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El circ és una disciplina artísti-
ca que permet desenvolupar un
ventall molt ampli de tècniques
i incidir sobre moltes qüestions,
tant motrius com emocionals.
Amb aquest esperit treballa Ka-
naya Circ, un projecte molt per-
sonal del cornellanenc Pol Vives,
que des del 2016 hi treballa per
difondre el circ entre la canalla
d’arreu del país. 

De fet, l’associació acaba de
posar en marxa un projecte de
circ social a la ciutat, l’Ara sí que
circ, que té lloc a l’institut Maria
Aurèlia Capmany i que s’em-
marca en el Pla Director Comu-
nitari de Sant Ildefons, tot i es-
tar obert a alumnes de Secun-

dària de tot el municipi. “És una
alternativa a l’oferta típica d’ac-
tivitats extraescolars”, defineix
Vives. En un primer moment,
aquest cornellanenc volia difon-
dre el circ com una eina per mi-
llorar el benestar de les persones.
I és que està demostrat que els
adults que no van fer cap activi-
tat física de joves tenen “certes
mancances motrius”, recorda. 

Tanmateix, no es pot deslli-
gar l’aprenentatge motriu de l’e-
mocional. “El circ és un mo-
ment per compartir i desinhibir-
se, i per combatre les pors”, des-
taca Vives. Sense anar més llu-
ny, aquest és l’esperit de l’Ara sí
que circ, una experiència molt si-
milar a la que van posar en mar-
xa al barri de la Florida de l’Hos-
pitalet amb el Circus Time, que
el 2020 va rebre el prestigiós pre-
mi Zirkolika com a millor pro-

jecte de circ social de Catalunya.
La idea és ensenyar circ als joves
i que aquests, a més de tenir una
extraescolar alternativa al tra-
dicional futbol o bàsquet, pugu-
in sentir-se còmodes. 

A partir de la intervenció de
Kanaya i de l’espai de confiança
generat que fomenta la comu-
nicació, poden sorgir proble-
màtiques que afectin els joves. És
aquí on entre els educadors i tre-
balladors socials, que gràcies a la
màgia del circ i la feina de Ka-
naya poden intervenir en situa-

cions delicades que pateixen els
participants. En el cas de la ini-
ciativa que ara es posa en mar-
xa al Maria Aurèlia Capmany,
està previst que els educadors de
carrer que fa mesos que ‘patru-
llen’ Sant Ildefons per oferir
ajuda, orientació i propostes als
joves del barri, hi assisteixin. 

AUTOCONEIXEMENT
Amb tot, Vives considera que el
circ és una disciplina que per-
met aprofundir en l’autoconei-
xement d’un mateix. “Ajuda a
mostrar com ens percebem a
nosaltres mateixos”, afirma. A
través d’ell es poden detectar
pors i contribuir a la millora del
benestar emocional. 

Al fil d’aquesta qüestió, Vives
comenta que Kanaya Circ des-
envolupa un projecte amb fa-
mílies refugiades a Manresa, a

través del qual s’intenten crear
vincles amb la comunitat i aju-
dar a la seva integració. “No
pretenem formar equilibristes,
l’important són els valors que
n’extreuen”, assenyala Vives. 

MIG MILER D’ALUMNES
En l’actualitat Kanaya Circ
compta amb sis formadors que
imparteixen tallers de circ a
prop de 500 persones en cursos
regulars. I és que l’agrupació té
una branca de formació molt
marcada, a través del que deno-
minen el Centre de les Arts en
Moviment (CAM), que és la seva
escola de circ, i els tallers que im-
pulsen a centres cívics i escoles. 

A més, Kanaya Circ col·labo-
ra amb els Castellers de Corne-
llà, amb qui comparteixen local
d’assajos, tot i tenir la seva seu a
prop de la biblioteca Marta Mata.

Kanaya Circ posa èmfasi en el circ per desenvolupar habilitats motrius i socials entre el jovent. Fotos cedides

F.J. Rodríguez
CORNELLÀ

Malabars, equilibris... i valors
» Kanaya Circ posa en marxa un projecte de circ social a Sant Ildefons per a joves de secundària

» L’associació va néixer a la ciutat per difondre el circ com a eina de transformació social i educativa

Kanaya Circ compta
amb sis formadors que
imparteixen classe a
prop de 500 persones
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[Sobre la vaga de mes-
tres i metges] Ense-

nyament i sanitat de la
mà. Si no cuidem aquests dos àmbits,
la societat es trenca. Dos col·lectius
molt desgastats i menystinguts però
imprescindibles en una societat. Es-
coltem les seves demandes, cuidem-los
més i millor. #Vaga25i26Gener.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Avui al gimnàs un
home m’ha dit que si li

podia passar la pesa de
50 kg que tenia al meu costat a terra i
li he dit que no, que literalment no po-
dia. Ha trigat un parell de segons a en-
tendre que realment no la podia aixe-
car, temps en què s’ha patit per si em
rebentava contra el vidre.

@AlvaroMunyoz

-2,7 °C a Torre Baró, -
1,9 °C al Port, -1,8 °C a

Roquetes, -0,9 °C a Sant
Andreu, -0,6 °C a la Verneda, -0,2 °C al
Tibidabo, 0,3 °C al Clot, 0,4 °C a la Ciu-
tadella i entre 1 i 3 °C a la resta de la
ciutat. Alguns barris de Barcelona han
viscut la nit més freda dels darrers
onze anys!

Que es veu que la Fe-
deració Espanyola de

Futbol (RFEF) no ha tro-
bat ningú per entregar les medalles a
les campiones de la Supercopa i se les
han hagut d’anar a recollir elles ma-
teixes. La prueba del algodón: què pas-
saria si això els ho fessen als xics?
Doncs això.

@montsecastella@alexsnclmnt@Floretesdelcamp

La lupa

L’any que hem tancat commemorava tres dè-
cades des que Barcelona va saludar el món
en la inauguració de les Olimpíades. Encara
guardem a les nostres retines l’enorme

HOLA, coreografiat pels ballarins, que es va dibuixar
al centre de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, l’estiu del 1992.
Des de llavors, moltes coses han canviat, però afortu-
nadament ens continuem saludant igual.

Diem “hola” a les persones conegudes, a la nostra
família. Diem “hola” als nostres amics i als desconeguts
amb qui volem fer amistat o començar una simple con-
versa. També als nostres animals domèstics, encara que
sembli que no ens entenen. Diem “hola” al sol en sor-
tir per l’horitzó i a una làpida en un nínxol on vam en-
terrar un ésser estimat. En resum, diem “hola” a tot el
que reconeixem com a propi, del nostre entorn.

A la pel·lícula Mart (Ridley Scott, 2015), l’actor Matt
Damon diu “hola” a una planta nascuda en terra mar-
ciana. Un petit brot verd amb dues fulletes, de poc més
de cinc centímetres d’alçada, sorgit d’un tros de pata-
ta enterrada a terra. Un fet quotidià, el naixement d’u-
na planta al nostre planeta, es converteix en un esde-
veniment extraordinari fora del nostre hàbitat natural.

Per a nosaltres, les plantes i els arbres són una cosa
completament normal. Veiem arbres a l’alta muntanya,
al costat del mar, en un penya-segat, resseguint rius i
torrents. Veiem néixer plantes per tot arreu a la natu-
ra, als nostres horts, als hivernacles. Veiem créixer l’her-
ba de manera desmesurada als nostres jardins, als prats
i fins i tot als marges d’una carretera. A una planta que
s’ha fet un forat per sobreviure a l’esquerda d’una vo-
rera, envoltada d’asfalt, l’anomenem “mala herba”.

No som del tot conscients de l’enorme fortuna de
comptar amb un sòl ric en components orgànics a ga-
irebé qualsevol racó del nostre món i del fet que una

planta sigui capaç de generar vida en aquest substrat,
utilitzant l’energia del sol a través de la fotosíntesi.

Aquesta situació tan normal, pel que sabem fins ara,
és una cosa inèdita al nostre sistema solar. El protago-
nista de la pel·lícula Martha d’usar els seus propis ex-
crements per enriquir l’estèril terra marciana i convertir-
la en un suport capaç de contenir vida.

Això de la terra com a suport és una cosa que co-
neixem bé els enginyers i els arquitectes. En paraules
de la paisatgista i arquitecta Teresa Galí-Izard, histò-
ricament el terra ha estat considerat un simple suport
estructural, amb característiques mecàniques. Les car-
reres d’Enginyeria i d’Arquitectura estudien Mecànica
del sòl. Els geòlegs són capaços de determinar-ne la den-
sitat, la resistència a la compressió, la flexibilitat i fins
i tot l’antiguitat, classificant els sòls amb diferents noms.
Però és veritat que la construcció i l’enginyeria han pa-
rat poca atenció a la vida que acull el sòl i a la seva ca-
pacitat per fer brollar nova vida.

I no obstant això, la terra ens dona menjar. Josep
Pla deia que “la cuina d’un país és el seu paisatge po-
sat a la cassola”. Ens mengem el paisatge en un equi-
libri que donem per suposat, alhora que depredem el
territori amb construccions artificials. La naturalitza-
ció creixent de les ciutats, revertint zones asfaltades i in-
crementant la presència d’espècies vegetals, és un
procés necessari i imparable per permetre la nostra prò-
pia subsistència. Amb una població mundial en contí-
nua expansió, és de sentit comú obrir pas als cultius que
ens alimentaran, alhora que milloraran la qualitat de
l’aire que respirem i de l’aigua que bevem. Potser ha ar-
ribat el moment de plantar carxofes i coliflors als nos-
tres carrers, en lloc d’arbustos i flors. Als barris de Grà-
cia i de Sant Andreu, a Barcelona, la plantació de ta-
rongers en alguns carrers ha fet que grups de volunta-

ris s’organitzin per a la collita de taronges amargues, amb
les quals elaboren la seva pròpia melmelada. Una ac-
ció que no només millora el paisatge de l’espai públic,
sinó que és una potent eina de cohesió social i de sen-
tit de pertinença comunitària.

Però és que, com deia, moltes coses han canviat des
d’aquell estiu olímpic del 92. Som una societat més
conscient, per força, del precari equilibri de la natu-
ra que ens permet existir al planeta. No fa gaire, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar les
jornades de Descarbonització de l’arquitectura, és a
dir, la necessària reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com el CO2, tant en la fabricació
de materials com en el propi procés de construcció. Ac-
tualment, els edificis suposen el 35% d’aquestes emis-
sions i el 40% del consum de l’energia mundial.

