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L’arxiu municipal està
afectat per una infecció
que amenaça el seu fons

El Centre d’Estudis Comarcals
premia el pedagog i periodista
cornellanenc Jaume Funes
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Augmenten les queixes
per l’oci nocturn a Femades
Les baralles i la brutícia de l’endemà continuen caracteritzant les nits de festa d’aquesta polèmica zona d’oci pàg 10

Fan equip
Cornellà i l’Espanyol firmen
un acord de col·laboració
pàg 14
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Cornellà empodera les
dones contra la violència
masclista pel 25-N
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Càritas obre un nou local a
la parròquia de Sant Ildefons
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Moreno: “Al CB Cornellà les
coses no van sortir gens bé”
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La documentació històrica de la ciutat està afectada per una infecció microbiana. Foto: Arxiu

La memòria, en perill
» L’arxiu municipal està afectat per una infecció microbiana que amenaça de destruir el seu fons
» La documentació no es pot consultar, el que provoca dificultats a l’hora d’investigar o fer gestions
F. J. Rodríguez
CORNELLÀ
L’arxiu històric municipal de
Cornellà, la institució ubicada al
Castell que conserva la història
documental i fotogràfica de la ciutat, pateix una infecció microbiana que està fent malbé els
fons que allotja. La patologia es va
detectar el 2016, i des d’aleshores
molts ciutadans no han pogut accedir a la documentació de l’arxiu.
“Això no només afecta els investigadors”, assenyala Carles Freixas, president de l’Avenç, “sinó
també a la gent que hi va a buscar llicències i certificats diversos”,
el que, al seu torn, dificulta la planificació d’obres, la redacció de
projectes o, fins i tot, l’acceptació
d’herències, entre altres.

De la mateixa opinió és el
grup municipal d’ERC, que des
del 2018 ha portat en diverses
ocasions aquesta qüestió al Ple.
L’octubre d’aquell any, de fet, els
republicans van presentar una
moció, que no es va aprovar, en
la qual demanaven un informe
tècnic per determinar les causes
de la infecció i mesures per netejar el fons. ERC també va reclamar responsabilitats per “possibles incompliments” del contracte de neteja dels documents
que l’Ajuntament havia signat
abans. I és que l’empresa va retornar els fons en males condicions. De fet, encara estan pendent de neteja i desinfecció.
La qüestió va tornar al Ple recentment, en concret el juny
d’enguany, quan ERC va presentar una nova proposta que, en
aquesta ocasió, va ser aprovada

per unanimitat i que demanava
traslladar els documents i destinar-hi personal per accelerar el
procés de desinfecció. La qüestió
és que, segons lamenten des
d’ERC, els recursos humans són

L’Ajuntament diu que
es requereix un procés
lent i laboriós per
solucionar el problema
escadussers. “Hem reclamat en
diverses ocasions que posin més
personal adequat per a aquestes
tasques”, explica Raquel Albiol,
portaveu d’ERC. “Hem fet molts
escrits, el problema és que no hi
ha hagut recursos”, corrobora
Freixas. Així i tot, des del consistori asseguren que hi estan a so-

bre per desinfectar la documentació al més aviat possible.
De fet, això és el que sempre
al·leguen els tècnics municipals
a la gent de l’Avenç quan es reuneixen. “Ens diuen que és un
procés lent i laboriós”, testimonia Freixas. Sense anar més lluny, ara per ara per accedir a la documentació afectada cal fer servir equips de protecció pertinents per seguretat.
OBLIGATS PER LLEI
Amb tot, que l’arxiu municipal sigui totalment accessible no és
una cosa menor. De fet, l’Ajuntament està obligat per llei a
mantenir-lo en les condicions
adequades. Així ho destaca Freixas, que urgeix el consistori a solucionar tot plegat.
Un dels fons afectats per la infecció va ser el de la Fundació

Utopia, ja desapareguda i que es
dedicava a difondre el llegat de
Joan García Nieto, el capellà obrer de Sant Ildefons i una de les
figures més importants de la
història recent de Cornellà. La
seva documentació, que estava
custodiada a l’arxiu, va haver de
ser netejada i, després de la desaparició d’Utopia, va ser enviada
a l’arxiu comarcal, a Sant Feliu,
fa més d’un any.
Més enllà d’això, està previst
que el fons de l’arxiu local es
traslladin al local de l’avinguda
Baix Llobregat, número 9. Tanmateix, des d’ERC critiquen que
l’Ajuntament “tira pilotes fora”
i que, per a ells, desinfectar l’arxiu no és una “prioritat”. El cert
és que, mentrestant, la memòria de la ciutat continua afectada per una plaga que amenaça
d’eliminar el seu llegat.
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La lupa

L’àrea metropolitana no és de Ferraz
Foto: Laura Busquets/ACN

per Oriol López, secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans d’Esquerra Republicana

A

hores d’ara tothom té clar que un dels objectius estratègics d’Esquerra Republicana
de cara a les pròximes eleccions municipals
és continuar fent forat a les zones metropolitanes del país, allà on més població es concentra i on tradicionalment l’independentisme ha tingut més dificultats per fer arribar el seu missatge. Una
tendència que ha anat variant els darrers anys, en els
quals ERC s’ha anat consolidant com a segona força, assolint fins i tot l’alcaldia en grans ciutats, com
Sant Vicenç dels Horts, Sabadell, Tarragona, Sant Cugat i Sant Feliu de Llobregat, i també formant part
del govern en d’altres, com Badalona, Castelldefels
i Montcada i Reixac, per posar alguns exemples. Però
ha arribat l’hora de fer un pas més, i aquesta voluntat
es pot comprovar en l’elecció dels caps de llista republicans per a les eleccions del pròxim mes de maig.
El cas més paradigmàtic és el de Gabriel Rufián, que
recentment ha estat presentat com a candidat a l’alcaldia de Santa Coloma i que serà un dels referents
més importants en aquesta aposta per continuar creixent en l’àmbit metropolità.
Els darrers 40 anys, els municipis amb més població de les grans àrees metropolitanes del país han
estat governats de forma molt majoritària i ininterrompuda pel PSC, que a hores d’ara representa

un model de gestió municipal caduc, basat en el
clientelisme i esquitxat, de vegades, per diversos casos de corrupció (cas Mercuri a Sabadell, cas Consell Esportiu a l’Hospitalet, cas Inipro a Tarragona…). En contraposició, des d’Esquerra Republicana
proposem el nostre model basat en els valors republicans que ens defineixen des de fa més de 90
anys, amb la transparència, l’honestedat i el com-

Per fer realitat un canvi de model
cal que el republicanisme continuï
creixent a la metròpoli
promís amb el bé comú com a banderes que ens han
de permetre transformar els municipis per millorar
la vida de la ciutadania.
Això és el que veritablement ens mou: ser al costat de la gent per millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. Amb aquest objectiu treballem
des de cadascun dels municipis del país on tenim representació i des de totes les institucions que liderem,
començant per la Generalitat de Catalunya. En canvi, la manca de preocupació dels socialistes pel ben-

estar del conjunt de la ciutadania, especialment de les
persones que viuen a l’àrea metropolitana, s’evidencia en la pèssima realitat de l’únic servei de Catalunya que gestiona al 100% el govern de l’Estat: Rodalies. ¿De què serveix regalar títols de transport si a l’hora de la veritat les persones que agafen un tren cada
matí han de patir les deficiències d’un servei que els
provoca l’angoixa de no saber si podran arribar al seu
lloc de feina o a recollir els seus fills a l’escola? Ja n’hi
ha prou de governar d’esquena a la ciutadania.
Per fer realitat aquest canvi de model cal que el republicanisme continuï creixent a les zones metropolitanes. És imprescindible per poder avançar en els dos
grans objectius: d’una banda, ajudar la ciutadania en
uns moments de grans dificultats, a causa de la inflació
i l’augment dels preus dels serveis, i, d’altra banda, fer
créixer el suport a la República catalana, ja que disposar de les eines d’un estat per posar-les al servei de
la ciutadania és fonamental per poder millorar, de forma plenament efectiva, la vida de la ciutadania del nostre país. Com bé diu Gabriel Rufián, l’àrea metropolitana no és del PSOE, no és de Ferraz, és de la seva
gent. Per això volem comptar amb totes i cadascuna
de les persones que viuen a les zones metropolitanes
del país per escriure conjuntament el futur. Un futur
que volem republicà, pròsper i socialment just.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@GloriaRigat

Acaben de donar dues
notícies seguides a
TV3: demà [22-11-2022]
comencen restriccions d’aigua a TerLlobregat, avui [21-11-2022] engeguem canons de neu de les estacions
(gastant reserves d’aigua). I llavors
que si anem a cimeres del clima i no sé
què. Si a lo bàsic ja no arribem, home.

