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Línia supera els 100.000
lectors metropolitans
durant el mes d’octubre

Évole rep l’Ondas per
‘Eso que tú me das’ i canta
en memòria de Pau Donés
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Llum verda a un hospital
privat al costat de l’Splau
L’Ajuntament dona el vistiplau perquè un solar de la Plana del Galet pugui acollir un equipament sanitari pàg 18

“Em diuen
el nen de
l’etern
somriure”
Foto: Línia Cornellà

Entrevista a Levi Díaz,
representant d’Espanya
a Eurovisió Júnior

IGUALTAT pàgs 14, 15 i 20

Un nou 25N i el mateix
clam: la fi de la violència
contra les dones
A FONS pàg 3

El català a Cornellà: dels
tòpics al foment de l’ús
CH RÀPID CORNELLÀ pàg 26
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Tamara Martínez: “L’handbol
em reforça l’autoestima”
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Més enllà de les xifres
» Segons la Generalitat, només el 14% dels habitants consideren el català el seu idioma habitual
» Preguntem a diversos veïns sobre la salut de la llengua a la ciutat: “No hi ha hostilitat cap al català”
Francisco J. Rodríguez

CORNELLÀ
La salut llengua catalana segueix
generant debat. Si fa unes setmanes la Generalitat alertava
que l’ús del català està de capa caiguda a les aules, recentment el
Tribunal Suprem ha rebutjat un
recurs del Govern contra la sentència del Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) que obliga a fer un
25% de les classes en castellà.
Però, i un cop l’alumne surt de
classe, en el cas de Cornellà quina llengua fa servir per dirigir-se
als seus amics o familiars? Segons
dades de l’última enquesta d’usos
lingüístics, que data del 2018, a
la ciutat majoritàriament el castellà. Un fet que no ha de sorprendre ningú, ateses les lògiques
sociològiques d’una ciutat que va
créixer de manera espectacular al
llarg del segle XX a redós dels fluxos migratoris procedents de la
resta d’Espanya. Aquest fenomen, unit a les onades migratòries internacionals de les dues
darreres dècades, provoca que
només un 14% dels veïns tinguin el català com a llengua inicial
o familiar. Pel que fa a la llengua
habitual, la xifra és gairebé idèntica (14,8%).
REBAIXAR EL DRAMATISME
Ara bé, cal encendre totes les
alarmes? Està el català en perill a
Cornellà? Des del Centre de Normalització Lingüística de la ciutat
(CNL) rebaixen el dramatisme.
“Atenint-nos als tòpics, Cornellà
i Olot són sempre els dos extrems”, apunta Oriol Torras, coordinador d’ensenyament del
CNL. “No hi ha hostilitat cap al català a Cornellà”, afegeix Enric de
Vilalta, director del CNL de Cornellà, ubicat en un territori procliu
al castellà com és Sant Ildefons.

A l’esquerra, Alí fent classe al seu comerç. A la dreta, una visita d’alumnes del CNL a la biblioteca Central. Fotos: Línia Cornellà i CNL Cornellà

Tot i això, De Vilalta diu que
no té problemes perquè l’entenguin en català al barri. Baixant al
Centre, i a l’altra banda del taulell, Glòria Moliner, propietària
del Cafè del Barri, indica que el
80% de la seva jornada la fa català. “El primer que parla és qui
marca la llengua”, apunta el director del CNL, que considera que
els catalanoparlants han de fer
servir el català “amb normalitat”
i no canviar al castellà d’entrada.
Renunciar al català per respecte és un fenomen que té molt
a veure amb tòpics relacionats
amb l’origen de l’interlocutor. I si
no que li diguin a l’Azhar Alí, comerciant pakistanès d’una botiga de queviures de la Rambla. Alí
és el primer botiguer de la ciutat
que s’ha adherit al programa
‘Comerços Aprenents’, adreçat a
immigrats que volen atendre els
seus clients en català. Neus Ortiz és tècnica del CNL i és qui
s’encarrega de fer-li mitja hora de
classe cada setmana per repassar

les salutacions i els noms dels
productes. Tot plegat, una lliçó
pràctica molt en línia de l’activitat del seu negoci.
La sessió s’interromp cada
cop que entra un client. En
comptem tres durant la classe, i
tots tres li parlen a Alí en castellà. “La idea és que saludi en català perquè els clients catalano-

“Aprenc català perquè
és important per a
Catalunya”, diu Azhar
Alí, botiguer local
parlants sàpiguen que el poden
fer servir”, argumenta Ortiz. Alí
fa 15 anys que va venir a Espanya
i és ara que ha decidit endinsarse en l’aprenentatge del català.
“Ho faig perquè és important
per a Catalunya”, resumeix Alí.
Tanmateix, el dia a dia de
Cornellà és en castellà. Si fem l’e-

xercici d’afinar l’oïda i escoltar
els vianants, verificarem la xifra del
14% de catalanoparlants que indica l’enquesta d’usos lingüístics.
També ho constata Miguel Ángel
Pérez, un almerienc que viu a
Cornellà des de fa un any i que treballa de cara al públic. Reconeix
que va arribar amb recels per la
qüestió lingüística, tot i que ara ha
comprovat que “hi predomina el
castellà”. A més, diu que no ha detectat “cap problema al carrer” relacionat amb la llengua i apunta
que el procés independentista ha
pogut “distorsionar” la realitat. En
aquest sentit, Torras reconeix que
les xarxes socials i els mitjans de
comunicació “distorsionen i crispen” la realitat, el que pot generar
malfiances en alguns veïns.
Ara bé, ha provocat el ‘procés’
que el català sigui una llengua antipàtica per a alguns ciutadans? Ot
Garcia, regidor de Cultura, ho té
clar. “La llengua catalana no s’ha
fet antipàtica pel ‘procés’”, defensa, però avisa que molta gent

“ha desconnectat” de TV3, un
agent normalitzador del català, pel
tractament “monotemàtic” que
en fan. Sense anar més lluny, les
dades de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
apunten que la quota d’audiència
de TV3 és menor a les ciutats amb
més habitants, del 10,5% als municipis d’entre 50.000 i 200.000
veïns, a on s’inclou Cornellà. Són
xifres que la presidenta de la
CCMMA, Núria Llorach, va aportar darrerament al Parlament.
El regidor de cultura, tanmateix, defensa el paper de l’Ajuntament en la promoció del català
com a llengua “d’oportunitats i d’igualtat”, i contradiu les crítiques
d’ERC, que ha acusat el consistori de no garantir l’atenció en català
en dependències municipals.
“Aquesta entrevista no la podria
fer amb vostè en català si no s’hagués fet bé la feina”, assenyala Garcia, que diu que els agradaria que
el nombre de catalanoparlants
augmentés a la ciutat.
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La lupa

Combatre el canvi climàtic té costos
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

C

aldria esperar que la cimera de Glasgow no
fos l’enèsima ocasió en què els líders mundials
s’omplen de bones paraules de lluita contra
el canvi climàtic però després les concrecions
no arriben. Però hi ha pocs motius per a l’optimisme.
Un dels problemes dels acords multilaterals contra el canvi climàtic és que estan subjectes al que s’anomena la tragèdia dels comuns: tot i que tots estaríem millor si reduíssim globalment les emissions,
cada país individualment té incentius per no fer-ho
i esperar que els altres ho facin. D’aquesta manera,
es pot beneficiar de la reducció global sense pagar el
cost de la reducció d’emissions. El resultat d’aquesta lògica és que ningú no pren les decisions que caldria prendre per acostar-se als objectius de reducció
d’emissions que els científics consideren necessaris
per limitar l’escalfament global. El problema de
fons és que l’atmosfera és un bé comú, del que tothom se’n beneficia, però els costos de la reducció d’emissions són ben concrets.
Aquesta lògica endimoniada de les negociacions
entre estats es reprodueix a petita escala: si he de deixar el cotxe a casa i fer un trajecte de 30 o 40 minuts
més per anar a la feina, tindré incentius per mirar
de fer la viu-viu i que siguin els altres els que perdin
temps mentre jo segueixo anant en cotxe. O si una
ciutat com Barcelona ha de limitar el trànsit de cre-

uers, altres ciutats de la Mediterrània poden aprofitar-se’n: es beneficiaran de la reducció d’emissions
sense pagar el cost de retallar un sector econòmic.
Cada municipi, o comarca, tendirà a mirar d’escapolir-se d’instal·lar molins de vent o parcs solars al
seu territori esperant que altres assumeixin els costos de la transició energètica.

Uns tenen por de perdre eleccions,
altres de perdre diners i tots
d'empitjorar el ritme de vida
Perquè la reducció d’emissions no és gratuïta. Els
estats poden mirar de compensar i incentivar la transició ecològica amb polítiques expansives, que vindria a ser el que s’ha anomenat Green New Deal. Però
el fet és que mitigar el canvi climàtic és una decisió
política molt costosa. No podrem desplaçar-nos
tant en cotxe, ni en avió. Els viatges hauran de ser més
cars i tardarem més temps a arribar a la feina. Alguns
sectors econòmics hauran de redimensionar-se a la
baixa i introduir canvis que els faran menys competitius (en preu). Això, si no canvien moltes altres coses, farà créixer l’atur. Si més no en el curt termini.

I com a consumidors, haurem d’assumir costos més
elevats en molts productes. Si hem de produir prou
energia renovable per substituir les fonts d’energia
brutes i per electrificar bona part del que ara es mou
amb combustibles fòssils, els paisatges que tant ens
estimem s’hauran de transformar. No podrem plantejar-nos models de desenvolupament basats en el
creixement infinit.
No és un discurs fàcil de fer, però és imprescindible per passar de les paraules als fets. Tothom ha de
ser conscient de què vol dir combatre el canvi climàtic. Per això crida l’atenció que encara tinguem debats
sobre mesures com la reducció de carrils per a cotxes,
els peatges d’entrada a les ciutats, el veto a l’ampliació de l’aeroport, la implantació de renovables o la reducció del consum: són mesures mínimes, de sentit
comú, que apunten en l’única direcció possible si és
que ens prenem seriosament la mitigació del canvi climàtic. Cal superar el doble llenguatge i la dissociació
entre discursos que són pretesament ecologistes
quan parlen en general però profundament desarrollistes quan parlen de coses concretes. Els polítics tenen por de perdre eleccions, els empresaris de perdre
diners i els ciutadans d’empitjorar el seu ritme de vida.
Però només prenent riscos i assumint els costos en primera persona podem evitar el desastre cap al qual ens
encaminem. Val més dir-ho i no seguir enganyant-nos.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jserracarne

Quan toca discutir els
debats capitals de la
legislatura, la fotografia
del Govern sempre es trenca: ha passat amb la taula de diàleg, l’aeroport
del Prat i els pressupostos. És legítim
preguntar-se, doncs, quin és el recorregut d’un executiu de coalició entre
enemics íntims.

@RogerMedina_
[Citant un cas hipotètic] Un poble té 100 habitants. 99 d’ells estan
vacunats amb pauta completa. 1 no ho
està. 2 persones van a l’UCI per Covid19, 1 de les quals és la persona no vacunada. Els qui no saben estadística dirien que “el 50% de persones a l’UCI tenen pauta completa”.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
Olga García (Vallès), Francisco Javier Rodríguez
Dipòsit Legal: B 12319-2013

@EmmaZafon
[Sobre Emilio Doménech] Quina casualitat
que totes les joves promeses de qualsevol professió mediàtica
que són promocionades a bomb & platill des dels grans grups empresarials
amb seu a Madrid acaben protagonitzant una sonada patinada proespanyolaca en el moment menys esperat.

