voler. Això és
així, no poden dir que no. També
van contractar advocats i van ser
acomiadats perquè deien el mateix
que l’Ajuntament. Llavors vaig anar
a fer una gestió davant de l’Institut
Català de Finances (ICF) per acon-
seguir finançament, i allà em van
dir que mai havien vist un plec de

condicions amb tants avantatges.
Ara, a més, comencem obres al
mercat. Com poden dir que el vull
tancar si la ciutat s’hi gastarà
600.000 euros a l’estiu?

Per què creu que va agafar tanta
volada aquest cas?
Crec que s’hi sumaven molts ingre-
dients. La situació [de pandèmia]
que havíem viscut... Jo ho intentava
entendre des d’aquesta perspec-
tiva. Però no m’agrada mirar pel re-
trovisor. Ara hem de consolidar la
nova oferta del mercat. De fet, nos-
altres no hem dit a ningú que n’ha-
via de marxar. Hi ha gent que s’ha
jubilat perquè tenia aquesta idea,
però si s’hi hagués volgut estar dos
anys més i no presentar-se a la re-
novació ho hauria pogut fer... Els
vam dir que segurament queda-
rien parades buides. Que cap pro-
blema, que ja buscaríem una
solució. Tot això no s’ha explicat.

Segons dades de l’Observatori
del Consell Comarcal, un de cada
cinc veïns de Cornellà declara
guanyar menys de 6.000 euros
l’any. Com afronten aquesta dura
situació des de l’Ajuntament?
Tant de bo pogués fer-hi alguna
cosa... Però l’Ajuntament no té cap
capacitat per poder determinar ni
influir en aquestes vides. El que sí
que pot fer són coses que no sur-
ten en aquests indicadors. Els ajun-
taments fem moltes aportacions,
algunes de directes i altres d’indi-
rectes, que milloren les circum-
stàncies d’aquestes famílies. És
fins on podem arribar. No podem
actuar sobre les seves condicions
laborals, però sí que podem mi-
llorar altres temes relacionats
amb el lleure i les polítiques so-
cials. I això no es quantifica dins
de la seva renda.

Posi’ns algun exemple.
Ara estem treballant en un projecte
a Sant Ildefons. Dividirem el barri
en cinc o sis zones, i a cadascuna hi
tindrem un veí que ens donarà
totes les alertes que hi hagi en ma-
tèria social. Serà una persona que
visqui al mateix barri, que estigui a
l’atur i a la qual se li farà una forma-
ció per aportar-li unes certes quali-
tats tècniques.

Hi ha data per a la posada en
marxa d’aquest projecte?
Encara no. Hi estem treballant per
ajustar-lo al procediment admi-
nistratiu.

La pandèmia ha afectat l’estabi-
litat de milers de veïns, i tot i que
comença a remetre, els seus
efectes són ben presents. Quines
actuacions de govern han hagut
d’ajornar a causa de la covid?
Aquest ha estat el mandat de les in-

certeses. Vivim una situació com-
plicada. El món local és el que s’ha
mostrat més proper i més útil, i el
que ha donat més seguretat. Però
tothom ha ajornat les seves inicia-
tives. Jo vull arribar al maig del
2023 amb moltes coses enfocades,
algunes d’acabades i altres que
només començar el nou mandat es
puguin posar en marxa ràpida-
ment. Hem de pensar en una ciu-
tat que funcioni amb activitats
socials, culturals i lúdiques des de
les 9 del matí fins a les 8 de la tarda.
Això és el que volíem fer, i això és el
que farem, perquè Cornellà està
preparada per donar tots aquests
espais comunitaris.

“Hi ha Balmón per a estona”, va
dir Salvador Illa a mitjans de
març després que vostè confir-
més que es tornarà a presentar a
l’alcaldia l’any vinent. Es veu
amb forces per reeditar la majo-
ria absoluta?
El més important per a un candidat
és tenir un projecte i sentir-se segur
d’un mateix. Cornellà s’ha transfor-
mat. Tota la meva trajectòria com a
alcalde ha estat gestionant crisis.
No he tingut cap període d’estabi-
litat tranquil·la, com pensava que
seria el mandat actual. Amb tot,
l’important no és si reeditarem o no
la majoria absoluta. És més impor-
tant tenir a la ciutat una majoria ab-
soluta d’aliances que va més enllà
de la teva pròpia força política. I
aquesta sí que la continuem tenint.
Com a ciutat.