I la resposta ens la dona la terra. Els materials que
utilitzem surten d’ella i, alguns, com els arbres, els plan-
tem i els recol·lectem, en un cicle que, convenientment
explotat, pot durar molt temps. Els arbres, com sabem
des de petits, es mengen el CO2 per créixer i ens en tor-
nen oxigen, ajudant a reduir la contaminació. Hem cons-
truït en fusta des de sempre, però durant un temps sem-
bla que ho hàgim oblidat. Potser per la fabulosa capa-
citat del formigó de “concretar-se” en infinitat de for-
mes o potser per una manca d’aferrament per una cul-
tura i una tradició constructiva. Sortosament, avui as-
sistim a un renaixement de la construcció en fusta, que
pot suposar un canvi de paradigma cap a la necessària
transició ecològica i social. Això també comportarà l’a-
parició de nous cànons estètics, associats a noves escales
de valors. Una estètica de la sostenibilitat, podríem dir.

Sigui com sigui, no deixa de ser bonic el fet de plantar
els nostres edificis i veure com creixen. Esperar-los amb els
braços oberts i dedicar-los un càlid “hola” de benvinguda.

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

HOLA
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Ferit greu un treballador que 
ha caigut d’un edifici en obres1

2
Detenen un home per apunyalar 
la seva exparella a Cornellà

Cornellà se suma al pla Viopet per protegir
les mascotes de dones maltractades

Balmón: “Jo no soc l’alcalde metropolità,
soc un polític que busca el consens”

Condemnen a 17 anys de presó
l’assassí de Janet Jumillas

El + llegit líniacornellà.cat
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A les xarxes

@natalia_garriga: Molt emocionada de
celebrar aquests 15 anys dels Premis
Gaudí de l’@academiacinecat, amb un
sentit homenatge a l’Agustí Villaronga.

@marsigol: Em poso d’una mala llet quan
penso que la noia víctima de Dani Alves
ha hagut de renunciar a la indemnització
perquè us la creguéssiu...

#DaniAlvesAPresó

@AquiCatalunya: @jaumecollboni planta
Ada Colau i deixarà les seves responsabi-
litats com a tinent d'alcaldia a l'Ajunta-
ment per centrar-se en la carrera electoral.

#LaSortidaDeCollboni #PremisGaudí

Safata d’entrada

Al Regne d’Espanya es
dedicaran 50.000 mi-
lions d’euros en despesa

militar, l’equivalent a la suma
de gairebé tots els ministeris
amb vocació social. Són 230 ve-
gades la partida per atendre
l’Ingrés Mínim Vital, més de
2,17 vegades el destinat a les
prestacions per desocupació,
10,5 vegades més que les pen-
sions no contributives, més de
50 vegades l’atenció a immi-
grants, més de 14 vegades del
que es destina a les polítiques
d’habitatge. La joventut a Es-
panya s’independitza de mitja-
na als 30 anys, en gran part per
la dificultat que troben per ac-
cedir a l’habitatge. Les xifres de
desnonaments i les seves re-
percussions són un escàndol. 

Gran part de la humanitat no
és tractada amb respecte, re-
bem cada dia un bon grapat
d’antònims que no deixen en pau
la dignitat. Ara que la llei dels se-
crets oficials fa molt que va ser
abolida, sabem (inquiets, alar-
mats, desolats) que els que des-
trueixen il·lusions no tenen la

Justícia solidària
per Francesc Reina

menor intenció de regenerar-
les, que no hi ha cap lloc on no
es menteixi, que els nostres ens
han decebut, que hi ha qui
s’aprofita dels conflictes dels al-
tres. De la teoria de rols, de Pic-
hón-Rivière, sabem que la nos-
tra conducta està supeditada a
la posició social que ocupem a
la feina, a la família, a l’oci, i
que complim gairebé sempre
amb allò que ens manen. 

Caldrà donar un cop de
mà a la vida, caldrà produir
molta més claredat en aques-
ta fàbrica d’emocions. Caldrà
insistir que els poders pateixen
una por exagerada a la bellesa.
Que la Justícia és cega però no
hauria de tancar els ulls a la re-
alitat, que cal atendre la ciu-
tadania per fer possible l’ex-
tensió de la democràcia. No és
justa una Justícia que expulsa
famílies de casa seva. D’altra

banda, cal saber que qui fa les
lleis no són els jutges, sinó els
que governen. El mateix pas-
sa amb la salut: no és cosa de
sanitaris, sinó de les políti-
ques sanitàries. 

Vam anar a unes jornades
propiciades per la Generalitat
per parlar de problemes sobre
l’habitatge. Ningú va parlar
de solidaritat, però allà hi ha-
via gent que va plantant diàlegs
entre el soroll del present, ac-
tivistes de la contradicció, me-
diadores buscant cels blaus
per dibuixar racons bonics. 

Aquests dies, Ikea promo-
ciona un concurs destinat a
persones entre 18 i 30 anys que
premiarà amb 12.000 euros les
millors propostes per fer més
fàcil l’accés a l’habitatge. Me’n
recordo de la Negra mentre
sona Solo le pido a Dios. Serà
que no existeix? 
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Els semàfors

Kanaya Circ és una iniciativa
d’un cornellanenc, Pol Vives,

que difon les tècniques del circ
com un element de millora 

del benestar físic i emocional. 
Ara acaba de posar en marxa 

un projecte de circ social 
per a joves a Sant Ildefons.

pàgina 3Kanaya Circ

La Cursa de Reis, organitzada 
el 8 de gener per l’entitat

Corresolidaris, ha recaptat 8.500
euros, una xifra rècord que es

destinarà a la fundació Tots som
de cor, que treballa amb

alumnes que tenen necessitats
especials en la seva educació.

pàgina 14Corresolidaris

El Llobregat Centre ha tancat 
i, ara per ara, es desconeix quin

serà el futur d’aquest edifici 
de 35.000 metres quadrats. 

La propietat majoritària,
Comercial Inversora Cornellà Sur
SL, no ha dit què vol fer amb el
complex, que es pot degradar.

pàgina 18Comercial Inversora
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NLes millors
perles

Berenes tranquil·lament en un bar quan, a la taula del costat,
s’hi asseuen Pedro Sánchez i Salvador Illa. També una desena

de guardaespatlles, és clar. És el que li va passar fa uns dies a la
periodista Berta Gómez a la Central. Va decidir anar-se’n.

Una dona britànica descobreix que no és que el seu gos
sigui desobedient, sinó que només entén el castellà.

Resulta que, abans d’adoptar-lo, l’animal havia viscut amb
una família espanyola. La propietària haurà de fer classes.

El conductor amb el carnet retirat que va provocar un
accident a la Roca del Vallès fa uns dies diu que no sap qui

era el copilot mort. El passatger del darrere assegura que
tampoc el coneixia. La víctima mortal no duia documentació.

La filla de Verónica Forqué va acudir, evidentment, a
l’homenatge que es va fer a l’actriu un any després de

la seva mort. La filla va decidir vestir-se per a l’ocasió: abric
negre, ulleres de sol i... sabates amb forma de penis.

LA FOTO@alexsnclmnt/ACN

Tribuna

«Tu el que vols és que et digui 
que tenim una solució per continuar vivint 
tal com estem. I això és impossible»
Yayo Herrero

Retaule d’hivern llarg i perpetu, ahir les dades
més recents escopien que tot va igual perquè
tot continua anant a pitjor. Les xifres deta-
llaven, sense solució de continuïtat, que un

cop més i encara (i els que vindran) tornava a pujar el
preu dels lloguers a Barcelona fins a límits de rècord.
La mitjana ja s’enfila a 1.066 euros mensuals. Un 14%
més que fa un any. Aquí no hay quién viva. En paral·lel,
com a metàfora dràstica, aquests mateixos dies s’es-
tà debatent, amb l’habitual estira-i-arronsa patronal,
sobre si el salari mínim ha de pujar uns pocs euros –
1.034 o 1.084– per actualitzar-lo, a la baixa, al preu real,
inflat i inflacionat de la vida quotidiana. Facin sumes
i restes –sobretot restes– i combinin-ho amb les da-
des oficials municipals del passat febrer: «El 2020, més
d’un terç de les persones assalariades residents a Bar-
celona (34,8%) va rebre com a màxim uns ingressos
salarials de 1.000 euros nets al mes. El percentatge
va augmentar prop d’onze punts en relació amb el
2019 i seguia sent més elevat en el cas del col·lectiu
femení (36,8%). Entre els menors de 30 anys es va en-
filar al 57%». És a dir, que un terç dels barcelonins i
barcelonines cobren tant (poc), o menys encara, com
el que costa llogar, de mitjana, un sostre. Entre ells, sis
de cada 10 joves. Quatre de cada 10 dones. I la majo-
ria de persones migrades. Són la next generation.

Vides de saldo en el mercat immobiliari de Calaf,
la qüestió és tan neuràlgica com dramàtica. Mosques
de política pública contra els greixats canons de l’es-
peculació. La conseqüència salvatge, un any més i d’u-
na dècada sencera ençà, és que Catalunya torna a en-
capçalar el trist rànquing de la gota malaia diària de
desnonaments, a raó de 20 per dia. El tercer trimes-
tre de 2022 s’han produït 1.724 desnonaments, dels
quals 1.197 –el 70%– són per impossibilitat d’afron-
tar el lloguer. Atès que la setmana s’ha posat negra-
toga al més alt tribunal, caldrà recordar que els que
també haurien de garantir el dret fonamental cons-
titucional a l’habitatge garanteixen cada dia, amb esma
i esforç, que sigui inconstitucional per a milers de per-
sones. Sense oblidar que la llei que desnona no la re-
dacten ni jutges ni polis, sinó el poder polític i les se-
ves servituds. Tot plegat salpebrat, metàstasi urbana

del capitalisme global que assalta les ciutats, amb el
fet que fa temps que vivim sota una combinació dis-
sortada de capitalisme d’exclusió i de capitalisme ren-
dista. Cada cop sobra més gent i, per al ‘mercat’ de tre-
ball i per al ‘mercat’ del lloguer, gairebé ja sobra una
generació sencera a qui els estem deixant un futur ne-
gre i un present fosc. La next generation.