(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@gmaemejota
Pobre Pablo Casado,
¿cómo iba él a saber
que justo iba a una de las
11 misas convocadas en España por la
Fundación Francisco Franco en honor
al dictador? Es pura casualidad, es
como cuando acabó en la oficina del director y le aprobaron de golpe todas las
asignaturas del máster.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Jordi Évole

per Francesc Reina

pàgina 12

El periodista cornellanenc ha
guanyat un premi Ondas pel
seu documental Eso que tú me
das, que relata les últimes hores
amb vida del cantant Pau
Donés. Évole li va retre un
homenatge cantant una de
les seves cançons a l’escenari.
pàgina 12

La Botiga Solidària de Cornellà
ha col·laborat amb una nova
edició del Gran Recapte dels
Aliments. El banc d’aliments
cornellanenc va fer a principis
de mes una crida per
aconseguir voluntaris
entre la ciutadania.

Botiga Solidària
El + llegit

Transparència

Correos y Telégrafos està
portant a terme una
reestructuració que posa en
perill, segons els sindicats,
el servei postal no només a
Cornellà, sinó a tot el país.
L’empresa, tanmateix, es nega
a negociar amb els treballadors.

Foto: Pexels

Correus

Safata d’entrada

pàgina 19
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1

Els terrenys del Museu de les Aigües
acolliran la seu d’Agbar

2

Això és Estopa: 22 anys als escenaris

3

Queixes a Sant Ildefons
i Gavarra pel soroll del metro

4

Évole rep l’Ondas per ‘Eso que tú me das’ i
acaba cantant en memòria de Pau Donés

5

Detenen una dona a Sant Ildefons per
agredir la seva parella amb un ganivet

E

l plor és una vivència molt
singular dels éssers humans. Sol anar unit a la ràbia, la impotència o la frustració,
després d’enfrontar-nos amb la
veritat, que gairebé sempre ens
dona un llarg llistat de decepcions. La política és un lloc privilegiat per a la mentida, tot i alguns intents per fer més comprensible la democràcia. A les dictadures, el silenci s’imposava a
través de la censura; ara, l’estratègia és l’excés d’informació que
juga amb les llibertats, més teòriques que reals, quan permet negocis milionaris i anuncis falsos,
aprofitant-se de les crisis perquè
les lleis arriben lentes.
La influència social dels mitjans de comunicació contribueix
tant als canvis que pretenen fer realitat la igualtat de drets com a tot
el contrari, quan, a mercè del que
és privat, són motiu d'abusos corporatius per a benefici de la banca, del sector alimentari, la moda,
la higiene, l’energia, el transport,
la tecnologia, la salut o la seguretat, i que provoquen (encara que
no es vegi) tota la contaminació del
món, la fam, l’esclavatge, les guerres i la mort (també la vegetal).
Per naturalesa, el poder sempre enganya els febles i els crèduls
sembrant la contradicció, ja que
forma part de l’estructura de la

nostra conducta. Seguint les
empremtes de l’engany, ve a
col·lació comentar que no sempre coincideixen les prioritats
dels governs, sinó que depèn del
moment. La pèrdua de l’ús del
català, que ara preocupa molt als
entorns audiovisuals, per exemple, no va ser prioritat a la legislatura anterior, encara que ja
és història que el catalanisme es
burlava dels xarnegos o que segueix sent gairebé impossible
acabar amb la incitació a l’odi i
la discriminació.
Hi ha teories particulars sobre la convivència: que la policia entri a les escoles (amb les
seves armes) per parlar de com
defensar-nos davant la violència. Que la promoció del famós
Black Friday s’hagi posat d’acord per descartar “amb tota seguretat” que aquesta jornada
tingués un origen esclavista,
de quan els traficants abaixaven
els preus a la temporada d’hivern. Que hi hagi grups socials
que diuen que les seves nenes
no patiran violacions perquè no
sortiran mai soles. Quan les fi-

lles del pecat d’homes acaben en
reclusió en convents. Quan la
Ria es va convertir en una claveguera que encara segueix
fent olor de diners podrits.
Quan l’idioma que no és l’espanyol és una llengua de bèsties.
Ja no sonen les campanes al
meu barri, les que ens acostaven a la bellesa d’allò ben fet.
Algun dia estarà prohibida la
manca de dades fiables, l’omissió de les intencions, els
mentiders públics o privats,
col·lectius o individuals, els
prejudicis i falses creences que
inventen problemes amb altres
imatges, mites que construeixen mons infundats.
La transparència és una voluntat, una actitud i un instrument imprescindible per enfortir el sistema democràtic;
és millorar la qualitat de la relació amb la ciutadania per
augmentar la confiança en les
institucions públiques, cosa
que hauria de ser la principal
eina per defensar-nos de la
manipulació informativa. Perquè res no passa per casualitat.

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

#AcordERCComuns

@carmerocasegui: ERC votarà a favor
dels pressupostos de Colau i Collboni a
canvi del suport dels comuns als comptes
de la Generalitat.

#CertificatCovidArreu

@LaiaColome: El Govern aprova ampliar el
passaport Covid a bars i restaurants, gimnasos i residències de gent gran a partir de
divendres. Cal que el TSJC validi la mesura.

#ElVirusRecorreEuropa

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovàquia endureixen les restriccions per contenir l’augment de contagis de Covid.
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Mirada pròpia

A

El contrapoder antirepressiu
per Dolors Sabater
D’una banda, dimecres la magistrada del TSJC
Maria Eugenia Alegret feia detenir l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa en un clar avís que l’Estat espanyol no té cap intenció d’aturar la persecució i la repressió ideològica. Costa estava citat davant
del tribunal com a investigat per permetre debatre al
ple sobre monarquia i autodeterminació. L’exvicepresident va decidir no presentar-s’hi perquè no reconeix el tribunal, i la magistrada va fer-lo detenir per
obligar-lo a fer-ho. Ell mateix ha avisat que no pararà
fins que el seu cas arribi a Europa.
L’endemà, des d’Europa, precisament, ens arri-

Foto: ACN

l cor de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de
Ronçana, fa uns dies teixíem poble en un
entranyable acte comunitari de solidaritat
amb l’Ernest, una de les més de 4.500 persones represaliades per la causa general contra l’independentisme que s’ha enfrontat a la justícia tot just
ara. Un acte intergeneracional, amb gastronomia popular, música en viu, parlaments i, sobretot, molta
complicitat. S’hi respirava el contrapoder que construeix el poble quan s’autogestiona. S’hi feia sentir la
força de la convicció i el compromís col·lectiu.
A cada acte, a cada acció, sigui per les detingudes
del 23-S, 9 de Lledoners, Encerclem el Parlament, Urquinaona,
la Junquera, Jusapol, Meridiana,
conselleria d’Economia… Per en
Marcel, en Brayan, l’Arnau, la
Xènia, la Queralt… Sigui quin sigui el seu nom i la seva circumstància, una són totes. Som. I
mantenir les xarxes de suport,
solidaritat i visibilització és vital
perquè puguem trencar la seva
repressió, que busca trencarnos a nosaltres. Fer conèixer i
viure al màxim de població, dins
i fora dels entorns, l’abast del
marc repressiu és imprescindible. I més ara que els indults han
tret les preses i presos polítics de
les presons. Cal evitar que s’instal·li la creença que la causa general contra l’independentisme
ha afluixat. La repressió s’ha de
transformar en contrapoder antirepressiu.
S’acaba l’octubre, un mes
carregat d’aniversaris polítics per als Països Catalans,
que incrementa les dates memorables des del 2017.
A l’anterior article parlava de l’1 d’octubre, ara del 27.
Tot just l’acabem de passar, i aquest 4t aniversari de
la proclamació de la República Catalana no implementada ha quedat marcat per dos fets aparentment
contraposats però que venen a parlar del mateix. Un
passava el mateix dia 27, l’altre l’endemà. Un en clau
estatal, l’altre en clau europea. Tots dos relacionats
amb la repressió i els tribunals. Tots dos vinculats a
les constitucions i a la monarquia.

ba un fet molt remarcable. Des de Bèlgica. El Tribunal
Constitucional belga, en resposta al Tribunal d’Apel·lació de Gant, que examina l’euroordre contra el
raper Valtonyc, ha tombat la seva pròpia llei d’injúries
a la Corona vigent des del 1847. Amb aquest dictamen, que deixa clar que castigar aquells que insultin el rei és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d’expressió (no s’ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans), l’alt tribunal belga allunya l’extradició del cantant. Mentre
a l’Estat espanyol la figura del monarca està sacra-

Les millors

perles

ablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que
era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

P

’exbisbe de Solsona i actual treballador de Semen
Cardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb
Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

L

na pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que
transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

U

l certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.
Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

E

Marta Sierra/ACN

litzada i insultar-lo o permetre que el Parlament la
debati pot costar anys de presó, multes i inhabilitacions, a Bèlgica han decidit que el que seria delicte
és castigar qui l’insulta. El contrapoder antirepressiu aquí es multiplica.
Aquest dictamen belga és un nou avís de com de
sola es va quedant la (in)justícia espanyola en el marc
europeu, i se suma al rotund fracàs de Llarena, fa un
mes a l’Alguer, quan la presidenta de la Cort d’apel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, va considerar que
no hi havia motius per imposar mesures cautelars
contra el MHP Puigdemont perquè la seva immunitat
està intacta. Tot plegat va consolidant la gran potència que té
la feina feta des de l’exili. Quatre anys després, i malgrat que
Europa no va estar a l’altura del
que s’esperava ni per protegir el
dret d’autodeterminació del poble català ni per condemnar la
brutalitat policial exercida contra persones en clara actitud de
resistència pacífica, la via de la
internacionalització s’erigeix en
una via imprescindible (no pas
única) per avançar cap a l’autodeterminació i la independència.
I encara un tercer fet: el
Constitucional espanyol ha rebutjat el recurs d’empara que
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell va presentar
en contra de la sentència del
Procés (onze anys i mig de presó per sedició), i aquesta resolució contrària li permet portar
el seu cas a Europa. I això també és contrapoder. Malgrat que Europa és un camí
molt lent. En el cas d’Arnaldo Otegui, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per vulnerar el dret a un judici just als cinc
dirigents abertzales en el cas Bateragune, ja havien
complert la condemna. Però, així i tot, és una victòria internacional justa, que mina la credibilitat del
sistema judicial espanyol.
La repressió no es pot viure com una derrota.
Donar-li la volta i convertir-la en contrapoder és una
forma de desactivar-la.

LA FOTO

N
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Més enllà del melic teatral de Barcelona

@bernatvilaro: Una quota del 6% de català
a l’audiovisual i elevar al 19% la inversió a Catalunya: compromisos del govern espanyol
amb ERC per als pressupostos de l’Estat.

@Miquel_R: Pense blocar qualsevol qui
trega el tema de l’1-O en relació amb el que
està passant a Cadis i no siga per solidaritzarse amb els treballadors.