“Balmón, la ciudad no es tuya”,
diu una pintada en un carrer.
Em fa gràcia. És evident [riu]. La ciu-
tat és de tots. Jo el que intento és
gestionar aquest “tots”. I crec que
funciona prou bé, perquè el que
hem buscat és sumar. Integrar.
Després això tindrà una reproduc-
ció en les pròximes eleccions mu-
nicipals del 2023? No ho sé. El
que sí que sé és que jo he intentat
protegir sempre la societat civil
més activa d’aquesta ciutat, però
també la menys activa. Perquè
això és una bona suma d’una co-
munitat que pot tirar endavant.
Jo vull poder-me sentir útil per a
la meva ciutat. I això és el que
pretenc. Perquè ara ens ve una
època molt dura. <

“Hem de pensar
en una ciutat
amb activitats
socials durant
tot el dia”

“Jo he protegit sempre la societat
civil, també la menys activa”

“La relació amb
els comuns és 
de transparència
total; és una
bona suma”
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Només 1 de cada 4 alumnes
d’FP pot estudiar a la ciutat

FORMACIÓ4Només un 25%
dels alumnes cornellanencs de
Formació Professional (FP) po-
den estudiar al municipi. És
una dada que aporta CCOO en
un informe sobre el dèficit d’o-
ferta d’FP a la ciutat. 

Pel que fa a la resta, el 37%
s’ha de desplaçar a Barcelona a
estudiar, mentre que gairebé el
38% ho ha de fer en uns altres
municipis. Segons critica el sin-
dicat, aquest fet suposa una des-
pesa econòmica superior atri-
buïda als desplaçaments, i avisa
que aquest fenomen pot provo-
car exclusió del sistema públic.
“Aquesta situació vulnera el dret
bàsic a l’educació a la formació
de les persones”, alerta el sindi-
cat, que critica la “falta de pla-
nificació i previsió” al departa-
ment d’Educació de la Genera-
litat. Sense anar més lluny,
aquest curs prop de 30.000
alumnes a Catalunya s’han que-

dat sense plaça per poder fer FP,
300 dels quals són de la ciutat.

En aquest sentit, el sindicat
reclama que es garanteixi la
creació de places públiques per
frenar “l’expulsió del sistema
de milers de joves”. “Aquestes xi-
fres precipiten l’abandonament
escolar prematur, perquè no es
garanteix l’orientació i l’acom-
panyament de l’alumnat des de
les etapes obligatòries”, afegei-
xen des del sindicat. 

Amb tot, CCOO reclama més
places públiques d’FP a Corne-
llà i que es faci créixer el nombre
i la varietat de cicles, per tal que
els alumnes tinguin l’oportuni-
tat d’estudiar a la seva localitat. 

Per altra banda, el sindicat ha
anunciat que la tradicional Ca-
minada Solidària, que se cele-
brarà el 8 de maig, sortirà des de
Cornellà i el Prat per confluir a
Sant Boi, i que la recaptació
anirà a parar a Ucraïna.

JOVENTUT4Són un equip de
dos educadors i des de principis
de l’abril estan recorrent Sant Il-
defons per conèixer-lo a fons.
Formen part d’un programa que
ha posat en marxa l’Ajuntament
i que busca oferir ajuda, orien-
tació i acompanyament als joves
del barri. Una zona on el 15% de
la població té entre 16 i 29 anys
i unes circumstàncies i especifi-
citats particulars. “Hem detectat
necessitats concretes i hem vol-
gut donar-hi resposta”, explica a
Línia Cornellà la regidora d’E-
ducació i Joventut, Lídia Gómez. 

De fet, en la diagnosi prèvia
a la posada en marxa del projecte
van detectar que hi havia una
part del jovent de Sant Ildefons
que fa molta vida al carrer i
que, per desconeixença, no gau-
dien dels recursos que ofereix el
barri. Clubs esportius, entitats,
equipaments municipals i cen-
tres de formació són alguns d’a-
quests espais que ara l’Ajunta-
ment vol promocionar entre els
joves del barri perquè en facin ús.
“El problema és que aquesta in-
formació no arriba a aquests jo-
ves, o si hi arriba no tenen mo-
tivació suficient per anar-hi”,
argumenta Gómez. 

Els dos educadors contra-
ctats per al projecte estan actu-

alment fent rondes per conèixer
millor el barri. Són un noi i una
noia amb experiència en uns al-
tres llocs amb problemàtiques al
carrer, com el Raval de Barcelo-
na. Sense anar més lluny, tal com
destaca Gómez, els instituts i les
escoles del barri són considera-
des “d’alta complexitat”. “Aques-
ta no és una dada per etiquetar
el barri”, sosté la regidora, ja que
assegura que són una eina clau
per detectar-hi les necessitats
concretes, enfortir el barri i do-
tar-lo de més recursos. 

És per aquesta raó que els
dos educadors estan coneixent
les entitats, escoles i instituts i els
punts calents on hi ha més con-
ductes incíviques. Un cop de-
tectades les necessitats, comen-
çarà la seva tasca d’assessora-

ment i acompanyament. En
aquest sentit, Gómez recorda
que el més important “és el vin-
cle amb el jove”. Amb tot, la fei-
na d’aproximació al jovent és un
procés lent. “S’ha de crear un pri-
mer vincle en positiu”, destaca,
alhora que recorda que els edu-
cadors “no són una eina de cor-
recció, sinó d’educació”, pun-
tualitza. “Figures que escolten les
necessitats dels joves”, diu. 

De moment, no està previst
que aquest projecte s’exporti a
uns altres barris de la ciutat. “És
a Sant Ildefons on hem detectat
aquesta necessitat”, aclareix Gó-
mez. Aquesta iniciativa forma
part del Pla Comunitari de Sant
Ildefons i compta amb el suport
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB).