Cop rere cop, urpada a urpada, la darrera dècada
funesta ha enviat una generació sencera a la precarietat
a perpetuïtat, al no future més punk i a un mercat la-
boral carronyaire. Les dades del darrer informe
d’Oxfam –La maledicció de l’eterna joventut, del no-
vembre passat– acrediten, al detall i a l’engròs, la fe-
rida i les cicatrius: un de cada tres joves en risc d’ex-
clusió, una renda mitjana estancada des de 2009 i una
davallada del 50% en l’accés a l’habitatge en menys
de 15 anys. Va per barris, com sempre. La paradoxa,
insostenible per molt de temps més i que cova en el
seu si la seva pròpia implosió i dissolució, és que els

més precaris, redistribució a la inversa i cap amunt,
són els que nodreixen els comptes dels que no ho són
fa molt. El capitalisme rendista ja és això, quan avui
la transferència de renda de dalt a baix no es fa, de-
minònicament, per l’explotació en el treball, sinó a tra-
vés del lloguer o de la compra d’habitatge. La lluita de
classes es disputa a la llar i el dilema central ja no se-
ria només la vella explotació –que també, i qui no ho
cregui que ho pregunti a riders, riggers i kellys–, sinó
com es foragita cada cop més gent de la possibilitat
d’una vida digna i com s’esprem, cada cop més, més
famílies en el rebut mensual de poder sobreviure. I els
seus fills i filles són, ja, la next generation.

Amb aquest rerefons, amb escenari d’incendi de
fractura generacional, recordo una de les pitjors de-
claracions de l’incontinent Josep Borrell –de la llar-
ga llista que acrediten la seva funesta i cínica trajec-
tòria. Aquella on en to milhomes s’encarava vergo-
nyosament als joves que demanaven una acció urgent
pel canvi climàtic. Ho va dir així: «Que els joves te-
nen una aposta decidida pel canvi climàtic, això que

es pot anomenar “síndrome Greta”, permeti’m que
en dubti, perquè està molt bé sortir a manifestar-se
pel canvi climàtic fins que no et demanin que con-
tribueixis a pagar-ho». I afegia: «M’agradaria saber
si els joves que surten a manifestar-se als carrers de
Berlín estan disposats a rebaixar el seu nivell de vida
per compensar els minaires polonesos, que si lluitem
contra el canvi climàtic de veritat es quedaran sen-
se feina i s’hauran de subvencionar». De la bestiesa
se’n va desdir l’endemà. De l’evidència que els joves,
la next generation, ja ho estan pagant amb escreix, no.
De que estan tan preocupats pel futur com, sobretot,
pel present, tampoc. Un galtes de l’old generation.

Quan algunes veus sistèmiques –ull viu, que ho fan
per justificar la despesa militar que ha batut màxims
històrics enguany– sostenen que el nostre model de
vida està avui en perill, potser parlen només per ells,
pel seu nivell de vida i per la seva generació. I per la
liquadora nord-sud de la desigualtat global. Viuen el
miratge que tot continuarà igual. Contra els llops es-
teparis, però, queden els mistos en el forat negre on
ens han capficat. Són possibles els lloguers mensuals
de 350 o 500 euros al mes a la ciutat que fa molt que
ja no és la dels prodigis? Sí, sí que són possibles. El
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, que aquest
novembre ha fet cimera i trobada, fa temps que, pi-
cant pedra i pis a pis, ho està aconseguint. Pis a pis i
porta a porta, com la cooperativa Llars Familiars, que,
en plena campanya de micromecenatge on encara po-
deu contribuir solidàriament, s’entestà a garantir llo-
guers sostenibles, cooperatius i justos a Reus d’entre
150 i 350 euros al mes. La democràcia sempre va néi-
xer per baix. A la next generation també li rebrotarà
des dels marges, l’acció comunitària, les vies coope-
ratives i les xarxes compartides. Prou que ho saben.

Salvem la ciutat per a la democràcia, deia el lema
de l’exposició que aquesta tardor es podia veure a Ca
l’Ardiaca amb motiu del 50è aniversari de la FAVB,
la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. El
passat no tan llunyà com a programa de futur prò-
xim. I d’estricte present. Salvem la ciutat per a la de-
mocràcia. És a dir, per a la joventut i per als que vin-
dran. Next generation, next revolution? Diria que
tant de bo. Sospito que és l’únic que estan covant.
Constato que és l’única opció que els deixen. Quan
el que és necessari és impossible, escrivia Jesús Ibá-
ñez, és quan cal canviar les regles del joc –abans que
no hi hagi ni regles, ni joc ni res.

per David Fernàndez

Next Generation, cop a cop

La darrera dècada funesta 
ha enviat una generació sencera 
a la precarietat a perpetuïtat
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@Moty_chan: Com torni a sentir algú dir
que el nucli de la Terra ha començat a gi-
rar en sentit contrari, no responc dels
meus actes.

@carlosbaraibar: Com cada dia, el català
té preparada per a nosaltres una nova
trampa. Es veu que la neu no “qualla”. No
sé què fa, la neu.

@iriavt: A Sydney ens han cobrat més de
300 dòlars només per cosir una ferida. De-
fensar i lluitar per la sanitat pública que te-
nim hauria de ser una puta guerra.

Flaixos

Mirada pròpia

Enviar Walter Matthau a la banqueta i que co-
menci a escalfar per la banda Matthew McCo-
naughey, però, compte, el d’abans de True de-
tective. S’ha acabat el mal humor i el pessi-

misme. Visca l’eufòria, però no la conduïda per TV3,
sinó aquella exultació outdoor que portava els hippies
amb DO Califòrnia a agafar-se de la mà i baixar mun-
tanya avall fent saltirons i saludant el sol. Aquest és el
meu propòsit per a l’any nou, que ja està a la canto-
nada murmurant amb to desafiant “a qui no vol
brou, tassa plena”.

Portem un 2022 molt tòxic, ple de desgràcies, mal
ambient i crispació. I, si no, pregunteu-ho a Matías Prats,
que fins i tot està perdent l’efecte Kame Hame Ha dels
seus acudits davant el pèrfid atac de les notícies esca-
broses. Per això, cal fer la volta al mitjó i omplir el mig
got buit encara que sigui amb la limitada efervescència
de l’esperança o amb un raig d’inconsciència.

Fora les males notícies sobre guerres, pandèmies, tor-
sos trobats al contenidor, divorcis de famosos o segrests
de lloros. A partir d’ara, només good news, que, malgrat
que costi de creure, n’hi ha si ets capaç d’abstraure’t del
bombardeig informatiu i passar el sedàs a la recerca d’un
bri lluent de bon rotllo entre tanta notícia fangosa.

D’acord, fa basarda veure que el Tricicle s’acomia-
da, que Serrat plega i que Rosa Díez torna, però hi ha llum
al final de túnel i no és el centelleig de Snoop Dogg fu-
mant-se un porro. Hi ha molts exemples que demostren
que –ara sí– tot anirà bé, però, per no provocar una so-
bredosi d’endorfines, només n’anomenaré tres de molt
recents: 1) un fàrmac contra el càncer de pàncrees creat
a casa nostra –el medicament, no la malaltia– aconse-
gueix frenar tumors avançats; 2) un grup de científics
nord-americans han aconseguit produir una fusió nu-
clear capaç de generar energia neta, barata i potencial-
ment inesgotable; i 3) l’Àrea Metropolitana de Barcelona
invertirà 50.000 euros per ensenyar adults a anar en bi-
cicleta. Ho veieu? No era tan difícil!

He buscat a AliExpress un aparell amplificador de bo-
nes notícies, però es veu que encara no l’han inventat,
així que haurem de seguir fent la recerca en mode ma-

nual. O potser la solució no és discriminar allò que et posa
de mala lluna, sinó intentar ser immune a base de re-
bre males vibracions fins que al teu cos li rellisqui. Si,
als països nòrdics, els pares deixen els seus bebès fent
la migdiada al carrer a -10 o a -15 graus perquè s’acos-
tumin a dormir en qualsevol entorn i evitar que es con-
tagiïn dels refredats d’altres nens, també podríem pas-
sar-nos el dia llegint OK Diario, veient Trece TV i es-
coltant la COPE per enfortir el nostre sistema immuni-
tari independentment de si la cosa està realment fatal
o no. ¡No hay dolor!

Sempre he admirat aquell senyor assegut sota un
para-sol enmig del caos que sortia a la portada del disc
Crisis? What Crisis? de Supertramp. Potser el món s’en-
fonsa, però ser feliç és una actitud. Per favor, permeteu-
me ser un Sim gaudint d’un còctel dins del jacuzzi en-
cara que a la cuina hi hagi una plaga de mosques so-
brevolant caixes de pizza mig plenes i l’autobús que por-
ta a la feina estigui a punt de marxar.

Qui practica a la perfecció l’art de l’abstracció és Elon
Musk: si uns periodistes parlen malament d’ell a Twit-
ter, bloqueja els seus comptes encara que treballin a The
New York Times, a The Washington Post o a la CNN i,
morta la cuca, mort el verí. Això és tan arriscat com si,
posats a imaginar ingerències, uns jutges pretengues-
sin derogar una llei abans que s’hagi aprovat. O que un
inspector de treball posi una multa per sexista a un for-
ner per penjar un anunci laboral demanant un mestre
pastisser i dependentes.

El meu desig és que aquest Nadal no siguem el
Grinch enfadat amb el món, ni comencem l’any com
Michael Douglas acaba a Un dia de fúria. És millor que
–malgrat el mal temps– rememorem aquella mítica es-
cena de la pel·lícula Avanti! en la qual els dos prota-
gonistes es relaxen banyant-se despullats a la matei-
xa platja que ho feien els seus respectius pare i mare,
sense que els afecti el cúmul de despropòsits que han
patit des que han arribat a l’hotel. En aquell precís mo-
ment és quan pregues que el pobre Jack Lemmon si-
gui afortunat almenys per un breu instant, sense que
cap Walter Matthau li faci la guitza.