Foto: Pexels

Prat de Llobregat, i al gener a l’Atrium de Viladecans. O
The Opera Locos de la companyia Illana, que ja ha passat per Badalona gairebé un any abans que entri a la cartellera del Teatre Poliorama.
Sigui perquè els programadors de fora de Barcelona s’espavilen per ser els primers, perquè les companyies volen
testar el públic dels voltants abans d’entrar a la gran ciutat o bé perquè l’estrena o preestrena forma part de l’acord
de residències artístiques en teatres municipals, el fet és que,
si estàs a l’aguait, pots convertir-te en el rei de l’spoiler teatral veient abans que cap barceloní obres d’artistes com José
Sacristán o Concha Velasco, per posar dos exemples recents.
En l’àmbit de la dansa, una de les arts escèniques més
complicades de programar per l’habitual baixa resposta
del públic, algunes sales com el Teatre-Auditori de Sant
Cugat han aconseguit incloure estrenes dins de les seves
programacions que han atret espectadors de tot el país
amb el reclam de prestigioses companyies nacionals i internacionals com el Béjart Ballet Lausanne, el Malandain
Ballet Biarritz, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía María Pagés o el Ballet Nacional de España.
Precisament, en aquesta mateixa disciplina tenim una
flor que esperem que faci estiu: Dansa Quinzena Metropolitana, una iniciativa impulsada per l’ICUB i que té com
a objectiu descobrir nous espais, espectacles i altres activitats que ajudin a relligar el teixit creatiu dins de l’àmbit metropolità, amb propostes a Badalona, Barcelona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans.
I és que la unió fa la força i disminueix el risc en el sempre aventurat món de l’espectacle. Una prova va ser “Els
Teatres Amics”, una associació que agrupava el TeatreAuditori de Sant Cugat, el Teatre Auditori de Granollers,
el Teatre Kursaal de Manresa, l’Atrium de Viladecans i l’Atlàntida de Vic amb l’objectiu de posar en valor les programacions dels teatres municipals i la importància de la
cultura al territori. Des del 2013 fins al 2018, van impulsar diverses iniciatives, com la producció de l’obra Vilafranca, un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas (premi Butaca 2016), que es va presentar als teatres associats
i, posteriorment, en altres sales del país i de les Illes Balears, i també al Teatre Lliure.
Més recentment, l’Atrium de Viladecans i el Teatre Zorrilla de Badalona, juntament amb el Teatre Jardí de Figueres i el Teatre Monumental de Mataró, han sumat esforços per reduir despeses programant de manera coordinada l’aclamada Jauría de Jordi Casanovas (premis Max
2020 al Millor Espectacle Teatral i a la Millor Adaptació
Teatral), una obra que, inexplicablement, no s’ha representat a Barcelona ni probablement ho acabarà fent.
Cal deixar de mirar-nos el melic per sumar sinergies
i trencar amb estigmes com el de les companyies que creuen que, si no estrenen a Barcelona, no existeixen, o els
promotors que asseguren que sense ajuts públics no es
pot fer gira a fora de la ciutat. Tenim grans creadors, boníssimes propostes teatrals i espais magnífics, i hi ha públic per a tot, però l’hem d’incentivar a anar al teatre, sigui al seu propi municipi o bé al del costat, i en això cal
que remem tots plegats: promotors, sales, administració,
mitjans de comunicació, artistes i espectadors.
De moment, podríem començar ensinistrant la Siri, l’Alexa, la Cortana i el Google Now perquè, a més d’encendre’ns la cafetera i localitzar-nos el millor sushi de la zona,
ens mostrin també en temps real l’agenda d’espectacles
dels teatres de l’àrea metropolitana. I ens recomanin on
anar a sopar després de la funció, per descomptat.

“

Ni a les cartelleres
dels principals diaris
del país ni als
portals especialitzats
hi trobem el concepte
d’agenda teatral
metropolitana

“

ctualment, tenim els recursos i la predisposició
a viatjar per tot el món –fins i tot alguns privilegiats ho fan a l’espai–, però cada cop més ens
movem menys de casa. I no és per la pandèmia.
Abans del confinament, ja estàvem vivint aquesta tendència a convertir l’entorn domèstic en l’oficina, el restaurant, la sala de cinema, el gimnàs, el saló de jocs i, fins
i tot, el lloc per lligar a través de les plataformes de cites.
Ens ho porten tot a casa, des d’una hamburguesa fins
a la tinta de la impressora. Els carrers s’estan omplint de
furgonetes de missatgeria aparcades en doble fila que sovint només transporten petits paquets de productes procedents de l’Àsia que no fa gaire anàvem a comprar a la
ferreteria de la cantonada.
Tenint en compte aquests nous hàbits de consum, encara rai que seguim anant al teatre o a veure concerts. És
la màgia del directe, suposo. Per molta mega-altíssima
definició que tingui el nostre aparell de TV i l’excel·lent
qualitat en què s’emetin els concerts o espectacles en
streaming, òbviament no es gaudeixen amb la mateixa
intensitat que en viu, on la pantalla deixa lloc a l’escalfor del públic, la vibració del so i els refredats pels canvis bruscos de temperatura.
Llavors, posats a moure el cul, per què som capaços
de desplaçar-nos d’una punta a l’altra de Barcelona per
treballar o fer gestions, però, en canvi, rarament traspassem les fronteres de la ciutat per veure una obra de teatre a l’Hospitalet, Badalona o Cornellà? La distància o el
temps no és motiu suficient, perquè, segons on vius, et costa menys anar a un teatre d’aquestes ciutats metropolitanes que fer-ho a un barri allunyat de casa.
El problema és que ni tan sols ens plantegem que fora
de Barcelona pugui haver-hi una oferta tan diversa i de
qualitat com la de la capital catalana. I és lògic, perquè a
Barcelona és on hi ha més públic, més teatres i on es representen els grans espectacles fent temporada. Però què
passa realment a fora de la ciutat? No ho sabem per què,
possiblement, no ens ho hem preguntat i també per què
ningú ens ho ha fet evident. Ni a les cartelleres dels principals diaris del país ni als portals especialitzats en les arts
escèniques hi trobem el concepte d’agenda teatral metropolitana. De fet, la majoria parlen específicament de
Barcelona i, amb sort, alguns hi inclouen també l’oferta
d’altres ciutats grans catalanes.
Es troba a faltar una cartellera més ampla de mires que
fomenti el trànsit de públic no només cap a Barcelona, sinó
també de Barcelona cap a les ciutats properes. Quan ha
acabat temporada un espectacle que no et volies perdre,
podries optar a la “repesca” i anar a veure l’obra a una altra ciutat veïna. De fet, molts ja ho fan, però són els més
motivats, perquè seguir la pista de les funcions d’un espectacle als teatres de l’àrea metropolitana no és gens fàcil, a no ser que siguis el president del club de fans de la
companyia o treballis per a la SGAE.
I el que encara menys gent sap és que les sales de fora
de Barcelona no només programen espectacles que ja han
passat pels grans teatres de la ciutat, sinó que, en algunes ocasions, són aquests espais “Off-BCN” els que prenen la iniciativa i presenten en primícia obres que després es podran veure a Barcelona. Aquest és el cas d’El
gran comediant de Joel Joan, que després d’estrenar-se
al festival Temporada Alta i abans de fer temporada al Teatre Goya, es representarà a Badalona i a l’Hospitalet de
Llobregat. També Una noche sin luna, de Juan Diego Botto –sense data encara per a Barcelona–, es podrà veure
al desembre al Teatre Zorrilla de Badalona i a l’Artesà del

per Víctor Porres

Flaixos

@LaTangues: [Sobre un desnonament a
l’Hospitalet] S’ha de tenir l’ànima putrefacta
per permetre un desnonament de 100 persones i més quan comença el fred dràstic.
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Línia supera els 100.000 lectors
metropolitans a l’octubre
COMUNICACIÓ4Línia, el diari
metropolità ha irromput en els
mesuraments d’OJDinteractiva
amb 100.812 usuaris únics i
166.566 pàgines vistes a l’octubre. El Grup Comunicació 21 va
posar en marxa el digital el passat 17 de maig com un mitjà
pensat des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona. El
nou diari complementa i potencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de
la capital catalana i de l’àrea metropolitana, on el grup és líder
en proximitat.
“No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, diferent, que aspira a
ser un altaveu de la gran metròpoli”, afirma el seu director,
Arnau Nadeu. “Línia és un diari d’enfocaments propis, de reportatges, d’entrevistes i d’opinió metropolitana. Que fa un
periodisme més reposat que
rabiós. Un diari de km 0, centrat en les històries dels barris
i de la seva gent”, detalla el periodista, també responsable de
les 19 edicions territorials en paper i digitals Línia.

PROXIMITAT, UN VALOR A L’ALÇA
El Grup Comunicació 21, nascut el 1999, ha redoblat la seva
aposta per la proximitat amb la
posada en marxa del diari digital metropolità. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle
de proximitat dels ciutadans –
el barri, la ciutat–, ara també
volem que ho siguin a través
del nou diari en el cercle social
i geogràfic immediatament superior, que en el cas que ens
ocupa traspassa les muralles de
Barcelona”, assenyala David
Centol, editor del Grup Comunicació 21.
“Línia és la peça que faltava en el puzle de la informació
de proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és
també la peça que faltava al
nostre grup”, remarca Centol.
“Amb el diari metropolità es
completa el nostre objectiu de
respondre a les necessitats informatives de l’entorn més
proper, al mateix temps que
s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix l’editor del
Grup Comunicació 21.

“No som un diari
generalista més; som
un diari de proximitat”,
remarca Nadeu

166.566

pàgines vistes
ha assolit a l’octubre el
nou diari metropolità

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol
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El sanejament sostenible i la regeneració
de l’aigua, claus davant l’emergència hídrica
La reutilització de l’aigua regenerada és necessària per garantir la disponibilitat
d’un recurs escàs en un context d’emergència climàtica
La crisi climàtica representa una amenaça a l’hora de garantir un servei essencial per a les persones i el bon desenvolupament de les ciutats: el sistema de sanejament.
Basat en la disponibilitat d’aigua i en la innovació que va
suposar en el seu dia el sifó hidràulic i les cisternes domèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú,
el sanejament és un salvavides que evita la transmissió
de malalties i facilita la salubritat dels espais. Tot i això, les
inundacions, les sequeres i l’augment del nivell del mar
poden danyar els diferents elements que el componen
(les canonades, els tancs d’emmagatzematge i les plantes de tractament). Urgeix actuar.
El 19 de novembre se celebra el Dia Mundial del Sanejament (o Dia Mundial del Vàter), que té com a objectiu
conscienciar la població sobre la importància d’aquest servei. Més de 3.600 milions de persones, la meitat de la població mundial, no tenen accés a serveis de sanejament
gestionats de manera segura. Per això, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU inclouen
a l’epígraf sisè aconseguir “aigua i sanejament per a tothom” d’aquí a l’any 2030.
Aigües de Barcelona impulsa un sanejament sostenible i responsable per cuidar la salut del planeta i de les
persones. Per a això, és bàsic reutilitzar l’aigua i reduir així
la pressió sobre el medi natural, que pateix cada vegada
més estrès hídric. Per aquest motiu, la companyia treballa,
a les seves plantes depuradores, pel bon tractament de
l’aigua i per anar un pas més enllà, apostant per la rege-

pacitat existent de regeneració. Actualment, els usos més
demandats d’aigua regenerada són els ambientals, amb
actuacions com el manteniment del cabal ecològic del
riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàrrega
per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc
Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec
Vell de Sant Vicenç dels Horts.
Cal continuar impulsant al màxim les capacitats de regeneració per, així, alliberar els recursos hídrics naturals
i no locals i, al seu lloc, usar aquesta font d’aigua resilient,
desvinculada de les condicions meteorològiques, que es
produeix i consumeix en l’entorn local.

Manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat amb aigua regenerada

neració de l’aigua depurada perquè es pugui reutilitzar.
Així, l’aigua regenerada es pot tornar en condicions òptimes als rius i aqüífers per iniciar de nou el cicle de la captació, o es pot subministrar a la indústria, ciutats o agricultura per a diferents usos (reg de carrers i zones verdes,
producció agrícola, processos industrials…). En la crisi climàtica, que afecta de manera especial la disponibilitat d’aigua, cada gota compta.
Per ara, la companyia ha regenerat durant el 2021 fins
a 31,2 hm³ (equivalents a més de 9.250 piscines olímpiques), fet que suposa un increment del 152% respecte de
l’any passat. Això ha permès assolir fins al 22% de la ca-

LA IMPORTÀNCIA DE NO LLENÇAR RESIDUS AL VÀTER
Però no serveix de res invertir en infraestructures de sanejament i regeneració si fem un mal ús de la xarxa. Aigües de Barcelona recorda la importància de no llençar
residus al vàter, com burilles de cigarret, oli, productes per
a la cura personal o medicaments. Aquestes deixalles provoquen embussos a les canonades baixants de les comunitats de veïns, obstrueixen la xarxa de clavegueram
i les plantes depuradores, i causen greus problemes mediambientals, amb un cost estimat de 230 milions l’any
a Espanya.
La crisi climàtica requereix que tots ens comprometem a favor del planeta. Cuidar el sanejament, fomentar
l’aigua regenerada per als usos permesos i donar suport
a un ús sostenible de l’aigua és bàsic. Actuem.
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El govern municipal ha anunciat una campanya per identificar genèticament els gossos
de la ciutat, amb l’objectiu de garantir-ne el benestar i reduir la taxa d’abandonament. Les
proves són gratuïtes –en cas que el gos estigui censat– i es poden fer a clíniques veterinàries.