El 15% de la població de Sant Ildefons té entre 16 i 29 anys. Foto: Ajuntament.

Contracten educadors de carrer
per a joves a Sant Ildefons

La demanda per estudiar FP creix. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Ciutat
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La convocatòria és el dia 9
de març a dos quarts de
quatre de la tarda, hora
ucraïnesa. La conferèn-

cia es fa via online i hi intervenen
alguns dels alcaldes de les ciutats
més afectades per la guerra d’U-
craïna. Hi ha presents mitjans de
tot el món: la televisió romanesa,
diaris estatunidencs i escandi-
naus, ràdios de Bòsnia... I el Línia. 

Comença parlant el ministre
pel desenvolupament de les co-
munitats i el territori d’Ucraïna,
Oleksiy Chernyshov. Porta una ca-
misa de color blau clar. Ni corba-
ta ni americana. A les guerres no
es porten corbates ni americanes.
Després parlen els alcaldes. Du-
rant dues hores no hi ha ni un sol
somriure. És el que té la guerra. 

“Necessitem medicines i ar-
mes, la situació és límit”, diu el vi-
cealcalde de Mariúpol, Serhiy Or-
lov. Ell també va vestit sense ele-
gàncies. Porta un jersei verd fosc,
la peça de roba de moda al país des
que Volodímir Zelenski, el presi-
dent d’Ucraïna, l’ha convertit en
un símbol de la resistència. “Ne-
cessitem mitjans de transport se-
gurs per evacuar els nostres veïns”,
explica Orlov. Tota la conferència
és un crit desesperat. Els alcaldes
volen que la comunitat interna-
cional es posicioni al seu costat, i
per això han convocat la premsa.
Des de Kherson, Chernihiv, Tros-
tianets o Vasylkiv parlen per a tot
al món. Gràcies a internet. 

Més de tres setmanes després
d’aquesta conferència, Mariúpol
ha estat assetjada per l’exèrcit
rus. Els carrers són runes. Segons
la BBC, hi ha 400.000 persones
atrapades i més de 2.400 homes,
dones, nens i nenes morts que han
fet necessari obrir dues foses co-
munes. Els cadàvers es congelen
en una ciutat que registra tempe-
ratures de cinc graus sota zero a les
nits i que fa dies que no té ni elec-
tricitat, ni gas ni aigua. Quan es-
crivim aquestes línies, la gana i les
infeccions s’estenen pels hospitals
i pels refugis. Les demandes del
vicealcalde Orlov no s’han mate-
rialitzat. S’ha imposat la guerra.

Els polítics locals que van par-
ticipar en la conferència del pas-
sat 9 de març, que duia per títol
Resposta a la violència russa:
perspectives de les comunitats
territorials més danyades d’U-
craïna, són desconeguts a fora del
país. Alguns potser moriran en
aquesta guerra. O potser no. És
probable que els noms d’Ihor Ko-
lykhaev, Vladyslav Atroshenko,
Serhiy Sukhomlyn, Ihor Terekhov,
Yuriy Bova, Veniamin Sitov, Olek-
sandr Lysenko, Nataliya Balasy-
novych i Serhiy Orlov no siguin ni
una nota al peu de pàgina de la his-
tòria. De la gran història. Queda-
ran ocults sota l’ombra de figures
com Putin, Zelenski o Biden. 

Amb tot, el món local, sigui a
Ucraïna o a casa nostra, és el pri-
mer afectat pels conflictes. La
ciutadania a peu de carrer orga-
nitzant-se o els alcaldes i les al-
caldesses demanant ajuda noten
primer que ningú els bel·licis-
mes. Els estrategs pensen les gu-

erres als despatxos lluminosos
de l’alta política vestits amb cor-
bata i americana, però és la ciu-
tadania la que viu sota les bombes.

GUERRA I CIUTADANIA
Lluny de Mariúpol, a la regió me-
tropolitana de Barcelona, ja des de
l’inici de la guerra, el 24 de febrer,
el món local es va fer sentir amb
força. “El conflicte ens va agafar
per sorpresa, però ràpidament
vam organitzar un punt de reco-
llida de material en una botiga

d’ordinadors”, explica Joan Cere-
zo, d’Esplugues de Llobregat. Ell
presideix l’Associació Cultural Ta-
ras Shevchenko, un grup d’amics
d’Ucraïna. “En una setmana vam
poder carregar 5 o 6 furgonetes
amb ajuda, que van anar a la par-
ròquia de Santa Mònica, a Barce-
lona, i d’allà cap a Polònia”, afegeix.
Aquella infraestructura va quedar
ràpidament desbordada. “Recor-
do persones que feien compres de
70 euros al Condis que hi ha da-
vant de la botiga i ens ho portaven

tot al magatzem”, detalla. “La far-
màcia que hi ha al costat, veient la
demanda, va crear lots de medi-
caments dissenyats per enviar a
Ucraïna”, relata per afegir que
“mai havia vist tanta solidaritat”.