Cal fer la volta al mitjó 
i omplir el mig got buit
encara que sigui amb la
limitada efervescència de
l’esperança o amb un raig
d’inconsciència. A partir
d’ara, només ‘good news’,
que, malgrat que costi de
creure, n’hi ha si ets capaç

d’abstraure’t del
bombardeig informatiu

“

“
per Víctor Porres

Only good news
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El “soroll” com a enemic de l’efi-
ciència de l’administració. Si al-
guna cosa va quedar clara de la
conferència que l’alcalde de Cor-
nellà i vicepresident executiu de
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), Antonio Balmón, va fer
dimecres 18 de gener a l’Espai Lí-
nia és que la feina en silenci és alia-
da del bon govern. Així ho va re-
iterar en diverses ocasions al llarg
de la sisena edició del cicle de
conferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur, organitzat
pel diari Línia i que està portant al
centre de Barcelona polítics de
primer nivell metropolità.

En aquesta ocasió, la conversa
va començar amb una condemna
enèrgica per l’últim atac masclis-
ta, que va tenir lloc a Cornellà po-
ques hores abans de la conferèn-
cia i que va deixar ferida una
dona. “No només ho hem de de-
nunciar, sinó tornar a dir que ens
hem de preparar i consolidar com
a societat contra la violència mas-
clista”, va expressar el batlle.

L’entrevista, conduïda pel di-
rector editorial del Línia, Arnau
Nadeu, va comptar amb un públic
assistent nombrós i va abordar els
diferents reptes metropolitans,
com ara la coneixença o populari-
tat de l’AMB entre els ciutadans,
generalment desconeguda pel gran
públic. Tanmateix, Balmón va

afirmar que, malgrat tot, “la gent
valora la feina de l’AMB”, posant
com a exemple el transport públic,
un dels serveis millor valorats pels
ciutadans. I, de fet, és aquí on va re-
ivindicar la “feina en silenci” que
fa l’AMB, una administració que,
lluny de ser tècnica, segons va re-
marcar Balmón, “és també políti-
ca”. “L’AMB busca sempre el con-
sens: la política no ha d’estar lligada
per força amb la discrepància”, va
afegir el vicepresident executiu
metropolità.

L’ELECCIÓ DE L’AMB
De fet, el seu càrrec a l’AMB i el seu
protagonisme en tot allò relacionat
amb l’ens i les polítiques metro-
politanes ha portat més d’un a
penjar-li el títol d’alcalde metro-
polità. “Jo no soc l’alcalde metro-
polità, només soc un polític que
busca el con-
sens”, va ex-
pressar Balmón,
que va tornar a
mostrar-se con-
trari a l’elecció
directa del pre-
sident o presi-
denta de l’AMB.
“Crec que no
aportaria un va-
lor afegit”, va re-
flexionar Bal-
món, que va re-
ivindicar la trajectòria d’aquesta ad-
ministració.

En aquest sentit, el batlle va fer
una àgil repassada a la història de
l’AMB, des dels seus inicis fa més

d’una dècada fins ahir mateix. “És
una administració que no costa un
euro més al ciutadà i que ara està
consolidada, triplicada i amb més
personalitat”, va descriure Bal-
món. “Això és un exemple de com
es fan les coses”, va afegir.

LA FEINA DELS AJUNTAMENTS
La serenor en política i la feina en
silenci va amarar el discurs de l’al-
calde al llarg de l’acte. I ho va tor-
nar a posar de manifest quan va en-
trar a valorar l’anunci que l’AMB,
que ell mateix, havia fet unes hores
abans sobre un projecte d’inversions
de fins a 500 milions d’euros per
impulsar tot l’àmbit del Besòs. “No
volem estigmatitzar cap territori, vo-
lem identificar les necessitats i ac-
tuar-hi”, va destacar Balmón.

I si la serenor i la feina pas a pas
van ocupar la primera part de la

trobada, la reivindicació de la fei-
na dels ajuntaments va passar a
primera línia un cop va opinar so-
bre el pla d’impuls a l’àmbit del Be-
sòs. “L’AMB acompanya i lidera

una part de l’acció, però ja hi ac-
tuen els ajuntaments”, va asse-
nyalar Balmón, que va remarcar
que “als municipis es fan moltes co-
ses”. En aquest punt, i preguntat
sobre la relació de la capital, Bar-
celona, amb les localitats dels vol-
tants, Balmón va ser molt clar. “A
diferència de la ciutat central, nos-
altres –els municipis– no donem
lliçons ni ens empoderem en la su-
pèrbia, fem xino-xano”, va etzibar
el batlle, que va voler tancar aques-
ta idea amb una característica fi-
nezza: “Davant de l’aristocràcia, el
poble es rebel·la”.

EL DEBAT DE LA SEGURETAT
Un altre dels grans temes tractats
a la conferència va ser la seguretat.
En aquest sentit, Balmón va afir-
mar que la seguretat a l’àrea me-
tropolitana “té bona salut”, i va di-

ferenciar les da-
des delinqüen-
cials de la per-
cepció d’insegu-
retat que poden
tenir alguns ve-
ïns. “Això és evi-
dent”, va asse-
gurar en refe-
rència a aques-
ta percepció. És
per aquesta raó
que fa mesos va
anunciar l’im-

puls d’un sistema integral de se-
guretat a la metròpoli, basat en les
noves tecnologies i que, tal com va
tornar a deixar clar ahir, no implica
la creació d’una policia metropo-

litana ni l’augment dels agents a
peu de carrer.

De fet, Balmón va posar el fo-
cus en accions concretes, com
ara incrementar la il·luminació als
carrers, una mesura que les dones
“valoren molt positivament”. En
aquesta línia també es mou la
creació del cos de serenos, que va
posar fa un temps en marxa l’A-
juntament de Cornellà, entre al-
tres municipis metropolitans, i
que també és molt ben valorat
pels veïns, segons va afirmar l’al-
calde Balmón.

CORNELLÀ COM A EXEMPLE
Ja entrats en matèria cornella-
nenca, Balmón va reivindicar la fei-
na de renaturalització de la ciutat,
a través del projecte Cornellà Na-
tura i la seva aposta pels eixos
verds. En aquest sentit, el batlle va
recordar que en el darrer Ple es va
aprovar un pla especial per com-
batre els efectes de l’escalfament
global, i va destacar que hi ha ini-
ciatives sobre la taula per reduir el
trànsit rodat, com ara tancar certs
barris de la ciutat a la circulació a
partir de les vuit del vespre a tra-
vés d’un sistema tecnològic que ja
s’ha provat amb èxit. Amb tot, Bal-
món va reivindicar el paper de Cor-
nellà com una ciutat que pot ex-
portar la idea de “sumar”.

Finalment, l’alcalde va voler
agrair la tasca de l’oposició muni-
cipal a Cornellà, que tal com va dir
“ha col·laborat” en tots aquests pro-
jectes. “La política municipal és
proximitat”, va concloure.

Antonio Balmón va conversar amb el director editorial del Línia, Arnau Nadeu. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

Balmón: “Jo no soc l’alcalde metropolità, 
soc un polític que busca el consens”

Francisco J. Rodríguez
BARCELONA
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Nova baralla pel futbol al
costat del camp de l’Espanyol

VIOLÈNCIA4Dues persones van
haver de ser ateses a l’hospital de
Bellvitge per una baralla entre
seguidors radicals de l’Espany-
ol i del Betis el 21 de gener, poc
abans del partit de lliga que va
enfrontar andalusos i pericos. 

Segons es pot veure en un ví-
deo difós pel digital El Desmar-
que, els incidents es van originar
en unes carpes que hi ha entre el
poliesportiu i el camp de la UE
Cornellà, que està annex a l’es-
tadi de Cornellà-El Prat. Segons
alguns testimonis, als aldarulls
es van afegir seguidors ultres del

FC Barcelona. En les imatges es
veuen llançaments de cadires i
ampolles entre almenys una vin-
tena de persones. Poc després
dels incidents, l’Espanyol va
emetre un comunicat de con-
demna dels fets, en el qual se so-
lidaritza amb els agredits i mos-
tra disposició a col·laborar amb
els cossos de seguretat

La darrera baralla que va te-
nir lloc a la zona va ser el setem-
bre, quan radicals del Corne-
llà –10 dels quals van ser detin-
guts el mes passat– van agredir
seguidors del Castelló a l’Splau.

Condemnen a 17 anys
l’assassí de Janet Jumillas

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha condemnat a 17
anys de presó l’assassí de la vi-
ladecanenca Janet Jumillas. D’a-
questa manera, el tribunal con-
sidera que Aitor G. va matar la
dona el març del 2019 a Corne-
llà. També se’l condemna a pagar
una indemnització de 488.000
euros a la família de la víctima i
a cinc anys més de llibertat vigi-
lada. A més, no podrà acostar-se
a menys d’un quilòmetre dels fills
i pares de la Janet.

El desembre, el jurat va con-
siderar provat que Aitor G. va

apunyalar la dona al seu domi-
cili del barri de Riera, provocant-
li diverses ferides a les cervicals
i altres parts del cos, del qual es
va desfer i enterrar en un des-
campat del Prat, on va ser tro-
bada dos mesos després per
uns operaris.

Tant la Fiscalia com l’acu-
sació particular demanaven 19
anys de presó per a l’acusat. Al
seu torn, la defensa va demanar
l’absolució del seu client i, en cas
que fos declarat culpable, una
pena de 15 anys, la mínima
prevista per assassinat.

El Ple vota adherir la ciutat a
una xarxa de turisme ‘smart’

MOCIONS4El Ple del dia 25 de
gener va aprovar l’adhesió de la
ciutat a la Xarxa de Destinacions
Turístiques Intel·ligents (DTI),
una institució que promou l’a-
dopció de models turístics vin-
culats a les noves tecnologies. 

La proposta, que va presen-
tar el grup municipal de Ciuta-
dans, va comptar amb el vot fa-
vorable del PSC, fet que va per-
metre la seva aprovació imme-
diata, atesa la majoria absoluta

dels socialistes. Per la seva ban-
da, la resta de partits van mos-
trar-se un pèl escèptics amb el
fet de considerar Cornellà una
destinació turística. Així de ca-
tegòrics es van mostrar des
d’ERC, que va votar-hi en con-
tra, com també ho va fer la re-
gidora no adscrita Elisabet Pe-
tit. L’altre regidor no adscrit, Pe-
dro Millán, es va abstenir, com
també van fer els comuns -socis
de govern del PSC- i Podemos.

