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Els 65 anys són molt més que
una edat. Fins fa poc era el
moment en què la majoria de la
població espanyola podia jubi-
lar-se. Després d’una vida tre-
ballada, era l’instant en què ja
no era necessari tornar-se a
llevar d’hora.

Semblaria un bon moment
per celebrar, però segons dades
de l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), a partir dels 65
anys es produeixen el 32% dels
suïcidis a casa nostra. Dit d’una
altra manera, tres de cada 10 su-
ïcidis a l’Estat són de persones
majors de 65 anys.

Aquesta dada queda petita si
explorem el desconegut món
dels suïcidis en la gent gran. Tal
com indica l’INE, el suïcidi és la
primera causa de mort no natu-
ral entre les persones que tenen
entre 15 i 35 anys, però també ho
és en les que superen els 79
anys. De fet, a Catalunya una de
cada cinc morts en persones
d’entre 80 i 84 anys i una de cada
quatre en persones d’entre 90 i
94 anys són per suïcidi.

SILENCI
“Quan se suïcida una persona de
95 anys, molta gent pensa que
no passa res perquè era el que ja
li tocava”, diu Albert Quiles. El
director de la Fundació Amics de
la Gent Gran lamenta el silenci
que hi ha respecte del suïcidi en
edats avançades. Si, per una
banda, tendim a minimitzar
aquesta realitat, la postura més
freqüent és obviar-la.

El mateix Quiles afirma que
a la seva associació hi ha moltes
persones grans que comenten les
seves ideacions suïcides, i fins i
tot casos de persones que acaben

llevant-se la vida. Alhora, Cecília
Borràs, presidenta i fundadora de
Después del Suicidio – Asocia-
ción de Supervivientes, també
veu aquesta manca de reconei-
xement dels suïcidis en gent
gran. “La mort per suïcidi d’una
persona gran és menys impac-
tant per a la gent que la pèrdua
d’algú més jove, sobretot d’ado-
lescents i d’adults joves”, diu en
un article a la revista Salut Men-
tal 360. “Per aquest motiu, el su-
ïcidi en la població d’edat avan-
çada és un fenomen que sovint
s’ignora o es desatén i que atrau
menys atenció”, afegeix.

A més, per a Borràs, amb fre-
qüència s’obvien els senyals que
indiquen que una persona gran
potser voldria suïcidar-se. Es
refereix a l’estat d’ànim cons-
tantment trist o ansiós, al sen-

timent de buidor durant la ma-
jor part del temps, a la pèrdua
d’interès en els passatemps i
les activitats, al pessimisme o a
la falta d’esperança, al senti-
ment de culpa, a la manca d’au-
toestima, a la pèrdua d’energia
o als problemes de son.

L’EDAT QUE HO CANVIA TOT
Per què a partir dels 65 anys
augmenten els suïcidis? Estem
davant d’una etapa de canvis i
a partir de la qual viure és més
complex. També és aleshores
quan es poden produir situa-
cions de solitud no desitjada
que desemboquen en depressió
o ansietat. “Comencen les ma-
lalties terminals, el dolor cons-
tant i les pèrdues de persones
estimades com parelles, fills o
germans”, afirma Quiles. Si

aquesta pèrdua a la qual fa re-
ferència el director d’Amics de
la Gent Gran és la d’un fill o una
filla, el risc de suïcidi és major.
“Hi ha gent gran que perd el seu
propòsit de vida i es pregunta
per què s’ha de viure si el seu fill
ha mort”, explica.

Més enllà d’això, els matei-
xos canvis que experimenta el
cos en forma de malaltia també
tenen impacte en les ideacions
suïcides. “Si una persona, per ex-
emple, perd la vista o té dolor
constant, pot arribar a plantejar-
se treure’s la vida”, diu Quiles.

Amb tot, darrere de totes
aquestes situacions hi ha un
clar denominador comú: la
manca d’una xarxa de suport.
És, doncs, la solitud la que con-
dueix la gent gran a pensar a
acabar amb els seus dies.

DEIXAR-SE ANAR
Tot i que no es tracta del que
anomenaríem suïcidi, també
hi ha persones que a mesura
que es van fent grans deixen de
preocupar-se pel seu cos. “Men-
gen menys o potser no es pre-
nen les medicines que els per-
toquen”, explica el director d’A-
mics de la Gent Gran.

És el que ha passat, d’algu-
na manera, durant la pandèmia
del coronavirus amb moltes
persones d’edat avançada que
han hagut d’estar soles molt de
temps sense voler-ho. També
està passant ara, segons Quiles,
des que va començar la guerra
d’Ucraïna. “Hi ha persones
grans que han rememorat un
passat fosc que van viure i això
ha fet que la seva existència
perdés sentit”, sentencia.

Entre el tabú i la indiferència
» El suïcidi entre la gent gran és una problemàtica social que queda oculta i molts cops desatesa
» Tres de cada 10 suïcidis que hi ha a l’Estat els cometen persones que són majors de 65 anys

La soledat no desitjada és un dels motius que poden portar al suïcidi en la gent gran. Foto: Arxiu

Albert Alexandre
CORNELLÀ
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La lupa

Estem vivint uns moments greus d’incertesa
als diferents municipis que formen l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, que es tradueixen
en una important crisi social, econòmica i de

valors. A tot això cal sumar-hi una evident crisi de con-
fiança en la política, que afecta l’arrel del nostre sis-
tema democràtic, amb uns governants que amb el pas
del temps s’han convertit en una elit allunyada de la
ciutadania, que atén els seus propis interessos per da-
munt de la defensa de l’interès general de tots els ciu-
tadans. La situació política d’aquests municipis, su-
mada al desprestigi general de la política, amb múl-
tiples casos de corrupció i la seva impunitat, ens con-
dueix a una percepció de la política sense esperances,
sense il·lusió i sense propostes creïbles.

Analitzant la situació política de molts municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona, i agafant com
a punt de referència la instauració de la democràcia
municipal amb la celebració de les primeres eleccions
municipals democràtiques l’any 1979, podem obser-
var que molts d’ells, després de més de quaranta anys,
no han tingut una veritable alternança en la forma-
ció dels seus governs municipals. Aquest és un fet im-
portant. Tot i valorar que són el resultat d’unes elec-
cions i, per tant, tenen tota la legitimitat, és també evi-
dent que la falta d’alternança perjudica el propi sis-
tema democràtic. La reiteració de governs municipals
amb el mateix color polític fa que aquests pateixin un
desgast evident dels seus projectes i models de ciu-
tat. Les necessitats existents a finals dels anys setan-
ta i durant la dècada dels vuitanta no són les matei-

xes que les que tenen actualment els ciutadans i, per
tant, aquests projectes tenen greus problemes d’ac-
tualització. Un altre dels problemes de la manca d’al-
ternança política als ajuntaments és l’allunyament pro-
gressiu i la distància cada cop més gran entre els go-
vernants i la pròpia ciutadania, fet que provoca una
actitud passiva entre els ciutadans i que unes eleccions
com les municipals, que són l’administració més pro-
pera que tenim, cada cop passin més desapercebudes
entre els mateixos votants, amb un augment pro-
gressiu del col·lectiu dels abstencionistes.

Per això cal iniciar un nou cicle polític a nivell mu-
nicipal, especialment als municipis de l’àrea metro-
politana de Barcelona. Un nou cicle basat en la
transversalitat i en el municipalisme. Un nou cicle que
porti també nous lideratges polítics i que doni l’o-
portunitat als ciutadans de poder veure altres projectes
i altres models de ciutat diferents d’aquells que ja fa
massa anys que governen aquestes ciutats.

És indispensable la necessitat d’una regeneració
democràtica basada en una política de proximitat i de
cerca d’acords i consensos entre tots els actors polí-
tics, socials, econòmics i culturals dels nostres mu-
nicipis. Una política basada en la confiança i la voluntat
de voler avançar tots junts, i no uns contra els altres.