L’Ajuntament vol reformar Can
Rosés amb una residència d’avis
» L’objectiu és arreglar la històrica fàbrica i tenir més llits assistencials
» L’Avenç ho avala: “És important que un edifici protegit tingui un ús”
Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ
El Ple ha aprovat de manera
provisional la modificació del
Pla General Metropolità (PGM)
de l’àmbit esquerre de l’antiga fàbrica Can Rosés. Es tracta d’un
edifici abandonat i que està inclòs
al catàleg local de patrimoni.
A través d’aquest canvi en el
PGM es pretén recuperar un
dels pocs exemples de colònia
tèxtil en plena metròpolis i regenerar un racó de la ciutat molt
deteriorat. El projecte preveu
que a l’edifici gairebé en runes
que hi ha davant de l’entrada a
Can Rosés –i que va ser adquirit
per Vitalia Hispalis el 2017–,
vagi a terra i s’hi construeixi una
zona verda que faci lluir la façana de la històrica fàbrica, que
passarà a acollir una residència
per a la gent gran gestionada i fi-

La fàbrica presenta un estat d’abandonament preocupant. Foto: Línia Cornellà

nançada pel grup Vitalia. Segons la memòria del projecte, disponible al web municipal, la residència té un cost de 8,5 milions
d’euros i ha de pal·liar el “dèficit”
de llits assistencials a la ciutat.
En paral·lel, està previst que
a l’actual aparcament del carrer
Josep Duran i Campderrós, a
l’esquerra de Can Rosés, hi vagi
un edifici de vidre que aculli un
grup d’habitacions i serveis de la
residència. I és que el PGM obli-

gava a fer l’edifici nou davant de
Can Rosés –fet que hagués ofegat
la fàbrica–, i la zona verda a l’aparcament. Des de L’Avenç celebren aquest canvi. “Així, l’edifici
antic agafarà aire”, explica a Línia Cornellà Carles Freixas, president de l’entitat, que mostra la
seva satisfacció per haver estat escoltats pel consistori. “És important que un edifici protegit tingui un ús, ja que és el que fa que
es mantingui”, afirma.

Carmena, al Creació Fòrum:
“Cal cuidar la democràcia”

Foto: Cornellà Creació Fòrum

DEBAT4La darrera edició del
Cornellà Creació, celebrada el 19
de novembre, va tenir dues convidades de luxe, Manuela Carmena, exjutgessa i exalcaldessa
de Madrid, i Ana Berenguer,
analista de polítiques públiques
de la Generalitat Valenciana.
Les dues dones van protagonitzar un cara a cara en el qual van
repassar les principals qüestions
d’actualitat, com ara l’adveniment d’una plataforma política li-

derada per l’actual Ministra de
Treball i vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, o bé el distanciament entre la societat civil
i la política. “De la mateixa manera que tenim cura dels nostres
familiars, hem de tenir cura de la
democràcia”, va expressar Carmena, en relació amb les cada cop
més nombroses actituds agressives i antidemocràtiques, les quals
han de ser contestades “amb més
democràcia”, va afegir.

Preocupació per les retallades
al servei postal de Correus

DRETS LABORALS4A principis
de mes l’Ajuntament va expressar el seu suport als treballadors
de Correus a través d’un acord de
la Junta de Govern que demanava un procés de negociació
col·lectiva dels sindicats CCOO
i UGT amb l’empresa Correos y
Teléfrafos. Ho va fer perquè els
treballadors denuncien que estan havent-hi retallades en la
contractació de nou personal i
que no s’estan cobrint ni baixes,
ni permisos ni vacances.
Així ho explica a Línia Cornellà Juani Cerezo, secretària

provincial de CCOO a Correus.
“Volem reforçar el servei postal
públic, que és un element molt
important per a la cohesió”, incideix Cerezo, que lamenta que
l’empresa no vol seure a negociar
amb els treballadors.
La reestructuració del servei
i de les oficines està provocant
que hi hagi una “sobrecàrrega”
de feina per als treballadors i, per
tant, diu Cerezo, una pitjor prestació del servei. Un neguit compartit per l’Ajuntament, que vol
evitar situacions de precarietat i
empitjorament en el servei.

Jordi Évole rep l’Ondas
per ‘Eso que tú me das’

Évole va cantar en la recollida del guardó. Foto: Premios Ondas

GUARDONS4El periodista cornellanenc Jordi Évole va retre un
homenatge a Pau Donés, protagonista del seu documental Eso
que tú me das, que va rebre un
premi Ondas. Évole va voler recordar el cantant, mort el 2020,
interpretant un fragment de la
seva cançó Grita. “Canto regulero, a veure si m’acompanyeu”,
va esperonar el públic perquè l’acompanyés mentre feia aquest
acte espontani que va definir
com “fer un Pau”, que seria l’equivalent a atrevir-se a fer coses
a les quals no s’està habituat.

Évole va pujar a l’escenari a
recollir el premi acompanyat
pel germà de Pau Donés, Marc
Donés, que va elogiar la feina del
periodista i va destacar que el documental, que retrata les últimes
hores de vida del vocalista de Jarabe de Palo, “pot haver ajudat
altres persones”. A l’inici del
seu discurs d’agraïment, Évole va
destacar la feina dels sanitaris.
“Em fan llàstima aquestes persones que s’emporten els diners
per tributar fora, perquè no poden sentir l’orgull que sentim de
tenir aquesta sanitat pública”.
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Perfil | Carrera precoç amb dues victòries importants a l’esquena

Levi Díaz és veí de Cornellà, ciutat on va començar la seva carrera, primer aconseguint la victòria a La Veu de
Cornellà i més tard guanyant el talent show televisiu La Voz Kids. Ara, intentarà aconseguir el segon títol
d’Eurovisió Junior per a Espanya. El primer va ser el del Antes muerta que sencilla de María Isabel.

“Veure la gent
riure i ballar ja
seria un premi”
Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ
ueden pocs dies perquè
pugis a l’escenari d’Eurovisió Junior a París. Estàs nerviós?
Estic superemocionat. Estaré nerviós quan vegi l’escenari, però d’aquells nervis bons, que espero que
no em juguin una mala passada.

Q

Com estàs preparant l’actuació?
M’estic preparant amb una vocal
coach i assajant la coreografia amb
els meus ballarins. Anem molt a
Madrid a preparar-nos.
A París interpretaràs la cançó
Reír, que convida la gent a fer realitat els seus somnis i no deixarse vèncer. I sempre, amb un
somriure. Et veus reflectit en
aquesta cançó?
És la meva primera cançó pròpia,
i sí, s’assembla molt a mi perquè
em solen dir que soc el nen de l’etern somriure. M’agrada molt riure, ser positiu i tenir esperança.
No sempre passa a Eurovisió
que els cantants interpretin una
cançó que sentin de debò.
He tingut sort! M’encanta perquè
és molt jo, aquesta cançó.
Convides la gent que somrigui i
tingui bon humor, i això en els

temps que corren, amb els haters
a les xarxes i la pandèmia per exemple, sembla revolucionari...
Sí. Tenint un missatge tan positiu
i tan alegre, els haters hauran de callar. Jo em quedaria supercontent
si des de l’escenari de París veiés a
la gent riure i ballar. Això ja seria un
premi per a mi.
I motius en tindran, perquè Reír
és una barreja de ritmes electrònics i pop actuals.
I llatins. No hem volgut fer servir
cap altra llengua a la cançó, però
ens hem apropat més al món
amb la base instrumental, a través
de l’ús del sitar o timbals que sonen molt nòrdics.
Has pogut escoltar les cançons
dels altres països? Com veus els
teus rivals al certamen?
Bé, no són els meus rivals, són els
meus companys!
Està bé l’apunt!
No m’agrada veure la gent com a
rivals, perquè al final tots anem a
la una.
I com els veus?
M’encanten totes les cançons que
han sortit. Estic molt content perquè les han fet amb la mateixa il·lusió que jo, i això és l’important.
Per cert, he llegit que tens uns
quants referents musicals...
Sí! [riu]

Levi Díaz / representant d’Espanya a Eurovisió Junior 2021
Té 13 anys, és cornellanenc i el 19 de desembre participarà a Eurovisió
Junior, que tindrà lloc a París. Línia Cornellà es cola en una de les classes
de preparació per al festival que fa al Taller de Músics. Passar una estona
amb ell confirma que Reír, el títol de la seva cançó, li ve com anell al dit.
Entre ells, una altra baixllorbegatina com tu, la Rosalía.
Sí! És cert. Ella també va sortir del
Taller de Músics i és una noia a la
qual admiro molt.

ta de RTVE que, tot s’ha de dir, s’està portant molt bé amb mi professionalment parlant. Teníem ganes
de conèixer-nos, perquè som del
mateix poble i gairebé veïns.

L’has coneguda?
No, no he tingut aquesta sort,
però espero conèixer-la algun dia.

Com és el teu dia a dia a Cornellà? T’aturen pel carrer?
Amb completa normalitat. Surto
amb els meus amics, vaig a dinar
a casa de la meva àvia els dissabtes, vaig a l’escola... Sí que és cert
que gent de la meva edat em coneix pel carrer, però sense atabalar-me. La gent és molt educada.

“Algun dia espero
poder conèixer la
Rosalía, és una noia
a la qual admiro molt”
I també sé que t’encanta Frank
Sinatra.
Això va ser als meus inicis. Ara m’he
actualitzat una mica. Jo l’escoltava
i m’agradava molt, i de fet una de les
primeres cançons que vaig cantar
va ser Fly me to the moon.
Fa poc vas fer-te una fotografia
amb Tony Aguilar, un altre cornellanenc il·lustre. Com va anar?
El vaig conèixer a La Gran Consul-

Com has viscut la sortida de
l’anonimat?
És un canvi brusc, però ho porto
amb molta tranquil·litat i normalitat perquè ha estat gradual.
De fet, venies de guanyar La
Voz Kids. Com va ser aquella primera experiència televisiva?
La vaig viure amb molta il·lusió. Va
ser una de les millors experiències
que he viscut i la recordaré sempre.
També em vaig sorprendre quan
vaig guanyar La Veu de Cornellà.

Aquell va ser el teu primer concurs mediàtic. Impacta actuar
davant de tanta gent?
He anat actuant de llocs petits a altres de més grans, i m’hi he anat
acostumant. M’agrada que hi hagi
molta gent. Ha estat gradual. Tot
i això, tinc la sort de no tenir pànic escènic.
Com van ser els teus inicis musicals? Quan i com decideixes
que vols cantar?
Des que era molt petit ja volia cantar. Era molt seguidor de La Voz
Kids d’altres països i somniava a
participar-hi. A mesura que anava creixent vaig començar a cantar a la dutxa, i els meus pares em
van portar a una escola de cant a
Sant Boi, on van dir que era un diamant per polir. Poc després ens
van recomanar anar als càstings
de La Voz Kids.
I després d’Eurovisió, què et
planteges?
El que em posin al davant [riu]. El
cert és que m’agradaria dedicar-me
a la música. Però xino-xano.