@Aprenenta1
Cuando pude y decidí
denunciar mi caso de
ASI [abús sexual infantil]
intrafamiliar, encontré a una abogada
que me entendió sin compadecerme,
que fue el impulso que necesitaba. Enhorabuena, @CarlaVall, por el merecido reconocimiento de @IgualdadGob.
Tu mirada sabia y feminista nos da vida.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Subdirectora de digital: Anna Corbatera
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anna Utiel i Guillem Francàs (Barcelona), Olga
García (Vallès), Gerardo Santos (Barcelonès Nord

Dipòsit Legal: B 12319-2013

@AJEnric
M’ha trucat un periodista. Ell em parlava en
castellà i jo li he parlat un
quart d’hora en català, perquè em
pensava que em trucava des d’aquí. Ara
he sabut que no, que trucava des de
Madrid i és d’allà. El tio no m’ha dit res.
Després l’he escrit felicitant-lo i agraint-li-ho.

i Baix Maresme), Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Mar Sifre (Montserratí), Toni
Delgado (Esports), Andreu Asensio (suplements
i branded content) i Júlia Estivill (xarxes)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@carlescosta_
Avui, al Mercat de la
Concepció, una senyora molt amable, la Llum,
m’ha dit una cosa que m’ha fet molta,
molta il·lusió. “M’agraden molt les teves cròniques. S’entenen”. Per a mi, és
el punt clau de la meva feina: comunicar, que les coses s’entenguin. Gràcies, Llum!

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Controller: Mauro Favieri
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada

5|

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

Novembre 2022

líniacornellà.cat

Els semàfors

El + llegit

per Manuel Reyes (PP Barcelona)

pàgina 3

El pedagog i periodista Jaume
Funes ha estat un dels
guardonats, en el marc dels
Premis de Reconeixement
Cultural del Centre d’Estudis
Comarcals del Baix Llobregat,
per la seva tasca lligada
a l’educació i al jovent.

Jaume Funes

Càritas

Suprimir el tribut de la mobilitat

L’arxiu municipal de Cornellà fa
anys que està afectat per una
infecció microbiana que
impedeix el seu correcte
funcionament. L’Ajuntament
està portant a terme una tasca
de desinfecció, que de moment
està sent insuficient.

Foto: Albert Segura/ACN

Ajuntament

La clau

pàgina 10

Càritas Diocesana de Barcelona
ha inaugurat un centre
assistencial a la parròquia de
Sant Ildefons, que donarà servei
a la zona pastoral que inclou
Cornellà, l’Hospitalet i alguns
barris de Barcelona, d’Esplugues
i de Sant Joan Despí.
pàgina 10
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Balmón: “Detecto més vandalisme
que mai a Cornellà”

2

Un accident a Cornellà provoca cues
a tota la Ronda de Dalt en sentit Llobregat

3

Nova oportunitat per a nou
paradistes de Sant Ildefons

4

Comencen les obres per obrir un
segon accés a l’estació de Cornellà

5

Raquel Albiol (ERC): “El PSC s’ha acabat
creient que l’Ajuntament és seu, i no ho és”

D

es de fa força temps, els
veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona estem
pagant un impost totalment injust
i que només es paga aquí. El tribut
de la mobilitat no existeix enlloc.
Ni a qualsevol altre indret de Catalunya ni de la resta d’Espanya hi
ha aquesta obligació impositiva.
I és que és injust haver de pagar dues vegades pel mateix
concepte, que és exactament el
que passa amb aquest tribut
que es van treure de la cistella.
De fet, ja paguem l’IBI de qualsevol bé immoble (com un pis,
un traster, un pàrquing o un local), en el qual, a més a més, hi
carreguen aquest mal anomenat
tribut de la mobilitat.
Barcelona i els municipis
dels voltants, governats àmpliament pel PSC, no s’aturen pressionant fiscalment els seus veïns.
Les famílies no podem suportar

cada cop més impostos. Cal recordar que a Catalunya tenim
19 impostos propis, cosa que
ens situa al capdavant de les
comunitats autònomes amb
pitjor fiscalitat.
Cal rebaixar els impostos
per activar l’economia, per recuperar l’activitat i perquè les
empreses generin més llocs de
treball. La millor política social
que pot fer un govern és posar
els mitjans perquè tant autònoms com emprenedors puguin crear aquests nous llocs de
treball que tant fan falta.
Malauradament, i malgrat
que està més que demostrat
que amb impostos baixos fi-

nalment es recapten més ingressos per part de les administracions, tant el Govern de
Catalunya com el govern central
estan capficats a incrementar els
impostos constantment.
Ara és l’hora de construir
una alternativa política a tots els
ajuntaments de Catalunya per
defensar una altra forma de
gestionar els nostres pobles i
ciutats. Una forma basada en la
bona gestió i a rebaixar els impostos, al mateix temps que se
centren les prioritats a ajudar les
persones que tenen més dificultats en aquests moments
tan complicats que estem vivint.
Aviat, tots tindrem la paraula.

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

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

A les xarxes

#AlertaPerSequera

@adrar09: 6,6 milions d’habitants (el 87%
de Catalunya!), amb restriccions per #sequera. Tranquil·litat, que no té res a veure
amb la crisi climàtica.

#NomésSíÉsSí

@agenciaacn: La Fiscalia General de l’Estat rebutja rebaixar penes a agressors sexuals si també es poden imposar amb la
nova llei del ‘només sí és sí’.

#LGTBIfòbiaQatariana

@Rira_Maestre: La FIFA ha prohibido a la
selección de Inglaterra utilizar en el Mundial de Qatar un brazalete LGTBI. Alex Scott,
reportera de la BBC, se lo ha puesto.
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Mirada pròpia

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

l carrer ha mort, afirmava dogmàticament Le
Corbusier en la dècada del 1930. Amb
aquesta provocadora sentència, l’arquitecte
franc-suís proposava una ciutat radiant, la
Ville Radieuse, on els edificis s’aixecaven sobre pilars
per deixar passar per sota un parc infinit, sense carrers delimitats, i els passadissos dels blocs residencials
prenien el paper de “carrers interiors” d’accés als habitatges. Era temps d’entreguerres, en el qual el moviment modern pretenia reinventar la manera d’habitar i construir ciutats, en un intent de reescriure una
història que es mostrava tràgica.
El projecte que, malauradament, s’ha començat
a construir a l’Aràbia Saudita, The Line, pretén
completar, en 50 anys, una ciutat per a 9 milions de
persones amb un sol carrer recte de 170 quilòmetres
de longitud i una amplada de 200 metres. 170 quilòmetres, perquè se’n facin una
idea, és la distància entre Barcelona i Vielha o entre Lleida i
Girona en una línia estrictament recta, sense concessions a
la geografia, a l’existència de
zones poblades o a la natura. Per
si no n’hi hagués prou, aquest
longitudinal despropòsit tindrà
façanes de mirall a l’exterior, majoritàriament desert, que a més
de dividir l’hàbitat natural de
moltes espècies confondrà les
aus o altres animals, creient que
volen cap a un horitzó llunyà.
Una cosa semblant al que li passava a Jim Carrey al final de la
pel·lícula El xou de Truman
quan la proa del seu vaixell travessava la lona del decorat en forma de cel.
Veient les imatges virtuals de la vida interior d’aquesta “ciutat”, crida l’atenció l’atmosfera que recrea,
semblant a la d’un “mall” comercial a la qual ja comencem a estar acostumats i que, a l’Orient Pròxim,
és tan habitual en les últimes ciutats ex novo aixecades al no-res: un passadís central amb botigues a banda i banda. Aquest únic espai central, en paraules dels
seus creadors, es fa precisament “per evitar que hi hagi
carrers”. Segons sembla, aquesta vegada l’emergència climàtica i la contaminació a les ciutats han tornat a sentenciar els carrers com a culpables, eliminant-

los sense miraments en la construcció de la ciutat, en
nom de l’ecoeficiència i la sostenibilitat.
Una trama de carrers era l’acte fundacional de les
ciutats romanes. Tot començava amb una intersecció,
la del Cardus Màximus, un carrer sensiblement
orientat nord-sud, amb el Decumanus Màximus, en
sentit est-oest, encara que també eren freqüents altres orientacions atenent el context on s’implantaven.
La intersecció del Card amb el Decumà donava origen a una de les portes de la ciutat. D’una banda, el
Fòrum (fora), on es comerciava amb l’exterior i, de l’altra, l’interior de la ciutat, que creixia en forma de malla afegint-hi carrers paral·lels i perpendiculars segons
la mida de les insulaes o parcel·les. El creixement de
les ciutats acabava desbordant la pròpia porta, així que
el fòrum es va convertir en l’espai públic central de la
ciutat; el lloc de trobada i de debat.

A Barcino, el Card de la ciutat romana és el carrer Call
i Llibreteria i el Decumà és la línia del carrer del Bisbe
i el carrer de la Ciutat. Formen un angle d’uns 45º amb
els eixos cardinals, molt semblant al de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, aixecat gairebé dos mil anys després. És
curiós observar com el límit de l’Eixample que va projectar Cerdà, girat novament 45º respecte de la trama
de l’Eixample, és la reinterpretació fidel del Card i del
Decumà romà, en aquest cas l’avinguda Meridiana (nordsud) i l’avinguda del Paral·lel (est-oest), a la intersecció
de les quals hi ha els afores; el port on comerciem amb
l’exterior. Diran vostès, doncs, que el Fòrum de les Cultures del 2004 es va fer en un lloc equivocat…

Les millors

perles

n tertulià de la COPE confon una persona sense cames amb
un mico. El col·laborador de Tiempo de Juego va dir que hi
havia un mico al camp durant la inauguració del Mundial de
Qatar. En assabentar-se del seu error, va demanar perdó.

