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Cornellà torna a sonar flamenc.
Fins al 4 de juny, la ciutat es ves-
teix de gala per acollir la 38a edi-
ció del Festival de Arte Flamenco
de Catalunya, organitzat per la Co-
ordinadora d’Entitats Flamen-
ques i Andaluses de Cornellà i l’A-
juntament. “Un projecte de ciu-
tat”, subratlla l’organització, que
està obert a totes les expressions
flamenques, tant d’artistes con-
sagrats com de nous valors. 

Amb motiu del certamen, Lí-
nia Cornellà reflexiona amb qua-
tre experts en la matèria sobre la
salut del flamenc a casa nostra,
aprofitant les recents declara-
cions de la bailaora hospitalen-
ca Antonia Santiago, més cone-
guda com La Chana, que s’aco-
miadarà dels escenaris aviat i
que ha dit que fer flamenc a Ca-
talunya és “difícil”, ja que és un
estil que  s’ha vinculat molt amb
una imatge estereotipada d’Es-
panya, cosa que no agrada a
molts catalans. Fins a quin punt
són certes aquestes afirmacions?

DEMANDA DE FLAMENC
Ens reunim amb dos referents del
flamenc a Cornellà i membres de
la coordinadora, Paco Hidalgo i
Juan Antonio Ruiz. El primer és
un expert en la història del fla-
menc i va ser un dels dos diputats
que el Partit Socialista d’Anda-
lusia (PSA) –ell i José Acosta–va
aconseguir en les primeres elec-
cions de la Transició al Parla-
ment, el 1980. “Des del meu to-
tal respecte a La Chana, les seves
declaracions busquen el titular”,
critica Hidalgo, que assegura que
a Catalunya el flamenc “no viu
pas un mal moment”. Ho corro-
bora Ruiz, que ha tingut una
guitarra a les mans des dels 7

anys i que ha fet l’acompanya-
ment en més de 200 discos d’ar-
tistes consagrats com María Ji-
ménez, El Cabrero o Chiquetete.
“A Catalunya hi ha afició pel fla-
menc i en surten molts talents”,
diu Ruiz, que destaca que aquest
estil va més enllà del folklore. 

Per la seva banda, Hidalgo
destaca que a Barcelona hi ha tres
escoles que atorguen una titula-
ció oficial en flamenc: l’ESMUC,
el Taller de Músics i el Conser-
vatori del Liceu –en aquest últim
només de guitarra, però–. “Si no
hi hagués demanda d’alumnes
que volen estudiar flamenc, no hi
hauria tanta oferta”, argumenta.

Ha crescut l’interès dels joves
per estudiar flamenc, doncs?
Parlem amb Paca García, que fa
40 anys que dirigeix una escola
de dansa flamenca al carrer Ru-
bió i Ors. “Amb el flamenc hi ha
pujades i baixades”, reconeix
García, que puntualitza que el
creixement de l’estudi d’aquest

gènere es produeix sobretot en
l’àmbit professional. En aquest
sentit, és un pèl menys optimis-
ta i assenyala que l’acceptació del
flamenc no ha millorat. “És als
professionals que ens pertoca
que això no mori”, avisa. 

García explica que la pandè-
mia ha afectat moltes escoles,
que han hagut de tancar. Això,
tanmateix, no era una opció per a
ella, ja que treballen amb profes-
sionals i “ells no paren”, destaca.

Sigui com sigui, García intro-
dueix una qüestió determinant en
la salut del flamenc a Catalunya.
“L’època de l’octubre del 2017 va
ser terrible”, recorda. I és que l’i-

maginari del flamenc com un
gènere lligat a l’espanyolisme
més ranci i a la xerinola no s’ha
trencat en segons quins sectors,
sovint vinculats a l’independen-
tisme i el nacionalisme català. 

IDENTITAT I POLÍTICA
Reflexiona sobre aquesta pro-
blemàtica Lluís Cabrera, refe-
rent musical del flamenc i fill de
la immigració andalusa de mit-
jans del segle XX. Ell és fundador
del Taller de Músics. “El fran-
quisme va fer molt mal a la cul-
tura en general i al flamenc en
particular”, explica Cabrera. En
la mateixa línia es mou Hidalgo,
que recorda que la dictadura “va
manipular l’estètica del sud”.
“No eren ximples, perquè el fla-
menc era l’expressió artística
més vistosa”, argumenta. 

Cabrera, amb tot, creu que els
artistes són els que “paguen les
conseqüències” de tot plegat. “Hi
ha una part de la societat catala-

na que continua veient el fla-
menc com una invasió”, lamenta. 

La qüestió és que el flamenc
no va aterrar com a novetat a Ca-
talunya de la mà del milió d’an-
dalusos que van arribar al Prin-
cipat a mitjans del segle XX. No-
més cal llegir les cròniques dels
anys 20 i 30 del segle passat de
periodistes com Josep Maria Pla-
nes –assassinat per la CNT el
1936– i que descriuen aquells
bars i tablaoson es respirava pe-
digrí flamenc. Sense anar més llu-
ny, Hidalgo recorda que els anys
30 es feien espectacles de flamenc
a l’antic Cinema Titan, on ara hi
ha la biblioteca Marta Mata. “No
hi va haver cap etapa més fructí-
fera per al flamenc a Catalunya
que la dels anys 20 i 30”, afirma.  

Cabrera, per la seva banda,
posa de manifest projectes com
el disc Cants oblidats, gravat al
Taller de Músics amb Joan Clo-
ta i que recupera l’antiga tradició
flamenca dels gitanos catalans.

Prenent el pols al flamenc
» Cornellà celebra la 38a edició del Festival de Arte Flamenco de Catalunya: “És un projecte de ciutat”
» Aquest gènere es reivindica i lluita per trencar amb els estereotips que l’han tenallat durant anys

Els anys 30 es feien
espectacles de flamenc
a l’antic Cinema
Titan de Cornellà

La voluntat dels organitzadors del festival és que sigui itinerant per tota la ciutat. Fotos: Ajuntament

Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ
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Sobre el català, als
meus fills adolescents:

a mi no em val que us
l’estimeu perquè us l’hem donat, jo
vull que el parleu amb naturalitat i que
us interesseu per cadascuna de les se-
ves paraules per fer-les perviure.
Aquesta és la batalla, i és quotidiana,
no legislativa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Algú fa uns dies va in-
tentar fer servir la

meva targeta compulsi-
vament i l’endemà el banc em va blo-
quejar la targeta per seguretat. Des-
prés d’uns dies sense targeta, acabo
de saber que aquest algú que va in-
tentar fer servir la meva targeta vaig
ser jo mateixa borratxa.

@CharliiePee

L’altre dia encara em
van dir la mítica de “jo

tinc un cosí que és gai”,
que en idioma heterosexual d’intel·li-
gència emocional limitada em sembla
que vol dir alguna cosa així com “et res-
pecto col·lega jaja”. 2022. Crec que
hauríem de cobrar pel que arribem a
aguantar i a callar.

Gràcia. Mentre espero
algú, a la taula del cos-

tat, noi i noia de 25 anys
aproximadament dinen plegats. Pri-
mera cita. Del noi ja sé el cicle de son,
els darrers 4 viatges que ha fet, què
col·lecciona, els 3 pròxims concerts, que
li agrada el picant i els defectes de la
seva ex. Marxa, bonica.

@patriciaplaja@Mil___Ena@XavierGodas

La lupa

Deu dels dotze barris amb una renda més
baixa de Barcelona no tenen cap llibreria.
Són dades elaborades a partir del directori
de llibreries de l’Ajuntament de Barcelo-

na i que ha treballat l’Agència Catalana de Notícies
en una informació d’alt valor, de la qual se n’ha fet
ressò també el Línia. Les zones més riques de la ca-
pital del país concentren el 61% d’aquests establi-
ments, tot i que només hi viu el 33% de la població
de la ciutat.

Les dades fan referència a Barcelona i en si ma-
teixes ja són prou preocupants, però amb tota pro-
babilitat encara ho serien més si les plantegéssim a ni-
vell metropolità, en què el ‘factor perifèria’ s’agreuja
amb desigualtats amplificades. A la falta de llibreries
a bona part dels barris metropolitans s’hi suma un
mapa encara incomplet en el desplegament de bi-
blioteques (el cas de Badalona és flagrant) i de pro-
gressiva precarització dels equipaments veïnals i cí-
vics que van construir-se els primers anys de la de-
mocràcia recuperada als municipis, i que avui han anat
envellint sense un manteniment adequat ni un pro-
jecte de dinamització prou actualitzat.