A
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les pel·lícules, tots els
parts acostumen a ser
iguals. La dona trenca
aigües a l'indret més
inesperat. Ràpidament, ha d'anar
a l'hospital, sovint en cotxe, i si no
ha parit al vehicle, el personal del
centre mèdic la recull a la porta
mentre ella crida de dolor. La posen en una llitera o en una cadira de rodes, com si fos una malalta, i la condueixen a la sala on
tindrà la criatura. Un cop al box,
segueix cridant mentre la seva
parella grava l'escena amb una videocàmera i intenta no desmaiarse. Quan sembla que tot podria
acabar en tragèdia, apareix un
home seriós, el doctor, i amb tres
maniobres màgiques que deixen en evidència les infermeres
aconsegueix que el part arribi a
bon port. Ha nascut una criatura preciosa. Fi de l'escena i de
moltes pel·lícules.
Així descriuen la infermera
Isabel Barrios i l’expert en cinema
David Ferragut un part a l’article
Els mecanismes del gènere cinematogràfic per tapar el part medicalitzat. L’escena explica alguns
aspectes de la violència obstètrica.
Per una banda, mostra com la nostra societat veu el part: gairebé
com una malaltia. Per l’altra, indica quin rol juguen les dones a
l’hora de parir: un paper subaltern
per sota de metges i d’hospitals.
VIOLÈNCIA GENERALITZADA
Quan ens referim a la violència
obstètrica, és a dir, a aquella que
es viu durant l’embaràs, el part i el
postpart, estem davant d’una violència que té molts rostres i que es
pateix amb més freqüència del que
podríem pensar, segons apunta
Marta Busquets, advocada i presidenta del col·lectiu de denúncia
Dona Llum. “N’hi ha de dos tipus:
una que té a veure amb pràctiques
i maneres de tractar les dones i una
que té relació amb no atendre els
seus drets”, diu. En el primer cas,
es refereix al tracte infantilitzant
o denigrant cap a les dones en el
procés del part. En el segon, a
pràctiques com les cesàries, les induccions de parts o les mutilacions vaginals.
Són situacions de les quals
se’n parla poc, en part perquè els
professionals de la medicina a
casa nostra no estan disposats a reconèixer que existeix el problema.
Tot i que l’OMS o la Unió Europea
diuen el contrari, el juliol passat el
Consell General de Col·legis de
Metges deia que la violència sistemàtica contra les dones en els
processos del part no existeix i que
el concepte és una forma d'estigmatitzar el personal mèdic.
Per a la infermera i artista
Alejandra Oliden, però, la violència obstètrica és una “epidèmia
global”. Les xifres de l’Observatori de la Violència Obstètrica així ho
indiquen. El 34% de les dones ha
estat escridassada o insultada pel
personal mèdic durant el part, el
51% ha viscut algun procediment
sense que li expliquessin què estaven fent-li i el 25% ha vist com
el seu pla de part era menyspreat.
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Un informe de Dona Llum assenyala que la majoria de parts són en dies laborables. Foto cedida a l’ACN per l’Hospital Vall d'Hebron

Quan l’embaràs
es torna un infern
Tot i que els col·legis de metges de l'Estat espanyol no ho accepten,
la violència obstètrica, és a dir, aquella que el sistema de salut exerceix contra
les dones en el moment de l'embaràs, el part i el postpart, a més d'estesa està
reconeguda per organismes internacionals com l’OMS, Unicef o la Unió Europea
EN PRIMERA PERSONA
Les xifres emmascaren realitats
d'allò més dures, com la de la Carla. El que diferencia el seu cas de
la resta és que la seva filla, sis mesos després de néixer, arrossega les
seqüeles d'una mala praxi mèdica i que ella ha volgut explicar la
seva història. “Hi ha moltes dones
que et diuen que quan arriba l'aniversari de les seves criatures
ploren perquè tenen flaixos, depressió postpart”, es lamenta Busquets en referència a altres mares

a les quals els costa afrontar el que
han viscut. De fet, des de Dona
Llum afirmen que, a Catalunya,
“dues de cada 10 dones pateixen
algun problema de salut mental
durant l'embaràs i el primer any
després de donar a llum”, i aquestes situacions, afegeixen, tenen a
veure amb com s’afronta el part.
Tornant a la Carla, cal dir que
el seu nom és fictici, tal com ho és
el de la seva parella, el Ferran, i el
de la seva nena, la Laura. Ho són
perquè actualment estan en un

procés de denúncia contra Maternitat de l'Hospital Clínic.
“Tot el que no volia que em
passés durant el part em va passar”, explica. El dia que va néixer
la seva filla, quan va arribar a
l'hospital li van intentar accelerar
el part amb gases, però no va funcionar. “Em van donar oxitocina
sintètica per induir-lo i vaig començar a tenir contraccions amb
dolors... Va ser un error”, considera ara que s'ha informat.
Segons un estudi de Dona

Llum, les induccions d’abans o durant els parts per accelerar l'expulsió de les criatures són una
pràctica freqüent a Catalunya.
Una pràctica que no té base científica. “Els parts en caps de setmana han disminuït en les últimes
dècades i pràcticament no hi ha
naixements en festius”, explica el
col·lectiu. A més, els percentatges
de part per cesària (29% a la demarcació de Barcelona) augmenten si el centre és privat. Això respon a un sistema que planteja el
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Abans del part

n La violència contra les dones no
només se circumscriu al procés de
l’embaràs, el part i el postpart. De
vegades, comença molt abans.
La Sònia no tenia ni 30 anys
quan va anar a la ginecòloga per
fer-se una revisió rutinària. Res feia
indicar que aquell dia tornaria a
casa plorant. “Em va dir que m’hauria d’anar plantejant congelar els
meus òvuls, perquè, és clar, ja tenia
una edat i cada cop em seria més difícil quedar-me embarassada”, explica. La frase no venia al cas, li va
dir la doctora sense que ella hagués

va veure l’edat d’ella, li va dir directament que el més aconsellable era
la fecundació assistida. No hi havia
cap indicació que fes pensar que
tenien algun problema de fertilitat. “Ho va dir sense cap amabilitat
i va afegir que anéssim pensant a
començar el cicle d’hormonació, un
procés molt dur per al cos de la
dona i que val 10.000 euros”, denuncia la Carla.
Van sortir de la consulta molt
tocats i van demanar a la clínica
que un altre metge els atengués.
La nova doctora els va tractar de

demanat consell. Un exemple clar
que demostra que sovint el sistema
mèdic passa per sobre de les demandes de les pacients.
La pressió sobre les dones per
tal que es quedin embarassades és
constant quan arriben a certa edat.
Aquest fet fa que moltes se sentin
vulnerables i és aleshores quan
molts professionals aprofiten per
exercir el que podríem definir com a
poder obstètric. En un altre cas, de
nou de la Carla, es veu aquesta situació de forma nítida.
“Feia dos anys que la meva parella i jo buscàvem tenir un fill i
vam anar a la clínica Dexeus”, explica. Quan el doctor que els atenia

manera diferent. Després de veure
que els exàmens de fertilitat eren
normals, els va dir que esperessin
uns mesos per plantejar-se la fecundació assistida. Però el fet és
que, setmanes després, la Carla es
va quedar embarassada.
El seu cas, a més, posa en relleu
la complicada posició del sistema
privat respecte dels processos de
fecundació assistits. Atenen sempre a raons mèdiques o de vegades
a criteris econòmics? I encara més:
aquestes pràctiques més esteses a
la sanitat privada poden acabar
contagiant la pública, tenint en
compte que molts professionals
treballen a les dues alhora?

A partir de certa edat moltes dones viuen una forta
pressió per quedar-se embarassades que sovint
comença als mateixos centres de ginecologia

part de forma industrial, segons
les lògiques laborals.
La Carla segueix recordant:
“Després em van trencar la bossa amniòtica i va ser quan la nena
va començar a tenir patiment fetal”. Aleshores van arribar dos
doctors i la van lligar perquè no es
mogués. “Em van dir que em posarien el fòrceps per girar la nena”,
afegeix. De sobte, sense avisar-la,
dues persones es van llençar literalment a sobre de la seva panxa
per empènyer amb els colzes la
Laura cap a l'exterior. És la maniobra Kristeller, una pràctica
mèdica que no està prohibida,
però que no s'ensenya a la universitat i l'eficàcia de la qual no
està provada. A l'informe mèdic no
va quedar reflectit que li fessin allò.
Allà només hi diu que li van fer
una “pressió suprapúbica amb
les mans”. Encara que ella estava
en un moment dèbil, el Ferran ho
va veure tot. Els colzes i els salts
damunt la panxa.
L’infern no va acabar aquí.
“Quan anaven a treure la criatura, van estirar-la i li van donar un
cop molt fort... La maniobra la va
fer una persona que estava en
pràctiques”, afirma. Això va afectar un nervi de la Laura i el braç
li va quedar immòbil. A més, la
Carla va patir un esquinçament

vaginal. “Vaig haver d’orinar durant setmanes amb una sonda que
em posava el Ferran”, diu.
En molts parts, per tal de fer
sortir la criatura, es fa un tall a la
vulva. És el que s'anomena episiotomia, i pot produir incontinència fecal i urinària. Unicef
considera la pràctica una mutilació socialment acceptada a Occident. “Hi ha el mite que les vulves
no es poden expandir el que fa falta per parir”, diu Busquets.
Ara, la Laura va a rehabilitació i ja mou el braç. Ha tingut sort.
Hi ha infants de dos anys que no
han recuperat la mobilitat.
El seu cas és diferent del de la
Nancy. El 2011, aquesta jove de 24
anys va arribar amb una amiga a
l'Hospital Clínic per donar a llum
una nena. La doctora del torn va
aprofitar el seu cas perquè tres
metges residents provessin el
fòrceps, tot i que, segons el relat
de l'acompanyant, el cap del nadó
ja es veia sortir i la pràctica no era
necessària. A conseqüència d’això, la criatura va morir amb el cap
destrossat. Durant el part, la
mare no va contradir els metges.
“Ets molt vulnerable i et posen la
por al cos: et diuen que estàs jugant amb la vida del teu fill i fas
el que et manen... És el poder de
la bata”, sentencia la Carla.

“Dues persones
em van saltar a sobre
de la panxa amb
els colzes per expulsar
la nena, però
a l’informe mèdic
aquella maniobra no
va quedar reflectida”

A Catalunya, el 34%
de les dones ha estat
escridassada o
insultada pel personal
mèdic durant el part,
i el 25% ha vist com
el seu pla de part
era menyspreat

PATRIARCAT I CAPITALISME
A ulls de Busquets, tots aquests casos parlen del mateix: a la nostra
societat el cos no pertany a les dones. “Ens diuen que no sabem donar a llum i que necessitem ajuda,
i les dones que no entren en
aquest discurs són dones difícils”, critica l'advocada. Aquesta
idea té la seva expressió més radical en el cas d’una dona que el
2016 va anar a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Sant Boi per una
revisió rutinària quan estava embarassada de 40 setmanes. El
màxim de setmanes per parir són
42. La ginecòloga li va dir que el
part havia de ser induït, però ella
no ho volia. Quan era a casa, per
ordre judicial, la policia va entrar
al domicili i se la van endur a l’hospital per obligar-la a tenir el nen.
En part, l’origen de totes
aquestes situacions es troba en el
moment en què la medicina entra
en el camp de l’embaràs al segle
XIX. Va ser amb l’auge de les societats industrials i el patriarcat
que els parts, fins aleshores un reducte vedat a bruixes i sanadores,
va quedar en mans de la medicina. “Això va començar amb les dones de classe alta, perquè es podien pagar un metge, i va ser
aleshores quan es va estendre
l’ús del fòrceps... Els metges deien

que ells no podien estar hores esperant que s’obrís un forat. Cobraven i adeu”, relata Busquets.
Aquella forma capitalista de
veure el part ha impregnat la societat fins avui dia. “Hi ha interessos econòmics, sobretot en un
territori com Catalunya, amb
una alta presència de la sanitat
privada”, diu. Un part ràpid dona
més rèdit econòmic. Per aquest
motiu, les clíniques privades tenen uns índexs de cesàries molt
més elevats que les públiques.
EL PART DESITJAT
Hi ha formes de tenir una criatura al marge d’aquesta violència sistematitzada? El cert és que sí. És
el que s’anomena part fisiològic.
“Cal eliminar la visió medicalitzada, perquè el 70% de dones sanes són capaces de donar a llum
en condicions saludables”, considera Busquets per afegir que,
amb tot, les administracions catalanes asseguren que amb els
mitjans actuals el sistema de salut només pot atendre un 4,7%
dels parts d’aquesta manera.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