U

n home passeja tranquil·lament per Sitges amb un
carro de supermercat i acaba detingut per la policia
local. Total, per portar el carro carregat amb 130 quilos de
pol·len de marihuana. Ja no es pot fer res en aquesta vida.

U

umar no és aconsellable per a ningú, i menys per a un
esportista. Però cadascú és lliure de fer el que vulgui. Com
l’oncle Chen, un conegut corredor de maratons xinès que s’ha
fet viral per fer els 42 quilòmetres amb una cigarreta a la boca.

F

ollons amanits amb all i julivert”. És el producte que
ha trobat al Carrefour l’usuari de Twitter @Desa182 i
que ha compartit @etfelicitofill. En castellà són “jurelitos
aliñados”, però no tenen tanta gràcia. Collons a 4,29 euros!

“C

La intersecció, la cruïlla, és el que provoca la trobada;
l’espai urbà per excel·lència. Com encertadament va assenyalar el desaparegut arquitecte i catedràtic d’Urbanisme Manuel de Solà-Morales, la veritable cèl·lula
de l’Eixample barceloní no és l’illa, sinó la cruïlla de carrers aixamfranats. No debades, el primer assaig que es
va fer per comprovar com es veuria aquesta nova arquitectura de l’Eixample va ser reproduir a escala real
una cruïlla de carrers a l’interior de les muralles de la
ciutat. Concretament, als carrers Doctor Dou i Pintor
Fortuny, i que es pot visitar actualment.
Barcelona, comparada amb altres ciutats, és una
ciutat petita i compacta. Propicia la vida urbana a través dels seus carrers, que juntament amb els seus parcs
i les seves places generen llocs per a la trobada i l’intercanvi. Però també la fan molt còmoda i eficaç. La
malla ha estat adoptada per infinitat de ciutats de tot
el món, amb diferents mides i ritmes. Facilita la mobilitat i, amb
això, optimitza l’energia que utilitzem per desplaçar-nos-hi. La
proposta de la ciutat àrab, de 170
quilòmetres de llargada per 200
metres d’amplada, podria resoldre’s fàcilment amb una malla de
5,83 quilòmetres de costat. Una
cosa així com un quadrat des de
la platja de Llevant fins al final
del Paral·lel, vorejant la ronda de
Dalt. Una superfície de 34 km²,
que cabria perfectament en els
100 km² que ocupa Barcelona.
No és estrany que els promotors anunciïn trens bala que permetran viatjar en només 20 minuts de punta a punta de la ciutat a més de 500 km/h
–això si no hi ha parades intermèdies. Tot molt sostenible. No m’imagino oblidant-me les claus a casa i
havent d’agafar el tren bala de nou, cosa que a Barcelona, per exemple, solucionaríem caminant, en bicicleta o agafant el V15. Una ciutat que es dissenya ineficient de sortida no pot pretendre ser més ecoeficient
que les altres.
Tampoc no hi voldria viure i necessitar una ambulància, apagar un foc o ser rescatat en cas d’un
atemptat o de qualsevol emergència. Res de bo sembla que pugui sortir d’una ciutat fundada a partir d’un
únic carrer. Ben mirat, un Card. Un Card molt gran.
Fotografia aportada per l’autor

E

La ciutat sense carrers

Twitter (@_adam22_)

LA FOTO
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Les Lucindes de Barcelona
Foto: Clàudia Campos/ACN

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona i regidor de Nou Barris

@ARAToniPadilla: De Jong, Bale, Bellinghan... Doncs jo crec que els protagonistes
del dia han estat els iranians negant-se a cantar l’himne. Especialment Sardar Azmoun.

després el marit. Ara té un tercer fill nascut a Barcelona i es diu Josep.
El pare volia posar-li Wilmar, però la Lucinda, no
sap ben bé per què, es va entossudir a dir-li Josep. En
realitat sí que ho sap. Li va posar Josep perquè ja li podia plantar cara al seu marit. Sembla poca cosa barallar-se per un nom, però ben mirat és una petita conquesta inimaginable només 5 anys enrere. La Lucinda
ha descobert que té dret a un contracte laboral, que hi
ha sindicats que treballen perquè el sou millori cada any
i que els seus caps no són ni deus ni monstres que poden despertar-la de nit com un malson. A l’escola hi té
un paper i les mestres li expliquen coses dels nens que
no havia ni tan sols imaginat. Té amigues sense papers
que li demanen consell i un dia va anar a una reunió
de l’Ajuntament on va parlar. Qui ho hagués dit! Va parlar sense por. Va dir el que pensa. Va reivindicar.
El marit de la Lucinda no ho acaba d’entendre. He
de dir-ho: mai va a recollir els nens. No és mala persona, ja no és com abans, però li costa trobar feina i
passa massa tardes al bar de la plaça de sota casa. De
vegades arriba a casa una mica tocat i aleshores se li
escapa algun crit, però la Lucinda no afluixa. Els nens
són el més important, però ella n’està al davant, i el Josep, amb tres anyets, només té edat per ser estimat. La
Lucinda l’ha fet fora de casa tres vegades. La primera van ressonar els crits per tot el veïnat. La darrera
va tornar amb el cap abaixat.
Jo no sé si la Lucinda ha tingut sort o no. Caldria
anar endavant i enrere moltes vegades per comprovar
on és la felicitat, però ara no té por de res i qui sap què
hauria fet si hagués de fer aquest trànsit repetit.
Com va escriure Hanif Kureishi, no s’hi val posar el cervell expert de l’home madur en el cos magnífic del jove
aprenent, perquè la quadratura del cercle és tan impossible com irreal. Per això, aquí i sense malabarismes temporals o espacials, les meravelloses Lucindes
de Barcelona ens recorden, dia sí dia també, que val
la pena dedicar el temps que calgui a canviar el futur.

@andreagumes: Me cuesta entender
cómo estos 20 m² en los que vivo son en
verano un horno de brasa Josper y ahora
un palomar con temperaturas antárticas.

“

Aquí i sense malabarismes
temporals o espacials,
les meravelloses Lucindes
de Barcelona
ens recorden, dia sí
dia també, que val la pena
dedicar el temps que
calgui a canviar el futur

“

L

a Lucinda va arribar a Barcelona l’any 2017 des
de la República Dominicana. Tenia 26 anys i
dos fills preciosos que es varen quedar a
Santo Domingo amb els avis. Dos anys més
tard van arribar i ara viuen plegats en un barri de Barcelona. La Lucinda treballa al món de l’hostaleria. Bé,
això és una apreciació genèrica que cal matisar per evitar confusions: neteja habitacions i fa llits, és a dir, una
Kelly. Està contenta perquè amb el seu sou, esforçat
i migrat, manté els seus fills i cada mes envia un bon
grapat d’euros al seu país per ajudar la família. Ella sap
que és el pal de paller de moltes persones i, encara que
li costi entendre moltes de les coses que passen a Barcelona, s’esforça a participar i a contribuir en la vida
comunitària. No està segura que hi hagi gaire més futur per a ella, però malgrat tot ha fet un curset de català, s’ha apuntat amb entusiasme a l’AMPA del
col·legi dels nens i ha tret el nas en un centre de formació digital que Barcelona Activa té al barri. Algú li
ha dit que val la pena i quelcom li dona voltes al cap.
Potser amb una bona formació podria deixar les habitacions i fer alguna feina menys cansada i amb una
mica més de perspectiva. La Lucinda farà el curs d’informàtica d’aquí a un mes, us ho puc assegurar, perquè a poc a poc s’ha adonat que el seu futur depèn d’ella mateixa.
La Lucinda sabia que ser dona no és una rèmora
ni un problema. Ho sabia des de petita, però a casa seva
li havien ensenyat una altra cosa i els companys de carrer no l’havien ajudat gaire. Amb 17 anys va tenir el primer fill, d’un home qui sap on para. Tampoc és una tragèdia, li varen dir els pares, ni ets la primera ni seràs
l’última i, a més, alguna cosa hi has fet. Amb 22 anys
es va casar, ara sí amb un xicot del barri que li va jurar amor etern. El matrimoni encara segueix, però l’amor etern es va esvair en poc temps entre paraules gruixudes, alguna clatellada i nits solitàries sense explicacions ni consols. Va marxar sola, amb la promesa de
tornar o recollir, és igual, i primer van arribar els fills,

Flaixos

@Modgi: Estic en una etapa de la vida en
què les meves puntes d’eufòria me les donen coses com trobar un bon lloc per
aparcar.
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Andreu Asensio
BARCELONA
Espai Línia, el primer centre de comunicació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha consolidat com un lloc de referència
en el món local.
En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha acollit esdeveniments com les presentacions del llibre El fantasma
de Lerroux, de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revista Serra d’Or, així com un debat sobre les fake news amb la participació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.
Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de conferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Catalunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplinari i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Barcelona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mostrat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equipada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.
De fet, l’escenari ha acollit entrevistes a personatges molt coneguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia, que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea metropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.
Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Línia per on passaran una quinzena d’alcaldes i alcaldesses metropolitanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, també passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.
UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fomenta el debat metropolità i des

Foto: Espai Línia

Espai Línia supera
totes les expectatives

del qual es reivindiquen valors estretament lligats amb la proximitat, com la defensa del petit comerç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.
Espai Línia compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Coberta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciutat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolitanes, un think tank de pensament i
de reflexió sobre els reptes de la conurbació metropolitana.
A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un recorregut per autèntiques joies arquitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris també compta amb un espai per a videoart, on ara es pot visualitzar l’obra SonsColorsRostres, de Joanna Chichelnitzky, dedicada al batec dels mercats municipals.
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SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet ha demanat a la Generalitat que ampliï
la seva proposta de protecció del Delta a l’espai de Ribera-Salines, afectat
per un pla urbanístic que hi preveu un nou barri amb 2.500 pisos.