Els Mossos van aturar la baralla. Foto: Arxiu

Foto: Arxiu

Política | Millán abandona Cs i passa a ser regidor no adscrit
Pedro Millán ha abandonat el grup municipal de Ciutadans per decisió personal i passa 

a ser regidor no adscrit. D’aquesta manera, Cs es queda amb dos regidors al Ple. 
Des de la direcció del grup municipal no han volgut fer cap comentari al respecte. 

MED AMBIENT4La Llei de can-
vi climàtic i transició energètica
del govern estatal, aprovada el
2021, obliga els municipis de
més de 50.000 habitants a crear
una Zona de Baixes Emissions
(ZBE) per disminuir la conta-
minació i afavorir una mobilitat
sostenible. En aquest sentit, una
part de Cornellà, la corresponent
al polígon Famades, ja forma
part de la ZBE de les Rondes de
Barcelona, ja que és un espai que
queda dins de l’àmbit de les
rondes, on precisament l’im-
pacte del trànsit és més gran.

Fonts municipals han expli-
cat a Línia Cornellà que treba-
llen per elaborar una ordenança
per regular les àrees restringides
al trànsit més contaminant a la
resta del municipi, tot i que
també reivindiquen la feina que
han portat a terme els últims
anys en aquesta línia. En una
conferència a Espai Línia del 18
de gener, l’alcalde Antonio Bal-

món va destacar que, tot i “cen-
trar l’atenció” en una zona con-
creta que afecta més el medi
ambient, com és l’àmbit de la
ronda, ciutats com Cornellà o Es-
plugues -que també té una part
del seu terme municipal a la
ZBE barcelonina- fa anys que
treballen per limitar la pol·lució. 

En aquest sentit, des del con-
sistori reivindiquen tota una sè-
rie d’actuacions que van en la lí-
nia de fomentar la mobilitat

sostenible i el respecte pel medi
ambient, com ara el projecte de
renaturalització Cornellà Natu-
ra. Balmón, a la citada confe-
rència, també va avançar que les
proves del sistema per tancar a
partir de les vuit del vespre certs
barris al trànsit ha estat un èxit. 

Per altra banda, Cornellà és
una de les sis ciutats on es po-
sarà en marxa el nou sistema de
bicicleta compartida metropo-
litana, l’AMBici.

Senyal de la ZBE a la frontera amb l’Hospitalet. Foto: ACN

Reduir la pol·lució del 
trànsit: un objectiu inajornable
» La llei obliga les grans ciutats a tenir una zona de baixes emissions
» L’Ajuntament treballa per regular-la a tot el seu terme municipal
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Des de Sant Adrià de
Besòs només són vint
minuts. Des de Corne-
llà, Santa Coloma o

l’Hospitalet de Llobregat, una
mica més de trenta. Des de Ba-
dalona no arriba a la mitja hora.
Des del centre de Sant Boi en són
una mica més de 35. El temps de
recorregut en transport públic
que hi ha entre aquestes ciutats
metropolitanes i el Palau de la Ge-
neralitat, situat a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, no és gaire
gran. És menys que el que cada
dia triguen moltes persones del
territori metropolità a arribar a la
seva feina. Malgrat això, la dis-
tància no només és física. Com en
el cas de la que hi ha entre els po-
bles i ciutats de la corona metro-
politana i el centre del poder a Ca-
talunya, pot ser mental –fins i tot
espiritual– i enorme. 

Se l’ha anomenat de moltes
maneres: la perifèria, el pati del
darrere, l’extraradi... Els muni-
cipis de la metròpoli sovint es
queixen perquè des de la Gene-
ralitat no se’ls té prou en comp-
te. “Els polítics juguen a l’hula-
hoopamb el cinturó roig”, afirma
l’escriptor de Sant Adrià de Besòs
Javier Pérez Andújar. Amb tot,
cal preguntar-se si els municipis
de la primera corona metropoli-
tana estan infrarepresentats al
poder del país. Al diari Línia
hem fet una exhaustiva investi-
gació de l’origen de tots els alts
càrrecs –en conselleries, secre-
taries i direccions generals–que
actualment hi ha a la Generalitat
i de tots els homes i dones que
han ocupat la presidència i les
conselleries d’ençà que es va res-
tablir la democràcia. Una vegada
analitzats més de 420 perfils po-
lítics, aquesta és la situació.

INFRAREPRESENTACIÓ?
Dels 270 actuals alts càrrecs de la
Generalitat, al voltant del 60%
han nascut o tenen vinculació
amb el territori que queda més en-
llà de la capital catalana i de la pri-
mera corona metropolitana, és a
dir, la resta del país que no forma
part administrativament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB). Així mateix, les persones
directament vinculades a alguns
dels municipis metropolitans que
així ho especifiquin en les biogra-
fies que la Generalitat fa públiques
quan es nomena un nou alt càrrec
són molt poques. Parlem de no
més d’una vintena de polítics, com
Myriam Moysset, la directora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya, que tot i
néixer al Baix Empordà fa més d’u-
na dècada que viu a Viladecans, on
ha estat regidora d’ERC. També en
són exemples el director de l’A-
gència Catalana de Notícies, Iu
Forn, que va néixer a Badalona, o
la cap del Gabinet del conseller d’E-
ducació, Gemma Español, que
milita a ERC i que en la seva bio-
grafia afirma que ha viscut “entre
els barris de Singuerlín, Cementi-
ri Vell i Centre” de Santa Coloma. 

La resta d’alts càrrecs estan
vinculats o diuen que han nas-

cut a Barcelona. Es produeix, per
tant, una situació anòmala en la
qual la capital catalana i tots els
territoris que no formen part de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona acumulen més del 90%
dels alts càrrecs. Tanmateix, a la
perifèria metropolitana hi viuen
dos de cada 10 habitants de Ca-
talunya, i estem parlant de càr-
recs que normalment es posen
a dit i que, segons dades públi-
ques, cobren uns 80.000 euros
anuals de mitjana. 

Aquesta tendència encara és
més clara si tenim en compte
l’origen històric dels consellers.
Dels 160 que han passat per la Ge-
neralitat des del 1977 amb el Go-
vern de Josep Tarradellas, 54
eren o són de Barcelona, 94 de la
resta de Catalunya i només 12 de
la primera corona metropolitana.
N’és exemple d’aquests darrers
Carme Figueras, que va ser con-
sellera de Benestar i Família du-
rant mig any el 2006 i que havia
estat regidora a Molins de Rei du-

rant 20 anys; Meritxell Borràs,
que va ocupar dues conselleries
entre el 2015 i el 2017 i que va ser
regidora a l’Hospitalet durant
quasi dues dècades; Francesc
Baltasar, que va ser conseller de
Medi Ambient entre el 2006 i el
2019 i que abans havia estat al-
calde de Sant Feliu de Llobregat;
o Oriol Junqueras, que previ pas
pel Govern de la Generalitat va ser
alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Alhora, la gran majoria de con-
sellers de la perifèria metropoli-

tana ho van ser durant els man-
dats de Pasqual Maragall i José
Montilla, ambdós del PSC.

Finalment, si a les dades ens
referim, cal remarcar que en l’àm-
bit de les conselleries, l’actual ex-
ecutiu d’ERC no té cap persona
nascuda al cinturó metropolità.

OBLIDATS?
Tenint en compte aquestes xifres,
seria molt fàcil inferir que la Ge-
neralitat té oblidats els municipis
de la corona metropolitana. Mal-

Pocs alts càrrecs metropolitans han pujat per aquestes escales del Palau de la Generalitat. Foto: Generalitat

Analitzem més de 270 alts càrrecs de l'actual Govern de la Generalitat i els 
160 consellers i conselleres que han passat per la institució des del restabliment

de la democràcia per determinar si la primera corona metropolitana 
ha estat històricament infrarepresentada en el centre del poder de Catalunya.

Perifèrics
a la Generalitat?
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n Tot just despuntaven els primers
rajos de sol quan José Montilla va
veure per primera vegada Barcelona.
Havia viatjat amb el seu pare des de
la regió de Córdoba amb autocar. Tot
i que els anys 70 la majoria de perso-
nes andaluses que decidien establir-
se a Catalunya viatjaven en tren, els
dos Montilla van preferir venir per
carretera. “No hi havia les autopistes
que hi ha avui i va ser un viatge llarg”,
explicava l’expresident en una entre-
vista al Línia. José Montilla tenia ales-
hores 16 anys i no es podia arribar a
imaginar que algun dia ocuparia la

cúspide del poder de Catalunya. Amb
el seu pare es van instal·lar a les Pla-
nes de Sant Joan Despí, molt a prop
del barri del Padró, on vivia una ger-
mana de l’àvia del jove. Diu que esta-
va il·lusionat amb el canvi de vida
perquè pensava que li podria donar
oportunitats laborals. Treballava al
matí i estudiava a les nits, i encara te-
nia temps de participar en grups
clandestins d’extrema esquerra que
va abandonar abans de la mort de
Franco per afiliar-se al PSUC.

Va casar-se i, com que ella era de
Cornellà, se’n va anar a viure en
aquesta ciutat metropolitana. Era l’a-
ny 79 i Montilla era regidor del poble
del costat, Sant Just. El 85 es va con-

vertir en alcalde de Cornellà, però se-
ria l’any 2006 quan ocuparia el càrrec
de més responsabilitat de la seva car-
rera. “No hi ha res més important que
presidir el teu país, però si parlem de
satisfacció, em quedo amb l’alcaldia”,
confessa ara Montilla.

Que aquell noi andalús que amb
16 anys va marxar del seu poble cap a
Catalunya arribés anys després a la
Generalitat no va agradar a tothom.
Aquest és un comentari que es pot
trobar en un diari generalista d’ales-
hores i que deia el següent: “Ja hem
vist, a còpia d’anys, les polítiques d’a-

questa xusmaals pobles del Baix Llo-
bregat i del Barcelonès; una veritable
croada per arraconar els vestigis de
cultura pròpia”. Malgrat els atacs,
quan recorda el seu pas per la Gene-
ralitat, Montilla hi treu ferró. “Eren crí-
tiques d’un sector de la població ca-
talana que existia i que continua exis-
tint, però en termes generals em vaig
sentir molt estimat”.