País digital, societat coh

| 16

líniacornellà.cat

Novembre 2021

Pàgines especials

» La Vicepresidència presenta el full de ruta per desplegar els serveis
» S’invertiran 450 milions d’euros per millorar la connectivitat i afavor

4El Govern de la Generalitat ha
aprovat recentment el full de ruta
per al desplegament d’infraestructures digitals a Catalunya fins
al 2030, l’anomenat Pla Estratègic
d’Infraestructures Digitals (PEID),
que defineix la xarxa necessària per
potenciar els serveis digitals actuals i futurs al conjunt del territori
des de dues perspectives: la corporativa i la de país.
El PEID s’emmarca en la priorització del Govern, elevada al màxim nivell amb la Vicepresidència de
Polítiques Digitals i Territori que lidera Jordi Puigneró, de les infraestructures físiques i digitals com a
clau per fer de Catalunya una nació
digital amb una ciutadania apoderada, un territori connectat, una
administració cibersegura, una
economia digitalitzada i una mobilitat col·lectiva i descarbonitzada.
Partint del convenciment que
la connectivitat és un dret social

La connectivitat és un
dret social i econòmic

i econòmic del segle XXI i l’element fonamental sobre el qual es
construeix la societat digital amb
igualtat d’oportunitats, el PEID
situa les infraestructures digitals
com a eines bàsiques i estratègiques per assolir la cohesió social
i territorial del país i garantir el desenvolupament i la competitivitat de la indústria i l’economia en
un mercat i un món cada cop
més global i digitalitzat.
En aquest sentit, les infraestructures digitals considerades pel
PEID són: xarxes fixes i mòbils (serveis de connectivitat); CPD i punts
d’intercanvi de tràfic de dades
(serveis de computació); IoT (serveis smart); xarxa RESCAT (serveis
d’emergències) i xarxes TDT/FM
(serveis de difusió).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El PEID s’alinea amb els objectius
marcats pel Govern i les administracions i entitats locals en el Pacte Nacional per a la Societat Digital
(PNSD), però els amplia, els redefineix i els actualitza d’acord amb les
necessitats actuals i els reptes futurs
del país. Tot plegat per establir

Foto: ACN

del segle XXI

l’estratègia i les accions a executar
per assolir-los.
En aquest sentit, el PEID es
marca quatre objectius estratègics. En primer lloc, dotar tot el país
de cobertura de xarxes de nova generació amb una bona qualitat
de servei. En segon lloc, promoure la competència efectiva en xarxes fixes i mòbils. En tercer lloc, habilitar infraestructures que permetin la implantació dels nous
serveis digitals. I, per últim, ampliar
la cobertura i les prestacions dels
serveis corporatius via ràdio.
Entre les actuacions proposades
per assolir aquests objectius destaca com a prioritària i clau la de
completar la xarxa troncal de fibra
òptica de titularitat pública, una infraestructura que el PEID situa com
a eix vertebral sobre el qual des-

Un futur millor p
als discapacita

4La transformació digi
si es fa de manera inclus
com pretén el vicepresid
Jordi Puigneró, també
oferir a les persones a
discapacitat un accés
llor al mercat laboral i u
oportunitats més grans d
compliment. Així ho ind
un estudi conjunt de la F
dació Randstad i la UOC
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s digitals futurs de Catalunya
rir la cohesió social i territorial

Més dones al sector tecnològic,
més innovació social

per
ats

ital,
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dent
pot
amb
mines
d’adica
FunC.

plegar noves tecnologies i serveis
digitals per a la gestió intel·ligent del
territori. En aquest sentit, el pla ratifica el compromís adquirit en el
marc del PNSD de disposar d’un
punt de presència a tots els muni-

Els fons europeus

NextGenerationEU

ajudaran a finançar-ho
cipis de Catalunya i a les zones d’activitat econòmica.
També preveu desplegar una
xarxa d’accés a partir de la infraestructura troncal existent per
dotar de connectivitat els punts de

servei de la Generalitat i possibilitar així el desplegament de noves
tecnologies com la 5G, la Internet
de les Coses (IoT) o la computació,
i dels serveis intel·ligents que
aquestes possibiliten, com ara la
sensorització i el cotxe autònom i
connectat, entre altres.
El PEID estima en més de 450
milions d’euros la inversió necessària per executar les accions que
proposa per fer de Catalunya un
país cohesionat amb infraestructures digitals competitives. El finançament d’aquestes actuacions
previstes s’articularà mitjançant el
pressupost ordinari de la Generalitat de Catalunya i els de les quatre Diputacions, els fons europeus
NextGenerationEU i ReactEU, la
contractació corporativa i la col·laboració publicoprivada.<

4Vuit dones procedents dels àmbits empresarial,
professional i acadèmic, una iniciativa empresarial
i una iniciativa social han estat recentment guardonades d’entre un total de 80 candidatures que optaven als Premis DonaTIC 2021. Aquests guardons,
impulsats pel departament de la Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori, s’inscriuen dins el Pla
DonaTIC, que té com a objectiu prioritari incrementar
la presència femenina al sector tecnològic.
Més concretament, el Pla DonaTIC consta de 4
eixos d’actuació. En primer lloc, fer les TIC atractives per al talent femení del futur. En segon lloc, visibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats
per dones. En tercer lloc, formar i capacitar digitalment tothom. I, per últim, promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l’emprenedoria.
El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va presidir l’acte de lliurament dels premis celebrat a mitjans d’octubre coincidint amb el Dia d’Ada Lovelace, en què s’homenatja la primera programadora de la història.
Puigneró va destacar “la voluntat del Govern de
visibilitzar i fer créixer el talent tecnològic femení que hi ha a Catalunya des del Pla DonaTIC“. La
directora general de Societat Digital, Joana Barbany, per la seva banda, va fer la cloenda de la gala.
Des de l’any 2015, els Premis DonaTIC han rebut un total de 541 candidatures. En comparació amb anys anteriors, en l’edició d’enguany ha
destacat l’augment de candidatures en la categoria revelació, fet que demostra que les noies
cada vegada estan més preparades per competir al sector digital.
LES PREMIADES, CASOS PRÀCTICS
En la categoria d’emprenedora, la guardonada pels
Premis DonaTIC 2021 ha estat Cristina Corchero
García, doctora en Estadística i Investigació Operativa, fundadora de l’empresa Bamboo Energy i
líder d’un grup de recerca en l’aplicació de la intel·ligència artificial i els mètodes d’optimització
a l’àmbit de l’energia.
Pel que fa a la categoria d’empresària, la premiada ha estat María Jesús Salido Rojo, enginyera
en Sistemes de la Informació i fundadora i CEO de
SocialDiabetes, una start-up de l’àmbit de Digital
Health nascuda a Barcelona i que comercialitza una

plataforma digital de reconeixement internacional
per la gestió de la diabetis.
A nivell professional s’ha guardonat Anna
Benavent Navarro, enginyera superior de Telecomunicacions i CIO a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, des d’on ha desenvolupat un projecte per
transformar i millorar el sistema de salut utilitzant les TIC.
Com a acadèmica, la premiada ha estat Alicia
Fornés Bisquerra, doctora en Informàtica i que ha
liderat nombrosos projectes nacionals i internacionals de recerca, amb l’objectiu de millorar el reconeixement automàtic de manuscrits textuals i
gràfics, contribuint a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural.
Per altra banda, la divulgadora premiada enguany ha estat Maria José Lodeiros Zubiria, llicenciada en Matemàtiques i amb una trajectòria
de més de 20 anys treballant en el món de les TIC.

Puigneró: “Volem visibilitzar

i fer créixer el talent tecnològic
femení que hi ha a Catalunya”

Menys experiència però un futur igualment prometedor té la premiada en la categoria revelació:
Isabel García Baños, graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i màster europeu
en Enginyeria de Sistemes Informàtics Incrustats,
CEO i cofundadora d’Eways, una start-up dedicada a reduir les deixalles electròniques produïdes
als països del nord, i actualment CEO i cofundadora
de Bleta, una altra start-up que pretén eliminar la
bretxa digital a la tercera edat i apropar les noves
tecnologies a la gent gran.
Els Premis DonaTIC 2021 també han guardonat dues estudiants (Marta Bertran Ferrer, universitària, i Sara Puig Cabruja, d’FP) i dues iniciatives referents: CoE Women on Fairness, d’Everis
Spain, per reduir els biaixos de gènere que perpetuen els algoritmes, i la tasca d’Enginy-era, una
entitat social que té com a objectiu fer arribar les
TIC a la infància i al jovent vulnerable.<
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El Ple obre la porta a fer un
hospital privat a prop de l’Splau
Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ

L’Ajuntament ha obert la porta
perquè es faci un hospital privat
en uns terrenys al costat del
centre comercial Splau. En la
sessió extraordinària del Ple de
l’11 de novembre es va donar
llum verda al Pla especial urbanístic de la zona de la Plana del
Galet. Es tracta d’un terreny
que estava limitat a usos hotelers, d’oficines i comercial -HOC,
segons el llenguatge tècnic- i
que arran del vistiplau del Ple
s’ha ampliat a usos sanitaris.
Així ho va explicar el tinent
d’alcaldia d’Espai Públic, Antonio Martínez Flor, durant la sessió plenària. “A l’hora de treure
a la venda la parcel·la va sortir la
possibilitat de col·locar-hi un
hospital”, va indicar el regidor.
Segons la documentació disponible al web municipal sobre
el Pla especial urbanístic per a
aquesta zona, hi ha un projecte
perquè una societat que forma
part d’IMED Hospitales, un grup
sanitari privat amb centres al
País Valencià i Múrcia, hi faci un
hospital. L’estudi de viabilitat
econòmica assenyala que tot
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Els terrenys on aniria l’hospital. Foto: Google Maps

plegat suposaria una inversió
de 58 milions d’euros, entre la inversió del solar i la construcció de
les instal·lacions.
Tal com va remarcar Martínez al Ple, el projecte respectaria l’edificabilitat de la parcel·la.
Atenint-nos a la documentació,
el centre hospitalari tindria un
sostre de 15.000 metres quadrats
distribuïts en 10 plantes.
Com que aquell terreny estava reservat només per a usos
hotelers, d’oficines i comercial,
el tràmit del Ple per ampliar a ús
sanitari era inexcusable per tirar
endavant el projecte hospitalari. De fet, la Generalitat va donar
llum verda a l’ampliació d’usos,

després que l’Ajuntament ho
preguntés el maig passat.

FRONTERA DELICADA
La Plana del Galet és un terreny
complex, atès que és limítrof
amb el Prat, tot i estar gairebé inserit a la trama urbana de Cornellà. Sense anar més lluny, part
del camp de l’Espanyol i el centre comercial Splau estan ubicats
en terrenys del Prat, a qui paguen els impostos pertinents,
mentre que Cornellà pateix les
molèsties derivades de la mobilitat “Els embolics els tenim nosaltres”, va lamentar Martínez al
respecte fa uns anys en una entrevista al diari La Grada.

Pepsico obre el seu centre
digital mundial a Cornellà

EMPRESES4La multinacional
estatunidenca Pepsico va confirmar a finals de l’octubre que
ha ubicat el seu centre digital
mundial a la ciutat. Abans que
acabi aquest any hi haurà contractades 70 persones, una xifra
que la companyia vol doblar
d’aquí a un any. L’objectiu, de
fet, és arribar als 400 treballadors de cara al 2024.
L’empresa va explicar que

amb l’obertura d’aquest centre
vol avançar en la seva transformació digital. En aquest sentit,
el hub centralitzarà les habilitats
i el desenvolupament de “les
capacitats digitals emergents”,
com ara l’aprenentatge automàtic o la intel·ligència artificial.
De fet, des de Cornellà l’empresa crearà i desenvoluparà els
seus principals programes de
digitalització global.