Altres municipis de la metrò-
poli també van viure situacions
semblants. A Vilassar de Dalt, la
Maria Àngels, de la Plataforma
Ajuda a Ucraïna, remarca que el
mateix dia que va començar la gu-
erra es va organitzar una mani-
festació davant de l’Ajuntament.

“Després vam estar vuit dies re-
collint material i vam carregar
dues ambulàncies i dues furgo-
netes que han anat cap a la fron-
tera amb Polònia”, explica. A més,
a Vilassar es va fer una arrossada,
una caminada i una tarda d’acti-
vitats per recollir fons, i actualment
la localitat ja ha acollit més de 25
famílies ucraïneses.

Els primers dies de la guerra,
la resposta humanitària va ser
espontània. “Com en altres oca-
sions, al principi la gent va actu-

Ja hi ha quatre milions de persones que han marxat d’Ucraïna, i moltes ho han fet per la frontera amb Polònia. Foto: Càritas

La resposta solidària a la metròpoli davant la guerra d’Ucraïna, a diferència
d’altres conflictes internacionals, s’ha organitzat de manera espontània i

desendreçada. La ciutadania a peu de carrer n’ha estat la impulsora i més tard
els ajuntaments han recollit el testimoni i han ordenat l’ajuda humanitària.

El món local,
la primera trinxera
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n El cotxe deixava enrere Polònia.
La dona gran fugia de la guerra amb
en Marc (nom fictici), un veí de Sant
Andreu de la Barca que, amb cinc per-
sones i cinc cotxes més, va decidir
marxar cap a Ucraïna quan el conflic-
te despuntava. La dona gran es va
passar hores mirant pel retrovisor. No
girava el cap. Només veia l’indret que
abandonava per un minúscul rectan-
gle de vidre. Mirava aquella postal re-
flectida quan eren a centenars de ki-
lòmetres d’Ucraïna. Fins i tot a milers
de kilòmetres. Què mirava? Potser al
cel encara hi reconeixia algun color

del seu país, ara en runes. Potser no
mirava res i el seu cap era a Ucraïna.

En Marc es va quedar en xoc per
aquella imatge. En una crisi com la
dels refugiats, hi ha moltes escenes
que se’t claven. Ho diu setmanes des-
prés d’haver tornat a casa. Setmanes
després d’haver portat 17 persones
d’Ucraïna a l’Estat espanyol.

La comitiva va sortir de casa el 3
de març. “Abans d’arribar a la ciutat
polonesa de Medyka vam viatjar du-
rant dos dies”, relata en Marc. Ja
abans havien contactat amb sis refu-
giats. Malgrat això, quan van arribar
al poliesportiu de la ciutat propera a
la frontera, aquell grup de persones
no hi era. “Els militars ens van fer mol-

tes preguntes i van apuntar-se les
nostres dades per estar segurs que
no érem traficants d’éssers humans”,
recorda el santandreuenc. Finalment,
van recollir una noia i la seva filla de
tres anys i, per telèfon, van acordar
passar a buscar una altra noia per
Cracòvia en el viatge de tornada. 

De Medyka van anar al camp de
refugiats que hi ha just a la frontera.
En Marc explica que allò era un caos:
“Tot i que la gent estava ben tracta-
da, recordo homes i dones grans ca-
minant amunt i avall sense direcció
durant hores”. D’allà van anar a la ciu-

tat de Przemysl. “Hi ha un antic centre
comercial abandonat que s’ha habili-
tat per a refugiats”, detalla. Va ser
aquí on van conèixer una família de
17 membres que volia anar a Càceres.
“Després de parlar durant hores, van
acabar confiant en nosaltres. Tres in-
tegrants de la família van fer el viatge
en avió i la resta amb nosaltres”, expli-
ca en Marc per afegir que quan va
marxar d’aquell lloc no va poder “mi-
rar enrere perquè era massa dur”.

Començava el viatge de tornada.
Fugien del terror. Però la guerra no hi
entén de distàncies, i a la frontera amb
França una de les noies va rebre una
trucada. Havien bombardejat casa
seva. La guerra sempre et persegueix.

Un viatge a la frontera 

ar de manera desordenada i des-
endreçada”, considera el sociòleg
Xavier Godàs. “Encara que sem-
bli una obvietat, el món local té
una característica molt bàsica:
tothom viu en un municipi. No
pots no tenir un municipi, i per
això és el lloc d’actuació primari”,
reflexiona. És per aquest motiu
que la resposta primerenca va
vehicular-se a peu de carrer. De
manera desordenada, certament.
Un fet que va fer reaccionar l’or-
ganització que agrupa entitats
per la justícia social, Lafede, que
va demanar que, si era possible, es
fessin aportacions econòmiques al
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en lloc de do-
nacions de roba o menjar.

GUERRA I AJUNTAMENTS
Allò que va començar a gestar-se
amb la ciutadania no podia pas-
sar desapercebut als ulls dels
ajuntaments. La pressió social va
fer que reaccionessin.