¿On és avui aquella gran inversió cívica (i econò-
mica!) de finals dels vuitanta i principis dels 90 mit-
jançant la qual els ajuntaments van reinventar les ciu-
tats sorgides del franquisme amb la posada en mar-
xa d’equipaments culturals, també en clau de barri?
Moltes ciutats metropolitanes viuen encara d’aquell
impuls. Aquell esforç d’establir nodes de cultura in-
clusiva ha anat perdent força i eficàcia amb el temps,

i ho ha fet a mesura que els indicadors de desigual-
tat s’anaven cronificant i augmentava la complexitat.

Aquests nodes de cultura –llibreries, sí, però
també biblioteques, escoles, equipaments…– són el
que el sociòleg Eric Klinenberg en diu els “palaus del
poble”. Infraestructures que cal protegir, perquè
una ciutat o un poble no s’explica només pels indi-
cadors habituals de renda o salut, sinó també a par-
tir de la proximitat a aquests espais de relació i cul-
tura. Palaus que cal reivindicar com el que són: ele-
ments centrals de la república que volem i necessitem.
Per cert, molt interessant aquest mapa de l’IERMB!

Allò que fa la ciutat no són els carrers i els edifi-
cis en si mateixos, sinó l’acumulació de relacions i com-
plicitats entre els veïns i veïnes, la solidaritat i el sen-
tit de comunitat que pot anar-hi arrelant.

Per tant, parlem d’espais físics, però no només. Lli-
breries, sí, però amb presentacions i grups de lectu-
ra; biblioteques, és clar, amb tallers i activitats; escoles,
naturalment, amb una bona xarxa de camins escolars
i associacions de pares i mares ben connectades amb
el barri i la seva realitat; i museus, per descomptat,
però amb portes obertes i projectes que interpel·lin.

Aquest article començava parlant de llibreries, però
la cosa no va només d’això, ja ho veieu, sinó de valo-
ritzar la infraestructura cultural. D’entendre que és
aquí, en fer espessa i resistent aquesta malla cívica,
on ens juguem el futur! I que són molts els fronts on
cal defensar la ciutat com a projecte col·lectiu!

Com quan a Badalona es van tornar a projectar pla-
ces amb fonts i bancs (que havia anat suprimint el PP
mentre va governar) o com quan un col·lectiu s’or-
ganitza per defensar la reobertura d’una biblioteca (i
es troba amb un bon esforç de transparència per part
de la regidoria responsable). O quan es fa un bicibús
per arribar al cole, quan el museu de la teva ciutat de-
cideix treballar amb arxius veïnals i recuperar la his-
tòria oral del municipi o quan un llibreter perd part
dels llibres a la venda per un xàfec un dia de Sant Jor-
di i els lectors s’autoorganitzen per ajudar-lo a supe-
rar la mullena.

Els palaus del poble no els podem donar per des-
comptats. Van costar molt de lluitar i són moltes les
persones que diàriament els defensen com el que són:
garantia de futur, font d’oportunitats, vacuna contra
la indiferència i l’individualisme i instrument contra
la intolerància.

Repensar les ciutats també des d’aquesta pers-
pectiva és imperatiu i urgent, i del tot necessari.
Com ho és que aquest replantejament vingui
acompanyat de bons projectes connectats amb la
ciutadania i d’una inversió suficient! Estaria bé que
aquest fos també un tema de gruix en el debat de
les municipals que s’apropen.

Són garantia de futur, 
font d’oportunitats i vacuna contra
la indiferència i la intolerància

per Oriol Lladó

Llibreries que són palaus
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L’ocupació del Mercat de Sant 
Ildefons arribarà al 82%1

2
Operació contra el jihadisme 
a Cornellà i Castelldefels

Tensió a Podemos per l’expulsió 
de la regidora Elisabet García

El Forn de Pa Massana, premi 
a una trajectòria de 90 anys

Detenen un jove que robava a les víctimes
amb una pistola simulada a Cornellà
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A les xarxes

@FCBfemeni: El nostre esforç ens tornarà
a portar aquí, el vostre suport ens tornarà
a fer campiones. Per vosaltres, per nosaltres
i pel futbol femení, tornarem a lluitar-ho.

@jordisalvia: La revisió dels indults és pur
xantatge polític, un "porteu-vos bé o...".
Que l’Estat actua així és sabut per tothom.
La qüestió és què pensem fer nosaltres.

#ElsIndultsARevisió

@martarovira: La decisió del TJUE arriba
tard, però és justa i coherent. La repressió
política no s’ha acabat, per això no pot
afectar la immunitat guanyada a les urnes.

#RecuperarLaImmunitat #HiTornaran

La clau

Darrerament hem pogut
revisar les dades de les
ocupacions il·legals a tota

Espanya i, sorprenentment,
pràcticament la meitat tenen
lloc a la nostra comunitat autò-
noma, i més concretament a
Barcelona i l’àrea metropolitana.

I és que, per un costat, la le-
gislació del Parlament de Cata-
lunya sembla donar preferència
a qui ocupa il·legalment un ha-
bitatge respecte de les persones
que estan a la llista d’espera. Un
fet que evidentment no afavoreix
ni dona estabilitat al mercat de
lloguer, que cada vegada es re-
dueix més per la por que tenen
els petits propietaris.

Per altra banda, Ada Colau
ha provocat, en aquests darrers
anys, un efecte crida: a Barce-
lona tot s’hi val. Hem de recor-
dar la imputació de l’alcaldessa,
malgrat que mediàticament
sembla que la notícia no és de
l’interès dels telediaris (proba-

blement si fos d’un altre par-
tit, el tracte no seria el mateix).

Així que ens trobem en
una situació prou delicada.
D’una banda, qui vol accedir
a un lloguer assequible ho té
molt difícil per aconseguir-ho,
perquè les administracions
no han fet els deures i no es-
tan promovent directament la
construcció de noves promo-
cions. I de l’altra, les màfies
organitzades que ocupen
qualsevol habitatge i en venen
la clau actuen amb total im-
punitat.

Alguns estem convençuts
que es pot fer molt més al res-
pecte. En primer lloc, per-
metre que el propietari recu-
peri l’habitatge ocupat en me-

nys de 24 hores. Cal, també,
una reforma del codi penal i
canviar les condicions a l’ho-
ra d’empadronar qui acce-
deix a l’habitatge per la via
il·legal i conflictiva. En l’àm-
bit municipal, també cal po-
sar-hi més mitjans i crear ofi-
cines antiocupació que per-
metin ajudar els propietaris i
les comunitats de veïns que
pateixen els que, a més d’o-
cupar, trenquen la convivèn-
cia molestant el veïnat.

Però per això fan falta go-
verns seriosos que treballin
per solucionar els problemes
reals. Tot el contrari que fa Co-
lau amb els seus socis del PSC
a l’entorn metropolità i ERC i
Junts al Parlament.
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L’ocupació il·legal i conflictiva
per Manuel Reyes (PP Barcelona)

Els semàfors

Cornellà recupera enguany un
dels certàmens culturals més
importants del calendari, 

el Festival de Arte Flamenco 
de Catalunya. L’organitza 
la Coordinadora d’Entitats
Flamenques i Andaluses 
de Cornellà i l’Ajuntament.

pàgina 3Festival Flamenco

L’Ajuntament vol recuperar l’ús
d’alguns dels quioscos de la
ciutat que la crisi de la premsa
ha provocat que abaixessin la
persiana. Quatre d’aquests
funcionen ara com a punts 
per promoure l’esport, 

com a ludoteques o tallers.
pàgina 14Ajuntament

Una manera de conèixer
i descobrir les perles de la
ciutat és la Ruta del Tram,
una iniciativa que torna 

amb força amb descomptes i
propostes que també ajudaran
la restauració local després 
de més dos anys de covid.

pàgina 18Ruta del Tram
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NLes millors
perles

L’autora del llibre Com assassinar el teu maritha hagut d’anar
a judici per assassinar el seu marit (presumptament). Els

fiscals creuen que el va matar per cobrar diverses pòlisses
d’assegurança de vida. Qui ho havia de dir...

Que algú condueixi a 189 km/h en una via on la
velocitat màxima és de 80 km/h és molt greu. Que ho

faci un menor d’edat amb el cotxe d’un familiar és... un
escàndol. És el que ha fet un noi de 17 anys a Mallorca.

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va haver de perseguir
uns lladres en patinet per Barcelona fa uns dies, després

que li robessin la motxilla en ple passeig de Gràcia. No els va
atrapar. Sembla que fora dels circuits no és tan ràpid...

Auna certa edat, els pares poden ser molt pesats
demanant als seus fills que els “donin un net”, però un

matrimoni de l’Índia ha anat massa lluny: ha denunciat el
seu fill per no voler ser pare i li demanen 650.000 dòlars.

LA FOTOTV3

Mirada pròpia

Mai plou a gust de tothom. Mentre els co-
merciants xinesos, somrients, s’afanyen a
col·locar els paraigües de manera osten-
tosa a l’entrada de la botiga, els llibreters

ploren per la desfeta de Sant Jordi a Barcelona i pre-
guen que les promeses de compensació als damnifi-
cats per part de les administracions no acabin també
en paper mullat.