Hem de tenir en compte la voluntat de la ciutada-
nia de ser part activa en les decisions que prengui qual-
sevol govern municipal a través de nous mecanismes
de participació ciutadana efectiva i real. Els municipis
només poden avançar amb la suma de tots i totes, i no-
més d’aquesta manera podrem assolir uns ajuntaments

i uns governs municipals que gestionin de manera efi-
caç, eficient i dinàmica. I que siguin un veritable mo-
tor de transformació de la nostra realitat social i eco-
nòmica, així com que la ciutadania torni a confiar en
la política i en els seus ajuntaments si veritablement pot
formar-ne part i incidir-hi, amb una gestió totalment
transparent i l’obligació de rendir comptes.

Cal facilitar el sorgiment d’una ciutadania res-
ponsable, preparada i conscient, que fomenti el dià-
leg cara a cara, i passejar pels carrers, barris i districtes
de la ciutat. La política la fem les persones i per a les
persones. El futur dels municipis depèn bàsicament
de la seva ciutadania i de la seva capacitat col·lecti-
va d’avançar.

Tenim la certesa que només podrem iniciar un nou
cicle polític als municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona, tant a nivell econòmic, social com polític,
a través d’una millor manera d’exercir la política, que
surti de l’immobilisme actual i que aturi la decadèn-
cia i l’estancament dels models i de les polítiques que
pateixen molts ajuntaments, resultat de la manca d’u-
na alternança real en molts d’ells. Un nou cicle que ne-
cessita fer un pas endavant en una nova política que
han de liderar noves formacions i noves generacions.

Ciutadans volem ser l’exponent d’aquesta nova ge-
neració que representa aquesta nova manera de fer,
d’entendre i d’exercir la política, i que creiem que pot
portar a terme els canvis necessaris en la política mu-
nicipal de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb més
diàleg, més proximitat, més responsabilitat i una mi-
llor gestió. Un nou cicle i noves polítiques.

per Luz Guilarte (Ciutadans)

Nou cicle, noves polítiques
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EEUU prohíbe abortar,
pero “qué exageradas
las feministas”. 27 muer-

tos en la valla de Melilla mientras aco-
gemos ucranianos, pero “el racismo
no existe”. 2 muertos en un atentado
homófobo en Oslo, pero “Disney vuel-
ve gays a los niños”. No eres librepen-
sador, eres parte del problema.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui m’han deixat una
nota anònima a la por-
ta de casa dient que no

faci soroll a les nits. El “soroll” a què es
refereixen és estar explicant un conte
infantil cap a les deu de la nit amb la fi-
nestra oberta. Estem arribant a un ni-
vell d’intolerància i de poca empatia
que no entenc.

@teremess

El Tribunal Europeu de
Drets Humans (TEDH)
condemna Espanya per

la filtració de les dades de 33 jutges ca-
talans procedents d’informes elaborats
per la policia espanyola i que va posar
en el punt de mira els magistrats que
havien signat un manifest a favor del
dret de decidir de Catalunya.

Potser no soc el gani-
vet més esmolat del ca-
laix, però trobo que basar

el país en Mobiles [World Congress],
Jocs Olímpics i creuers potser té con-
seqüències negatives per a absoluta-
ment tothom que no forma part dels
qui s’hi enriqueixen fora mida. Humil
opinió i tot això.

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

La Generalitat distingeix Estopa 
amb la Creu de Sant Jordi1

2
Cornellà pren el pols al català: 
“La situació no és tan falaguera”

Més de 200 persones protesten 
contra l’acte de VOX a L’Auditori

Polèmica a Cornellà per un 
gran acte de VOX a L’Auditori

Solana i Marginedas reflexionen sobre 
la guerra d’Ucraïna al Cornellà Creació

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

A les xarxes

@324cat: La pujada de contagis de covid,
malgrat que la majoria són casos lleus, co-
incideix en un moment que hi ha menys
personal sanitari, per baixes i vacances.

@quiquepeinado: Muchos de los migran-
tes que trataban de saltar la valla de Melilla
venían de Sudán del Sur, huían de una gue-
rra y allí no hay corredores humanitarios.

#MassacreAMelilla

@rogertorrent: Una molt bona notícia per
a Catalunya [...] Vuit anys més de Mobile
World Congress ens consoliden com un
dels referents tecnològics a escala global.

#ElMobileEsQuedaAquí #SantTornem-hi?

La clau

La cistella de la compra no
para de créixer d’una ma-
nera força preocupant.

Hem vist com el rebut de l’ener-
gia elèctrica ha fet un creixement
espectacular des de l’any passat.
De fet, molt abans de la invasió
russa d’Ucraïna. Per tant, no és
conseqüència d’aquesta maleïda
guerra, sinó que són uns altres els
motius d’aquest encariment.

Mentre que el govern central
ha estat de braços plegats i sense
fer res –no ha aplicat mesures per
aconseguir abaratir els costos–, les
llars familiars fan terribles es-
forços per pagar les factures i les
empreses perden competitivitat.

Però aquesta no ha sigut l’ú-
nica pujada. Al creixement de la
llum cal sumar-hi el dels preus de
les benzines i carburants, del gas
i de molts dels aliments més bà-
sics, com la llet, els ous, el pollas-
tre o l’oli. Mentre que l’escalada de

preus sembla imparable, els
governs locals no paren d’apu-
jar impostos. És el cas de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), dirigida pel PSC i Ada
Colau, on acaben d’apujar el re-
but de l’aigua un 4%. Augments
que se sumen al tribut metro-
polità (puja un 3%) o a la taxa de
tractament de residus (que puja
més d’un 5%).

A més a més, ara que en-
cara estem en temps de fer la
declaració de la renda, veiem
que Catalunya és un autèntic
infern fiscal, amb els trams
autonòmics més alts de tot el
país. I és que el Govern de la
Generalitat no dona treva. No

només ens ofega amb l’im-
post de la renda més car per a
les famílies amb menys in-
gressos, sinó que a sobre tenim
més de 18 impostos propis
que ens posen els primers de la
classe en pagar més.

Amb aquestes pujades fis-
cals i l’increment de recaptació
per l’IVA, les administracions
tenen 9.000 milions de més que
hem pagat entre tots. Per això
és de justícia que es retornin els
diners als contribuents amb
les rebaixes d’impostos que
hem proposat des del Partit
Popular. Persistirem per acon-
seguir-ho, mentre els que ma-
nen miren cap a un altre costat.
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Més difícil arribar a final de mes
per Manuel Reyes (PP Barcelona)

Els semàfors

La Generalitat ha premiat el
grup cornellanenc Estopa amb
la Creu de Sant Jordi. El Govern
recorda que els germans Muñoz
formen el grup català que més
discos ha venut i que les seves
cançons estan arrelades 
a la quotidianitat.  

pàgina 14Estopa

Ràdio Cornellà ha celebrat el 
seu quarantè aniversari amb
una gran festa al parc de Can
Mercader. L’emissora va recordar
i homenatjar els seus programes
més longeus i emblemàtics 
i va agrair la tasca dels seus

col·laboradors. 
pàgina 16Ràdio Cornellà

L’Ajuntament i l’associació de
comerciants Cornellà Compra a
Casa han organitzat, per segon
any consecutiu, la Tapa del

Corpus, una ruta gastronòmica
per donar un cop de mà 
a la restauració local i tastar 
els seus millors productes.

pàgina 18Compra a Casa
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Mirada pròpia

uan encara portava pantalons curts per
anar al col·legi, al meu incansable company
d’aventures Xavo i a mi ens va parar “El Pe-
quenyet” –un guàrdia urbà del poble que
feia quasi dos metres– i, amb la triple au-

toritat que inspirava l’uniforme, l’alçada i un bigoti pro-
minent, ens va renyar perquè anàvem en bicicleta per
un carrer en direcció prohibida. Ens va esbroncar ben
fort, però almenys no va treure la porra. Malgrat que
no li vam veure mai agafar cap arma, teníem pànic a
aquell bastó.