La zona d’oci de Femades, un
malson veïnal:“Insuportable”
» Les baralles i la brutícia caracteritzen les nits de festa del polígon
» Des del consistori asseguren que els aldarulls no han augmentat
Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ
“Detecto més vandalisme que
mai a la meva ciutat”. No són paraules dels veïns de la zona de
Femades, majoritàriament hospitalencs que pateixen l’incivisme i la inseguretat al voltant d’aquella zona d’oci nocturn ubicada a Cornellà. Aquesta frase la
va pronunciar recentment el
mateix alcalde, Antonio Balmón, al programa Converses de
la COPE. I tot i que no va fer cap
menció directa a Femades, l’asseveració de l’alcalde encaixa
perfectament amb la situació
que pateixen els veïns de les
discoteques d’aquest polígon les
nits de festa. “Hi ha baralles
constants amb navalles, és insuportable”, narra a Línia Cornellà Núria Huete, una veïna de
l’Hospitalet que va estar molt
vinculada a la plataforma d’afectats per l’incivisme i la inseguretat a la zona.
I és que les nits en aquesta
zona fronterera entre Cornellà i
l’Hospitalet, que la regidora hospitalenca Lluïsa Carmona (ERC)
va descriure al Ple de la ciutat veïna com a “terra de ningú”, tornen a ser delicades, si és que alguna vegada ho han deixat de
ser. A finals de l’estiu es van reportar aldarulls a la sortida de les
discoteques, mentre que al març
una baralla amb matxets va deixar dos ferits. Es tracta “d’actituds violentes” que han repuntat
arran del confinament arreu de
la ciutat, segons va dir Balmón al
Converses, i que preocupen els

Aparcar a la zona de Femades comporta certs riscos. Foto: Línia Cornellà

veïns. “Després de la pandèmia
s’ho han agafat amb més ganes”,
lamenta Huete, que també posa
l’accent en els botellots al passeig
de la Campsa i en l’edat dels seus
participants. “Són cada cop més
joves”, certifica la veïna.
Lluny queden les declaracions que l’alcalde va fer a Línia
Cornellà en una entrevista del
maig del 2015, on defensava que
el de Femades “no és un problema per a la ciutat” i que “no ho ha
estat mai”. Unes paraules que calia llegir entre línies, ja que les
discoteques, tot i estar ubicades
en el terme municipal de Cornellà, realment afecten els veïns de
l’Hospitalet que viuen al davant.
De fet, els locals estan allunyats
d’Almeda, el barri cornellanenc
més proper si exceptuem els
blocs de pisos del carrer Rosselló, a territori cornellanenc. “Cornellà cobra els impostos i no fa
res”, denuncia Huete.
No obstant això, el 2015 l’Ajuntament va precintar temporalment per excés d’aforament la
discoteca Capitolio, la que més
conflictes genera a Femades i a les
portes de la qual han mort assassinats dos joves els últims

anys, la darrera Kristen Peralta,
el juny del 2020. Arran d’aquella
mort, la patronal de l’oci nocturn
FECASARM va decidir presentarse com a acusació popular en la
causa judicial i va lamentar “manca de presència policial” a la zona
a l’hora de tancar els locals. Des
del consistori, tanmateix, recorden que cada cap de setmana hi
ha unitats de Mossos i de la Guàrdia Urbana i que no han notat
un increment dels aldarulls.
Una opinió que divergeix de
la dels veïns, que perceben tot el
contrari i denuncien crits, baralles, brutícia i la sensació de no
poder sortir de casa tranquil a
partir de certes hores. “Per què
no col·loquen detectors de metalls a les portes de les discoteques?”, es pregunta Huete, que
recorda que en el seu dia van arribar a proposar que es col·loquessin busos llançadora que
portessin els clients dels locals
des del metro d’avinguda del
Carrilet, a l’Hospitalet, fins a Femades, per evitar molèsties. De
moment, la situació no millora i
la percepció que qualsevol dia
tornarà a haver-hi una desgràcia
hi és present entre el veïnat.

Càritas estrena un nou local a
la parròquia de Sant Ildefons

SOLIDARITAT4Càritas Diocesana de Barcelona va inaugurar el
9 de novembre un nou punt d’acollida a Cornellà, en concret a la
parròquia de Sant Ildefons, que
donarà servei a unes 7.000 persones que viuen a l’anomenada
Zona Pastoral 4, que agrupa les
ciutats de Cornellà i l’Hospitalet,
el districte de Sants-Montjuïc
de Barcelona, i els barris de les
Planes i de Can Vidalet.
L’acte va estar presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier
Vilanova; el director de Càritas
Diocesana, Salvador Busquets; la

tinent d’alcaldia de Polítiques
Socials, Joana Piñero, i la cap de
la Zona Pastoral 4, Maria Amor,
que va descriure aquest nou
punt de trobada com un “espai
multifuncional, auster i digne, on
les persones es podran sentir
escoltades i acompanyades”.
De fet, s’hi faran reforços escolars, cursos de llengua i una sala
d’informàtica donarà resposta a
la bretxa digital que pateixen
moltes famílies vulnerables. Però
també té vocació d’espai d’acollida per a persones o grups, a
més d’oferir suport psicològic.

Premi al pedagog i periodista
cornellanenc Jaume Funes

Funes, durant el seu discurs d’agraïment en rebre el premi. Foto: CECBLL

GUARDÓ4El pedagog i periodista cornellanenc Jaume Funes
ha rebut recentment el premi individual Joan Salvat Saladrigas
d’experiències socials que va
atorgar el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat
(CECBLL), en el marc de l’onzena edició dels Premis Reconeixement Cultural del Baix Llobregat, que es van celebrar el 18
de novembre al Cèntric, del Prat.
Funes va compartir el guardó amb els investigadors Manel
Esteller i Carlota Dobaño, i amb
el Congrés de Dones del Baix

Llobregat –que s’ha celebrat recentment a la ciutat– i l’entitat
Cuidando de Ti, de Sant Boi.
Aquest pedagog cornellanenc participa en diverses tribunes públiques on reflexiona
sobre les problemàtiques socials que afecten els joves i adolescents. En aquest sentit, ha estat vinculat a programes de renovació pedagògica i amb l’Equip Psico-Socio-Pedagògic municipal de Cornellà. Sense anar
més lluny, escriu sovint articles
sobre aquesta qüestió i ha publicat diversos llibres.
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assen setze minuts de les
cinc de la matinada del 4
de maig del 1897. Tomás
Ascheri, Antonio Nogués,
José Molas, Luis Mas i Juan Alsina, després de gairebé un any de
judici, esperen que els botxins
disparin. Mas mira l’escamot d’afusellament i els diu amb sorna:
“Apropeu-vos més, home!”. Seixanta segons després, els cinc homes són executats al fossar del
Castell de Montjuïc. Tot i que
mai s’ha pogut demostrar la seva
culpabilitat, se’ls acusa d’haver
perpetrat un dels atemptats més
mortífers que recorda Barcelona.
El 7 de juny de l’any anterior, mentre una comitiva religiosa avança
pel carrer Canvis Nous en direcció a l’Església de Santa Maria del
Mar, una bomba esclata a un
quart de deu de la nit. L’acte terrorista deixa 12 morts i uns setanta
ferits. L’atemptat del Corpus es
produeix en un carrer estret, sota
la mirada de centenars de persones, la majoria d’elles jornalers i
obrers. Ràpidament, s’assenyala
l’anarquisme com a responsable
de l’atemptat i comença la cacera
de bruixes. Es detenen més de 600
persones, que s’encarceren i es torturen. L’opinió pública, en un
inici favorable a l’escarni, de mica
en mica va virant. Com explica
l’historiador i polític difunt Antoni Dalmau al seu llibre El Procés
de Montjuïc. Barcelona al final del
segle XIX, ni la petició d'indult formulada pel bisbe de Barcelona ni
les moltes queixes als diaris de figures com el republicà Pi i Maragall seran suficients per evitar l’execució dels cinc homes. Són el cap
de turc d’un procés judicial que arriba a acumular 195 penes de
presó, cadena perpètua, deportació o treballs forçats a ultramar.
L’afusellament es produeix en
un moment icònic de Barcelona i
dels territoris que avui ocupa la
metròpoli. Mentre pobles com
Badalona estan a punt de convertir-se en ciutats per gràcia reial, Barcelona s’emmiralla en París o Londres. De fet, l’endemà de
l’atemptat La Vanguardia fa referència a aquesta idea: “S’ha trastocat en un funeral abatiment el
bon nom d’una ciutat que amb esforç aconseguia col·locar-se al nivell de les més cultes”.
‘A BAIX LES MURALLES’
Al tombant de segle, Barcelona culmina el seu procés d’expansió iniciat a mitjan segle XIX. “Fins aleshores, la ciutat se circumscriu al que
avui és el districte de Ciutat Vella i
està rodejada per l’antiga muralla”,
afirma l’historiador i periodista
Rafa Burgos. El cert és que les condicions de vida intramurs són impossibles. El 1854, per exemple, el
còlera ha matat 6.500 persones.
“La densitat de Barcelona és altíssima”, recalca el també periodista
i historiador Albert Torras. És per
aquest motiu que la demanda de la
ciutadania d’enderrocar les muralles ja es fa sentir els anys 40 i s’acaba concretant el 1854 amb el projecte del doctor Pere Felip Monlau
batejat com A baix les muralles.
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El reportatge del mes