Més d’una dècada després de ser
president, Montilla reconeix que li
agrada caminar. Sobretot per Collsero-
la a primera hora del matí. Potser bus-
ca tornar al record de l’albada que va
veure en arribar a Barcelona. Ell és l’e-
xemple que demostra que la Generali-
tat també la pot coronar la metròpoli.

President metropolità

grat això, el sociòleg i ara alt càr-
rec del Govern Xavier Godàs es
resisteix a assumir aquesta tesi.
“En el meu cas, veig com des de
Drets Socials el territori metro-
polità és una prioritat”, afirma. A
més, Godàs considera que algú
que no té vinculació amb aquest
territori pot entendre les seves ne-
cessitats i l’anomenat “fet me-
tropolita”. Es tracta d’aquells ele-
ments que històricament han
definit la rodalia de Barcelona,
com per exemple la concentració
de barris empobrits o els alts ni-
vells de migració. “Actualment, el
que definia l’àrea metropolitana
de Barcelona com un fet singular
també ho trobem en altres terri-
toris que tenen problemàtiques
semblants, com alguns barris de
Girona, de Manresa o del Ma-
resme”, diu per afegir que potser
caldria més aviat parlar de “regió
metropolitana”. Amb aquest con-
cepte, Godàs fa referència al gran
territori que agrupa cinc milions
d’habitants i que supera els límits
de l’AMB per englobar 160 dels
947 municipis que té Catalunya. 

Per la seva banda, el que va
ser regidor de Badalona amb
Convergència i Unió i secretari
general de Territori i Sostenibi-
litat entre el 2016 i el 2021, Fer-
ran Falcó, tampoc considera que

la Generalitat tingui oblidada la
metròpoli. “El pressupost de sa-
lut o d’educació depèn del tot de
la Generalitat, i jo no veig que hi
hagi una infrarepresentació”,
diu. “A més, el 51% del pressupost
de transport del territori depèn de
la Generalitat”, afegeix. Dit això,
Falcó considera que la metròpo-
li s’ha sentit menystinguda per
dos motius. “És probable que la
Generalitat no hagi sabut expli-
car a la població de l’àmbit me-
tropolità la seva tasca al territo-
ri perquè moltes de les coses
que fa són a través de consorcis”,
argumenta. A més, l’exregidor ba-
daloní creu que des de fa temps
hi ha hagut una “intencionalitat
partidista” de confrontar el Go-
vern de la Generalitat i els go-
verns de l’àrea metropolitana.
“La lògica partidista que té sen-
tit per als mateixos partits no està
confirmada pels números, que
ens diuen que la metròpoli no
està oblidada”, sentencia.

LA DICOTOMIA CIU-PSC
Més enllà de si la Generalitat té o
no en compte la corona metro-
politana, queda per resoldre per
què el nombre d’alts càrrecs d’a-
quest territori és baix. Això té a
veure amb la manera com es va
conformar la democràcia al nos-

Més del 60% dels alts
càrrecs que hi ha avui
dia a la Generalitat
han nascut o tenen
vinculació amb el
territori que queda fora
de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)

tre país després de la dictadura.
CiU era un partit instal·lat a la Ca-
talunya no metropolitana i que es
movia en l’eix nacional, mentre
que el PSC, eminentment urbà, es
va erigir en una formació que ba-
sava la seva estratègia en l’eix de
progrés. 

És normal que el gran gruix de
consellers de la Generalitat me-
tropolitans els trobem en els Go-
verns de Maragall i Montilla,
mentre que durant el pujolisme o
els executius d’Artur Mas aques-
ta mena de perfils brillin per la
seva absència. Falcó explica que
els partits que arriben a la Gene-
ralitat nodreixen les altes esferes
de poder amb els seus quadres
municipals. “Una vegada tens re-
gidors en un municipi i has cons-
truït equip allà, pots desenvolupar
carreres professionals a la políti-
ca general”, afirma. “En realitat,
ser o néixer a l’àrea metropolita de
Barcelona no és un obstacle en si,
però has de tenir gent al territo-
ri per assumir els alts càrrecs”, diu.
D’aquesta manera, si el PSC era
fort a la metròpoli, un cop a la Ge-
neralitat feia escalar els seus qua-
dres locals al Govern català. En
canvi, si CiU no tenia tant pes en
aquest territori, per molt que vol-
gués no podia tenir alts càrrecs
d’aquí. “S’ha de construir des de

sota, i com més presència i, per
tant, regidors té un partit, més
gent s’hi apunta i més gent podrà
acabar desenvolupant tasques en
alts càrrecs”, considera Falcó. 

EL MODEL ERC
És possible que ERC superi aques-
ta dicotomia? Tres noms esceni-
fiquen millor que ningú l’estratè-
gia que vol fer trontollar el siste-
ma CiU-PSC. Tardà, Junqueras i
Rufián són l’exemple d’aquest
model de partit atrapa-ho tot
que vol situar-se tant en l’eix na-
cional com de progrés. “Fa 10
anys que ERC ha mirat d’implan-
tar-se de forma uniforme al país”,
diu Godàs per afegir que avui dia
la seva presència en certs espais de
la metròpoli “està assegurada”. En
termes similars s’expressa Falcó
quan considera que ara que aques-
ta formació té presència munici-
pal metropolitana podrà fer que
els seus quadres tinguin “carreres
professionals a l’alta política”.
Caldrà veure si aleshores realment
s’acabarà amb la infrarepresen-
tació de càrrecs metropolitans a la
Generalitat.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Hi ha hagut una
intencionalitat
partidista de
confrontar el Govern 
de la Generalitat i els
governs de l’àrea
metropolitana de
Barcelona”

Montilla reconeix que presidir el país va ser el més
important de la seva carrera, però pel que fa a la

satisfacció prefereix l’etapa com a alcalde de Cornellà
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Rècord de recaptació a la
Cursa de Reis: 8.500 euros

SOLIDARITAT4La vuitena edició
de la Cursa Solidària de Reis va
aconseguir recaptar un total de
8.500 euros, una xifra rècord
que va ser possible assolir gràcies
als 1.350 valents que van sortir
a córrer el diumenge 8 de gener
pels carrers de la ciutat.

La tradicional cursa està or-
ganitzada per l’entitat Correso-
lidaris, i compta amb el suport
de l’Ajuntament.

DESTINACIÓ DELS DINERS
Els diners de la cursa aniran a
parar a la fundació Tots som de
cor, que porta a terme la seva
tasca solidària amb alumnes
que tenen necessitats especials
a la seva educació. Per altra
banda, la cursa també va acon-

seguir recollir unes 800 joguines
que es regalaran a famílies des-
afavorides, a través de la Creu
Roja, que és l’entitat que s’en-
carregarà de distribuir-les.

La recaptació de diners per a
projectes solidaris es va fer tam-
bé a través de la venda de sa-
marretes de Corresolidaris, de
les quals es van vendre un total
de 200 el dia 8. 

Corresolidaris és una entitat
sense ànim de lucre que va ser
impulsada per aficionats a l’at-
letisme, amb l’objectiu de reco-
llir fons per a causes diverses. A
més de la Cursa de Reis, l’enti-
tat organitza uns altres esdeve-
niments com ara la Cursa Noc-
turna, la Cursa Can Mercader o
la Cursa Infantil Adaptada.

SUCCESSOS4“No tan sols hem
de denunciar, sinó tornar a dir
que ens hem de preparar i con-
solidar com a societat contra la
violència masclista”. Així es va
expressar l’alcalde Antonio Bal-
món en un acte a Espai Línia,
poques hores després de l’últim
atac masclista que va tenir lloc a
la ciutat, en concret el 18 de ge-
ner a primera hora de la tarda.

Aquell dia la Guàrdia Urba-
na va detenir un home com a
presumpte autor d’una punya-
lada a una dona, la seva expare-
lla, a l’avinguda Salvador Allen-
de, a l’altura del carrer Florida.
Quan els agents van arribar al
lloc dels fets van trobar la vícti-
ma ferida i van detenir poste-
riorment l’home, quan intenta-
va fugir. La dona va ser traslla-
dada a l’hospital fora de perill.

“L’assassinat no pot con-
viure amb la societat”, va de-
clarar Balmón durant la confe-
rència abans citada. Una pos-
tura compartida per la resta de
grups municipals i formacions
de la ciutat, que van condemnar
enèrgicament l’agressió. 

PROTOCOL DE SUPORT
Arran dels fets, l’Ajuntament va
activar el protocol municipal
contra la violència masclista, a

través del Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones
(CIRD), que s’ha posat a dispo-
sició de la víctima i la seva família
per donar-los suport jurídic, psi-
cològic i social per afrontar
aquesta situació. En aquesta lí-
nia, el consistori ha informat
que es presentarà com a acusa-
ció particular en el cas. 

Per tot plegat, l’Ajuntament
fa una crida a la ciutadania per
rebutjar “qualsevol conducta no
respectuosa amb les dones”,
com ara “gestos i actituds vio-
lentes”, i “encoratja” els corne-
llanencs perquè responguin de
manera contundent a aquest ti-
pus de violència. A més, el con-
sistori destaca que des de l’any

2013  disposa d’una aplicació
mòbil gratuïta de seguretat que
incorpora un sistema d’alerta
immediata per millorar l’assis-
tència a les dones que pateixen
violència masclista o qualsevol
classe d’assetjament. 

PROGRAMA VIOPET
Continuant amb aquesta qüestió,
cal destacar que Cornellà s’ha ad-
herit al projecte Viopet, aprovat
el 2020 pel Consell de Ministres
i que dona protecció a les mas-
cotes de les víctimes de violència
masclista. I és que el 60% de les
víctimes ajornen la seva sortida
de la llar on conviuen amb el seu
agressor si la seva mascota no té
garanties de ser protegida.

Cornellà diu prou a les agressions masclistes. Foto: Arxiu

Clam unànime contra l’última
agressió masclista a la ciutat

Línia de sortida de la Cursa de Reis. Foto: Corresolidaris
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El circuit de l’òpera a Espanya sol
estar tancat a una sèrie d’esce-
naris i teatres emblemàtics. El Li-
ceu de Barcelona o el Teatro
Real de Madrid, entre altres, en
són bons exemples. Per aquest
motiu, l’òpera sol quedar rele-
gada a un espectacle elitista i
allunyat del públic general. Ara
bé, això sembla que va canviant
gràcies a iniciatives com la de la
Fundació Òpera Catalunya, que
des de fa quatre dècades treba-
lla per garantir el cicle d’òperes
al Principat. Des de fa un temps
produeix òperes a diversos tea-
tres de ciutats metropolitanes, i
el pròxim 19 de març aterrarà a
l’Auditori, on es representarà,
per primera vegada a la història
de l’equipament i de la ciutat de
Cornellà, una òpera completa. 