La recent notícia de l’adjudicació a l’empresa
concessionària que prestarà el servei de lloguer de bi-
cicletes públiques a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, AMBici –que, malauradament, tindrà una gestió
diferent i incompatible amb el consolidat Bicing de la
capital–, m’ha fet pensar en la
Derbi Panther del Xavo, en les
nostres emulacions d’Els Cinc
per terres ebrenques, en els con-
cursos de salts a l’estil Alain Pe-
tit intentant volar sobre els in-
cauts companys estirats a terra i
en les curses en les quals ens
apostàvem cromos de La Abeja
Mayao de Migueli i altres herois
de la Lliga.

El temps passa, però molts
conductors, fins i tot els que
s’han tret el carnet de conduir, se-
gueixen confonent-se i no acaben
d’assimilar que el senyal de stop
vol dir “atura’t” i que l’intermitent és útil i necessari
per avisar els altres conductors quan maniobres cap
a l’esquerra o cap a la dreta. I, si vas en bici i no ets
manc –ni pretens obligar a jugar al joc de les ende-
vinalles el que tens al darrere–, pots indicar les teves
intencions amb el braç, com s’ha fet sempre.

De la mateixa manera, hi ha alguns ciclistes que
interpreten el triangle pintat al terra del carril bici com
un senyal que els obliga a accelerar encara més quan
un vianant pretén creuar la via. Deuen pensar que, en
lloc d’un “cedeix el pas”, és una fletxa i que és així com
han d’actuar, corrent com si estiguessin a l’etapa con-
trarellotge del Tour.

Per la meva experiència diària torejant bicis, di-
ria que hi ha uns quants tipus diferents de ciclistes:
els assenyats, que van ben equipats i circulen amb pre-

caució pel carril bici, respectant els altres vehicles i els
vianants; els lliures, que es mouen per dins i per fora
del carril, segons el que més els convé –són els ma-
teixos que contribueixen als embolics a les autopis-
tes quan el trànsit és dens i van passant d’un carril a
l’altre buscant el més lleuger–; els esbojarrats, que es
mouen a una velocitat extrema i són objectors de cons-
ciència del fre, sobretot si es dediquen a repartir men-
jar; els guiris, que viatgen en grup i van a l’ample, fent
esses i petits sprints; i els pares que porten com a pa-
quet els seus fills al darrere, que són cautes com els
assenyats, excepte a primera hora del matí, quan fan
tard a l’escola i es tornen una mica Tomás Roncero.

Després, més allunyats de la trama urbana hi ha
els ciclistes amb mallot i pit descobert. Solen viatjar
en bandada, però cal distingir entre dos subgèneres:

els corredors professionals, que entrenen a tota ve-
locitat per les carreteres més enrevessades i empi-
nades, i els patxangueros, per als quals el pedaleig no
és un fi sinó un mitjà per allunyar-se de la rutina do-
mèstica i gaudir d’esmorzars de forquilla que posa-
rien en un destret el mateix Sangonera.

També en l’àmbit rural et pots trobar ciclistes que
viatgen en família un darrere l’altre a la vora de carre-
teres i camins, com si fossin una colla d’ànecs, la ma-
joria endreçadets i ben avinguts, però alguns amb un
punt sàdic, deixant enrere l’aneguet més petit perquè se
senti motivat, perquè així és la vida, animalets meus. I,
a les muntanyes, apel·lant a la màxima llibertat, hi tran-
sita el ciclista BTT, sovint també conegut com el “jo bai-
xo per on em rota i, si pel mig hi ha un berenador, mala
sort per a l’ensalada russa i les costelles a la brasa”.

Arribats a aquest punt, no hauria de pagar just
per pecador per molts pecadors que hi hagi sobre
dues rodes. No hi ha disponible cap estudi recent del
CIS sobre el percentatge d’incívics al manillar, però
m’aventuraria a dir que els ciclistes prudents i res-
ponsables són majoria, malgrat que els inbícics es fan
notar molt.

Uns i altres, com a elements intrínsecs de la diversa
fauna actual, són depredadors de l’espai natural dels
vianants i, alhora, preses fràgils davant dels abusos
dels vehicles de motor que, a jutjar per les polítiques
de pacificació del trànsit empreses a Barcelona, s’es-
tan convertint en una espècie a extingir o, si més no,
que caldria traslladar a altres ecosistemes allunyats
de l’asfalt. Perquè el que no es veu no perjudica qui
no vol mirar i, lluny de les urbs, tot s’aguanta, espe-

cialment al sud.
Des de la perspectiva dels ci-

clistes, no podem lluir que si-
guem una ciutat respectuosa
amb els usuaris de les bicis.
Amb iniciatives com la pedala-
da infantil Kidical Mass es de-
mana la pacificació dels carrers
i la millora de les infraestruc-
tures per a la bici per poder ga-
rantir la seguretat de grans i pe-
tits. I els més exigents volen que
Barcelona esdevingui la nova
Boston, on estan apostant fort
per una mobilitat en què la bici
agafa cada cop més protago-

nisme en detriment del cotxe.
Crítics o defensors, tots som o hem sigut ciclistes

a temps parcial, ja sigui en alguna etapa de la vida, els
caps de setmana o a les vacances. El problema és que
tenim una memòria de curt termini i som bastant ja-
queteros: quan anem en bici, maleïm els cotxes i els
vianants, i quan ens movem a peu o en automòbil, les
bicis són un incordi.

L’espècimen que queda per situar en un bàndol o
l’altre és l’usuari de la bici elèctrica, que no és més que
una bicicleta amb motor i, per tant, sona a un enga-
nyós eufemisme per referir-nos a la versió moderna
i menys contaminable del clàssic ciclomotor. I no val
a dir que els usuaris de les bicis elèctriques també pe-
dalegen, perquè això ja ho feia el meu iaio quan se li
calava el motor de la seva vella Mobylette.

per Víctor Porres

El vici de la bici

Fo
to

: A
C

N
Q

NLes millors
perles

Una dona que ja és mare de quatre fills s’assabenta que
espera bessons per partida doble. És a dir, dues parelles de

bessons. És a dir, quatre fills més. L’estatunidenca Ashley Ness,
de 35 anys, és un cas únic entre setanta milions. 

Multes de 750 euros per fer pipí al mar o a la platja. És el
que ha establert la nova ordenança municipal de

Vigo, que no concreta com es comprovarà si algú ha
incomplert la norma. La incògnita ha desfermat les burles.

Ser narcotraficant i despistat no és una bona combinació. Hoha après a la força un narco d’Eivissa que es va oblidar la
ronyonera plena de droga a una discoteca i hi va tornar per
recuperar-la. Va acabar detingut per la Policia Nacional.

Un nen es fica una moneda pel nas i l’esternuda deu
anys després. Ha passat a Anglaterra, on Umair Qamar

assegura que es va ficar la moneda quan tenia quatre anys
i l’ha tingut allà dins durant una dècada. Ara l’enyorarà.

LA FOTONatàlia Segura/ACN
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@PunsodaRicart: Més que les opinions,
el que fa compatibles o incompatibles
dues persones són les maneres (fugida,
lluita, congelació) d’abordar un conflicte.

@llibreti: És la primera vegada que viuré
un estiu millor que el protagonista de l’a-
nunci d’Estrella Damm. Petites victòries
per fer d’aquest món un lloc més just.

@julssabata: Hi ha una cosa molt bonica
dels amics que és celebrar les seves coses
com si fossin les teves perquè en realitat
ho són.