Amb la il·lusió que tenia tothom amb aquest Sant
Jordi reloaded–els amants dels llibres, els amants de
les roses, els amants dels amants…–, va i es posa a plou-
re com si estiguéssim al mes d’abril. Molts dels que se’n
fotien dels disgustos a llàgrima viva dels confrares se-
villans quan el Jesús Desposadono podia sortir per Set-
mana Santa ara han tastat la mateixa medicina. Potser
Déu s’ha tornat vegà i ens ha castigat per venerar un sant
draguicida. O potser és una ven-
jança de Sant Valentí, que a Ca-
talunya se sent marginat perquè
no és el referent dels enamorats.

Del desastre de la Diada cal-
dria diferenciar dos aspectes.
Un és la falta de previsió a l’ho-
ra de preparar les paradetes da-
vant el que al Telenotícies del dia
abans vaticinaven com una “sim-
fonia del temps”, amb sol, plu-
ges, tempesta i pedregades. “Les
4 estacions”, ho va anomenar el
trempat del Dani Ramírez, que
no parava d’advertir que no se-
ria una llevantada, però que hi
hauria “de tot”. De fet, el meteoròleg fins i tot va acon-
sellar que calia falcar bé les paradetes amb pedres o
barres de ferro. Per tant, la catàstrofe de les parades
volant i els llibres xops estava cantada, i aquí van fa-
llar tant els responsables de la logística com els que
se’n van refiar, possiblement víctimes d’un excés de
confiança amb tant superlatiu municipal anunciant
la gran Diada i la superilla rècord amb tonada de “Bar-
celona es poderosa, Barcelona tiene poder”. Molt po-
der i poques brides, potser.

L’altra lectura, al marge dels desperfectes, que, per
sort, no van causar ferits de consideració, és el fet que
un mal dia de Sant Jordi pot enfonsar en la misèria una
bona part del gremi de llibreters, perquè depenen del
negoci de la Diada per agafar aire fins a la temporada
de Nadal. Pel que expliquen els afectats, les llibreries

i editorials independents es juguen un terç de la fac-
turació anual en un sol dia. Posar tots els ous –o una
gran part– al mateix cistell és un model empresarial
força arriscat, a no ser que siguis el familiar comis-
sionista d’un polític i et dediquis exclusivament a la im-
portació de mascaretes en temps de crisi sanitària.

L’excessiva temporalitat de les vendes de determi-
nats productes, amb campanyes molt intensives en dies
molts concrets com l’època de Nadal, el Black Friday
o el Dia de la Mare, fa que la resta de l’any es desajus-
ti i acabi semblant un desert comercial. Això és greu per
a l’economia, però també per a la cultura, en el cas del
sector editorial. No podem pretendre que els potencials
lectors o els seus promotors només s’activin quan han
de regalar un llibre condicionats per la publicitat in-
vasiva i pel convenciment que toca fer-ho. Hauríem de

seguir llegint tot l’any, i no em refereixo als missatges
de WhatsApp ni als tips dels instagramers.

Parlant d’influencers, l’última tendència entre els
famosos es veu que és el #buttholesunning, és a dir,
literalment, prendre el sol a través de l’anus. Sem-
bla una notícia faked’El Mundo Today o una tradició
importada per l’excèntric Borat, però realment és el
que estan promovent algunes celebritats guiades per
un místic instagramer anomenat Ra of Earth, que
ha estat el pioner en aquesta nova moda de prendre
el sol amb el cul apuntant a l’astre per bronzejar es-
pecíficament la zona perianal. L’objectiu? Carregar-
se d’energia gràcies a la vitamina D del sol que, se-
gons asseguren, s’absorbeix més ràpidament pel ses
i t’ajuda a dormir millor, a estar més connectat amb
la teva part sexual, a regular les hormones i no sé si,

fins i tot, et facilita el retorn de diners en la decla-
ració de la renda.

Aquests dies estan passant coses molt estranyes: el
rei ens confessa el seu patrimoni personal, Netflix se’n
va en orris, Elon Musk compra Twitter per 44.000 mi-
lions de dòlars, entrar a Barcelona costa el doble de
temps des que es va posar en marxa el túnel de Glòries…
I després hi ha el Catalangate, un cas com un cabàs que,
per la seva evocació a pel·lícula d’espies, ha acabat amb
la producció de pipes de tota Alzira. En aquest film, el
PSOE és com el fatxenda del pati del col·legi que, segons
el dia, passa de tu o abusa de tu, fins que necessita que
algú faci de porter i llavors tot són elogis perquè jugu-
is. I ERC és el nen solitari al qui no li fan cas, però, com
que és l’amo de la pilota, es debat entre boicotejar el joc
i quedar-se amb les ganes de jugar o bé prestar la pi-

lota a canvi de titularitat.
Com que el cas es va destapar

al The New Yorker, un s’imagina
una trama digna de les sagues de
Missió Impossibleo James Bond,
però veient com està reaccionant
el govern espanyol, el tema apun-
ta més a un cúmul de despropò-
sits tipus Kingsmano una xarlo-
tada en la línia de Superagent 86
i Mortadel·lo. El moviment in-
dependentista està ofès –i amb
raó– per la vulneració de drets fo-
namentals que implica l’espio-
natge polític de l’Estat espanyol,
però si aquest tema s’ha conver-

tit en un debat públic no és pel fet en si d’espiar il·le-
galment, que això sempre ho han fet i ho faran els go-
verns, sinó perquè els han enxampat fent-ho.

Els serveis d’espionatge no obtindrien bons resul-
tats si no vigilessin d’amagatotis i, sovint, al marge de
la llei. La revelació del Catalangateno sabem si es deu
a un excés de confiança dels serveis d’intel·ligència es-
panyols o al fet que algú va posar a l’ordinador el dis-
quet de Pegasus pensant-se que escoltaria el grup del
Max Sunyer i se li’n va anar de les mans. Ja ho deia
Groucho Marx: “Intel·ligència militar són dos termes
contradictoris”.

Després de la covid havíem de ser millors perso-
nes, però quan, per fi, ens hem tret la mascareta, el
que ens queda és la mateixa cara de sempre, però me-
nys morena que el cul.

per Víctor Porres

Com el cul
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@massanagranaire: Sé que el meu gos
és el meu gos perquè quan és a casa es
torna boig per sortir i quan és al carrer
només pensa a tornar a casa.

@ella_intensa: “Mujeres de 12 años” 
cuando son víctimas de abuso. “Niñas de
16 años” cuando quieren decidir sobre su
propio cuerpo. Las palabras importan.

@alexsnclmnt: Els 34,4 °C que ha assolit
l’Observatori Fabra avui [22-05-22] són la
temperatura més alta registrada en un mes
de maig a Barcelona des del 1914. Fort.

Flaixos

Tribuna

No sabem què opinaria Ildefons Cerdà de l’ac-
tual plaça de les Glòries. De fet, potser és una
mesquinesa intentar-s’ho imaginar. No obs-
tant això, m’aventuro a pensar que, des de la

seva visió higienista, quedaria força astorat si veiés la de-
teriorada qualitat de l’aire de Barcelona. I, sens dubte,
no entendria per què encara no hem resolt un proble-
ma que deixa milers de morts prematures cada any.

Si quelcom ha canviat en la mobilitat d’ençà de l’è-
poca que va viure Cerdà és que avui hem de fer molts més
quilòmetres per satisfer necessitats bàsiques. Vivim llu-
ny o molt lluny d’on fem la nostra vida quotidiana. Mol-
tes persones entren cada dia a Barcelona per treballar
o estudiar i moltes més en surten per fer el mateix. I tot
i que l’ús del transport públic és predominant, no hi ha
cap dubte que molta gent també fa servir el vehicle pri-
vat diàriament. Però quin motiu hi ha per preferir aga-
far el cotxe i no, per exemple, el tren?

La resposta té molts matisos, però simplificant po-
dríem respondre: perquè ho podem fer. Actualment, dis-
posem d’una gran oferta en carreteres, autopistes,
aparcaments, vehicles i, fins i tot, subvencions per de-
cidir-se per aquest mitjà de transport privat. En canvi,
a l’altre costat, l’oferta en transport públic és en molts
casos deficient i costosa en temps i diners, especialment
per entrar o sortir de Barcelona. I si no, pregunteu-ho
a les usuàries de Rodalies del Maresme.

Tot això ens ha generat un problema. Un de gros. S’ha
incentivat tant l’ús del vehicle privat que l’actual i molt
ampliada infraestructura viària no dona per a més. Les
principals vies d’entrada i sortida a Barcelona se satu-
ren en hora punta. La ciutat té la densitat més alta de cot-
xes d’Europa, i la qualitat de l’aire i, malauradament, la
nostra salut en reben les conseqüències.