Obres de construcció de la Bòbila de la Societat de Rajolers de Barcelona a Collblanc el 1899. Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Quan la metròpoli
no era la metròpoli
Entre finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona i la seva rodalia viuen un
procés de canvi mai vist. Es comencen a posar les primeres pedres del que serà
la metròpoli que coneixem avui dia. Però com era la capital catalana al tombant
de segle? I el Baix Llobregat? Quan va convertir-se en ciutat Badalona?
La iniciativa arriba amb les reticències de l’Estat. “Segons el
ministeri de la guerra, a la zona
d’extramurs no es pot construir a
una distància que correspongui al
tret d’una bala de canó, és a dir,
uns 1.000 o 1.200 metres”, explica Burgos. Els successius conflictes que ha viscut Catalunya amb
l’Estat des del 1714 han fet que les
terres que rodegen les muralles siguin militars, i haurà de ser la pressió popular i municipal la que permeti el canvi. “El dia a dia costa de

respirar, i ja a mitjans de segle l’Ajuntament prohibeix posar cap fàbrica amb màquina de vapor dins
de les muralles”, relata Burgos.
Aquesta època coincideix amb
l’inici de la construcció de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, un enginyer militar i, per tant, ben vist des
de Madrid, que té per objectiu urbanitzar tot el que són els terrenys
agrícoles que hi ha entre Ciutat Vella i els municipis del pla de Barcelona. La seva visió entronca amb
les aspiracions de la burgesia del

moment, que, en paraules de Torras, “els anys 60 vol que la ciutat estigui a l’altura de París i acumula
dues dècades demanant ser seu de
l’exposició universal que acabarà
celebrant-se el 1888”. Amb tot,
els propietaris dels terrenys no
veuen amb bons ulls el pla de
grans avingudes –també per facilitar el desplegament militar– perquè no els permet construir tants
edificis com voldrien i, per això, l’Eixample s’allunya de la visió inicial
de Cerdà. Alhora, tots aquests ter-

renys ja fa temps que es fan servir
per situar-hi indústries. En són exemples el Poblenou i Sants.
Així mateix, el somni europeista de la burgesia encara es fa més
realitat el 20 d'abril del 1897,
quan la reina regent Maria Cristina autoritza la capital catalana a
annexionar-se els pobles de les
Corts de Sarrià, Sant Gervasi Cassoles, Sant Andreu de Palomar,
Sant Martí de Provençals, Sants i
Gràcia. És la culminació d'un procés que ha començat el 1869 i que
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Adeu al mar

n Temps era temps, l’Hospitalet de
Llobregat tenia platja. Va ser l’any
1920 quan el municipi va perdre la
seva costa i no la recuperaria mai
més. La va vendre a Barcelona.
L’actual Zona Franca era aleshores
la Marina de l’Hospitalet i representava un territori de més de 900 hectàrees, és a dir, la meitat del seu terme
municipal. “Era un terreny on hi havia
un conglomerat de pescadors i algunes masies disperses on els pagesos
vivien força bé”, explica l’historiador i
autor del llibre Quan l’Hospitalet va
perdre la platja, Jesús Vila. “La ciuta-

Europa. El 1920 feia dos anys que havia acabat la Primera Guerra Mundial.
Espanya, que es va mantenir neutral,
va aprofitar la contesa per millorar la
seva situació econòmica, i els industrials catalans van fer l’agost amb
aquella guerra. De fet, aquests darrers havien acumulat un poder notable comerciant amb els països enfrontats i van pressionar l’Ajuntament de
Barcelona i el govern de l’Estat per
dur a terme l’annexió de terrenys. “Es
volia ampliar el port per rivalitzar
amb Marsella, i a sota de Montjuïc era
el millor lloc per fer-ho perquè el mar

dania del centre anava en carro o a
peu fins a la platja a banyar-se, perquè aleshores es mirava més cap al
mar que no pas cap al riu”, afegeix.
Per què l’Hospitalet va decidir
vendre la meitat del seu territori? El
cert és que l’operació urbanística es
va fer a un preu molt baix i beneficiós
per a la capital catalana. “A l’Ajuntament de Barcelona li suposava uns
guanys impressionants, perquè volia
construir una zona logística i industrial on les mercaderies no paguessin
impostos perquè es quedaven en una
zona franca”, detalla l’historiador.
Més enllà d’això, per entendre la
venda cal mirar el context internacional que es vivia en aquells temps a

entra a la terra i s’hi podien arrecerar
els vaixells”, explica Vila.
Per la seva banda, a l’Hospitalet
no va ser fins al 1923 –en plena dictadura de Primo de Rivera– que l’operació urbanística va generar malestar entre la població. Fins aleshores, les expropiacions forçoses de
terres no havien aixecat polseguera. “Els pagesos no tenien poder polític i els comerciants i petits burgesos del poble no van tenir cap problema a vendre la Marina”, relata
Vila. Resulta curiós que, dos anys
després, el 1925, el rei Alfons XIII
atorgués a l’Hospitalet la categoria
de ciutat. Així doncs, el municipi va
perdre el mar per fer-se ciutat.

L’Hospitalet va vendre la meitat del seu territori
a Barcelona l’any 1920. Si no ho hagués fet, avui dia
el municipi tindria la seva pròpia platja

no ha estat exempt de reticències
per part dels municipis que passen a formar part de Barcelona.
“Fins aquell moment són pobles
que s'autoabasteixen i que tenen
la seva petita indústria que els permet subsistir”, afirma Torras. “A
la zona hi ha pagesos que baixen
a Barcelona per vendre-hi els
seus productes”, diu Burgos.
L’objectiu de l’annexió, entre
altres, és recaptatori, ja que aleshores el Regne d’Espanya està en
guerra amb els Estats Units pel
control de les colònies de Cuba i
de Filipines, i una capital catalana amb més població suposa una
millora de la fiscalitat. Així mateix,
des de Madrid preocupa que el
projecte pugui fer ombra a la capital espanyola.
En poc més de 50 anys, Barcelona s’ha convertit en una ciutat que passa de tenir 235.000 habitants a tenir-ne 544.000 a finals
de segle, i que es prepara per arribar al milió el 1930.
EL REBOST DE BARCELONA
Mentre Barcelona anhela ser una
ciutat europea, l’Hospitalet és un
poble de 5.000 habitants que no
rebrà l’estatus de ciutat fins al
1925. Amb tot, segons explica
l’historiador Manuel Domínguez,
“al tombant de segle les coses es-

tan canviant”. Fins aquell moment, el poble ha estat un enclavament agrícola tal com ho és tot
el Baix Llobregat. “Al delta, la zona
més fèrtil d’Espanya, la producció
d’arròs i de blat de moro, i després
d’hortalisses, és molt important”,
detalla Domínguez. Anteriorment,
la vinya havia estat un correu
notable a la zona, però a causa de
la fil·loxera del 1880 i del 1890
acaba desapareixent.
Per a l’historiador Jesús Vila,
les zones de Viladecans, Gavà,
Sant Boi, el Prat i Castelldefels són,
aleshores, les més rellevants des
d’un punt de vista agrícola. “S’arriben a fer tres collites l’any perquè són terres molt productives i
es beneficien de tenir Barcelona a
prop per vendre-hi el que es recull”, diu. “Alimenten la mà d’obra de la gran ciutat”, afegeix.
Malgrat això, ja en aquells anys
es pot començar a intuir el que
serà el futur industrial de la zona.
El fet que el territori estigui regat
pel Llobregat, un riu eminentment
industrial, permet els primers esbossos d’una indústria incipient.
“Hi haurà fàbriques tèxtils a Santa Eulàlia i de construcció al que
avui és el barri de Sant Josep”, assenyala Domínguez. Amb tot, no
serà fins al 1915 que es viurà un
boom demogràfic i industrial.