Flaixos

Tribuna

«Non li avete uccisi, le loro idee camminano 
sulle nostre gambe» 
Pancartes dels joves de Palerm

Ahir va fer trenta anys de l’assassinat del jutge
Giovanni Falcone, símbol universal i referèn-
cia global de la lluita contra la màfia i totes les
seves terminals en tots els angles cecs del po-

der. A les cinc i quaranta-vuit minuts de la tarda, l’Ins-
titut Nacional de Geofísica italià detectava una tremo-
lor sísmica similar a un terratrèmol. Eren els gairebé 500
quilos d’explosius col·locats a l’autopista per ordre de Sal-
vatore Riina. Qui va prémer el botó fou Giovanni Brus-
ca, sicari amb el sobrenom d’U’ Verru (El Porc). Algú –
des de dins– havia filtrat hora i trajecte. La màfia, sis-
tema de poder, és això i és així. La mort del jutge Falcone
–i de la seva dona Francesca Morvillo, també magistrada,
i dels tres escortes que els acompanyaven– precediren
la mort, només 57 dies després, del jutge i amic Borse-
llino –«he d’anar de pressa, ara em toca a mi», havia
anunciat. I va passar. Del segon funeral ha quedat una
imatge per a la retina de tota memòria: quan la classe po-
lítica va voler entrar a l’església, una multitud anònima
ho va impedir al crit de Fora la màfia!. Els vincles cru-
els entre màfia i Estat feia temps que eren evidents. Ca-
torze anys abans hi havia hagut un altre maig similar,
aquest cop enmig de les eleccions locals del 1978. A Ci-
sini era assassinat Peppino Impastato, impulsor de la rà-
dio lliure autogestionada Aut –«no poden empresonar
l’aire», havia deixat dit–, militant comunista, altaveu con-
tra la corrupció feta sistema i candidat a les municipals
–perquè la màfia es combat des de baix i porta a porta–
per Democrazia Proletaria. L’execució fou extremada-
ment cruel, però contra tota omertà la població va anar
a les urnes a votar-lo i l’elegí regidor igualment. El seu
comiat és considerat la primera gran manifestació con-
tra la màfia. Impastato va morir –engolit entre menti-
des oficials que l’acusaven de terrorista– el mateix dia
que Aldo Moro, sota l’era dels anys de plom italians.

És sabut que a les xarxes socials hi ha de tot i que
el que més corre és deixalla tòxica, però encara s’hi pot
trobar un reportatge que commou i emmudeix sobre el
doble assassinat dels jutges –Cadàvers excel·lents, de
Documentos TV– o la pel·lícula I cento passi –en re-
ferència a la distància de cent passes que separaven la
casa de Pepinno de la casa del cap de la màfia que va
ordenar matar-lo. Diran que per què parlo d’això al Lí-
nia, que sempre ens demana abordar qüestions me-
tropolitanes. L’única resposta disponible és que l’ona-
da expansiva del 1992 va acabar arribant fins a tots els
racons dels litorals dels Països Catalans. Les nostres plat-
ges, de Salses a Guardamar, van esdevenir refugi de to-
tes les màfies. Fins a vint clans s’hi van instal·lar. Ho va
facilitar, aleshores, una justícia gens especialitzada, un
règim penitenciari més tou i l’extrema facilitat –del sec-
tor immobiliari a l’hostaleria, d’assessories fiscals a clubs
d’inversors– amb la qual es podien blanquejar milers
de milions. Hi són totes encara –la Cosa Nostra, la
‘Ndrangheta, la Camorra i la Sacra Corona Unita. Des-
prés, la globalització va anar implicant una globalitza-
ció criminal d’elevat impacte local. De seguida vingue-
ren noves màfies a colonitzar també els baixos de l’e-
conomia catalana –les russes, les ucraïneses i les geor-
gianes, o les tríades xineses. Qui més en sap de tot ple-
gat és el bo d’en Joan Queralt Domènech –autor de La
Gomorra catalana o Màfies, economia i política.

Hi ha alguns sumaris judicials –Avispa, Marmol
Rojo, Troika, Turandot, Clotilde– que fa temps que
contenen milers de detalls de com s’han instal·lat als
nostres municipis i amb quines operatives. Fins i tot
en aquells famosos cables de WikiLeaks pels quals se-
gueix oberta la persecució salvatge contra Julian As-
sange hi sortia un document del Departament d’Estat
dels EUA on suraven les queixes del fiscal espanyol José
Grinda contra un bufet català de togues d’or: «Per què
Cuatrecasas defensa constantment membres de la mà-
fia russa?». La pregunta encara no ha estat resposta.
De com s’han relacionat les màfies amb les esferes ca-
talanes de poder hi ha tres detalls dràstics: l’advocat
Piqué Vidal fou condemnat fa no gaire per blanque-
jar els diners del temible càrtel criminal de Sinaloa;
José Mestre, nomenat l’any 2010 empresari de l’any
i totpoderós empresari del port de Barcelona, va ser
condemnat pels seus vincles directes amb els càrtels
colombians, i de sobrenom li deien Don –i els seus iots
a Menorca es diuen encara Corsario i Cosaco–; i el ti-
nent coronel de la Guàrdia Civil Máximo Blanco Ló-
pez fou enxampat amb 4.000 quilos d’haixix quan pre-
tenia amarrar a Sant Carles de la Ràpita. Blanco Ló-
pez no era un qualsevol: era el número dos d’Int-
xaurrondo i havia estat el màxim responsable de la llui-
ta contra la droga en aquella funesta caserna. La mà-
fia és així i ja és això.

Roberto Scarpinato, hereu de la lluita permanent
de Falcone i Borsellino, ho avisava l’any 2009 quan va
publicar Il ritorno del principe: «Cada cop succeïa amb
més freqüència i m’adonava que el món dels assas-
sins comunicava a través de mil portes giratòries amb
insospitables salons i algunes alcoves encoixinades del
poder. He hagut d’assumir que no sempre tenien ros-
tres miserables i trets populars. Al contrari, els pit-
jors d’ells havien freqüentat les nostres millors esco-
les, podíem trobar-los en els millors ambients i de ve-
gades podies veure’ls a l’església colpejant-se el pit al
costat d’aquells que ja havien condemnat a mort». «Si
l’Estat» –segueix el jutge Scarpinato– «neix de la su-
peració dels poders i regles privades mitjançant la
constitució d’un ens superior que mitjança entre po-
ders privats en favor de l’interès general, l’Estat mor
o comença a morir quan aquests poders privats se n’a-
propien i el sotmeten a les seves pròpies lògiques. Ales-
hores l’únic principi regulador de les relacions socials
és la força, i aleshores sobre aquells que no formen
part de cap tribu social forta –joves precaris, aturats,
avis pobres, marginats i milions de ciutadans– es car-
rega tot el cos social de les transaccions fetes entre les
diferents tribus en el seu interès exclusiu».

Mentrestant, ahir, a primera hora, arrencant la set-
mana amb la ràdio, s’escolaven dues falques intrave-
noses. Una, que a la Catalunya on l’exclusió social ja
supera el 30%, 500.000 persones requereixen avui el
banc d’aliments per omplir la nevera. L’altra, que ar-
reu del món 263 milions de persones més s’han enfi-
lat al penya-segat de la pobresa extrema a conseqüència
de la gestió de la covid, mentre s’ha disparat la con-
centració de la riquesa i hi ha un nou multimilionari
cada 30 hores. Algú va teoritzar fa temps: «El capi-
talisme ha après de la màfia tot el que la màfia cre-
ia que havia après del capitalisme». Allà seguim i, mal-
auradament, no n’hem sortit. Però fins i tot així no po-
den empresonar l’aire i el vent que xiula: encara Pe-
pinno, encara Borsellino, encara Falcone.

Les nostres platges, 
de Salses a Guardamar,

van esdevenir refugi 
de totes les màfies

““
per David Fernàndez

De Falcone a Impastato
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MEDI AMBIENT4Els ecologistes
contraris al pla urbanístic de Ri-
bera-Salines s’han fet sentir al
carrer. El dia 29 de juny a la tar-
da es van concentrar al davant
de l’Ajuntament, convocats per
la plataforma Ribera-Salines,
per denunciar el que consideren
un projecte que malmet el medi
ambient. Per tot plegat, dema-
na la seva anul·lació. La mobi-
lització, que va aplegar unes
350 persones, es va fer durant la
celebració del Ple ordinari del
mes de juny.