Aquests dies no falta qui continua proposant am-
pliar infraestructures: més carrils, més autopistes, més
túnels i més de tot per reduir la congestió viària. Tan-

mateix, són propostes estèrils. Té sentit solucionar el
problema d’excés de cotxes promovent més l’ús del cot-
xe? Com les expertes en mobilitat adverteixen, l’am-
pliació de carrils, l’eliminació dels peatges o el soter-
rament de la circulació, que permeten augmentar la ca-
pacitat de la xarxa viària, no redueixen la congestió.
En tot cas l’esperonen.

Així doncs, que les rondes de Barcelona, la plaça de
les Glòries o l’AP-7 es col·lapsin cada matí i vespre no
és una responsabilitat només imputable a l’actual govern
de l’Ajuntament de Barcelona. Ans al contrari, és el re-
sultat de moltes decisions anteriors preses per institu-
cions municipals, autonòmiques i estatals que han afa-
vorit descaradament l’ús del vehicle privat per sobre del
transport públic.

Arribats a aquest punt, hem de ser conscients que els
problemes de mobilitat que patim són estructurals i, per
això, requereixen mesures estructurals que no acaben
d’arribar. Soterrar els cotxes, com s’ha fet a la plaça de
les Glòries, no els fa desaparèixer. I la pacificació dels
carrers de l’Eixample és només una potent eina de mi-
llora urbana i ambiental sempre que s’apliquin, alhora,
altres polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat.
Contràriament, només aconseguirem expulsar els ve-
hicles cap a altres carrers sense reduir-ne l’ús.

En qualsevol cas, tot és qüestió de voluntat políti-
ca, i a hores d’ara no tinc gens clar que la mobilitat no
privada sigui una prioritat real dels governs de la pla-
ça de Sant Jaume. Fet i fet, amb la xarxa de Rodalies
en estat crític, amb una unió dels tramvies que no ar-
riba i amb una més que probable pujada de les tarifes,
defensar el transport públic serà aviat un anacronisme.
De totes maneres, i acceptant el risc de quedar antiquat,
cal continuar-hi insistint.

Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar
i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

S’ha incentivat 
tant l’ús del vehicle 
privat que l’actual 
i molt ampliada

infraestructura viària 
no dona per a més

““
per Marc Cerdà

Cloure els ulls i soterrar els cotxes

Fo
to

: E
th

an
 L

óp
ez

/A
C

N



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

9 | 

líniacornellà.catMaig 2022



líniacornellà.cat Maig 2022

Ciutat

| 10

Maig republicà a la ciutat: tres
homenatges i una consulta

MEMÒRIA4Aquest maig ha es-
tat especialment intens pel que fa
al record de la república a Cor-
nellà. De fet, el dia 14 es va cele-
brar la consulta popular entre mo-
narquia i república a tot l’Estat.

A Cornellà hi va haver tres
punts de votació –a les places de
l’Església i Sant Ildefons i a  da-
vant de la sortida del Carrilet a
Riera–, i en un d’aquests hi va
anar a votar l’històric polític
d’ERC i cornellanenc, Joan Tar-
dà, que malgrat les crítiques que
va rebre d’una part de l’inde-
pendentisme que considera que
aquesta consulta no va amb ells,

no va perdre l’oportunitat de
participar-hi. “Crec en la unitat
d’acció de tot el republicanis-
me”, va afirmar Tardà per justi-
ficar el seu vot. 

Aquell mateix dia es va pre-
sentar la biografia de Dolores
Ibárruri, ‘la Pasionaria’, al Centre
Cultural García-Nieto –amb la
presència de la neta de la políti-
ca basca–, mentre que el dia an-
terior es va homenatjar les repu-
blicanes Victòria Pujolar i Vice-
nta Agustín en un acte a la bi-
blioteca Central. Finalment, el dia
25 l’Auditori va acollir un acte de
record a Almudena Grandes.

Nova operació contra 
el jihadisme al municipi

SEGURETAT4La Guàrdia Civil
va portar a terme una operació
contra el jihadisme a la ciutat el
passat 24 de maig. En concret,
les actuacions policials es van
centrar en un immoble del car-
rer Anoia, al costat de plaça Ca-
talunya. Al tancament d’aques-
ta edició, tal com han explicat a
Línia Cornellà fonts de la Gu-
àrdia Civil, l’operatiu continua
obert, tot i que han evitat co-
mentar si hi ha hagut cap de-
tingut o escorcoll. 

Sigui com sigui, fonts del
cos policial confirmen que es

tracta d’un dispositiu antiterro-
rista tutelat per l’Audiència Na-
cional i coordinat amb una altra
operació a França. A més, en el
marc d’aquesta operació, la Gu-
àrdia Civil també va actuar en un
immoble de Castelldefels.

Coincideix que el dia d’a-
bans la Guàrdia Civil havia de-
tingut una persona a Vilanova i
la Geltrú relacionada presump-
tament amb la difusió de con-
tingut jihadista per internet. Si-
gui com sigui, a hores d’ara no se
sap si té cap relació amb els dis-
positius a Cornellà i Castelldefels.

Tardà vota a la consulta sobre la monarquia. Foto: Twitter (@JoanTarda)

Successos | Detenen tres Boixos Nois per una baralla
Els Mossos van detenir a principis de mes tres integrants dels ultres del Barça,

els Boixos Nois, acusats d’atacar un grup de Brigadas, els radicals de l’Espanyol,
el passat mes de novembre en un bar al davant de l’estadi perico, a Riera. 

Els que hem crescut i vivim en
una ciutat ens hem acostumat a
conviure amb un brunzit conti-
nu. Una remor de fons que so-
vint no s’atura ni durant les nits.
Un excés de soroll que pot arri-
bar a ser nociu per a la salut. De
fet, un 80% dels veïns de la ciu-
tat estan exposats a nivells de
contaminació acústica perjudi-
cials per al seu benestar, mentre
que un 14,6% dels cornellanencs
es declaren “molt molestos” pel
soroll de la ciutat. 

Sense anar més lluny, Cor-
nellà és la tercera ciutat de la me-
tròpoli més sorollosa, per darrere
de Santa Coloma, amb un 88%
dels veïns afectats per la conta-
minació acústica i un 18% de
molestos, i Barcelona, amb unes
xifres similars -83% i 16%-.

Aquestes són dades de l’Ins-
titut de Salut Global de Barce-
lona (ISGlobal) que fan refe-
rència al soroll del trànsit rodat,
el primer motiu de soroll a la me-
tròpolis. Però als cotxes, a  més,
cal sumar-hi les obres a la via pú-
blica o les molèsties derivades de
l’incivisme d’alguns. Per tot ple-
gat, la contaminació acústica
provoca cada any dues morts evi-
tables a la ciutat, vinculades a
cardiopaties. Però la realitat, se-
gons els experts, és pitjor si ei-
xamplem el camp d’estudi. I és
que segons dades recents de l’A-
gència Europea de Medi Am-
bient (AEMA), la contaminació
acústica provoca més d’un miler
de morts prematures a Espanya

i 4.000 hospitalitzacions.“El so-
roll és una cosa que s’acumula i
amb els anys dona la cara”, as-
senyala a Línia Cornellà Lluís
Gallardo, advocat de l’Associació
Catalana Contra la Contamina-
ció Acústica (ACCA). 

“HIPERSENSIBILITZATS”
Tot i que la problemàtica ve de
lluny, va ser arran de la pandèmia
i el confinament sever que la
sensibilitat pel soroll a les ciutats
va créixer. “La pandèmia ens ha
hipersensibilitzat amb el tema so-
roll”, explica Gallardo que, tan-
mateix, lamenta l’actitud de l’ad-
ministració, tant dels ajunta-
ments com de la justícia, que se-
gons considera “no estan prenent
mesures efectives” per abaixar els
decibels a les nostres ciutats. 

Preguntats sobre aquesta
qüestió, fonts de l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament asse-
guren a aquesta publicació que la
contaminació acústica “ha anat
baixant”  els últims anys i que des
del govern municipal han im-
pulsat accions per contribuir-hi.
En aquest sentit, destaquen que
la Guàrdia Urbana té un equip es-
pecialitzat en temes acústics

“molt potent” que ha fet minvar
un 80% les queixes derivades de
festes al carrer. A més, recorden
que la recollida de residus es fa de
dia i que cada cop hi ha més car-
rers pacificats. Pel que fa al tràn-
sit, reconeixen que “queda molt
per fer”, tot i que recorden que
han crescut els carrils bici i que
s’ha limitat la velocitat a les ciu-
tats a 30 quilòmetres per hora.