L’avinguda Pau Casals es farà
més accessible per als veïns

URBANISME4La segona fase
de les obres a l’avinguda Pablo
Picasso han arrencat el novembre i tenen com a objectiu prioritzar els vianants mitjançant
la pacificació del trànsit i la implantació de nous elements per
fer-la més accessible als veïns.
Està previst que s’hi instal·li
nou arbrat d’espècies autòctones, una nova il·luminació LED
amb criteris d’eficiència energètica i nous sistemes de reg automàtic de les zones verdes.
El tram que és objecte de millora és el comprès entre Salvador Dalí i avinguda del Maresme.
En concret, es vol arranjar les voreres del costat est, i ampliar-les

fins als 4,45 metres d’amplada.
A més, s’afegirà una nova franja de paviment drenant que actuarà com a nexe d’unió entre els
escocells dels arbres. També s’aprofitarà l’obra per renovar la
il·luminació, la senyalització, el
mobiliari urbà, els contenidors
d’escombraries i el clavegueram. Aquesta obra dona continuïtat a les actuacions de la primera fase de la reordenació d’aquesta avinguda, que es van
portar a terme entre 2018 i 2019.
L’obra, informen des del consistori, no afectarà la mobilitat ni
els sentits de la circulació i té un
cost de 647.414 euros i una durada aproximada de sis mesos.
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Cornellà es rendeix a la vinyeta
amb la Mostra de Còmics
CULTURA4Durant el mes de
novembre Cornellà ha viscut
intensament el món dels còmics i les historietes. La 37a
edició de la Mostra de Còmics ha
omplert el municipi d’activitats
relacionades amb el tebeo, en especial tallers i exposicions que
han volgut apropar aquest art a
tots els públics.
El tret de sortida de l’esdeveniment va tenir lloc el 5 de novembre, amb l’acte inaugural
de la mostra i l’entrega dels premis del Concurs de Còmics Ciutat de Cornellà, celebrada al
Castell. Entre els premiats hi
ha els alumnes de l’Escola Joso
Sergi Díez, guardonat a la categoria de Millor Obra per Migdia;
Andreu Torrent, guanyador a
la categoria de Millor Historieta d’Humor per la seva obra Un
esmorzar impossible, i María
Molina, premiada a la Millor
Historieta en català.
GUARDÓ A BEA TORMO
A més de l’entrega dels premis
del concurs es va lliurar el 28è
Premi Ivà de Còmic, que va anar
a parar a mans de Bea Tormo,
una historietista que ha participat en obres col·lectives i a publicacions com El Estafador, Interfaces o El Jueves, entre altres.

líniacornellà.cat

Les petjades
Crida de la Botiga
del franquisme,
Solidària per al
a debat a Cornellà Gran Recapte
HISTÒRIA4La biblioteca Central
de Cornellà acull el 25 de novembre a les 18 hores l’acte de
presentació del llibre Vivir en
dictadura: La desmemoria del
franquismo, obra dels historiadors Javier Tébar i Rosa Torán.
La presentació està organitzada per l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica
del Baix Llobregat amb la voluntat que el llibre aporti “elements de reflexió” per als que
van viure la dictadura i, sobretot,
perquè les noves generacions
no oblidin el que va suposar
aquells 40 anys de franquisme.

Foto de família dels premiats al Concurs de Còmics. Foto: Escola Joso

La mostra del còmic seguirà
fins al dia 28 de novembre, en
una edició marcada per les energies renovades i més presencialitat, després d’una edició del
2020 molt condicionada per les
restriccions sanitàries derivades
de la pandèmia de la Covid-19.
L’esdeveniment ha comptat
amb una programació variada
que ha comprès diferents espais
de la ciutat, des del Castell fins
als centres cívics, comerços i
biblioteques. Hi ha hagut propostes per a tots els gustos, des
d’exposicions a tallers, passant

per xerrades i lectures. De fet, el
certamen ha reunit treballs d’autors consagrats amb d’altres
que acaben de començar la seva
carrera. En aquest sentit, es pot
visitar una exposició dedicada a
Josep Homs, autor del cartell de
la Mostra, i una altra a Jaime
Martín i els seus còmics protagonitzats per tres generacions de
la seva família.
Per altra banda, es pot visitar l’exposició Herois de còmic
i heroïnes, i també una altra de
la reconeguda autora de fanzine US, Sara Soler.

COMBATRE LA DESMEMÒRIA
Segons els seus autors, el llibre
és un “examen de les petjades de
la dictadura” a la societat espanyola, i té la voluntat de posar de
manifest les operacions per esborrar parts d’aquella història
traumàtica per al país. En
aquest sentit, el llibre repassa els
mites que encara envolten la figura de Francisco Franco.
Per altra banda, i seguint
aquesta mateixa línia, els dies
25 i 26 de novembre el Citilab
acull les Jornades d’Arqueologia, Memòria i Franquisme,
organitzades per l’Associació
Cultural ArtPúblic.

Foto. Banc dels Aliments

SOLIDARITAT4La Botiga Solidària, el banc d’aliments local,
ha fet una crida perquè els cornellanencs participin de voluntaris en el Gran Recapte d’Aliments d’enguany, que impulsa
el Banc dels Aliments entre el 19
i el 27 de novembre.
Des de la Botiga Solidària recorden que enguany la recollida
solidària ha canviat i conviden
als veïns i veïnes perquè no deixin de participar en aquest esdeveniment solidari d’àmbit català. I és que, segons assenyalen,
els bancs dels aliments tenen un
35% més de peticions d’ajuda de
famílies que pateixen els efectes
de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. Per tot plegat, la Botiga Solidària ha fet una
crida per trobar voluntaris que
donin un cop de mà a recollir les
donacions del recapte.
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Especial 25N

Cornellà tornarà a participar en la marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista. Foto: Twitter (@marisolrofe)

Cornellà diu prou
IGUALTAT4En el que portem
d’any, el Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones (CIRD)
ha atès 183 víctimes de maltractaments, la meitat d’elles
amb edats compreses entre els
30 i els 45 anys. El 25 de novembre, Dia mundial per a l’Eliminació de la Violència contra
les Dones, serveix per fer visible
aquesta xacra i sensibilitzar la
població per arraconar i erradicar les actituds que fan que 77
dones de la ciutat hagin hagut de
fer una denúncia als jutjats per
violència masclista durant el segon trimestre de l’any.
Aquestes són dades de l’Observatori del Consell Comarcal,
que indiquen que en el mateix
període de l’any 532 dones van
ser víctimes de violència masclista a la comarca.
En aquest sentit, la prevenció
és molt important. De fet, el

CIRD coordina activitats de prevenció envers aquesta violència
a través de xerrades, tallers als
instituts i assessorament personalitzat. I és que la feina amb els
joves és determinant.
Per aquesta raó, l’Ajuntament ha posat en marxa per se-

Durant el segon
trimestre d’enguany hi
va haver 77 denúncies
per violència masclista
gon any seguit la campanya ‘Cornellà posa la lupa, contra la violència masclista’, una iniciativa
que vol aprofundir en la detecció,
actuació i acompanyament dels
diferents tipus de violència.
És més, aquesta iniciativa
posa especial èmfasi en l’ado-

lescència per evitar conductes
nocives en diferents àmbits, com
a les xarxes, la violència sexual o
un altre tipus de violència que
pugui ser més subtil.
La campanya compta amb
un web on hi ha materials que
ajuden a detectar diferents tipus
de violència i un espai per demanar ajuda als professionals.
EL 25N A LA CIUTAT
Aquesta campanya, però, no és
l’única activitat que proposa l’Ajuntament i les entitats per commemorar el 25N. El dijous 25 és
el dia de l’acte central, amb la
lectura del manifest davant de
l’Ajuntament, però des del dia 23
es van celebrant xerrades sobre
el tema. A més, el diumenge 28
una columna sortirà de Cornellà per afegir-se a la vuitena
marxa del Baix Llobregat contra
la violència masclista.

Foto: Ajuntament

» El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones atén enguany 183 víctimes de violència masclista
» L’Ajuntament posa en marxa una campanya per detectar conductes nocives entre els adolescents
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Davant l’augment de la incidència del coronavirus, el Govern ha anunciat que demanarà
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que validi l’ús del certificat covid
per accedir a bars i restaurants, a més de gimnasos i residències de gent gran.

El Mercat de Sant Ildefons es
prepara per a una nova etapa
MERCATS4El Ple de finals del
mes d’octubre va aprovar iniciar
el procediment per revertir les
parades interiors i exteriors del
Mercat de Sant Ildefons. Es
tracta d’un procediment habitual quan hi ha noves concessions, i implica que un tècnic valori l’estat de les parades per si
s’han de fer reparacions de cara
als futurs concessionaris que
s’hi estableixin.
Fins al 10 de desembre no se
sabrà si hi ha hagut moltes ofertes per optar a les parades. Des
de l’associació de paradistes,
tanmateix, van indicar el mes
passat que prop del 40% dels comerciants han renunciat a presentar una oferta per renovar la
seva parada. I és que els paradistes fa uns mesos que protesten pel que consideren unes
condicions “inassumibles” per
optar a renovar les parades.
Després del tràmit d’adjudicació, l’entrega efectiva de les parades serà a partir del 15 de gener del 2022. Així ho va indicar
el govern municipal al Ple, que

El desembre se sabrà quantes parades del mercat han renovat. Foto: Arxiu

va donar llum verda al tràmit per
revertir les botigues.
Sigui com sigui, el grup municipal d’ERC va assenyalar que
els informes detallen desperfectes a les parades que no poden
ser atribuïbles als botiguers que
n’han fet ús, sinó més aviat al
manteniment general.
L’alcalde Antonio Balmón
va intervenir abans de la votació
d’aquest punt del Ple, i va assegurar que com a govern municipal havien de fer “autocrítica”
per haver tingut d’interlocutor

una junta del mercat “que no ha
estat capaç d’explicar tot allò que
nosaltres els explicàvem”, cosa
que ha provocat malentesos, segons Balmón.
Així mateix, l’alcalde va lamentar algunes declaracions
“fora de lloc” i va reiterar que
l’Ajuntament mai ha tingut la
intenció de tancar el mercat,
com s’havia dit. “El mercat viu
de la ciutat, no la ciutat d’ells”,
va expressar Balmón. “I si no ho
entenen, tenen un problema”,
va reblar l’alcalde.

Una targeta moneder per
animar el comerç de la ciutat
DINAMITZACIÓ4L’Ajuntament
ha posat en marxa la campanya
‘Compra a Prop, Compra amb
confiança’, amb la qual vol ajudar a la dinamització del comerç de proximitat. Ho farà a
través de la venda de targetes
moneder que els veïns podran
fer servir als establiments comercials de la ciutat.
Adquirir-ne una costarà 75
euros i cadascuna tindrà un
saldo de 100 euros. Els 25 euros de diferència entre el valor
de la targeta i el saldo els apor-

ta l’Ajuntament. L’any passat el
consistori va posar en circulació un total de 10.000 targetes
moneder per valor d’1 milió
d’euros. Enguany, l’Ajuntament
té previst posar-ne a la venda
16.000 de noves.
Els veïns interessats a adquirir-les han d’esperar fins al
dia 29 de novembre. Des d’aquell dia, i fins al 31 de març, es
podran comprar targetes que es
podran bescanviar als comerços
cornellanencs fins al 31 de desembre de l’any vinent.