L’Àrea Residencial Estratè-
gica (ARE) de Ribera-Salines
preveu la construcció de 2.500
pisos sobre una de les darreres
zones naturals de la ciutat, que
està qualificada d’urbanitzable,
segons el Mapa urbanístic de la
Generalitat. A més, hi ha pre-
vistos equipaments i infraes-
tructures, com ara una estació
del Carrilet. El consistori de-
fensa el planejament per la ne-
cessitat d’habitatge a la ciutat,
però els ecologistes, que reco-
neixen la manca de pisos prote-
gits a Cornellà, hi veuen un greu
risc per al medi ambient. De
fet, consideren que el pla urba-
nístic destruirà una zona agrícola
“amb potencial per a produir ali-
ments de proximitat” i un espai
fluvial important per al lleure de
la població. Així ho indiquen en
el manifest que van fer públic el
febrer i que va ser presentat
ahir a la ciutadania i entitats.

UN “ECOBARRI”
Tanmateix, l’alcalde, Antonio
Balmón, no ho veu igual. En
una entrevista recent amb Línia
Cornellà, el batlle va assegurar

que l’ARE Ribera-Salines “no
era un pla urbanístic”, sinó més
aviat “un pla social de naturalit-
zació de la ciutat, d’activitat eco-
nòmica i de nous equipaments”. 

En aquest sentit, va posar de
manifest que el 80% de l’habi-
tatge previst en aquesta zona es
destinarà a gent sense recur-
sos, i va acabar definint el futur
espai construït com un “eco-
barri”. Preguntat sobre el risc d’i-
nundació en aquesta zona, un al-
tre dels grans arguments dels
ecologistes a l’hora d’oposar-se
al projecte, Balmón va negar
que hi hagués cap perill. “Això ja
s’ha tractat des d’un punt de
vista tècnic”, es va limitar a dir. 

SUPORT MUTU
La manifestació del dia 29 de
juny va comptar amb la partici-
pació d’altres plataformes del
territori preocupades per l’ex-
pansió urbanística. És el cas de
SOS Baix Llobregat i l’Hospita-
let, que van aportar un punt de
vista comarcal de la qüestió. En

aquest sentit, van recordar que
el Baix Llobregat està actualment
afectat per diversos plans urba-
nístics. A més, van alertar del pe-
rill que suposa la contaminació
dels aqüífers i la destrucció del
litoral, tal com ha quedat de
manifest els últims mesos a les
platges baixllobregatines, que
s’han quedat sense sorra. 

Per la seva banda, Unió de
Pagesos, que també va participar
en la manifestació, va destacar
que el Parc Agrari és una “peça
clau” en l’equilibri territorial del
Delta, i que és necessari preser-
var-lo i fins i ampliar-lo. En
aquest sentit, van reclamar als
ajuntaments que treguin partit
dels productes agraris de quali-
tat i de proximitat. 

Per acabar, des de la PAH de
Cornellà van assegurar que l’A-
RE Ribera-Salines “no dona res-
posta a les necessitats de la po-
blació de la ciutat” i que “és
possible” oferir els habitatges
projectats a Ribera-Salines sen-
se haver de destruir l’espai.

Un moment de la manifestació del dia 29. Foto: Ribera-Salines

Els opositors al pla urbanístic de
Ribera-Salines surten al carrer
» Els contraris al projecte es manifesten a davant de l’Ajuntament
» Demanen l’aturada del planejament i la protecció dels espais verds

Vila: “La situació del 
català no és tan falaguera”

LLENGUA4El Citilab va ser l’es-
cenari escollit per presentar, a
principis de mes, el Pacte Na-
cional per la Llengua. Es tracta
d’un procés participatiu i de de-
liberació que ha de fer una dia-
gnosi de la salut del català. 

A l’acte de presentació a la
ciutat va assistir el secretari de
Política Lingüística de la Gene-
ralitat, Francesc Xavier Vila, que
va estar acompanyat pel regidor
de Cultura i responsable de la
xarxa local del CPNL, Ot García. 

Vila, tot i que va lloar els es-
forços per normalitzar el català

que s’han fet les últimes dècades,
va fer un toc d’alerta. “La situa-
ció no és tan falaguera com ens
havíem pensat”, va avisar el se-
cretari, que va posar èmfasi en la
necessitat de desterrar la idea
que el català no serveix per al
progrés social. 

En declaracions posteriors a
Línia Cornellà, Vila va dir que el
Pacte Nacional estava obert a
tothom, però en especial a les
persones que no fan servir el ca-
talà sovint. “Volem que ens ex-
pliquin la seva experiència i ens
facin propostes”, va proposar.

Protestes contra l’acte 
de VOX a l’Auditori

POLÍTICA4Més de 200 perso-
nes es van manifestar el dia 1 de
juny davant de l’Auditori, on la
formació d’ultradreta VOX ce-
lebrava un acte. La convocatòria
va néixer d’un manifest signat
per un bon grapat d’entitats i
partits polítics de la ciutat, en el
qual criticaven l’Ajuntament per
haver donat permís a VOX per-
què celebrés un míting en un
equipament municipal. 

Des del consistori, però, van
respondre que l’acte comptava
amb l’autorització de la delega-
ció del Govern i que les condi-

cions “són per a tothom igual”.
Això no va impedir que els ma-
nifestants protestessin a la por-
ta de l’Ajuntament. En paral·lel,
a l’Auditori VOX va celebrar el
seu primer any de presència al
Parlament, amb la presència del
líder de la formació, Santiago
Abascal, i el portaveu a la cam-
bra catalana, Ignacio Garriga. 

Dies més tard, ja durant les
festes de Corpus, el president
provincial de VOX, Joan Garri-
ga, va denunciar que militants
del seu partit havien estat agre-
dits després del correfoc.

Vila i Garcia, durant la presentació del Pacte Nacional. Foto: Línia Cornellà

Debat | Solana i Marginedas al Cornellà Creació Fòrum
L’exsecretari general de l’OTAN, Javier Solana, i el periodista Marc Marginedas, van

protagonitzar la darrera sessió del Cornellà Creació Fòrum. Els dos ponents van analitzar la
relació entre Ucraïna, Rússia i Occident, i van parlar del futur de la geopolítica internacional.
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Al’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li

agradava fer ioga. De fet, va cur-
sar la formació per ser-ne profes-
sora. Les sèries li encantaven, so-
bretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tan-
tes. A l’Elsa li encantava anar al po-
ble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els mo-
ments feliços, sense preocupa-
cions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malaura-
dament, hi anava poc. Massa poc. 

Elsa Artadi, de Junts per Ca-
talunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agra-
daven per dedicar-se a la políti-
ca. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’ha-
via sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convo-
car una roda de premsa per anun-
ciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots po-
dem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per con-
tinuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Ver-
gés, aleshores consellera de Sa-
lut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es con-
finava Igualada, la localitat on vi-
via la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.

Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Ar-
tadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àm-
bit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i conti-
nuen treballant sense dir res.

Montserrat Benedí és una ex-
cepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la polí-
tica és “un privilegi perquè supo-
sa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera es-
très, tensió i dificulta la concilia-
ció familiar i personal”, afirma. 

Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tin-
gut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, prin-
cipis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de co-
nèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva met-
gessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies

rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoi-
xa”, recorda.

La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tèc-
nicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament profes-
sional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit labo-
ral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el con-
trol i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la man-
ca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipi-
ci”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fati-
ga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la con-
verteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme. 

SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no per-
met tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer tron-
tollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi de-
diquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actu-
al això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i di-
namiti la teva autoestima”, con-
sidera Alfageme. 

Tot i que es va arribar a es-
pecular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’a-
bandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em

En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se

poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.

Política i salutmental:
un binomid’alt risc
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n La política, queda clar, és una ac-
tivitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, so-
bretot després de la pandèmia, i cre-
uen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tin-
guéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

cialista considera que des de la polí-
tica cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més con-
tundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.

També ho pensa Mar García, di-
putada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que tre-
balla durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en cer-
ta manera va poder “gestionar-los”.   

Malgrat això, i com afirma la psi-
còloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològi-
ques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut men-
tal. Potser no es tracta de tenir privi-
legis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la de-
pressió sigui la primera causa de dis-
capacitat al món el 2030 i, al llarg de

la seva vida, una de cada quatre per-
sones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatuni-
denca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Fin-
làndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”. 