“Al delta del Llobregat
s’hi feien tres collites
l'any perquè eren
terres molt productives
i es beneficiaven de
tenir Barcelona a prop
per vendre-hi
el que es recollia”

“A fora dels murs
de Barcelona no
es podia construir
a una distància que
correspongués al tret
d'una bala de canó,
és a dir, uns 1.000
o 1.200 metres”

EL PRIMER FERROCARRIL
Al tombant de segle, Badalona i el
Baix Maresme són dos territoris
avançats a la seva època. Diu la llegenda que Miquel Biada, un mataroní que ha fet fortuna a Amèrica, quan presencia la inauguració del primer ferrocarril espanyol a Cuba, l’any 1837, exclama:
“Quan torni al meu país uniré Barcelona amb el meu poble amb ferrocarril”. Després de molts pelegrinatges, l’indià compleix el seu
somni el 1848. Aquell ferrocarril,
el primer de tota la Península,
canviarà la història del territori.
Segons la historiadora Montserrat Carreras, abans de l’arribada
del tren Badalona és un poble agrícola. “Hi ha petits tallers tèxtils,
però a partir de mitjans de segle es
produeix un procés d’industrialització molt fort”, assenyala. A la
ciutat s’hi instal·len fàbriques de
cristall, de galetes, de cordes per
a la Marina o fàbriques tèxtils.
“Aquestes indústries se situen a
banda i banda del ferrocarril i, en
molts casos, les mateixes fàbriques
tenen petites vies de tren que enllacen amb la línia general”, afirma Carreras.
El tren ràpidament atrau la
població de fora fins a la regió.
Així, Badalona passa de tenir
5.700 habitants el 1848 a tenir-

ne més de 19.000 el 1905. “En
aquell temps, la gent canvia
molt de residència perquè viu de
lloguer i, en gran part, a Badalona venen de la Catalunya rural.
Però més tard, cap al 1920, també arribarà molta població de la
resta de l’Estat”, afirma la historiadora.
La industrialització també es
veu afavorida per un altre fet. La
zona fabril per excel·lència del
nord barceloní, Sant Martí de
Provençals, està sobresaturada, i
a Badalona els terrenys són més
barats. Tot i que les seus seguiran
a Barcelona, la burgesia de la
capital catalana i alguns inversos
estrangers instal·len les seves fàbriques al poble que el 1897 aconseguirà la categoria de ciutat. Al
mateix temps, aquest procés d’industrialització va aparellat amb
una pèrdua gradual de la pesca al
municipi i, en sintonia amb el que
passa a tota la metròpoli, amb el
naixement d’un moviment obrer que aquell any s’intenta reprimir amb el Procés de Montjuïc. La metròpoli comença a ser
la metròpoli.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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L’Espanyol estreny llaços amb
l’Ajuntament amb un conveni

COL·LABORACIÓ4Els temps de
les acusacions creuades pels
deutes i els col·lapses a l’exterior
de l’estadi els dies de partit han
quedat enrere. Així es va poder
comprovar el passat 18 de novembre, quan l’Ajuntament i
l’RCD Espanyol van signar un
acord de col·laboració per estrènyer relacions i tirar endavant
accions que beneficiïn tant els veïns –que suporten tot el que
comporta viure a pocs metres
d’un camp de futbol de primera
divisió– com els aficionats. “És
una forma de profunditzar la relació del club amb la ciutat”, va
afirmar Mao Ye, CEO del club i
mà dreta del propietari, el també xinès Chen Yansheng.
Aquest acord contempla la
col·laboració entre l’Ajuntament
i el club perico en temes relacionats amb l’urbanisme de la
zona, els accessos i usos de l’estadi més enllà dels dies de partit –de fet, la UE Cornellà disputa
els seus partits de lliga allà– i la
relació de l’Espanyol amb les entitats de la ciutat i la ciutadania.
“L’Espanyol forma part de la
nostra vida quotidiana”, va afirmar l’alcalde, Antonio Balmón,
que va sostenir que el conveni
“marca una relació de construcció”, en la qual el club esportiu i
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Mao Ye i Antonio Balmón rubriquen l’acord. Foto: RCDE

la institució seuen a pensar què
volen fer i com volen actuar els
pròxims anys. “Reflectim al paper tota la col·laboració que fa
anys que tenim”, va afegir, en
aquest sentit, Ye.

LLIMAR LES ASPRORS
Lluny queden, com hem dit, les picabaralles entre la junta del club
i l’Ajuntament. Com ara la que tenia a veure amb el deute del club
amb el consistori, i que va saltar
als titulars ara fa vuit anys, quan
el tinent d’alcaldia Antonio Martínez Flor –present a la reunió de
l’altre dia– va expressar públicament el malestar de l’Ajuntament pels 1,4 milions que el club
devia al consistori en concepte d’I-

BI. Per contra, la junta directiva
blanc-i-blava, liderada aleshores
per Joan Collet, va respondre
que el club estudiava demanar
més de dos milions d’euros a l’Ajuntament per “temes referents a
la urbanització de l’estadi”.
Quan l’Espanyol va liquidar el
deute el 2018, l’Ajuntament va
afluixar el to i va excusar el club
en un comunicat, en el qual recordava que l’Espanyol passava
“per un moment difícil en les seves finances”. Cal recordar, sigui
com sigui, que dos anys abans, el
2016, Chen havia substituït Collet al capdavant del club, donant
peu a una etapa de normalització de les relacions que ara sembla que fa un pas més enllà.

Manifestació a Sant Ildefons
a favor de la sanitat pública

SALUT4El Fòrum Social del
Baix Llobregat (FSBLL) va reunir el dia 17 de novembre al
CUAP de Sant Ildefons centenars de persones de tota la comarca per reivindicar que es dediqui el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària. El
Fòrum recorda que és una recomanació de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i exigeix que s’incrementin de for-

ma progressiva els recursos
materials i de personal.
Entre els assistents hi havia la
líder d’En Comú Podem al Parlament, Jessica Albiach. “Aquest
petit èxit de convocatòria anima
al FSBLL a continuar treballant
per exigir al Govern que augmenti la dotació destinada a l’atenció primària dins dels pressupostos del 2023”, van assenyalar els organitzadors.

El Citilab celebra 15 anys amb
una exposició immersiva

ANIVERSARI4El novembre del
2007 el Citilab obria les portes.
Quinze anys més tard, celebra
l’efemèride amb una exposició
immersiva que fa un recorregut
per la història d’aquest centre
d’innovació digital.
La sala d’actes Vicenç Badenes acull la mostra immersiva,
que permetrà entendre la història d’aquest espai a través de
pantalles, realitat virtual i augmentada i, fins i tot, tècniques de
simulació i videojoc. Seguidament, es va fer un petit brindis
per celebrar la trajectòria d’un
centre que fa servir una metodologia de feina basada en els
anomenats living labs. Això vol

dir que el pensament del disseny, el pensament computacional
i la cocreació centrada en l’usuari
és el més important. “Al Citilab,
Internet es considera un mitjà
per innovar de forma més col·laborativa i integradora amb el ciutadà en el centre del procés”, expliquen des del centre.
Tot el programa d’activitats
del Citilab té lloc en una antiga
fàbrica, Can Suris, que es va
construir l’any 1897 com el centre d’una colònia industrial. El
1978 definitivament va cessar la
seva activitat industrial, i durant
30 anys va estar en desús. Fins
que el 2007 va ser rehabilitat per
fer-hi l’actual Citilab.
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Cornellà empodera contra les
violències masclistes pel 25-N
IGUALTAT4La ciutat acull una
sèrie d’activitats relacionades
amb el 25 de novembre, el Dia
internacional per a l’Eliminació
de la Violència Masclista, per tal
d’empoderar les dones i reforçar
els circuits d’atenció i prevenció
d’una xacra que durant el segon
trimestre del 2022 va deixar 68
dones víctimes, segons les dades
de denúncies que ofereix l’Observatori del Consell Comarcal,
a partir de dades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tanmateix, hi ha un gran
volum de situacions de violència
envers les dones que no es denuncien, i és per aquesta raó que,
amb motiu del 25-N, l’Ajuntament posa sobre la taula la necessitat de fer molta més feina.
En aquest sentit, ha celebrat tallers de defensa personal per a
dones, a càrrec de personal del
CIRD (Centre d’Informació i
Recursos per a la Dona) i la Guàrdia Urbana. En aquesta línia,
també s’ha posat en marxa una
campanya a les xarxes socials per
conscienciar sobre les diferents
classes de violència masclista.
Des del consistori, a més, recorden que els últims temps
“s’ha fet un esforç” per arribar als
més joves. De fet, 1.400 estudiants d’ESO van fer el curs pas-

La marxa pel 25-N tornarà a sortir de Cornellà. Foto: Twitter (@gebadia)

sat tallers de prevenció de les violències en parelles joves. En
aquest grup d’edat, recorden des
del consistori, és fonamental el
paper de la Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat (XAL). A
més, el consistori ha iniciat una
campanya a bars i restaurants
per conscienciar la ciutadania sobre la violència masclista.