Volodymyr Fediuk, president
de l’Associació d’Ucraïnesos de
l’Hospitalet de Llobregat, explica
que els primers dies de la guerra
la seva organització es va reunir
amb l’alcaldessa Núria Marín.
“Estem molt contents de la res-
posta que va tenir”, diu. La bat-
llessa els va aconseguir dues fur-

gonetes per portar ajuda huma-
nitària. “Les autoritats són les
que tenen els recursos”, afirma Fe-
diuk. També ho expressa així Go-
dàs quan assenyala que “la soli-
daritat va molt a les palpantes”, i
aquells dies van ser els ajunta-
ments els que van ordenar-la.

En aquest sentit, Victòria Pla-
nas, responsable de l’Àrea d’A-
juda Humanitària del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvo-
lupament, explica que avui dia ja
hi ha 50 ajuntaments que fan
aportacions econòmiques a l’or-
ganisme per fer front al desastre
humanitari de la guerra. Un des-
astre que es tradueix en quatre
milions de refugiats i que és en-
cara més palpable a les ciutats
ucraïneses. “Mariúpol és la Gu-
ernica moderna”, diu Fediuk.

GUERRA I SILENCI
Si ara la ciutadania veu els ajun-
taments positivament, no es pot
dir el mateix de la política d’altres
nivells. “Estem molt enfadats amb
els polítics espanyols, perquè po-
drien haver fet molt més del que
han fet”, critica Cerezo.

Sorprenentment, aquesta gu-
erra ha generat un debat polític
com poques guerres havien sus-
citat fins ara, i això també ha
condicionat la mena de solidari-

“Recordo persones 
que feien compres 
de 70 euros 
al Condis que 
hi ha davant 
de la botiga 
i ens ho portaven 
tot al magatzem”

tat que s’ha apreciat en els primers
compassos del conflicte. “Les en-
titats i les organitzacions que
s’han mobilitzat en anteriors gu-
erres estan una mica aturades i
van tard”, considera Godàs. “Ja no
encarrilen la solidaritat o la pro-
testa, i això ha produït que les en-
ergies individuals sorgissin de
manera desendreçada”, descriu. El
cert és que les diferències respec-
te d’altres conflictes, com ara la gu-
erra d’Iraq, són notables. En aquell
cas, les organitzacions sindicals,
entre altres, van portar la veu
cantant. “Crec que això té a veu-
re amb les guerres postsoviètiques,
que ens agafen a contrapeu, i les
posicions costen més de concre-
tar”, valora el sociòleg.

SOLIDARITAT (I RACISME?)
Però fins i tot en les històries que
mostren la bondat humana tam-
bé hi ha una cara fosca. “En cer-
ta manera, aquest esclat de soli-
daritat té un principi de xenofò-
bia”, afirma Planas. Si comparem
com ha reaccionat la ciutadania
ara i com ho ha fet en altres guer-
res, les diferències són abismals.
Planas es fa una pregunta que
hauria de fer-nos reflexionar: “Per
què ara actuem diferent que amb
la guerra de Síria, on també hi va
haver milions de desplaçats i hi va

intervenir Rússia?”. La protecció
va per colors de pell. Si no, no es
pot entendre per què avui dia, se-
gons l’ACNUR, hi ha 250.000
persones –de les quals 70.000 són
afganeses que fugen del terror
talibà–varades als Balcans. Tam-
poc es pot entendre que hi hagi co-
operants acusats de tràfic d’éssers
humans per haver intentat portar
a Europa els desplaçats per la
guerra de Turquia. Planas torna a
preguntar: “Per què no s’ha alçat
la veu en el conflicte del Donbass,
en què Ucraïna bombardejava la
societat civil? Les guerres són
molt complicades, i per parlar
abans cal pensar”.

Si bé tot això és cert, tal com
la mateixa Planas i també Godàs
reconeixen, cal invocar els drets
humans en qualsevol dels casos i
no crear disputes entre refugiats.
“Em sembla una mala estratègia
la comparació: pot acabar mini-
mitzant el problema d’Ucraïna”,
afirma el sociòleg. “No podem res-
pondre el racisme institucional
amb passotisme organitzatiu.
Els ucraïnesos no en tenen la cul-
pa”, sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Ja hi ha 50 ajuntaments
que fan aportacions
econòmiques al Fons
Català de Cooperació 
al Desenvolupament
per fer front al 
desastre humanitari 
de la guerra

Una comitiva de sis veïns del Baix Llobregat va anar
en cotxe fins a la frontera amb Ucraïna per ajudar
persones refugiades a viatjar cap a l'Estat espanyol
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El Forn de Pa Massana, premi
a una trajectòria de 90 anys

HISTÒRIA4El Forn de Pa Mas-
sana és un comerç emblemàtic
de la ciutat que serà guardonat
a la pròxima gala dels Premis
Ciutat de Cornellà, en concret a
la categoria d’Economia. 

Ubicat al carrer Rubió i Ors,
aquest negoci té una trajectòria
de nou dècades dedicades en cos
i ànima a l’elaboració i venda de
pa. Actualment, és la quarta ge-
neració d’aquesta nissaga d’ar-
tesans forners qui dirigeix l’es-
tabliment, personalitzada en la
Magda i el Francesc.