Privilegiats?

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accep-
to i m’agrada”, deia aleshores l’al-
caldessa de Barcelona. “Per des-
gràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que in-
toxiquen i inciten a l’odi”, afegia.

Més enllà d’això, i segons Al-
fageme, aquesta hiperconnecti-
vitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva ca-
pacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’e-
xalcaldessa de Badalona i diputa-
da de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició públi-
ca i la por de fer una pífia comu-
nicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.

Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, po-
dria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i insegu-
retat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpida-
ment i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciu-
tadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera. 

UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer ele-
ment que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reco-
nèixer el patiment penalitza molt. 

Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi en-
dur per les passions. Probable-
ment un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis uni-
versitaris.

Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés es-
panyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Be-
nedí, és una de les poques polí-
tiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les com-
plicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la matei-
xa entrada al circ polític per a

“La política és una 
feina molt exigent 
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió 
i dificulta la conciliació
de la vida familiar 
i personal”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.

El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de par-
tits i la institucional no estan pre-
parades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques per-
sones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fà-
brica que la que viuen els matei-
xos integrants de la formació”. 

El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Lí-
nia sobre la salut mental en pri-
mera persona són dones i coinci-
deixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et con-
sideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De ve-
gades sembla que la política pu-
gui funcionar al marge de la vida”,
sentencia. 

Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom feme-
ní. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assem-
bli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.

L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imagi-
nar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se. 

Potser els milers de persones
que treballen cremades i els po-
lítics que ja no poden més hau-
rien de fer el mateix: un pas en-
davant i reconèixer que, de ve-
gades, la feina no és vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Des dels partits 
de vegades és més 
fàcil denunciar la 
mala salut mental 
dels treballadors 
d’una fàbrica que 
la que viuen els
mateixos polítics”

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans

tindrà problemes de salut mental durant la seva vida
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GUARDÓ4El govern de la Ge-
neralitat ha distingit amb la
Creu de Sant Jordi el grup cor-
nellanenc Estopa. Segons el Go-
vern, els germans Muñoz són
“un referent” per a diverses ge-
neracions de catalans. A més, re-
corda que és el grup català que
més discos ha venut. La Gene-
ralitat també destaca la “popu-
laritat de les seves cançons” i en
reivindica l’arrelament d’aques-
tes “amb la quotidianitat”. 

Els Estopa van reaccionar a
les seves xarxes socials poc des-
prés que se sabés la notícia.
“Moltes gràcies! Ens fa molta
il·lusió!”, van expressar els ger-
mans Muñoz en un tuit.

L’acte de lliurament de les
Creus de Sant Jordi se celebra-
rà l’11 de juliol a les set de la tar-
da al Teatre Monumental de
Mataró. Allà hi seran, a més
dels Estopa, els altres premiats
d’enguany, com ara l’actriu Car-
me Elías, el pallasso Tortell Pol-
trona, l’esportista Laia Palau, la
companyia Elèctrica Dharma,
la Fundació Gran Teatre del Li-
ceu, la Fundació Hipra o el pagès
santboià Lluís Parés, entre altres.

DUES DÈCADES DE MÚSICA
Recentment, els germans cele-
braven el 22è aniversari del seu

primer disc. Aquell octubre del
1999 cançons com Tu calorro,
Como Camarón o La raja de tu
faldavan entrar a formar part de
la “banda sonora de l’extraradi”,
tal com va certificar el periodis-
ta musical Nando Cruz en una
conversa amb Línia Cornellà.

Aquells dos joves de Sant
Ildefons que van aprendre a to-
car la guitarra amb l’Emilio, de
la mítica La Banda Trapera del
Río, i que sentien cantar el Jun-
co des d’una finestra d’un dels
impersonals blocs del barri, no

han perdut les arrels i continu-
en visitant Cornellà sempre que
poden. Antonio Alvear, de l’As-
sociació de Veïns de Sant Ilde-
fons, els recorda al bar que van
regentar els seus pares durant
20 anys, La Española, ubicat a
prop de la comissaria de la Po-
licia Nacional. Per la seva ban-
da, Pura Velarde, presidenta de
la Federació d’Associacions de
Veïns (FAVCO), va destacar fa
un temps que Estopa ha “ajudat”
a situar Cornellà al mapa i que
se’n parli millor.

Els germans Muñoz porten 20 anys a sobre dels escenari. Foto: ACN

La Generalitat premia Estopa
amb la Creu de Sant Jordi

Obren les biblioteques Teresa
Pàmies i Clara Campoamor

EQUIPAMENTS4A mitjans de
juny es van posar en funciona-
ment les noves biblioteques Te-
resa Pàmies i Clara Campoamor.
Es tracta de dos nous equipa-
ments que s’integren a la Xarxa
de Biblioteques de Cornellà, de
la qual ja formen part la biblio-
teca Central, la Marta Mata i la
de Sant Ildefons. 

La biblioteca Teresa Pàmies
està ubicada al passeig dels Fer-
rocarrils d’Almeda, davant de la
sortida del Carrilet. Està dedi-
cada a aquesta activista i es-
criptora antifranquista, que va
ser recordada el dia 12 de juny en
un acte en el qual van participar
el seu fill, Sergi Pàmies, Mont-
serrat Barderi i Àlex Pàmies.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde, Antonio Bal-
món, i va servir per repassar la

trajectòria de Teresa Pàmies,
nascuda a Balaguer el 1919.

Aquest equipament té una
superfície de 1.100 metres qua-
drats, dividits en dues plantes.
Disposa de servei de lectura de
diaris i revistes, zona infantil i
jove, espai multimèdia, accés a
internet, wifi i 120 punts de
lectura, consulta i estudi per
als usuaris. 

Per la seva banda, la biblio-
teca Clara Campoamor està ubi-
cada al parc del Canal de la In-
fanta, al barri de Fontsanta-Fat-
jó, davant de la parada del Tram-
baix. En el seu cas, té una su-
perfície de 1.057 metres quadrats
en una sola planta. Té 118 punts
de lectura i un fons de gairebé
10.000 documents, a més dels
serveis de premsa, internet, wifi,
àrea infantil i autopréstec. 

Biblioteca Teresa Pàmies, a Almeda. Foto: Twitter (@claudiocarmonav)
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TRADICIÓ4Cornellà ha tornat a
viure un Corpus com els d’abans
de la pandèmia. Les restriccions
ja són història, i durant quatre
dies la ciutat va gaudir d’un pro-
grama d’activitats per a tots els
gustos. La tradició i cultura po-
pulars van conviure a la perfec-
ció amb altres espectacles i acti-
vitats, com ara els concerts i els
tallers i atraccions.  

Cal destacar, en aquest sen-
tit, el concert de Los 40 Corne-
llà Popdel dia 19 de juny a la pla-
ça de Catalunya, que va estar
presentat pel famós locutor Tony
Aguilar i que va aplegar milers de
persones, així com les actua-
cions de La Oreja de Van Gogh
o Efecto Mariposa. 

PREGÓ 100% CORNELLANENC
Tot va començar el dia 16 de
juny, amb l’esperat pregó de les
creadores de la pel·lícula Cha-
valas, filmada a la ciutat. Carol
i Marina Rodríguez i Eva Mur-
gui van fer bullir l’olla per donar
el tret de sortida a una festa que
va tornar a treure els cornella-
nencs al carrer. 

De fet, una de les principals
conclusions d’aquestes festes ha
estat l’alta participació dels veïns,
que dos anys després han gaudit
d’un Corpus intens. 

La ciutat contagia alegria amb
un Corpus com els d’abans

HISTÒRIA4Ràdio Cornellà ha
fet enguany 40 anys. Quatre dè-
cades d’història que es van cele-
brar en una gran festa al parc de
Can Mercader a principis del
mes de juny. Aquell dia es va
emetre un programa especial
amb la participació de col·labo-
radors de l’emissora, als quals es
va agrair la seva disposició a par-
ticipar i fer possible que Ràdio
Cornellà continuï en antena al
104.6 FM. A més, hi va haver un
record per als programes histò-
rics de l’emissora, com ara Espai
3, L’Hora de la Creu Roja, El Oc-
tavo Día o Las noches del Se-
millero, entre altres. 