EINES DE SUPORT
Sense anar més lluny, Cornellà
compta amb un dispositiu d’atenció i coordinació entre diferents serveis i institucions per
atendre casos de violència masclista, mentre que al CIRD es fan
projectes per donar suport a les
dones que n’han estat víctimes.

Per tot plegat, el dia 25 de novembre es tornarà a llegir el
manifest contra la violència masclista en un acte a la plaça de l’Església, a partir de dos quarts de
set de la tarda. Aquest any, l’acte anirà a càrrec del grup de dones del Club Social Espai 3 Fundació Salut Mental de Catalunya.
Per acabar, cal destacar la
tradicional marxa El Baix Llobregat contra la violència masclista, que arrencarà a la plaça
de l’Església el dia 27 a dos
quarts d’11 del matí. A més, la
ciutat va ser la seu del sisè Congrés de Dones del Baix, que recentment ha rebut un premi de
reconeixement cultural del Centre d’Estudis Comarcals.

líniacornellà.cat

Premi a una jove de la ciutat
per un projecte innovador

GUARDÓ4Marcela Romero és
una jove cornellanenca graduada en turisme que, conjuntament amb l’enginyera hospitalenca Isabel Salaet, han ideat un
projecte que proposa aprofitar
l’energia que generen els nens als
parcs infantils. La iniciativa està
batejada amb el nom de Parc Kinetical i ha rebut recentment el
premi Innobus 2022, que lliura
Innobaix amb l’objectiu d’apropar els joves emprenedors a l’ecosistema empresarial de l’àrea
metropolitana.
De fet, la voluntat d’aquests
premis és ajudar a joves que
han acabat els seus estudis universitaris a llançar els seus projectes i facilitar que coneguin
empreses per desenvolupar-lo.
Aquest que han presentat
Romero i Salaet suggereix ins-

tal·lar bateries als gronxadors
dels parcs infantils per generar
electricitat i carregar bicicletes
i telèfons mòbils. “No sabíem
molt bé com podríem dissenyar la idea i fer-la atractiva”, va
expressar Romero durant l’entrega de premis, que va tenir lloc
el dia 4 al Citilab. Tanmateix,
aquesta dificultat inicial no els
va impedir concretar la idea en
un projecte innovador. “El repte ens va motivar i ens va fer
sortir de la nostra zona de confort, pensar més enllà del que
estem acostumades”, va afegir
la cornellanenca, que va reconèixer que l’experiència ha estat “molt enriquidora”.
Al concurs d’Innobaix van
participar 10 equips formats per
joves amb estudis universitaris
de diferents disciplines.

Romero i Salaet, primera i tercera per la dreta. Foto: Innobaix
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Mostra | Campanya infantil pel consum responsable
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L’Ajuntament i la Diputació han estrenat una exposició que fomenta el consum
responsable entre els més joves. Es tracta d’una proposta lúdica, una exposició que,
alhora, és un joc. Es pot visitar al Parc Esportiu del Llobregat fins al 14 de desembre.

La llum de l’esperança
» L’encesa de la il·luminació de Nadal marca l’inici de la campanya més important per als botiguers
» L’Ajuntament aposta per tercer any per les targetes moneder per gastar als comerços de la ciutat

NADAL4Cornellà escalfa motors per al pròxim 26 de novembre, dia en el qual s’encendran les llums de Nadal. En
aquest sentit, l’Ajuntament ja
ha preparat una festa amb activitats per a tothom. L’acte tindrà
lloc a la plaça Catalunya a tres
quarts de sis de la tarda.
A partir de les sis de la tarda
d’aquell dia, tres cercaviles recorreran la ciutat per confluir a
la plaça Catalunya. Aquestes
tres rues sortiran, precisament,
dels mercats del Centre i de
Sant Ildefons, i una tercera des
de la plaça del Pallars. Aquesta
activitat ha estat organitzada
amb el suport de l’associació de
comerciants local, Cornellà Compra a Casa, amb l’objectiu de dinamitzar el carrer i preparar els
veïns de cara a la campanya de
Nadal, l’època de l’any més important per als comerciants, que
és quan més venen. D’aquesta
manera, la festa lumínica vol
ser un ingredient més per con-

tribuir a impulsar el comerç de
proximitat en unes dates tan
assenyalades.
Pel que fa als llums, l’Ajuntament informa que es faran
servir bombetes de baix consum i que s’instal·laran a les zones de la ciutat amb més tradició comercial. I parlant de comerç, els dies 17 i 18 de desembre està previst que s’instal·li la
tradicional Fira de Santa Llúcia,
segons han informat els organitzadors, Crear Cornellà, a través de les xarxes socials. La fira
se celebrarà a la plaça de l’Església i a la rambla d’Anselm Clavé, i comptarà amb parades de
productes d’artesania, regals de
Nadal i espai per a tallers.
I per donar una empenta
més al comerç local, l’Ajuntament ha tornat a posar en marxa la campanya de les targetes
moneder, carregades amb 100
euros per gastar als comerços locals, tot i que als veïns els costaran només 75 euros.

La ciutat escalfa motors per a l’inici de Nadal. Fotos: Twitter (@ciudadani08940 i @CornellaActitud)
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Futbol | La UE Cornellà rep la Real Sociedad B

El conjunt de Gonzalo Riutort rebrà el pròxim diumenge 27 de novembre la Real
Sociedad B, en partit corresponent a la 13a jornada de la 1a RFEF. La UE Cornellà
hi arribarà després de la derrota per 2-0 contra el CD Eldense del passat dia 19.

Ana María Moreno és talismà
» L’exjugadora del CB Cornellà va assolir fins a cinc ascensos de categoria durant la seva carrera
» “Amb 26 anys l’oferta de l’Hondarribia era la meva última oportunitat de jugar a Lliga Femenina”, diu
Toni Delgado
CORNELLÀ
Amb 26 anys, quan ja no s'esperava que el tren tornés a passar,
Ana María Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1979) va rebre
la trucada que li va canviar la
vida. "Era la meva última oportunitat de viure un somni així i
vaig fer les maletes cap a l'Hondarribia [Txingudi SBE], una
entitat important de Lliga Femenina que debutaria a Europa,
a l'Eurocup. Va ser la recompensa
a tants anys d'esforç", recorda.
Un equipàs que va acabar tercer
a la Lliga, la prioritat del club:
"Les jugadores amb menys minuts a la competició domèstica
participàvem força a Europa".
Abans, Moreno havia deixat
passar dos trens per jugar a l'elit. El primer, amb 18 anys, quan
Jordi Fernández la va voler per al
seu AD Cortegada, de Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra): "Em
necessitaven d'un dia per l'altre,
i jo, per por o pel que fos, no em
veia preparada ni m'imaginava
tan lluny de casa". Amb 19, Xavi
Tubau li va proposar fitxar per
l'AECS Hospitalet: "També hi
vaig renunciar, i mira que és a
prop de Santa Coloma...". Amb el
temps, pensava en les oportunitats perdudes. "Per sort, hi va haver una tercera...", celebra.
Tenaç i inesgotable, Moreno
havia començat al bàsquet amb
10 anys, al mini del Draft Gramenet. "Al principi, al meu entrenador, en Félix, el sorprenia
que fes entrades i no sabés llençar, que és el primer que es fa

quan es comença", recorda. Després de l'etapa d'infantil, va marxar dos cursos amb altres companyes al Femení Santa Coloma,
on va "créixer i evolucionar moltíssim" sota les ordres de Quique
Tricas. La majoria van tornar al
Draft i, ja al júnior, Moreno va fer
"un pas de gegant" i va començar a doblar amb el sènior.
SORTIR DE CASA
Amb 21 anys la colomenca va
sentir que necessitava sortir de la
seva zona de confort, i va acceptar l'oferta del Vilabàsquet Viladecans, que venia de Segona
Nacional i s'estrenava en una
nova competició, la Lliga Femenina 2. "El grup, l'experiència
viatjant per arreu d'Espanya i el
tracte del club van ser impressionants, però, en general, les
derrotes eren molt dures i només
vam guanyar tres partits. Notaves que anaves perdent la confiança en el teu joc", relata.
Malgrat que el club volia que
continués, Moreno va decidir
marxar al CB Olesa, de Copa
Catalunya, per retrobar-se com a
jugadora i recuperar la confiança. Ho va aconseguir, amb un primer any amb l'ascens a Lliga Femenina 2 i dos més "molt bons".
Té molt clar que si va rebre la
trucada de l'Hondarribia va ser,
en gran part, perquè l'últim any
del CB Olesa la va dirigir Joan
Carles Díez, "l'entrenador que
sempre ha tret el millor de mi", i
amb qui després va ascendir a Lliga Femenina amb el Sedis Bàsquet (Cadí La Seu): "Mai oblidaré el Palau ple a la fase d'ascens".
De nou, l'entrevistada va fer les
maletes i va aterrar a l'Uni Giro-