QUINS RISCOS COMPORTA?
Amb tot, la contaminació acús-
tica comporta riscos severs per
a la salut. De fet, està associada
a nombroses malalties. Segons
relaten des de l’ISGlobal, el so-
roll generat pels cotxes pot pro-
duir “alteracions de la son, ma-
lalties cardiovasculars i meta-
bòliques”, així com “efectes ad-
versos en néixer i deteriorament
cognitiu”, així com afectacions de
la salut mental que poden pro-
vocar ansietat i depressió.

Per a Gallardo, el problema és
que ens hem acostumat a viure
en un xivarri constant. “Pen-
sem que el soroll és símptoma de
progrés”, apunta l’advocat. I ob-
lidem que és sovint en el silenci
on s’amaga l’autèntic avenç.

El trànsit rodat és el principal focus de soroll. Foto: Línia Cornellà

Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ

Cornellà és la tercera ciutat 
més sorollosa de la metròpoli

» Vuit de cada 10 veïns estan exposats a un soroll nociu per a la salut
» La contaminació acústica perjudica la salut mental i cardiovascular
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uan vol, la història pot
ser irònica. Era l’any
2001 i l’Ajuntament
de Barcelona, governat
pel socialista Joan

Clos, va decidir instal·lar la pri-
mera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’e-
fectivitat de la mesura. Dissuadi-
ria els delinqüents i les persones
que cometien actes incívics?

El més curiós de tot plegat és
que aquesta primera càmera de
videovigilància es va instal·lar a
la plaça George Orwell, conegu-
da popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el lli-
bre 1984, novel·la de l’escriptor
britànic on es planteja un món
futur en el qual la societat està
controlada pel Gran Germà, un
Estat que vol saber-ho tot dels
seus ciutadans. O potser qui va
decidir instal·lar-hi la càmera
era un bromista, ves a saber. 

Mesos després, el veïnat del
barri Gòtic va demanar que el sis-
tema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més iro-
nies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considera-
da, juntament amb els entorns de
la plaça del MACBA i el carrer
d’En Robador, un dels tres punts
més conflictius del centre de la
ciutat. Havia servit d’alguna cosa
aquella càmera?

LA HIPERVIGILÀNCIA
Malgrat que les càmeres de vi-
deovigilància generen dubtes so-
bre la seva efectivitat, en els dar-
rers 20 anys el seu ús en l’àmbit
local s’ha disparat. I no només
això, sinó que avui els sistemes
tecnològics d’aquests artefactes
han millorat fins al punt de poder
identificar una persona amb poc
marge d’error.

En un estudi, el grup d’inves-
tigació sobre tecnologies Com-
paritech afirmava que a la de-
marcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xi-
fra queda lluny de la d’altres llocs
del món com la ciutat xinesa de
Taiyuan, que té 117 càmeres per
cada 1.000 habitants –la prime-
ra del planeta en videovigilàn-
cia–, Londres, que en té 73, In-
dore, a l’Índia, amb 65, o la Co-
munitat de Madrid, que en té 5.

Segons explica Carlos Díaz, de
l’Observatori de Drets Humans i
Empreses a la Mediterrània
(ODHE), l’argument per aug-
mentar la vigilància va arribar
amb els atemptats de l’11-S. “Es
va posar la seguretat per davant
de la llibertat, com s’ha fet en el
cas de la covid amb la salut”, afir-
ma per afegir que “s’està produ-
int una normalització de la inva-
sió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en de-
fensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’ha-
gi automatitzat siguin la segure-
tat i els drets socials”.

LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per po-
sar càmeres a l’àmbit públic. El ge-
ner passat, per exemple, l’empre-
sa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’auto-
busos –1.140 busos– un nou sis-
tema d’informació de videovigi-
lància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barce-
loní anunciava que instal·laria cà-
meres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispo-
sitius tèrmics per comptar quan-
ta gent visita el recinte.

Tot això per no parlar de les cà-
meres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Pas-
seig de Gràcia, que incorporen in-
tel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aques-
ta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Se-
cur’Cities per combatre el terro-
risme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de con-
trol de la ciutadania, com per ex-
emple la tecnologia de recompte de
persones. A més, generen dubtes en
altres punts. Els documents dels
contractes especifiquen que les
càmeres han d’analitzar amb “mo-
tor de videoanàlisi avançat” situa-
cions de “loitering”. Aquesta pa-
raula anglesa es tradueix com a “va-
gabundeig” o romandre a l’espai
públic sense cap propòsit aparent.

A totes aquestes càmeres cal
sumar-hi les que s’han disposat a

la ciutat per detectar els vehicles
que incompleixen la normativa de
la Zona de Baixes Emissions
(ZBE). El març passat el consistori
va fer públic que havia encarregat
la compra de 42 càmeres més per
millorar el sistema de detecció de
matrícules dels cotxes infractors. 

VIGILÀNCIA A LA METRÒPOLI
Les solucions de control tecnolò-
gic també s’han estès a altres ciu-
tats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac

Una càmera a l'encreuament del carrer Mallorca i el Passeig de Gràcia, a Barcelona. Enguany, l'Ajuntament ha posat 17 noves càmeres al passeig. Foto: Línia

El nombre de càmeres de videovigilància ha crescut exponencialment 
a la regió metropolitana en els darrers 20 anys. Des de les entitats socials 

i d’investigació es denuncia la manca de transparència d’uns sistemes que s’han
sofisticat i que permeten fer reconeixement facial o vigilar el “vagabundeig”. 

Tecnologies de
vigilància km0

Q
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n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tankCar-
negie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aques-
ta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un siste-
ma de càmeres de reconeixement fa-
cial a les fronteres de Ceuta i Melilla.
En declaracions als diaris locals de
Melilla, les companyies van explicar
que aquesta tecnologia permet crear
“llistes negres” de persones que cre-

uen del Marroc a l’Estat espanyol i no
tornen al seu país d’origen. 

Tot això passa en un marc en què
Europa, a través del seu Reglament
general de protecció de dades de la
Unió Europea (RPGD), deixa molt clar
que aquest tipus de vigilància és il·le-
gal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’apli-
car tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territo-
ri. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin ve-
nir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, de-
nuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede. 

En aquest sentit, les persones ra-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalità-
ries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massac-
husetts demostra que el reconeixe-
ment facial identifica de manera er-
rònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnolo-
gia en l’àmbit policial, ja que es po-
dria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com de-
nuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

“qui dissenya els algoritmes són ho-
mes blancs de classe mitjana o mit-
jana alta”. 

Certament, aquesta situació en-
cara no ha arribat a l’àmbit local,
però ja es comença a intuir. No són
poques les policies a casa nostra –fins
i tot locals–que es plantegen fer ser-
vir sistemes de predicció delinqüen-
cial, és a dir, tecnologies que determi-
nen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està de-
mostrat que els algoritmes de “poli-
cia predictiva” tenen un “biaix de
confirmació” que dona com a resultat
que “la policia faci més arrestos dels
necessaris” en barris on sovint hi ha
més població migrada i no blanca. 

El biaix racista

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent ca-
paces de llegir matrícules o de de-
tectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és enca-
ra més sensible, perquè en la do-
cumentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·li-
gent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capa-
ces de fer “recompte de persones,
detecció facial” i alertar si hi ha
“objectes abandonats”.

Per què un municipi com la
Roca vol comptar la població? “No
podem afirmar de manera con-
tundent que amb aquests sistemes
de control hi hagi una millora,
com tampoc sabem si les càmeres
de la ZBE han ajudat a reduir la
contaminació”, considera Mem-
brives. Per a ella, les administra-
cions adopten la tecnologia acrí-
ticament, en part per “desres-
ponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fà-
cil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.

Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, se-
gons denuncien tant ella com
Díaz, la transparència és nul·la.
“Després de recol·lectar les dades,
no sabem on s’emmagatzemen,

com s’analitzen ni qui les domina”,
diu el de l’ODHE. És aquí on rau
un dels principals problemes, ja
que sense transparència no po-
dem saber què fan les institucions
amb les imatges que obtenen.
Reconeixement facial? Saben qui
i quan camina pel carrer?

En la mateixa línia s’expressen
des de DonesTech quan diuen que
la ciutadania no té control sobre les
seves dades. “Les dades són per-
sonals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.

NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evi-
dents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vi-
gilància a la metròpoli. A finals d’a-
bril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’afo-
rament de les platges amb tecno-
logia dron. El consistori assegu-
rava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot po-
dria exportar-se a altres esdeve-
niments a l’aire lliure.

També s’usen drons en l’àm-
bit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’e-
mergències i per controlar mani-
festacions”, explica Díaz. De fet, el
cos en va fer servir durant les ma-

Les càmeres que
l’Ajuntament de
Barcelona ha col·locat
al Passeig de Gràcia
tenen sistemes de
reconeixement facial 
i de recompte 
de la població

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra ban-
da, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’arte-
factes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran po-
tència fabricats i provats a la Xina.

TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecno-
lògic cal preguntar-se a quins ris-
cos ens exposem com a societat.

Els impactes de la securització
són més evidents del que ens po-
dríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investi-
gadors de la Universitat de Twen-
te, als Països Baixos, el compor-
tament dels individus canvia si sa-
ben que al seu entorn hi ha cà-
meres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva auto-
estima minva i tenen menys con-
fiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.

Quan s’ha preguntat a l’Ajun-
tament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sem-
pre ha respost que no ho faria.
Malauradament, des de l’ODHE,
Lafede i DonesTech afirmen que
això no es pot saber perquè mai
s’ha accedit al softwared’emma-
gatzematge. Tanmateix, les ad-
ministracions, com ja hem vist, es-

tan comprant tecnologia puntera
que sovint s’ha provat prèviament
en contextos on es vulneren els
drets humans. Si bé diuen que no
la faran servir per fer reconeixe-
ment facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un fu-
tur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgu-
és utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i de-
portar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “para-
noica, però la distopia és més a
prop del que ens pensem”.

Finalment, tal com expliquen
des de DonesTech, la manca de
transparència fa que tampoc sapi-
guem quines mesures de seguretat
protegeixen les dades que recullen
les administracions. “Hi ha gent que
guanya molts diners revenent la
nostra informació”, asseguren. Es
tracta dels data brokers, persones
que es dediquen a fer un perfil de
cadascú de nosaltres amb infor-
mació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més co-
neixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Policies locals de la
regió metropolitana
com les de Sabadell o
Parets utilitzen drons
amb càmeres i sistemes
de so de gran potència
que s’han fabricat 
i provat a la Xina

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,

tenen dificultats per identificar persones negres
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SOSTENIBILITAT4La crisi de la
premsa escrita i el descens de lec-
tors en paper ha tingut un efec-
te demolidor en els quioscos. En
els últims anys han anat caient
com mosques, i ara és normal
veure postals metropolitanes
amb desenes d’aquests punts
amb la persiana abaixada. A
Cornellà, tanmateix, han trobat
una manera de reaprofitar al-
guns d’aquests mòduls. 

Tot va començar el 2019,
quan l’Ajuntament va posar en
marxa un programa de dina-
mització d’alguns dels quioscos
de premsa que fa anys que estan
tancats. “El nostre plantejament
era la reutilització amb cons-
ciència social i amb l’objectiu de
fer xarxa comunitària”, explica a
Línia Cornellà Emilia Briones,
primera tinenta d’alcaldia. 

D’aquesta manera, es van
reobrir dos quioscos antics per
ubicar-hi un taller de reparació
i reutilització d’objectes de se-
gona mà, la Re-Parada, al carrer
Catalans, i un altre situat al car-
rer de l’Avet, que va allotjar-hi
una ludoteca per a la canalla. A
més, l’any passat es va estrenar
una segona Re-Parada, en aquest
cas davant del Castell. 

Ara, l’Ajuntament ha habili-
tat un altre quiosc de la rambla

d’Anselm Clavé per reconver-
tir-lo en un punt d’informació i
de dinamització orientat a l’es-
port, el Mou-te al punt. “Aquest
quiosc té una molt bona ubica-
ció”, afirma Briones, fet que per-
met, segons destaca la regidora,
“gaudir i aprofitar el carrer”. 

En aquest sentit, aquest
quiosc obre cada diumenge al
matí per convertir-se en un
punt per fer esport o facilitar in-
formació per adoptar una vida
sana i activa. Està obert des de
principis del maig, ja que per
culpa de la pandèmia no es va
poder obrir abans. Sigui com si-
gui, des del consistori assenya-

len que la ciutadania està res-
ponent bé a la iniciativa, ja que
a més d’informació, el quiosc ac-
tua com un punt de dinamitza-
ció, a través d’activitats com
ara classes magistrals de zum-
ba, entre altres. 

UN 50% MENYS DE QUIOSCOS
Amb tot, una segona vida per a
uns racons de les ciutats que es-
tan desapareixent a marxes for-
çades. I és que segons dades de
l’Associació Professional de Ve-
nedors de Premsa de Barcelona
i Província, en l’última dècada
han tancat gairebé la meitat dels
quioscos que hi havia. 

El quiosc de la rambla dedicat a l’activitat esportiva. Foto: Ajuntament

Ludoteca, gimnàs o taller: 
la segona vida dels quioscos

GUARDONS4El Centre d’Em-
preses Procornellà i l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
organitzen de manera conjunta
la primera edició dels Premis
Metropolitans a les Millors Ini-
ciatives Empresarials. 

L’objectiu d’aquests guar-
dons és reconèixer els projectes
empresarials més destacats en
l’àmbit de la tecnologia i la in-
novació econòmica i social, els
quals poden ajudar a enfortir el
teixit econòmic metropolità. 

La convocatòria dels premis
està adreçada a persones o em-
preses en actiu que hagin iniciat
la seva activitat entre l’1 de gener
del 2017 i el 31 de desembre del
2021 i que tinguin el seu domi-
cili fiscal en qualsevol municipi
de l’àrea metropolitana. Es po-
den inscriure fins al 31 de maig
al web premismetropolitans.cat,
i opten a tres categories amb
6.000 euros per als guanyadors.

Entre les categories hi ha el
premi a la millor iniciativa em-
presarial amb participació ma-
joritària de dones en el capital so-
cial, la millor iniciativa empre-
sarial en l’àmbit de la indústria -
vinculada a la transformació di-
gital i tecnologies emergents- i a
la millor iniciativa empresarial en
l’àmbit del comerç i el turisme.

Els primers premis
metropolitans 
a la innovació

El Cornellà Creació
debat sobre la crisi
climàtica

CONFERÈNCIA4La 12a tempo-
rada del Cornellà Creació Fòrum
va arrencar amb un debat d’ac-
tualitat com és la crisi climàtica.
Els dos ponents van ser els di-
vulgadors Manuel Toharia i Ja-
vier Cacho, que a principis del
maig van fer entendre els pre-
sents totes les arestes de l’escal-
fament global.

La principal conclusió de To-
haria i Cacho és que encara no és
massa tard per revertir els efec-
tes del canvi climàtic. “L’apoca-
lipsi no és tan a prop com diuen,
però viurem cada vegada pitjor
si no actuem ja, sent més soste-
nibles”, va expressar Toharia,
que va posar de manifest que el
nostre actual ritme de vida “té un
cost sobre el medi ambient”.
“Aquestes conseqüències ens
han de preocupar”, va afegir.

Foto: CCF
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Fontsanta-Fatjó i Riera obren
el calendari de Festes Majors

TRADICIÓ4La ciutat, i en con-
cret els barris, tornen a bullir
d’activitats amb les festes ma-
jors. Després de dos anys de
pandèmia, els cornellanencs te-
nen ganes de sortir al carrer a
gaudir del bon temps i de la vida
comunitària En aquest sentit, a
principis de maig van tenir lloc
les festes de Fontsanta-Fatjó,
amb un programa farcit d’acti-
vitats per a tothom. 

S’hi van instal·lar atraccions
per a la canalla, tallers i es van
organitzar les tradicionals acti-
vitats esportives. 

Qui també ha estat darrera-
ment de festa ha estat el barri de
Riera, que del 13 al 15 de maig va
sortir al carrer a recuperar la
normalitat. El bon temps va
acompanyar per celebrar una
festa major amb esports, boti-
farrada, ludoteca i cercavila.

Clara López i Paula Rodríguez
són la nova Veu de Cornellà

MÚSICA4L’Auditori va ser l’es-
cenari el 15 de maig de la gran fi-
nal del concurs per a solistes de
La Veu de Cornellà, que orga-
nitza l’Ajuntament. Finalment,
les guanyadores del certamen
van ser Paula Rodríguez -en la
categoria d’adults- i Clara López
-en categoria de joves-, que es
van emportar un premi de 500
euros cadascuna.

Pel que fa als podis de les
dues categories, Ángela Prieto i
Emma García van ser segona i
tercera en la de joves, mentre que
Ana Deyes i Jordi Flores -que es
va emportar el guardó especial
com a preferit del públic-, van
completar el podi en la d’adults.

En aquesta edició del certa-
men van participar un total de
14 solistes -set a cada categoria-
, que van superar les fases de se-
lecció entre el mig centenar de
candidats que es van presentar
al concurs. 

UN JURAT ESPECIAL
Per la seva banda, el jurat va es-
tar format per experts musicals
de la ciutat, com ara el cantant
Levi Díaz –guanyador del con-
curs el 2019–, María del Mar
Humanes –cantant d’òpera–,
Enric Gavaldà –productor mu-
sical– i Ariadna Tortosa –ex-
concursant d’Operación Triun-
fo formada a la ciutat–.