Tanmateix, la seva història
enfonsa les arrels en la dècada
dels anys 30 del segle passat,
quan Joaquim Massana i Dolors
Farré van contraure matrimoni
i van comprar un terreny a Cor-
nellà, on van construir un forn.
Els inicis van ser complicats, i la
guerra civil va estar a punt de do-
nar el cop de gràcia al negoci,
però el 1941 torna a obrir i aga-
fa volada. Una volada que l’ha
portat a ser un dels forns més fa-
mosos de la ciutat i que ara serà
degudament reconegut.

MERCATS4En la sessió plenària
del març el tinent d’alcaldia An-
tonio Martínez Flor va explicar
que, finalment, 101 de les 123 pa-
rades del Mercat de Sant Ilde-
fons quedaran ocupades. Això
significa que el 82% de les pa-
rades de l’equipament estaran
ocupades per algun negoci, una
xifra que creix al 90% si parlem
de números –cada parada pot te-
nir diversos números–. 

Aquesta xifra definitiva sor-
tirà d’afegir 23 parades a les 78
que han quedat ocupades en la
primera adjudicació, després de
les noves concessions. Aquesta
vintena de parades que s’afegi-
ran al número definitiu seran
ocupades per botiguers que no
havien guanyat el concurs. És a
dir, com que quedaven 45 para-
des buides i hi havia 23 comer-
ciants que havien quedat en se-
gona posició en la licitació per un
espai al mercat, el plec de con-
dicions municipal ofereix la pos-
sibilitat que optin a les que s’han
quedat sense adjudicar.

Tots els grups municipals

van donar llum verda a aquest
procés, que no s’havia pogut fer
fins ara, segons va explicar Mar-
tínez Flor, perquè la llei obliga a
fer-ho en dos torns. 

D’aquesta manera, el serial
per les noves concessions del
mercat es tanca, després de me-
sos de mobilitzacions en contra
per part dels paradistes, que
consideraven que el plec de con-
dicions municipal era abusiu. 

Sigui com sigui, el 4 d’abril
el Síndic de Greuges de la ciu-
tat, Joan Barrera, va especificar
en sessió extraordinària que
havia rebutjat les queixes que li
havien fet arribar els comer-
ciants del mercat perquè havia
comprovat que el procediment
de licitació “s’ajustava a les
previsions normatives i no es
podia argumentar manca de
diàleg entre les dues parts”. 

Les noves concessions del mercat van generar polèmica. Foto: Arxiu

L’ocupació del Mercat de 
Sant Ildefons arribarà al 82%

El forn és tot un referent a la ciutat. Foto: Forn Massana

Estils | L’Splau, escenari de moda urbana
El centre comercial Splau va celebrar del 6 al 8 d’abril una activitat relacionada
amb la moda urbana. Es tracta del Luce tu look verificado, el primer estand de

l’Urban Lab, amb il·lustradors, maquilladors i tallers per a tota la família.  
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Esports Futbol | La UE Cornellà visita el Real Madrid Castilla    
El conjunt de Gonzalo Riutort visitarà dissabte el Real Madrid Castilla, en partit corresponent

a la 34a jornada del grup 2 de la Primera Divisió RFEF. L’equip hi arribarà després de 
quatre empats consecutius, l’últim a zero i contra el Villarreal CF B, el passat dia 23. 

Els cops mai venen sols. “Quan
només havien passat dos mesos
de la pèrdua d’en Boan, un dels
meus millors amics, em vaig
trencar els creuats. De sobte,
també perdia la meva teràpia,
perquè a la pista els problemes
desapareixien”, recorda Paula
Gili (Barcelona, 1999), juga-
dora del GEiEG Bàsquet, que
des de demà fins diumenge
lluitarà a Melilla per una plaça
a Lliga Femenina Challenge.

Conversem a la banqueta
en què el curs passat es va pas-
sar gairebé tots els partits com
a local animant el que aleshores
era el seu equip, el Basket Al-
meda. Asseguda també gaudia
molt. “Gràcies a les companyes
vivia la competició com una
festa. Cada recuperació, cada re-
bot i cada cistella eren molt es-
pecials, i l’energia que rebia del
grup m’ajudava a ser més forta”,
confessa l’eixamplenca. Com-
movia veure-la sumar tant mal-
grat la lesió, i somriure i deixar-
se la veu, per molt que estigués
patint per dins. “Animar, cridar
i estar pendent que a les com-
panyes no els faltés la seva am-
polla d’aigua era l’únic que po-
dia fer”, afegeix. Gili va estar ga-
irebé un any sense jugar.

La lesió va ser una lliçó
contínua per a Gili, que ara va-
lora molt més les petites coses,
sap quan aturar-se i pensar
com està i què li va bé. Ha après
a gestionar millor les seves
prioritats, a entendre amb més

precisió les emocions, i a do-
nar-li encara més importància
al descans i a l’alimentació. Se
centra en els aspectes que sí
que pot controlar, com els seus
estudis de Relacions Laborals.
Després es planteja cursar Dret
o Psicologia, dos oficis “que
ajuden les persones”.