Es tracta de Madama But-
terfly, del cèlebre compositor
italià Giacomo Puccini, que ja ha
venut 515 entrades, prop del
80% de l’aforament de l’Auditori.
“Estem molt contents”, expres-

sa a aquesta publicació María
Moreno, directora de l’Auditori
de Cornellà, que detalla que el
seu objectiu és fer un parell d’ò-
peres a l’any a l’equipament.
“Volem demostrar que l’òpera no
és una cosa elitista”, reitera en di-
verses ocasions Moreno. 

POPULARITZAR L’ÒPERA
En aquest sentit, hi ha la volun-
tat que aquesta primera òpera a
Cornellà esdevingui una cita de
primer ordre. Per tot plegat,
està previst que dies abans de
l’espectacle un historiador i mu-
sicòleg faci una conferència al
Castell de Cornellà per parlar so-
bre l’òpera i, en concret, sobre
aquesta immortal peça de Puc-
cini, que té a Sergi Roca a la di-
recció musical i a Daniel Gil de
Tejada a la direcció del cor. 

L’esperit de la iniciativa és
que l’òpera “es faci extensiva a
tots els públics”, diu Moreno.
“Cornellà s’ha apuntat al carro
de ciutats que acullen òperes”,
destaca, cofoia, la directora. Pel
que fa a l’organització de l’es-
pectacle, Moreno comenta que
l’orquestra se situarà en l’espai
existent entre l’escenari i les

butaques. De fet, algunes files
s’hauran de treure per fer més
lloc. Sigui com sigui, a l’Audito-
ri –i, pel que es veu, a la ciutat–
hi ha  ganes de gaudir d’un pro-
grama complet d’òpera, cosa
que fan a ciutats properes com
Viladecans, que ja ha celebrat al-
guna funció a Atrium. 

UN BON CARTELL
Aquest és un dels plats forts de
la nova temporada de l’Audito-
ri, que arrencarà el 4 de febrer

amb Recordando Grease, un
tribut a la mítica pel·lícula. Se-
guint amb musicals, el 6 de maig
hi haurà un nou homenatge a la
cultura pop, en aquest cas a la
banda sueca ABBA, mentre que
l’endemà serà el torn del musi-
cal De Simba a Kiara, un record
a la inoblidable El Rey León.

“A la programació d’aquesta
temporada hi ha propostes per a
tots els públics, gèneres i com-
panyies joves i altres més vete-
ranes”, comenta Moreno, que no

s’oblida del teatre. En aquest
sentit, el 5 de febrer Clara Segu-
ra portarà la seva obra La Trena,
basada en la novel·la de Laetitia
Colombari. Toni Acosta i Omar
Ayuso interpretaran El Sonido
Oculto, un fascinant thriller psi-
cològic, el 12 de febrer, mentre
que l’actor Luis Zahera portarà
el dia 25 del mes vinent el seu
monòleg Chungo. 

Com a novetat d’enguany,
els espectadors més fidels podran
beneficiar-se de descomptes.

Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ

‘Madama Butterfly’ arriba a Cornellà el 19 de març. Foto: Fundació Òpera Catalunya

En el mapa de l’alta cultura
» L’Auditori oferirà per primer cop una òpera completa, ‘Madama Butterfly’, de Giacomo Puccini

» És un dels plats forts de la temporada, juntament amb Clara Segura, Toni Acosta o un tribut a  ‘Grease’
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Comerç

Les targetes moneder es
poden fer servir fins al juny

CAMPANYA4Les targetes mo-
neder que l’Ajuntament va posar
a disposició dels veïns abans de
Nadal per fomentar les com-
pres als establiments de la ciu-
tat es podran continuar fent ser-
vir fins al 30 de juny. Ja no se’n
poden comprar, però. 

Aquest era el tercer any que
el consistori posava a disposició
dels ciutadans les citades targe-
tes, carregades amb 100 euros
per gastar a les botigues de la
ciutat, dels quals 25 els posa l’A-
juntament de les arques muni-

cipals. D’aquesta manera, el
preu de venda ha estat de només
75 euros. 

CAL SER RESIDENT
En poden fer ús els veïns i veïnes
majors d’edat i que estiguin ins-
crits al cens com a residents al
municipi. Només es podrà ad-
quirir una targeta per persona i
es podrà fer servir a més d’un
centenar d’establiments. Pel que
fa al color de les targetes, a di-
ferència de les de l’any passat, les
d’enguany són negres. 

CENTRE COMERCIAL4Una mola
de 35.000 metres quadrats en
desús en ple centre de la ciutat.
Això és el que suposa el Llobre-
gat Centre, l’Eroski, del qual ja
penja el cartell de “tancat”, des-
prés que la propietat majoritària
ho decidís així. A les diverses por-
tes del centre comercial hi ha un
rètol de “no passar” i només so-
breviu un restaurant de menjar
ràpid ubicat a la façana exterior
del centre que té una entrada se-
gregada. Una pancarta de “se-
guim oberts” avisa als cornella-
nencs que encara queda una
mica de vida en un racó on ara
només s’apleguen repartidors
de menjar a domicili. 

En una conferència a Espai
Línia del 18 de gener, l’alcalde
Antonio Balmón va tornar a re-
iterar el neguit del seu ajunta-
ment pel que fa al futur de la su-
perfície. El batlle va reconèixer
que no saben quina és la volun-
tat de la propietat majoritària,
Comercial Inversora, que de mo-
ment guarda silenci. Per altra
banda, els propietaris dels co-

merços del centre comercial van
anunciar que portarien el tan-
cament als tribunals, en consi-
derar que la propietat majorità-
ria i la gestora del centre comer-
cial, Gentalia, no havien complert
amb les seves obligacions. 

De moment, el Llobregat
Centre llangueix sense cap ús. El
que en un altre moment va ser
un epicentre de la vida local, ara
resta aturat, amb una minsa ac-
tivitat al moll de mercaderies de
l’avinguda Can Corts i al Revolt

Negre. Per altra banda, el Park &
Ride  per als viatgers de Rodalies
i metro que l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) va posar
en marxa fa relativament poc a
l’aparcament del centre ha ces-
sat la seva activitat. Fonts de
l’AMB expliquen a Línia Corne-
llàque els viatgers poden fer ser-
vir l’altre aparcament d’inter-
canvi que hi ha al carrer Sevilla,
mentre estudien la possibilitat
d’habilitar noves places d’apar-
cament a prop de l’estació.

Aspecte d’una de les portes del centre comercial. Foto: Línia Cornellà

Incertesa pel futur del Llobregat
Centre, que ja ha tancat

Aspecte de les targetes d’enguany. Foto: Ajuntament

Promoció | L’Splau organitza un sorteig de rebaixes
Fins al 10 de febrer, el centre comercial Splau organitza un sorteig diari 

d’una targeta de 100 euros per comprar a botigues de la gran superfície o fent
consumicions a l’hostaleria. Hi opta cada persona que fa una despesa al centre. 
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Esports Futbol | La UE Cornellà visita el CD Castellón 
El conjunt de Gonzalo Riutort visitarà el pròxim diumenge 29 de gener 

el CD Castellón, en partit corresponent a la 21a jornada de la 1a RFEF. La UE 
Cornellà hi arribarà després d’empatar (1-1) contra el CF La Nucía el passat dia 22. 

"El meu caràcter és molt bo si el
sé controlar. Quan era petita no
ho feia, posava males cares i era
molt egoista. Quan em veig a par-
tits d'aquella època, sento que
molts cops no aportava res, les ri-
vals em treien del matx i potser
no xocava les mans als entrena-
dors...", confessa Paula Carmo-
na (Barcelona, 2000), capitana
del Basket Almeda. Una de les ju-
gadores més altruistes i d'equip
de la Lliga Femenina 2.

La santboiana ha canviat molt
i ha sabut canalitzar el seu caràc-
ter. Javi Torralba, que la va diri-
gir el seu segon any d'infantil i pri-
mer al club cornellanenc, li va fer
canviar "totalment" el xip: "Em va
ajudar a controlar-me força i a no
perjudicar l'equip ni a mi matei-
xa a la pista, i també em vaig em-
pipar molt amb ell".

Hi ha, però, una data clau en
la nova Paula Carmona: el 3 de fe-
brer de 2016, quan es va trencar
els lligaments creuats en l'última
jugada d'un entrenament, inten-
tant robar una pilota. Mai obli-
darà com plorava quan, durant el
procés de recuperació, no la dei-
xaven fer més del que ella volia.
Desitjava amb totes les seves ga-
nes tornar com més aviat millor.

"No tinc un record dolent de
la lesió perquè em va fer adonar
que era més forta mentalment del
que m'imaginava i, com que
m'encantava el bàsquet, vaig
aprendre a no ser tan egoista i a
cuidar les meves companyes sen-
se poder jugar", comparteix Car-

mona, que, per molt frustrada
que estigués, mai es perdia cap
partit o entrenament de l'equip.

Amb el seu alè, energia i ge-
nerositat, també va ser clau per-
què el Basket Almeda guanyés el
2016 el Campionat de Catalunya
Cadet i fos subcampió del d'Es-
panya amb Àlex Rodríguez com
a director d'orquestra. "Si estàs
lesionada pots sumar igual que
qui és a la pista, i repetia a les me-
ves companyes que gaudissin
de l'experiència perquè passaria
volant", recorda.

Quan, 290 dies després, va
tornar a les pistes, a casa, contra
el Segle XXI i ja al Campionat de
Catalunya Júnior Preferent, va
sentir una "felicitat màxima" per
rebre el premi a tant esforç i, és
clar, per la victòria per 54-48.
"Tens un foc interior que no t'ha
aconseguit apagar ningú", es-
criuria després al seu Instagram.