ARTS ESCÈNIQUES4L’Auditori
ja ha anunciat la seva tempora-
da de tardor, la qual inclou figu-
res capdavanteres de l’escena
teatral, musical i de l’humor.
Entre ells, els actors José Sa-
cristán i Blanca Portillo, la qual
va rebre el Goya a la millor actriu
per la seva gran interpretació a la
pel·lícula Maixabel. Portillo tre-
pitjarà l’escenari de l’Auditori
el 18 de novembre amb l’obra de
teatre Silencio, una proposta de
Juan Mayorga, que és un dels
grans noms del teatre. Sacristán,
per la seva banda, actuarà a Cor-
nellà el 9 d’octubre amb l’obra
Señora de rojo sobre fondo gris,
una de les obres més conegudes
de l’escriptor Miguel Delibes. 

Tanmateix, la temporada de
tardor de l’Auditori ja haurà co-
mençat abans, amb la posada en
escena de Master Xof, amb Joan
Pera, el 25 de setembre. El se-
guiran Rosa Andreu i Mercè Co-
mes, que amb Vida de peix...
sense espines! ens faran riure
amb una comèdia basada en
converses entre dues dones. 

Més endavant, l’1 de desem-
bre en concret, l’Auditori acolli-
rà l’estrena de l’obra guanyado-
ra del Concurs de Teatre Ama-
teur, que se celebra anualment a
la ciutat i que forma part del Ci-

cle Emergents que impulsa el
mateix Auditori per donar visi-
bilitat als joves talents. 

ELS CONCERTS I LA MÚSICA
La mateixa temporada de tardor
de l’Auditori també comptarà
amb altres noms de luxe. Coti
obrirà el programa de concerts l’1
d’octubre, mentre que el dia 21
del mateix mes els alumnes de
l’aula de saxofons del Centre
Superior de Música Liceu puja-
ran a mostrar les seves habilitats
a l’escenari de l’Auditori. 

L’endemà, el periodista i pre-

sentador Manuel Fuentes en-
carnarà el seu estimat Bruce
Springsteen a Mi vida con Bru-
ce. Ja al novembre, dues dones
importants de l’escena musical
espanyola, Nena Daconte i Ana
Guerra, interpretaran els seus èx-
its a l’Auditori, en concret els dies
12 i 26 d’aquell mes. 

Per acabar, els musicals no
faltaran a la seva cita. De fet, el
25 de novembre l’Auditori aco-
llirà Barabana, de l’SDS Com-
pany, una obra fresca i alegre
amb balls, música i històries de
joventut.  

Blanca Portillo i Icíar Bollaín en el rodatge de ‘Maixabel’. Foto: ACN

José Sacristán i Blanca Portillo
aterreran a la tardor a l’Auditori

Ciutat
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Lefties obre una nova botiga
al centre comercial Splau

OBERTURA4El centre comer-
cial Splau va inaugurar el passat
12 de maig una nova botiga de
la marca de roba Lefties. L’es-
tabliment té 1.200 metres qua-
drats i, segons els impulsors,
compta amb una imatge “nova
i actualitzada” de la marca, en
un espai diafan i dinàmic. 

Aquesta nova manera d’en-
tendre una botiga, l’E-White
Concept, aporta un nou ús in-
dividualitzat de les volume-
tries. És a dir, que cada secció
de l’establiment té el seu propi

i únic disseny, pel que fa a aca-
bats i materials, el que aporta
una personalitat fàcilment
identificable.

A més, la nova botiga ofereix
propostes de moda per a totes
les edats i de tots els estils, des
de roba urbana, passant per es-
port, banyadors i accessoris,
fins a conjunts per a quedar-se
a casa i calçat, entre altres. 

Amb aquesta obertura, la
marca Lefties suma 84 establi-
ments a tota Espanya, 14 dels
quals són a Catalunya. 

COMARCA4Ja està en marxa
una nova edició de la Ruta del
Tram, una iniciativa que pretén
fer valdre els atractius culturals
i patrimonials de la comarca. La
nova edició va ser presentada el
dia 5 de maig i compta amb la
participació dels ajuntaments
de Cornellà, Esplugues, Sant
Just Desvern, Sant Joan Despí,
Esplugues i Sant Feliu, a més del
Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, el Consell Comarcal i
Tramvia de Barcelona.

A través d’aquesta ruta es vol
fomentar el turisme sostenible i
de quilòmetre zero a través del
transport públic. Però, a banda,
aquesta ruta és un incentiu per
descobrir la gastronomia local.
D’aquesta manera, els bars i
restaurants de la comarca es
reivindiquen per atraure clients
de Barcelona que no acostumin
a visitar el Baix Llobregat.

En aquest sentit, destaquen
tota una sèrie de recomanacions
i de propostes dels restauradors
elaborades amb productes de
proximitat del Parc Agrari.

En aquesta línia, la Ruta del
Tram ofereix descomptes per
visitar els principals atractius de
Cornellà, tant els patrimonials
com els gastronòmics. Així, els
turistes poden descobrir racons
com el Museu de les Matemàti-
ques i el Palau Mercader, o bé el
Museu de les Aigües, a més de
l’obra de Josep Maria Jujol a

Sant Joan Despí, l’antiga fàbri-
ca de la Rajoleta a Esplugues o
el Walden 7, emblema de Sant
Just Desvern.

Per gaudir dels descomptes,
cal accedir al web de la campa-
nya –www.rutadeltram.cat- i
mostrar-la als establiments per-
què apliquin el descompte di-
rectament.

El Palau Mercader és un dels grans atractius de la ciutat. Foto: Arxiu

Descomptes a l’hostaleria amb
el retorn de la Ruta del Tram

La nova botiga de l’Splau té 1.200 metres quadrats. Foto: Lefties

Centre |Tapa solidària contra el càncer
La plaça Lluís Companys serà l’escenari el pròxim diumenge 29 de maig d’un
esdeveniment benèfic, la Tapa Solidària, que recaptarà fons per a l’Associació

Espanyola contra el Càncer (AECC). Organitzen Fusió i París by Anna.
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Esports Futbol | La Fundació UE Cornellà ascendeix a Nacional 
El primer equip femení de la Fundació UE Cornellà jugarà a Nacional 

la pròxima temporada. El grup dirigit per Jose González va aconseguir l’ascens 
el passat 22 de maig després de superar a domicili el CF Palautordera per 1-4. 

"La Marina és aquell raconet
on anar sempre que la motxi-
lla de les pors et pesi més del
compte. Saps que quan acabis
de parlar amb ella els teus
pensaments hauran canviat
de perspectiva", descriu, emo-
cionada, Alba Barneda, juga-
dora del Basket Almeda, de
Lliga Femenina 2. La retrata-
da és Marina Aviñoa (Barce-
lona, 2004), la base-escorta
que ha anunciat que deixa el
club després de nou anys.

Aviñoa és especial. Mai li he
preguntat als seus pares, l'Iña-
ki Aviñoa i la Clara Canals, per
què li van posar Marina, que
significa "nascuda al mar" o
"aquella que procedeix del
mar". La Marina és una onada,
un volcà en erupció. Té tanta
energia que a vegades sembla
que no respiri i, és clar, acaba
quedant-se sense alè. És tot
cor. Pura emoció.

"Hi ha moments en què li
demano que es calmi una mica...
Té una embranzida increïble i és
una mica despistada i no prou
organitzada. La Marina arrasa",
intervé la Clara Canals, la seva
mare. "És una bomba, i això
aporta aspectes positius i tam-
bé, a vegades, algun que no ho
sigui tant. Segur que amb el
temps  serà capaç de gestionar
molt millor la seva energia",
enraona Paula Gili, amb qui va
coincidir al Basket Almeda.

A poc a poc, s'ha convertit
en una icona dels valors i de la

filosofia del club. "És el perfil de
jugadora que busca l'entitat,
compromesa, pròxima a les
petites, agraïda i que aprofita
els contextos de formació i ren-
diment que rep", aporta Fer-
nando Gordo, el seu entrenador
els últims dos anys al primer
equip. Aviñoa només es permet
somiar des de la intensitat i la
passió constants. S'hi deixarà
l'ànima per disputar l'Euro-
peu sots 18, que se celebrarà del
6 al 14 d'agost a Heraklion
(Grècia). De moment, va ser
una de les 17 jugadores convo-
cades pel seleccionador Bernat
Canut, extècnic de l'AE Sedis
Bàsquet (Cadí la Seu), per a la
concentració a Azuqueca de
Henares (Guadalajara).