Li canvia el to de veu quan
parla de la seva persona preferi-
da, la Natàlia, la seva mare. “Si la
coneguessis, al·lucinaries. És me-
ravellosa, la millor. Li han passat
mil coses i mai perd el somriure.
Té una duresa que no sé d’on la
treu. És una eterna lluitadora”, la
retrata, emocionada.

De petita jugava a futbol i
quan plovia no podia entre-
nar-se, i anava al pavelló a veu-
re les pràctiques de bàsquet
dels seus dos germans bessons,
la Mònica i l’Albert. “Al Sagrat
Cor, del carrer Diputació, vam
muntar un equip amb la meva

germana i em vaig enamorar
per sempre de l’esport de la cis-
tella. Pensa que jo ja era cadet!
En Dani Cívid, el meu primer
entrenador, em va marcar
molt”, recorda.

Després vindrien el Barça
CBS, un any i mig als Estats
Units entre un high school i un
junior college, uns mesos al
CB Grup Barna i el Lima Hor-
ta Bàsquet, i un amor a prime-

ra vista amb el Bàsquet Alme-
da. “M’havien parlat molt bé
del club, però mai em vaig
imaginar que hi estaria com a
casa des del primer moment.
Malgrat aquest sentiment, vaig
continuar el meu camí a Giro-
na”, reconeix. La va fitxar l’U-
ni i la va cedir al GEiEG Bàs-
quet. Els primers mesos els va
passar, sobretot, a Fontajau
amb l’Uni Girona, on es van

ocupar de la seva recuperació.
“Feia molt de temps que no ju-
gava i necessitava guanyar vo-
lum. Després, a poc a poc, em
vaig incorporar als entrena-
ments del GEiEG”, explica.

Gili està encantada en un
equip molt humà que ha supe-
rat totes les expectatives. "L’ob-
jectiu principal era la perma-
nència i, un cop assolida, no ens
vam conformar i vam continu-

ar somiant a la fase d’ascens a
Lliga Femenina Challenge”, re-
corda. A Melilla l’equip va que-
dar enquadrat al grup 2 i entre
el 21 i el 23 d’abril va guanyar
el CB Arxil (56-68) i va perdre
contra el Nou Bàsquet Femení
Castelló (71-54) i el CD Balon-
cesto Aradeva (60-68). Resul-
tats que li van impedir classifi-
car-se per a una de les semifi-
nals i optar a pujar de categoria.

“Sincerament, la fase d’as-
cens ha estat brutal. Brutal!
He gaudit molt amb la intensi-
tat i l’agressivitat de totes les ju-
gadores, i m’ha encantat que
cada partit fos una final”, des-
criu Gili. El grup ha viscut l'ex-

periència amb “moltíssima il·lu-
sió i el màxim esforç i compro-
mís”. “No ens vam posar cap lí-
mit i vam creure que tot era
possible. Hem treballat de va-
lent i hem estat sempre un
equip”, celebra.

L’entrevistada sempre por-
tarà al cor una experiència in-
tensa i especial plena de sor-
preses, com el sopar final amb
totes les jugadores dels equips.
“Creia que seria avorrit i em va
regalar moments impressio-
nants. Mentre sonava una can-
çó de Buhos, pensava: ‘Què
està passant aquí?’. Cada dia
tinc més clar que el bàsquet és
meravellós”, tanca.

Toni Delgado
CORNELLÀ

La metamorfosi de Paula Gili
» L’exjugadora del Basket Almeda ha estat quasi un any sense competir per lesió i ara s’entén millor 
»  “Dos mesos més tard de la pèrdua d’un gran amic vaig perdre el bàsquet, la meva teràpia”, recorda

Paula Gili, del GEiEG Bàsquet, al Pavelló Almeda. Foto: Toni Delgado

“Gràcies a les
companyes vivia la
competició com una
festa a la banqueta”, diu

“He gaudit molt amb la
intensitat i l’agressivitat
de totes les jugadores a
la fase d’ascens”, explica
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Entre Nova York i Berlín, el Charlie, la Mo-
nica, l’Amy i el Krystof tenen entre 30 i 40
anys i se senten atrapats en una vida que
no els satisfà. Desesperats, emprendran
un viatge als inferns per fugir d’una bui-
dor que no saben com superar. Les seves
històries s’entrecreuaran i intentaran
aprendre què vol dir estar vius.

Al teatre La Biblioteca de Barcelona.

Teatre

Abraçades insuportablement...
Ivan Viripàiev

Mishima ha publicat nou disc després de
cinc anys d’Ara i res (Warner, 2017). El grup
barceloní presentarà L’aigua clara (The
Rest Is Silence), d’onze cançons, en un
concert a l’Auditori de Girona el 6 de maig.
El cantant de la banda, David Carabén, ha
explicat a l’ACN que els temes d’aquest
àlbum estan fets “des d’una veu que s’en-
fronta a les pròpies fragilitats i incerteses”.