HOMENATGE A ‘NOSTRA DANSA’
Sense anar més lluny, la festa de
Can Mercader va coincidir amb
la primera emissió del programa
Nostra Dansa, que va tenir lloc
el 4 de juny del 1982. En aquest
sentit, dies abans es va retre un
homenatge al seu primer pre-
sentador, Jordi Fort, i l’Ajunta-
ment va concedir-li un reconei-
xement a ell i a la seva dona per
la feina de difusió de la sardana
a la ciutat. 

La festa de Can Mercader es
va completar amb actuacions i
música en directe i tallers per a
la mainada. 

Ràdio Cornellà
celebra el 40è
aniversari

Mor l’activista
cultural Salvador
Montell

CONDOL4L’activista i promotor
cultural Salvador Montell va
morir el passat 1 de juny a l’edat
de 81 anys. Montell havia estat
vinculat a diverses iniciatives
de tipus cultural a la ciutat, raó
que li va valer el Premi Ciutat de
Cornellà d’Acció Cívica, que li va
ser lliurat l’any 2007. 

Montell tenia una trajectòria
molt intensa en el moviment as-
sociatiu de la ciutat. Entre altres,
va ser president de l’Avenç i for-
mava part dels Castellers de Cor-
nellà, que van informar del seu
decés en un sentit tuit. “Recor-
darem sempre el seu caràcter
amable i la seva implicació en el
teixit social i cultural de la ciutat”,
van apuntar des de la colla. Per
la seva banda, els Diables de
Cornellà també van tenir unes
paraules de record cap a Montell.
“Amb la teva passió, la colla està
més viva que mai”, van expressar.

Foto: Castellers de Cornellà

Correfoc i les creadores de ‘Chavalas’, les pregoneres. Fotos: Ajuntament
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Deu establiments participen
en la Tapa del Corpus 2022

GASTRONOMIA4Una desena
de bars i restaurants han parti-
cipat en la Tapa del Corpus,
una iniciativa gastronòmica que
l’Ajuntament i l’associació de
comerciants Cornellà Compra a
Casa han organitzat per segon
any consecutiu. 

La finalitat d’aquesta ruta
de tapes és fer visible la gastro-
nomia local i ajudar els establi-
ments que s’hi dediquen, després
de dos anys de pandèmia que els
ha afectat de manera directa. 

Del 10 al 26 de juny, els bars
i restaurants participants han

ofert una tapa creativa per tres
euros. Entre les propostes hi ha
interpretacions de plats tradi-
cionals, com ara la croqueta, les
gambes, els callos o el flamen-
quín cordovès, entre altres. Tot
i això, també hi ha hagut espai
per a altres aportacions més in-
novadores com ara la tinga, pa-
pusas, milaneses i calamars i cui-
xes de guatlla a l’estil japonès.

Els locals participants han
estat Guacamole’s, Tazumal, Cul
de Sac, Carace, Casa Narváez,
Aravins, Montaditos 69, Cata-
Tapa, Sala Padró i Can Pep. 

CENTRE COMERCIAL4Unibail-
Rodamco-Westfield hauria po-
sat a la venda el centre comercial
Splau per 350 milions d’euros.
Almenys així ho va avançar Cin-
co Días, citant fonts del sector.
Aquesta gran superfície, que
malgrat estar ubicada al terme
municipal del Prat impacta di-
rectament en la vida de la ciutat
i, en concret, del barri de Riera,
té 55.700 metres quadrats i dis-
posa de 159 botigues.

Entre les marques més im-
portants que tenen un establi-
ment al centre hi ha Mercadona,
Primark, H&M, Zara, Guess,
Springfield, Pandora o Footloc-
ker, entre moltes altres.  

La immobiliària encarregada
de la venda seria Cushman &
Wakefield. L’operació, en aquest
sentit, serviria per comprovar
l’interès dels grans inversors
per les grans superfícies, ja que
les compres en línia semblen ha-
ver fet menys interessants
aquests centres. Sigui com sigui,.
Línia Cornellà ha preguntat els
detalls de l’operació a Unibail-

Rodamco-Westfield, des d’on
han evitat fer cap comentari al
respecte ni confirmar el que han
descrit com “rumors”. Amb tot,
en cas de produir-se la venda, se-
ria l’operació immobiliària d’un
sol actiu del sector més rellevant
des de l’inici de la pandèmia.

DOTZE ANYS DE VIDA
L’Splau va ser inaugurat el maig
del 2010 i està ubicat al costat de
l’estadi de l’Espanyol, amb el

qual està connectat. Un altre
dels grans atractius de la super-
fície comercial són les seves sa-
les de cinema. En total són una
vintena en Full HD que han es-
devingut un referent a la co-
marca. A més, el centre comer-
cial disposa de més de 3.000 pla-
ces d’aparcament.  

Per la seva banda, Unibail-
Rodamco-Westfield és la pro-
pietària dels centres comercials
més importants del continent. 

El centre comercial va obrir el 2010. Foto: Línia Cornellà

L’Splau, a la venda? La propietat
assegura que són “rumors”

La ruta de tapes del Corpus s’ha celebrat per segona vegada. Foto: AGT Baix

Successos | Incendi a l’interior del Mercat de Sant Ildefons
El Mercat de Sant Ildefons va patir un petit incendi el passat diumenge 19 de juny.

Diverses dotacions de bombers van haver de traslladar-se a l’equipament 
a sufocar les flames, que s’havien originat en una de les parades.  



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

19 | 

líniacornellà.catJuny 2022



| 20

Esports

Els silencis ens donen moltes
pistes de com és una persona i
Claudia Soriano (2003) im-
pressiona durant els seus si-
lencis a la pista. Tinc una esce-
na marcada a foc com si fos
ahir. La ràfega de fotos que
vaig fer m'ajuda a recordar-la
millor. 20 de març de 2021, pe-
núltima jornada de la Lliga Fe-
menina 2 i, amb 49-51 a favor
del Club Sant Josep mallorquí,
l'aleshores escorta del Basket
Almeda es juga l'últim tir, un
triple davant Brígida Gual. Tot
o res. No entra. L'àrbitra Maria
Mateo, però, xiula falta de la de-
fensora, que es posa les mans al
cap. No s'ho creu. Soriano, Sori
com li solen dir, agafa aire.
Claudia Baraut i Alba Barneda
s'apropen a ella. Volen trans-
metre-li confiança.

Soriano mira la cistella com
qui observa la lluna plena a la
muntanya. Viu el seu silenci. El
gaudeix. Té tres tirs lliures amb
el rellotge a zero. Si els encerta,
l'equip guanyarà el partit. Amb
dos, forçarà la pròrroga. Quan
anota el primer, apreta els pu-
nys i mira el seu equip. Amb el
segon, es deixa anar una mica
més. Li diu "un més" a Barneda.
Amb el tercer, embogeix i s'a-
braça a les companyes. La de-
mostració de confiança que ha
fet en un moment crític ha estat
extraordinària.

VALENTIA I LIDERATGE 
Valenta, carismàtica, imprevisi-
ble i líder, és una excel·lent de-
fensora i anotadora. Sembla que
sigui a tot arreu. "Soc una juga-
dora jove, molt intensa i amb
moltes ganes de treballar per
guanyar. M'agrada fer que passin
coses en el joc i que les meves
companyes xalin tant com jo
dins i fora de la pista", es retrata

l'escorta en el comunicat en què
l'Uni Ferrol, de Lliga Femenina
Challenge, anuncia el seu fixatge
per al curs 2022-2023. És la se-
tena jugadora confirmada del
conjunt de Lino López després de
Marianne Kalin, Jenna Allen,
Andrea Boquete, Julieta Mungo,
Marta Gómez i Irene Garí. For-
mada al Basket Almeda i al Je-

suïtes Gràcia-Col·legi Kostka, So-
riano ha jugat l'última tempora-
da a la Universitat de Northeas-
tern (Boston) amb uns números
notables (11,8 punts, 3,6 assis-
tències o 3,1 recuperacions en ga-
irebé 32 minuts per matx).