El que més admira d'ella
com a jugadora la seva ex-
companya Alba Barneda és "la
capacitat que té de transmetre
l'alegria i el somriure". La veu
molt intel·ligent emocional-
ment: "Sap filtrar molt bé les
emocions cap a la resta i re-
dueix les males vibracions".
"Els errors no la condicionen
en les accions successives. Pos-
siblement, porta la processó
per dins o en algun moment se
sent malament, però mai ho
transmet a l'equip. Té una for-
talesa mental privilegiada", as-
segura Gordo. 

UN LIDERATGE INNAT
La base-escorta desprèn un
lideratge innat, gens forçat, i

una empatia que la fa ser pre-
sent en els moments adequats.
La definició que va fer a Cro-
nómetro de Récords sobre
com veu el bàsquet ho diu tot
de la Marina jugadora i, so-
bretot, de la Marina persona:
"El bàsquet és ajudar la teva
companya a aixecar-se i que
ella també faci el mateix amb
mi. Mola molt!".

"Durant la meva greu lesió
em va donar molt de suport
amb la seva vitalitat i pregun-
tant-me sempre com estava. La
vaig sentir a prop i el seu alè
m'ajudava a confiar en el futur,
en una recuperació que no es-
tava molt clara", li agraeix Gili.
Expressiva i sensible, Aviñoa
posa cares perquè viu i sent al lí-

mit. Retratar-la durant un par-
tit és un regal per a l'objectiu.

"És una líder positiva sen-
se ego que no et restarà quan
les coses vagin malament ni se
centrarà en les seves estadís-
tiques. Passi el que passi, mai
abandona l'equip. La Marina és
intel·ligència i bàsquet, i prio-
ritza sempre el grup", la des-
criu Guillem Aviñoa, el seu
germà gran i aler del JAC
Sants. La mitjana dels ger-
mans Aviñoa Canals és la Jú-
lia, fins ara companya seva al
Basket Almeda.

“UNA PETITA GRAN”
"Malgrat ser la petita, mai s'ha
vist com a tal. La Marina sem-
pre ha estat una petita gran.
No és gens dependent i té les
idees molt clares i el cap molt
ben posat", exposa la seva
mare. Gordo té molt present la
reacció d'Aviñoa el dia que es
van conèixer, al primer en-
trenament: "Em va donar la
benvinguda i em va parlar
amb una naturalitat... Era una
júnior de primer any que sabia
que estaria al primer equip...
No tenia referències meves,
de qui seria el seu nou tècnic,
i em va sorprendre com va
gestionar la situació".

Després del seu últim par-
tit al Pavelló Almeda amb el
primer equip i contra el GEiEG
Bàsquet de la seva amiga Pau-
la Gili, Aviñoa va observar tots
els racons del pavelló. Va ab-
raçar-se a les persones que
l'han ajudat durant aquest
temps. Volia recordar aquells
minuts, aquelles emocions per
sempre. Ella és emoció.

Toni Delgado
CORNELLÀ

MarinaAviñoa és emoció
» La base-escorta s’acomiada del Basket Almeda després de 9 anys i sent una icona del club 
» El seu germà i la seva mare, el seu extècnic i dues de les seves excompanyes retraten Aviñoa

Marina Aviñoa, després del seu últim partit al Pavelló Almeda amb el primer equip. Foto: Toni Delgado
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A la Paula i a en Pere les coses mai no els
han sortit com esperaven. Una nit freda
de febrer, es coneixen en un descampat
per fer un intercanvi de substàncies i allà,
enmig d’aquell negoci, tenen una visió,
una epifania: muntaran una empresa
junts. Una empresa per organitzar festes
personalitzades. Festes temàtiques.

Al Centre de les Arts Lliures (BCN).

Teatre

Les bones intencions
Marc Artigau

El director d’orquestra Marc Timón ha fet
un gir a la seva carrera i ha publicat el seu
primer àlbum de pop, Amalia (Segell Mi-
croscopi). El disc inclou un total de set-
ze cançons en quatre idiomes diferents:
català, castellà, anglès i francès. Timón
parla de les coses senzilles de la vida quo-
tidiana, i de com aquestes poden ser al-
hora motiu d’eufòria.

Música

L’Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare
i s’adona que no sap del tot com ser-ho.
Quan la seva parella marxa unes set-
manes per feina, decideix tornar a casa
dels seus pares, a un poble de la costa
basca, i així compartir la responsabilitat
de tenir cura del nadó. El que no sap l’A-
maia és que, encara que ara sigui mare,
no deixarà de ser filla.

Pelis i sèries

Cinco lobitos
Alauda Ruiz de Azúa

Amalia
Marc Timón

Maternasis
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’expo-

sició ‘Maternasis’, que pren el nom d’un llibre de l’artista
Núria Pompeia editat l’any 1967. És el primer pas de la in-

corporació d’artistes femenines a la col·lecció d’art de
postguerra i segona avantguarda, una voluntat clara del

museu. Així, ‘Maternasis’ inclou obres de creadores sorpre-
nents i molt sovint oblidades, com Mari Chordà, Roser Bru,
Parvine Curie o la mateixa Núria Pompeia. Entre les seves

creacions destaquen les que tracten qüestions de les
quals les dones han estat tradicionalment desposseïdes.

B R U C E  S P R I N G S T E E NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans estrelles del rock 
Té una trajectòria de gairebé 60 anys i 20 Grammy

Famosos

Decidir obrir la seva gira europea a Barcelona
La capital catalana serà l’única ciutat de l’Estat que visitarà

Emoció
Ha donat una alegria als seus fans catalans (que són molts)

La fitxa

No t’ho perdis

“Quina mena de mare abandona el seu
fill?”. Arran d’una inquietud personal, ga-
irebé una obsessió, per les mares aban-
donadores, l’autora s’acosta a aquest fe-
nomen barrejant reflexions pròpies i
relats biogràfics de dones reals i de fic-
ció amb maternitats turbulentes: Ingrid
Bergman, Mercè Rodoreda, Maria Mon-
tessori, Gala Dalí, Anna Karenina...

Llibres

Las abandonadoras
Begoña Gómez Urzaiz

|Outward
Un joc de rol, supervivència i acció ambientat a la regió d’Aurai, en un
complex món de fantasia. Disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S. 
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QUÈ HA FET?

Tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen
(Nova Jersey, 1949) ha fet feliços els seus

fans catalans anunciant que actuarà a l’Es-
tadi Olímpic el 28 d’abril de 2023. El con-
cert a la capital catalana serà el primer de
la seva gira europea i l’únic que farà a l’Es-
tat espanyol (el ‘Boss’ sap com fer-nos sen-
tir especials). Les entrades d’aquesta ac-
tuació, que promet ser memorable, sorti-
ran a la venda el pròxim 8 de juny. L’últim
concert que va fer Springsteen a Barcelo-
na va ser al Camp Nou el maig de 2016, fa
sis anys, i de fet, des del febrer de 2017 no
ha tornat a actuar en directe amb la seva
banda a cap escenari. Per això la gira de
l’any que ve serà molt especial, malgrat
que el cantant ja tindrà 73 anys. I és que

els vells rockers no moren mai.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HO NECESSITES?

Comprar roba de segona mà és l’alternativa perfecta per
renovar l’armari: combina sostenibilitat i preus econòmics

DONACIONS

SEGONA MÀ

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

i MEDI AMBIENT

La indústria de la moda és la segona més contaminant del
món, segons va alertar la Conferència de l’ONU sobre Co-
merç i Desenvolupament el 2019. Per entendre com conta-

mina aquest sector, l’ONU explica que, per exemple, per confec-
cionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua, la
quantitat que beu una persona en set anys.

Davant d’això, què podem fer com a consumidors? Doncs
més del que ens pensem. En primer lloc, és important que
abans de comprar qualsevol peça de roba nova ens preguntem
si realment la necessitem o si en podem prescindir. 

Després, a l’hora de comprar, hem de ser conscients de qui-
nes opcions tenim. Pel preu, potser volem recórrer al fast fashion
i passejar-nos per totes les botigues d’Inditex o fer una gran co-
manda a Shein. Per ètica, voldríem comprar roba sostenible.
Afortunadament, hi ha una alternativa on preu i ètica van de bra-
cet: la roba de segona mà. D’altra banda, quan tenim roba en
bon estat que ja no ens posem, tenim dues vies per fer les coses
bé: fer donacions o tirar d’imaginació (uns pantalons llargs es
poden convertir en uns de curts, o fins i tot en una bossa!).

La roba pot tenir moltes vides

Abans de comprar qualsevol peça de roba nova,
pregunta’t si realment la necessites o si en pots prescindir

Les claus

Si tens roba en bon estat que ja no fas servir per la raó 
que sigui, no la llencis a les escombraries: dona-la

Deixa volar la imaginació i dona una segona vida a la roba: per
exemple, uns pantalons llargs es poden convertir en uns de curts
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IMAGINACIÓ
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