Ana María Moreno amb les samarretes de la seva vida. Foto: J.C. Díez

na. Del seu segon i últim curs, ja
amb Anna Caula a la banqueta, té
"sentiments contraposats", records extrems: "A finals de novembre em vaig trencar el lligament creuat del genoll esquerre i,
mesos després, a Badajoz, vam
pujar a Lliga Femenina". Somiava a estar disponible a finals de
curs, però el marge de temps era
massa curt per a una lesió així.
Com que sentia que l'elit no
era el joc ideal per recuperar
sensacions, Moreno va marxar al
BF Badajoz, "un projecte il·lusionant que es va acabar torcent
per la crisi econòmica". Els impagaments la van fer tornar al desembre, i els últims tres mesos del
curs va jugar amb el CBF Sarrià,

amb qui va assolir l'ascens a Lliga Femenina 2. "L'equip era molt
sòlid i no li calia una jugadora de
les meves característiques. Jo
necessitava jugar, perquè només ho havia fet dos mesos després de la lesió, i vaig prendre la
decisió equivocada", exposa.
En la seva segona etapa al CB
Olesa, amb Xavi Tubau, tampoc
es va trobar a la pista: "Tenia molèsties i això t'afecta la ment.
També hi va haver impagaments
i vaig acabar a Copa Catalunya al
Reus Deportiu". De nou, un altre
ascens (l'únic per a Moreno que
no va aconseguir a la pista, sinó
als despatxos) a Lliga Femenina
2, on va tornar a trobar-se molt
bé i comptar "amb molts minuts

que li van anar genial al genoll".
Dos dies a la setmana anava i tornava, i els divendres es quedava
per al partit del cap de setmana.
Moreno assumia que el seu
adeu era cada cop més a prop i ja
no podia permetre's acumular
tants quilòmetres. Així que va decidir fitxar pel CB Cornellà de
Tito Sobrín: "La cosa pintava
molt bé, però no va anar gens bé
amb la seva sortida. Al desembre
vaig començar a ajudar en els entrenaments al SESE, que dirigia
Joan Carles Díez". El club on jugaria els seus últims dos cursos
(2013-2014 i 2014-2015). El
primer el va acabar amb una
sensació "molt bona" i amb "l'espineta" de no arribar a la Final a
Quatre de Copa. Una motivació
per continuar un any més, en què
el cos la va avisar amb molèsties
al tendó d'Aquil·les i sobrecàrrega
del bessó: "Hi va haver moltes lesions, i el minutatge i l'edat em
van passar factura. Em vaig anar
tractant amb la fisioterapeuta,
però vaig arribar justeta a final de
temporada. Amb 36 anys era el
moment de retirar-me".
No va deixar, però, el bàsquet,
perquè hi va continuar vinculada com a delegada, sempre amb
Díez com a entrenador, primer al
SESE, després al Draft (Díez era
l'ajudant) i, finalment, a un Vilabàsquet Viladecans que el segon
i últim curs es va quedar a un
triomf de pujar a casa a la Lliga
Femenina 2: "Aquella fase d'ascens no es va jugar bé i no vam
guanyar el dia decisiu contra el
GEiEG, que va ser millor. Vaig
plorar moltíssim". Hauria estat el
seu sisè ascens, el primer com a
delegada. Moreno és talismà.
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| Gungrave G.O.R.E.
Un videojoc de tipus shooter en tercera persona, on no falten els
tirotejos ni la destrucció. Per a PS4 i 5, PC i Xbox Series X/S i One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@santaeulalia)

Quan sembla impossible que pugui superar-se, ho torna a fer. L’èxit de Rosalía (Sant
Esteve Sesrovires, 1992) no té sostre i ella
mateixa s’encarrega de demostrar-ho any
rere any. Després de triomfar als Grammy
Llatins amb El mal querer (2018), el seu segon àlbum i amb el qual va començar el fenomen Rosalía, la sesrovirenca ha estat la
gran vencedora de l’edició d’enguany amb
una proposta ben diferent: Motomami
(2022). A la gala que va tenir lloc el passat 18
de novembre a Las Vegas, la catalana més
internacional de l’actualitat es va endur quatre gramòfons daurats. Concretament, van
ser els premis a millor àlbum de l’any, millor
disc de música alternativa, millor enginyeria
de gravació i millor disseny. A més, estava
nominada a cinc guardons més.

?

180 anys de Santa Eulàlia

...

L’emblemàtica botiga de roba Santa Eulàlia (passeig de
Gràcia, 93) celebra el seu 180è aniversari amb una exposició al Palau Robert de Barcelona (passeig de Gràcia, 107).
Comissariada per l’historiador de moda Josep Casamartina, la mostra ofereix un recorregut entre els anys 1930 i
1990, amb diversos vestits i barrets que mostren l’evolució
de la moda. També s’hi pot veure un vídeo que recull cartells publicitaris, fotografies i altres continguts relacionats
amb Santa Eulàlia, que “evoquen l’època daurada de l’alta
costura barcelonina”, segons diuen des del Palau Robert.

Llibres
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El seu èxit no ha parat de créixer des del 2018

Guanyar quatre Grammy Llatins més

QUÈ HA FET

Entre ells, el de millor àlbum de l’any pel seu ‘Motomami’

...

Rendits als seus peus

A LES XARXES

Teatre

S

Ser una estrella internacional

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

A Rosalía li surten els fans de sota les pedres

Música

Pelis i sèries

Crims: la noia de Portbou
Anna Punsí i Marta Freixanet

La salsa
Oriol Vila

Bum-bum
La Marató de TV3

No mires a los ojos
Félix Viscarret

El 3 de setembre de 1990, en marxar de
l’apartament de la seva germana a Florència, l’Evi Rauter va deixar una nota en
què deia que tornaria al vespre. No se’n
va saber mai més res. Tenia només 19
anys. L’endemà de bon matí, a Portbou, va aparèixer el cos d’una noia penjada d’un pi al costat del cementiri. Sense documentació. Sense nom.

Dues ancianes descobreixen per error l’elixir de la joventut i decideixen fer tot el
que no van fer de joves. Aquesta situació
els dona l’oportunitat de reconnectar amb
els seus fills, amb els quals la relació
s’havia marcit del tot: elles, incompreses
i aparcades en una residència, i ells, aparentant vides que no són com semblen.
Al Teatre Aquitània de Barcelona.

El disc de La Marató de TV3, a la venda el
27 de novembre, compta aquest any amb
la participació de més artistes que mai: en
són 185, agrupats en 55 formacions que
interpreten un total de 21 cançons. Entre
ells destaquen Antonio Banderas, Morat,
Pablo López o Tanxugueiras, però també
artistes catalans, com Lildami, Els Catarres o concursants del programa Eufòria.

En Damián acaba de ser acomiadat de
l’empresa on feia vint anys que treballava. Després de tenir una reacció un pèl violenta, surt corrents i s’amaga al primer lloc
que troba en sortir de la feina: un armari carregat en una furgoneta. El moble acaba a casa d’una parella, la Lucía i en
Fede, que tenen una filla adolescent, la
María. En Damián decideix passar-hi la nit.

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?
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Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de
tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.
La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.
A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.
Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”.
I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

El Parc del Castell de Montesquiu
L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada de Marina
El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc del Garraf
El Parc d’Olèrdola
El Parc del Foix
I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural
dels Cingles de Bertí

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ESTILS DE VIDA
És possible prevenir un ictus
Foto: Freepik

i

SALUT

es activacions del codi ictus de Catalunya han crescut un
32% els últims tres anys. L’augment d’intervencions respon,
òbviament, a l’envelliment progressiu de la població, però
també a l’establiment d’un protocol que permet respondre amb
més celeritat. Actualment, 29 hospitals del país formen part de
la xarxa d’atenció a l’ictus i 15 estan connectats a la xarxa teleictus, que permet una avaluació per un neuròleg a distància les
24 hores del dia. El codi s’activa immediatament, quan el SEM
rep l’avís que una persona ha patit un ictus, i envia una ambulància al lloc dels fets. Telefonar de pressa al 112 és la clau.
A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per
aquesta raó. Tot i que és una malaltia associada a la gent gran,
500 persones menors de quaranta anys i gairebé 1.000 persones entre 40 i 50 la pateixen anualment. De fet, és la malaltia
neurològica amb més impacte en aquesta franja d’edat.
L’única manera de prevenir un ictus és mantenir sota control
els factors de risc que multipliquen les possibilitats de patir-lo. I
tenint en compte que segons la Fundació Espanyola del Cor el
80% dels casos són evitables, val la pena intentar-ho.

Les claus
HIPERTENSIÓ
TABAC
DIABETIS
COLESTEROL

Cal tenir controlada la hipertensió arterial, amb dieta,
exercici i, si cal, una medicació adequada
Fumar, ni que sigui una cigarreta diària, incrementa
de manera important el risc cardiovascular
Les persones diabètiques són especialment sensibles
als problemes cardiovasculars: encara cal tenir més cura
Les dades evidencien que si teniu un nivell
de colesterol en sang superior a 240, esteu en risc

Foto: Freepik
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