"Una de les millors jugadores
de la meva generació. Com a es-
portista és espectacular. Com a

persona, encara ho és més. Molt
humil, molt treballadora... Un
10", la retrata la seva excompanya
Jana Serrano, nou fixatge del
Draft Gramenet. "La mateixa
Claudia es defineix com bogeria
i caos, però ben entesos. És un
plaer i una sort entrenar-la. Té un
talent ofensiu treballat i al mateix
temps innat que li permet fer ge-
nialitats que altres no poden", in-
tervé Fernando Gordo, que la va
dirigir en la seva única tempora-
da a Lliga Femenina 2.

Com a gran formador que és,
Gordo va encertar el seu pro-
nòstic aCronómetro de Récords
el gener de 2021: "Contra el Bàs-
quet Maresme Boet Mataró 3 Vi-
les va fallar uns tirs lliures al fi-
nal [dos en concret amb 60-61 en
contra, el resultat definitiu] que
segur que l'ajudaran en el futur.
La nostra obsessió és el seu apre-
nentatge". I Soriano, mesos des-
prés, li va donar la raó des dels
4,60 metres. Cal treballar molt
els silencis. Són tot un món.

Claudia Soriano observa el segon dels seus tirs lliures. Foto: Toni Delgado

Els silencis de Claudia Soriano
» Formada al Basket Almeda, l’escorta fitxa per l’Uni Ferrol després de la seva experiència a Boston 
» Excel·lent defensora i anotadora, Soriano sap gestionar molt bé els moments crítics d’un partit

Futbol | Doblet del futbol femení de la UE Cornellà
L’aleví B del conjunt cornellanenc s’ha coronat campió del Torneig 

Sant Pere de Ribes, la cirereta a un curs en què no ha perdut cap 
partit, mentre que l’infantil B ha guanyat el Torneig de Masquefa.

Toni Delgado
CORNELLÀ
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Sis persones són convidades a participar
en un mostreig demogràfic. Es busca mi-
llorar la gestió política en el cas de l’ar-
ribada de futures crisis. Aquestes per-
sones han estat reunides en una sala, els
han assignat una xifra i els han donat una
capseta amb únicament dos polsadors:
un de verd i un de vermell. 
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Immunitat
Jordi Casanovas

El menorquí Cris Juanico, conegut per ser
un dels membres i compositors de Ja
t’ho diré, ha publicat un EP sota el títol
M’enroca (RGB Suports). Aquest nou
treball aplega quatre cançons: El teu
encant, La vida no és gens fàcil, Quan és
de nit i Dies d’hivern. El fil conductor de
l’àlbum és l’illa on va néixer i créixer l’ar-
tista, el lloc que tant l’ha marcat.

Música

A Barcelona, la Carlota busca desespera-
dament el seu fill Marc, que ha fugit de
casa sense deixar rastre. A Sinjar, una re-
gió entre l’Iraq i Síria, l’Hadia és obligada
a viure com a esclava amb els seus tres fills.
En canvi, l’Arjin aconsegueix escapar i s’a-
caba unint a les milícies kurdes. Fins on es-
taran disposades a arribar aquestes tres
dones pels seus éssers estimats?

Pelis i sèries

Sinjar
Anna Bofarull

M’enroca
Cris Juanico

Cinema a la platja
El cicle Cinema Lliure a la Platja va néixer a la platja de

Sant Sebastià de Barcelona i el seu èxit ha fet que, al llarg
dels anys, s’hagi estès a altres punts del litoral català i fins
i tot a Mallorca. Aquest any se celebra l’onzena edició des
del 29 de juny fins a l’11 d’agost. Les pel·lícules programa-
des són Sis dies corrents, La vida era eso, Damas de hierro,
Les vides de Marona i Sin señas particulares. A més, l’últim
dia, l’11 d’agost, a Barcelona el públic podrà triar quina
pel·lícula vol que es projecti per cloure l’edició. Abans de
cada pel·lícula també es projectarà un curtmetratge.

David i José Manuel Muñoz (Cornellà de Llo-
bregat, 1976 i 1978) són, probablement, uns
dels germans més estimats de Catalunya. Des
que van crear Estopa l’any 1999 no han deixat
de conrear èxits i de guanyar seguidors arreu
d’Espanya i fins i tot a l’Amèrica Llatina. Tenen
deu àlbums d’estudi publicats i, en els últims
anys, han celebrat la gira Fuego amb motiu del
seu vintè aniversari com a grup. El seu estil,

que barreja rumba i pop, no passa de moda i,
fora dels escenaris, el seu carisma i humilitat
han conquistat tothom. Ara, la Generalitat de
Catalunya els ha volgut reconèixer amb la Creu
de Sant Jordi 2022, que se’ls entregarà l’11 de
juliol al Teatre Monumental de Mataró. També
rebran aquest reconeixement l’actriu Carme

Elias, el pallasso Tortell Poltrona, la jugadora de
bàsquet Laia Palau i la companyia Elèctrica

Dharma, entre altres.

E S T O P A

A LES XARXES...

Els seus vint anys dalt dels escenaris
Els germans Muñoz són un dels grups més estimats

Famosos

Rebre la Creu de Sant Jordi
La Generalitat els entregarà aquest reconeixement el dia 11

Està clar: s’ho mereixen
Els usuaris celebren que la banda sigui reconeguda

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El poeta i professor universitari Diogo
Santiago retorna a Beira, la seva ciutat
d’infància, per rebre un homenatge
mentre s’anuncia l’arribada d’un cicló
tropical demolidor. Allà coneix la Liana,
una dona misteriosa que resulta ser la
neta de l’inspector de la policia secreta
que va detenir el pare d’en Diogo fa més
de quaranta anys.

Llibres

El cartògraf d’absències
Mia Couto

| Escape Academy
Un videojoc per convertir-se en un autèntic crack dels escapes rooms,
on resoldre misteris i enigmes. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S.  
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PENSA

El professor Enric Soler demana no ser ingenu 
i desconfiar dels grans reclams com el “Dia sense IVA”

COMPARA

DESCONFIA

SUPERMERCAT

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

i ECONOMIA

El juliol és època de rebaixes i això, que a priori sembla una
bona notícia, ens pot jugar una mala passada. Segons un
estudi de l’empresa Veepee, el 61% dels espanyols es gas-

tarà entre 100 i 300 euros en aquestes rebaixes. Si intueixes que
tu també seràs d’aquests i et vols assegurar que realment com-
pres coses que necessites, llegeix el que diu Enric Soler, profes-
sor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 
Soler alerta de l’anomenat biaix d’ancoratge, “una distorsió cog-

nitiva segons la qual tendim a prendre decisions tenint en compte
les primeres informacions de què disposem”. També adverteix que
les emocions hi juguen un paper molt important: la il·lusió de creu-
re que has trobat una ganga et farà difícil ser racional.
Davant d’això, un truc pot ser pensar, abans que comencin les

rebaixes, quins productes necessites i dels quals voldràs aprofitar
les baixades de preu. Si cal, fes-te’n una llista. A més, Soler reco-
mana no ser “ingenu” i desconfiar de grans reclams com el “Dia
sense IVA”. També aconsella comparar, és a dir, buscar a Google el
producte que vols comprar per veure a quin preu s’està venent.
Per últim, recorda que al supermercat és bo mirar el preu per pes.

Ser racional durant les rebaixes

Abans que comencin les rebaixes, pensa quins productes 
necessites i vols comprar aprofitant les reduccions de preus

Les claus

Soler també aconsella buscar a Google el producte 
en qüestió per veure a quin preu el venen a altres llocs

En el cas de les ofertes de supermercat, recorda que 
cal mirar el preu per pes en comptes del preu total
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