Música

Hi ha un vincle indissoluble entre la be-
llesa i la mort. Els turistes estan apagant
la llum de la ciutat més bonica del pla-
neta. L’agonia de les últimes dècades ha
desfermat la ira entre els venecians, que
s’han organitzat per frenar la invasió. Un
grup de turistes espanyols viatja a Ve-
nècia amb intenció de divertir-se, però
es veuran obligats a lluitar per sobreviure.

Pelis i sèries

Veneciafrenia
Álex de la Iglesia

L’aigua clara
Mishima

Cinema d’autor 
Torna el D’A Film Festival, el Festival Internacional de Cine-
ma d’Autor de Barcelona, que enguany celebra la seva 12a
edició. Del 28 d’abril al 8 de maig es projectaran fins a 124
pel·lícules a sis espais de la ciutat: el CCCB (el teatre, el hall
i l’auditori), els cinemes Renoir Floridablanca, la sala Zum-
zeig i la Filmoteca de Catalunya. Destaquen títols com Al-
carràs, de la directora catalana Carla Simón, guanyadora
de l’Os d’Or de la Berlinale, encarregada de donar el tret

de sortida del D’A Film Fest. Tancarà l’edició Cinco lobitos,
d’Alauda Ruiz de Azúa, protagonitzada per Laia Costa.

C. Tangana, El Madrileño... És igual el nom
que faci servir. A aquestes altures el coneix

tothom. Antón Álvarez (Madrid, 1990) –
aquest és el seu nom real– ha revolucionat

el panorama musical espanyol, sobretot
amb el seu darrer disc, El Madrileño (Sony

Music, 2021). Ara està fent la gira d’aquest
àlbum, batejada com Sin cantar ni afinar
Tour, i està superant amb escreix les ex-

pectatives del seu públic. El passat dia
23 va fer caure el Palau Sant Jordi de

Barcelona amb un concert sorpre-
nent i ambiciós, que va comptar

amb estrelles convidades com Esto-
pa, Jorge Drexler, La Húngara, El

Niño de Elche o Kiko Veneno. Una
desfilada de talent inigualable.

C . T A N G A N AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant espanyol de moda
El seu disc ‘El Madrileño’ l’ha consolidat com a tal

Famosos

Un concert molt aclamat a Barcelona
Va deixar bocabadat el públic del Palau Sant Jordi 

Encara l’estan paint
Qui hi va anar segueix sense paraules i qui no, se’n penedeix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Benvolguda, Empar Moliner exhibeix
el seu talent literari en un relat commo-
vedor i inoblidable sobre l’amistat, el pas
del temps, el perdó i la cruesa secreta,
mai explicada i sempre suavitzada, del
climateri. Aquesta novel·la, que va rebre
el Premi Ramon Llull el gener passat, ha
estat la més venuda aquest Sant Jordi i
serà traduïda a l’anglès.

Llibres

Benvolguda
Empar Moliner

| The Serpent Rogue
Dominar l’alquímia, explorar territoris desconeguts i domar bèsties salvatges

seran alguns dels teus reptes en aquest joc. Per a PC, PS5, Xbox i Switch. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TASQUES

Si apliques el consell anterior, reduiràs el teu estrès, un pas clau 
per millorar la teva atenció i recordar tot el que has de fer 

RECORDATORIS

ESTRÈS

TÈCNIQUES

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

i MENT

Surts de casa amb pressa i, un cop ets al carrer, hi has de tor-
nar perquè t’has descuidat la cartera. Fa dos anys que hem
de dur mascareta al transport públic i avui te l’has tornat a

oblidar. Havies quedat amb algú i no ho has recordat fins que
has rebut el missatge de “passa alguna cosa?”. Si aquestes situa-
cions et resulten familiars, ets una persona despistada. És pro-
bable que pensis que simplement ets així i que no té solució,
però hi ha alguns consells que pots aplicar per millorar.

El més important és que deixis de fer tantes coses alhora i que
centris l’atenció en les coses importants. Sembla una ximpleria,
però el món actual, ple d’estímuls i amb la idea que el multitas-
king és viable, no ens ho posa fàcil. Quan oblides alguna cosa, no
és perquè no tinguis bona memòria: és perquè tens massa coses
al cap. Això ajudarà a reduir el teu nivell d’estrès, un pas impres-
cindible per millorar la teva atenció i, per tant, recordar amb més
facilitat totes les tasques que tens pendents. Mentre treballes tot
això, pots ajudar-te amb recordatoris i alarmes al mòbil per no
oblidar coses importants. D’altra banda, també pots practicar tèc-
niques com el mindfulnesso la meditació per estar més present.

Recorda no oblidar-te’n

Deixa de fer tantes coses alhora: el ‘multitasking’ fa que tinguis
massa coses al cap i, per tant, que et despistis més

Les claus

Pots ajudar-te amb recordatoris: fes servir post-its o
programa’ls al mòbil, preferiblement amb una alarma

Pots posar en pràctica tècniques com el mindfulness o la
meditació per aconseguir estar més present en el moment
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