SEGURA I LÍDER
Amb la seva veu d'actriu i, so-
bretot, amb els seus fets, Car-
mona transmet credibilitat i tran-
quil·litat: "Des de fora se'm veu
una jugadora molt segura i líder.
Puc i intento encomanar molta
confiança al grup per fer pinya i
que tothom estigui còmode".

En defensa la santboiana és,
literalment, una paparra. És un
llampec –de fet, en té tatuat
un–, un corcó i l'ombra de qual-
sevol. "Si et defensa, és impossi-
ble no agafar-li mania perquè es
pega per agafar la pilota", reco-
neix Mar Pacheco, pivot del Club
Joventut Badalona.

Carmona somriu quan li lle-
geixo el comentari de la seva ex-
companya. "Soc molt pesada i

m'agrada ser pesada defensant
perquè significa que estic fent al-
guna cosa bé", intervé. És el paper
que retrata la seva intensitat a la
pista i on es veu molt segura. Tant
que defensar li serveix com a te-
ràpia i desconnexió: "Potser si tinc
problemes o un mal dia, encara
estic més intensa i passo pàgina".

"No som un equip molt ano-
tador i no podem fallar a darre-
re, que és el nostre gran poder",
afegeix l'entrevistada. Al Basket
Almeda no pot jugar qualsevol ju-
gadora. Qui no defensi molt bé i
no senti que aquest és un esport
col·lectiu no hi té lloc.

Malgrat els seus bons per-
centatges en tirs de dos, Carmo-
na no assumeix gaires llança-
ments. No és que no cregui en
ella: "Confio molt en les meves
companyes i, si n'hi ha una de
sola, li passaré la pilota".

Estudiant de quart curs del
grau d'Infermeria al Campus Do-
cent Sant Joan de Déu, a Car-
mona l'omple ajudar, sobretot a

les persones més vulnerables, i
està fent pràctiques a Pediatria, al
Parc Sanitari de Sant Boi. "M'en-
canta la canalla [també imparteix
classes de repàs a nens i nenes] i
allà estan estables i no a l'UCI.
Quan aprenia a la planta de
pal·liatius i oncologia, m'aguan-
tava les llàgrimes a l'habitació per-
què els familiars no veiessin que
estava molt afectada. Veus his-
tòries molt dures", exposa Car-
mona, molt agraïda pel tracte
dels seus companys i company-
es perquè la fan sentir una més de
l'equip i no una aprenent.

De petita els seus genolls sem-
pre eren liles i estaven plens de fe-
rides, i destrossava pantalons,
que acabaven, si era materialment
possible, amb pedaços. "Per això
ara ja porto genolleres", exposa
Carmona, que es passa gran part
del partit llençant-se a terra per
recuperar o no perdre pilotes.

Ho fa amb tanta determinació
que no sorprèn que la majoria de
les vegades tingui les idees molt

clares i li costi molt que la facin
canviar d'opinió: "Estic aprenent
que hi ha altres punts de vista. A
més, soc d'extrems, i parlo molt
o escolto molt bé. He de trobar l'e-
quilibri!". Enraonar o simple-
ment compartir una estona amb
Sandra Teixidó, la seva mare,
l'ajuda a trobar aquest punt mit-
jà i a tenir "molta estabilitat", so-
bretot en els pitjors dies.

Carmona va començar a fer
esport al seu col·legi, la Fundació
Llor, que també és escola espor-
tiva. Primer va provar amb la
gimnàstica rítmica, fins que un dia
va caure durant una actuació, "a
davant de tothom", i va decidir
plegar. "Era i continuo sent molt
maldestra. Mai he patinat ni es-
quiat perquè sé quin serà el re-
sultat", confessa, divertida. Des-
prés es va apuntar a pentatló. En
aquella edat només corria i ne-
dava, i hi tenia traça, però ho va
deixar perquè es va atabalar amb
el soroll del tir. L'esgrima i l'e-
quitació són les altres modalitats.

Finalment, l'entrevistada va
descobrir el bàsquet perquè les
seves amigues el practicaven, i li
va agradar. Després marxaria al
CB Cornellà, on va jugar a mini
de segon any i infantil de primer:
"Va ser el meu primer salt perquè
vaig canviar el col·legi per un
club. Em van ajudar a desenvo-
lupar-me com a jugadora do-
nant-me molta confiança".

Des que va arribar al Basket
Almeda no s'ha imaginat amb
una altra samarreta. "Sento que
és el meu lloc i estic molt bé i se-
gura amb tothom. Hi tinc la ma-
teixa intimitat i tranquil·litat que
a la meva habitació", conclou, or-
gullosa, Carmona.

Toni Delgado
CORNELLÀ

El caràcter de Paula Carmona
» La capitana del Basket Almeda estudia Infermeria i fa pràctiques Al Parc Sanitari de Sant Boi  

» “Javi Torralba em va ajudar a controlar-me força i no perjudicar l’equip ni a mi mateixa a la pista”, diu

Paula Carmona, capitana del Basket Almeda. Foto: Toni Delgado
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L’acció se situa en un poblet del Pirineu
aïllat per l’orografia, el fred, la neu i la bro-
ma. Els joves del poble són a la guerra,
i el Jan, el pare, ha anat a buscar un mos-
so per ajudar-los en les tasques del
camp. L’arribada d’un home jove per-
torbarà l’ordenada vida de la casa i de les
quatre dones de la família.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

Quatre dones i el sol
Jordi Pere Cerdà

La cantant Núria Graham va publicar el
passat dia 20 el seu quart àlbum, Cycla-
men (Verve Forecast). En aquest nou tre-
ball, format per tretze cançons, la jove ar-
tista ha creat “un nou espai sonor”, tal
com ella mateixa ha explicat en una en-
trevista concedida a l’ACN. “El disc és ca-
tastròfic en moltes temàtiques, però és
lluminós”, ha detallat. 

Música

Hivern de 1943 al Pirineu. La Sara i l’An-
toni viuen en un petit poble d’Andorra.
Cada dia reben notícies de l’evolució de
la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu
amic Sendo ve amb uns jueus per ama-
gar-los al poble. La vida es torna més
complicada quan els alemanys arriben
al municipi a la recerca d’aquests jueus
que hi ha amagats.

Pelis i sèries

El fred que crema
Santi Trullenque

Cyclamen
Núria Graham

Picasso. Paisatges humans
La Galeria Mayoral de Barcelona (Consell de Cent, 286) va in-
augurar el 18 de gener una nova exposició: Picasso. Paisatges

humans. La mostra, programada amb motiu del cinquantè
aniversari de la mort de Pablo Ruiz Picasso, vol exhibir el gust

de l’artista per la naturalesa humana. Així ho va explicar el
dia de l’estrena la comissària de l’exposició, Victòria Comba-

lía, en declaracions a l’ACN. “Els paisatges humans, les figures,
els retrats, són un dels temes cabdals de la seva carrera, i per

això hem reunit un conjunt d’obres on la figura humana és la
protagonista”, va detallar Combalía al mateix mitjà.

Vicky Luengo (Palma, 1990) i Pol
López (Barcelona, 1984) han de-

mostrat ser un tàndem que funcio-
na a la perfecció. S’ha vist en les úl-
times setmanes a les sales de cine-

ma, i es va veure el 22 de gener a
la 15a edició dels Premis Gaudí. La
parella es va endur els guardons a

la millor interpretació protagonista
femenina i masculina per Suro, la
pel·lícula que també va recollir el
premi a la millor direcció novella

per a Mikel Gurrea. De fet, Gurrea i
Luengo també són candidats a en-
dur-se el Goya en les seves catego-

ries. D’altra banda, la triomfadora
de la nit dels Gaudí va ser, per des-
comptat, Alcarràs, de Carla Simón.

L U E N G O  I  L Ó P E Z

A LES XARXES...

Triomfar en el món de la interpretació
Els dos actors s’estan construint una carrera sòlida

Famosos

Guanyar el Gaudí a millor interpretació
Tots dos l’han aconseguit per la pel·lícula ‘Suro’

Reconeixement
Hi ha consens: es mereixien aquests premis

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Mai no és massa tard per fer realitat un
somni. El desembre del 2019, Alba Do-
nati, una reconeguda poeta italiana, va
decidir canviar de vida i obrir una peti-
ta llibreria a Lucignana, el poblet de la
Toscana on va néixer. Amb tan sols 180
habitants, l’empresa semblava con-
demnada al fracàs, però sorprenent-
ment va despertar entusiasme.

Llibres

La llibreria del turó
Alba Donati

| Fire Emblem Engage
La saga Fire Emblem té una nova entrega que ens situa en un continent format

per quatre nacions, on tornarà un enemic que va marxar fa mil anys. Per a Switch. 
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QUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...



23 | 

Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGAR-SE

Les persones grans i les que pertanyen a un col·lectiu 
de risc s’han de vacunar contra la grip i la covid

DIETA

VACUNES

MEDICACIÓ

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

i CARDIOLOGIA

El fred ja és aquí i sembla que les temperatures baixaran
molt a partir d’ara. Comença, doncs, la temporada alta de
refredats i de grips, però hi ha altres malalties que també

s’agreugen amb el fred i, particularment, amb l’arribada de Na-
dal: són les malalties cardiovasculars. 

Diversos estudis internacionals adverteixen d’un augment
dels atacs de cor i d’altres problemes coronaris a mesura que
baixen les temperatures. Un de britànic, elaborat per un grup
d’investigadors de la London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, revela que la reducció d’un sol grau centígrad en la tem-
peratura mitjana diària s’associa a un increment d’un 2% en el
risc de patir un atac de cor. Durant aquest estudi es van detectar
200 infarts més a l’hivern que en èpoques amb temperatures
més altes, d’un total de 800 casos analitzats. 

Quant a la proximitat de Nadal, no afecta tant l’emotivitat de
les festes com el fet que coincideixen amb l’inici de l’hivern i
amb la temporada alta de grip i de covid. Les infeccions del trac-
te respiratori estan associades a la insuficiència cardíaca, a les is-
quèmies i a les malalties coronàries.    

El fred agreuja el mal de cor

Quan fa fred cal triar les peces de roba més adients 
en funció de la temperatura, el vent i la humitat

Les claus

El sedentarisme i els menjars contundents de les festes
nadalenques poden augmentar el risc cardiovascular 

Les persones que pateixen alguna cardiopatia 
han de ser especialment curoses amb la seva medicació 
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