La campanya vol ajudar a dinamitzar el comerç local. Foto: Ajuntament
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Un mercat de treball
més dinàmic
L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB té
com un dels seus objectius
aconseguir millores en el mercat de treball. És per això que
impulsa un programa metropolità de dinamització del mercat
de treball que dona suport tècnic i econòmic als municipis
metropolitans perquè tirin endavant iniciatives que ajudin a
facilitar la inserció laboral i a
millorar les competències professionals de les persones, sobretot d’aquelles que tenen més
dificultats per inserir-se en el
mercat de treball.
Amb l’aposta per facilitar
l’accés a una feina digna a aquelles persones que ho necessitin, i
donant prioritat a les persones
més vulnerables amb dificultats
personals i econòmiques, l’AMB
busca un increment de l’ocupació efectiva i de qualitat.5

Contingut patrocinat per l’AMB

empreses i comerç
internacionalització

L’economia circular, clau per
potenciar el teixit industrial

Noves economies
Una de les línies estratègies de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
està relacionada amb l’economia circular, un
model de producció que permet crear valor
afegit a partir del reciclatge i la reutilització
dels materials i els productes. És per això
que disposa d’una plataforma web per promoure estratègies d’economia circular entre
el teixit industrial.
Aquesta plataforma recull informació
sobre professionals i bones pràctiques
orientades a la promoció d’aquestes estratègies en el teixit industrial metropolità. La
iniciativa forma part del programa d’impuls
a l’economia verda i és una font per tal que
puguin fer consultes els tècnics i els responsables de projectes d’economia circular

que estan en marxa als municipis o també
per a les empreses interessades a posar en
marxa estratègies d’aquest tipus. És una
bona oportunitat perquè els experts es
donin a conèixer i per mostrar al públic les
iniciatives que puguin estar impulsant, els
recursos disponibles i el potencial de l’economia circular al territori metropolità.
TRES CAMPS D’INFORMACIÓ
La plataforma inclou informació sobre tres
grans camps: una base de dades d’experts en
diversos temes, la recopilació de bones pràctiques i documentació de referència.
Pel que fa a les bones pràctiques, es recopilen projectes locals i exemples empresarials
que implementin l’economia circular per
donar a conèixer el que s’està fent i perquè
serveixin com a font d’inspiració per a noves

iniciatives. En funció de la naturalesa del
projecte, s’organitzen en projectes territorials
(projectes en què participen diverses empreses d’un municipi, polígon industrial, etc.) i
exemples empresarials (casos concrets d’aplicació d’economia circular o simbiosi industrial en la col·laboració entre empreses).
En paral·lel a aquesta plataforma,
també cal remarcar que l’AMB impulsa el
projecte DREAM, una publicació, resultat de la col·laboració entre les àrees de
Planificació Estratègica i de Desenvolupament Social i Econòmic, que presenta l’economia circular com una estratègia de
transformació dels patrons de producció i
consum que té com a objectius la indispensable reducció de la petjada ambiental
i la millora de la competitivitat del teixit
econòmic metropolità.5

Foto: Arxiu
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Els parcs
s’omplen de verd

Lideratge femení per encarar
els desafiaments globals
Foto: AMB

Els darrers episodis de pluges
viscuts en les últimes setmanes
han fet que els parcs metropolitans reverdeixin i tingui un aspecte millor. Això, juntament
amb unes temperatures suaus i
unes humitats elevades, també
ha propiciat la floració d’algunes espècies.
Els prats florits són espais
que tenen un gran valor ornamental i paisatgístic i mostren
els canvis estacionals del nostre
clima mediterrani, de tal manera que presenten una floració
exuberant a la primavera i s'assequen en els mesos estiuencs.
El manteniment es basa en la
gestió de les segues i el control
i gestió d’algunes espècies. L’objectiu és trobar un equilibri entre
el seu desenvolupament òptim i
els diferents usos que s’hi porten
a terme i, entre d’altres, millorar
la biodiversitat i crear reservoris
per a la fauna útil.5

Mercat laboral
El passat juny es va celebrar la jornada de
presentació de l’informe ‘Lideratge en femení’, que forma part de la col·lecció d’estudis i informes TROP de l’Institut Cerdà.
L’informe identifica les diferències que hi ha
en la forma d’exercir el lideratge entre homes
i dones i apunta que el lideratge femení podria suposar un avantatge competitiu per encarar els nous desafiaments globals.
I és que, tot i la baixa representació femenina en empreses, política, organitzacions
i associacions, diversos estudis assenyalen alguns trets característics i diferents beneficis
del lideratge femení en el seu entorn, com

ara més flexibilitat, un esperit més col·laboratiu i horitzontalitat.
La jornada, que va ser virtual, va comptar
amb la participació d’una cinquantena de persones de l’àmbit local, l’empresa privada i representants polítics –entre els quals hi havia
Montserrat Ballarín, vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB–,
i va servir per parlar, entre altres, del paper de
les dones com a referent en el lideratge econòmic de les organitzacions o de la força femenina de resiliència en temps de crisi.També
es van presentar una sèrie de perfils de dones
líders en diversos àmbits de la societat.5
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Apostant per l’emprenedoria
de base social i tecnològica

Emprenedoria
Amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria social i tecnològica, i al mateix temps
enfortir el teixit econòmic per potenciar
la capacitat d’innovació, l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
té un programa de beques per ajudar a
posar en marxa projectes de persones
emprenedores de l’àrea metropolitana
de Barcelona.
Així doncs, les beques estan destinades a emprenedors que vulguin tirar endavant iniciatives amb una base
tecnològica o social i d’aplicació digital.
Els projectes poden estar relacionats
amb les tres següents branques: pràctiques d'innovació social; innovació, reforçament i apoderament dels serveis
públics, comunitaris i de solucions smart
per a ciutats i comunitats i, finalment,
tendències tecnològiques en economia
circular i de continguts emergents i innovadors. Tenen una dotació mínima de
5.000 euros i van adreçades a persones
físiques o jurídiques empadronades o
amb domicili fiscal en qualsevol municipi metropolità.
D’aquesta manera, des de l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB es promou un programa d’ajudes per desenvolupar idees basades en
la innovació tecnològica i el retorn social. Un dels grans objectius és connec-

tar el talent emprenedor que hi ha a l’àrea metropolitana amb la realitat i les
necessitats que hi pugui haver entre la
ciutadania o en els mateixos serveis públics per tal de facilitar la cohesió i la inclusió social a través de la creació de
llocs de treball en un sector com el de la
innovació tecnològica i social, que és un
motor per al creixement econòmic.
En l’ampli ventall d’exemples que es
poden trobar entre aquests projectes, hi
ha la dinamització i la participació ciutadana, la creació de monedes comple-

Campus social virtual, una idea nascuda
a Cornellà. En el primer cas, es tracta
d’una aplicació que permet donar d’alta
gratuïtament els productors i obradors
de productes ecològics i connectar-los als
consumidors, amb l’objectiu de pagar un
preu més just i fomentar la compra de
productes ecològics. Pel que fa al segon
projecte, es tracta d’una iniciativa per millorar i facilitar l’experiència de la formació en línia replicant un campus de
realitat virtual que permet interactuar
entre alumnes i professors, tant per
temes de formació, com conferències i
altres interrelacions entre ells mateixos.

L’AMB té un programa
de beques destinades a
impulsar projectes amb un
perfil social i tecnològic

TERRITORI CAPDAVANTER
Un dels objectius que s’ha marcat
l’AMB és que l’àrea metropolitana de
Barcelona sigui un territori capdavanter
en projectes d'innovació econòmica, tecnològica i social, una estratègia que
també serveix per afavorir la cohesió social de la zona.
És per això que la creació d’unes beques com aquestes és una aposta estratègica, que s’impulsa en el marc de la
creació d’una xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de
les iniciatives dels serveis locals, i amb
la participació d’universitats, empreses,
centres d'excel·lència, municipis i
agents econòmics i socials. La base ha
de ser l’intercanvi de bones pràctiques

mentàries, solucions smart relacionades
amb la salut, el medi ambient, la governança o l’economia, l’internet de les
coses, la creació d’aplicacions per a l’ecoinnovació o la gestió energètica eficient i circular.
Dos exemples de projectes que han
tirat endavant amb l’acompanyament de
l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB són l’Ecolocal Market
App, al municipi de Castelldefels, i el

d’innovació en el camp de la promoció
econòmica i la formació d’agents d’innovació que actuïn com a dinamitzadors dels projectes.
Per tal d’estructurar tota aquesta
xarxa, hi ha el Hub Talent Metròpolis
Barcelona, que posa en comú els projectes que es fan arreu de territori metropolità i que, al mateix temps, busca
mecanismes de cooperació i col·laboració amb la vista posada en la reactivació de l’economia, especialment en un
moment com l’actual on la els efectes
de la pandèmia encara es noten. Un dels
seus pilars és la xarxa de centres d’innovació, que té com a línia de treball la
creació d’espais d’innovació o fablabs
per compartir bones pràctiques i buscar
la cooperació.
En aquesta línia, i a banda de les beques, l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB també té, per
contribuir a fer realitat nous projectes,
un fons d’inversió anomenat ‘1a oportunitat’, a través del qual es creen prototips i es poden fer proves pilot en
camps com l’edificació sostenible, el
desenvolupament d’eines tecnològiques
o el transport. Un dels objectius és
atreure talent jove i posar-lo en contacte amb el món empresarial per tal
que l’emprenedoria social i tecnològica
pugui donar resposta als reptes socials
de les empreses i dels diferents agents
del territori metropolità.5
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L’AMB, al Biz Barcelona,
la fira de la innovació

Aquest mes de novembre ha tingut lloc
al Recinte Montjuïc de la Fira Barcelona la Fira Biz Barcelona, la fira de
l’emprenedoria, el creixement empresarial i les startups, que aquest any ha
posat l’accent en la innovació amb l’objectiu que el teixit productiu tingui més
garanties a l’hora de superar els efectes
generats per la covid i aconseguir la reactivació econòmica. L’esdeveniment
ha reunit més de 300 ponents i 120
conferències amb consells, tendències i
coneixements per a les persones emprenedores, els autònoms, les pimes i
les startups. Es tracta d’una cita que
qualsevol persona que vulgui emprendre el seu negoci o consolidar la seva
empresa ha de tenir molt en compte
per tot el que s’hi pot trobar.
Per quart any consecutiu, l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB hi ha participat, ja que també
n’és promotora, amb un estand propi,
presentant una mostra dels seus programes més rellevants, desenvolupats juntament amb els diferents ajuntaments
metropolitans.
Tal com es va fer l’any passat i de
manera paral·lela, la fira ha dedicat un
espai al Saló de l’Ocupació, així com diversos tallers, xerrades i activitats incloses al programa BCN Talent. Les dues
xerrades més destacades han estat ‘El
5G a la gestió dels PAE per afavorir la
digitalització de la indústria’ i ‘HUB
TALENT, una nova eina metropolitana
per a la innovació empresarial’.
En paral·lel, també s’han presentat
15 programes a l’estand de l’Agència, en
matèria de promoció econòmica i ocupació. Tots els programes tenen en la innovació la principal eina per afavorir el

Les polítiques relacionades
amb la innovació
empresarial i l’ocupació
han estat els dos pilars
creixement econòmic sostenible i el desenvolupament local. Aquests programes
han permès parlar, entre altres, d’economia circular, de l’experiència municipal
en atraure inversions internacionals, de
les beques relacionades amb la innovació, de les polítiques d’igualtat, del sistema alimentari o de la innovació en els

Foto: AMB

Empresa i emprenedoria

centres corporatius i en la gestió de les
comunitats energètiques.
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
La presència de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB a la Fira
Biz Barcelona demostra l’aposta clara de
l’entitat que té a veure amb la innovació
i la tecnologia per tal d’atreure inversions
i fomentar l’autoocupació. L’objectiu és
que l’àrea metropolitana de Barcelona
sigui un territori capdavanter en projectes d'innovació econòmica, tecnològica i
social, i d’aquesta manera afavorir la cohesió social, un altre dels pilars bàsic de
l’acció diària de l’ens metropolità.
Per tal d’assolir tots aquests objectius,
es vol establir una xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de les
iniciatives dels serveis locals, i amb la participació d'universitats, empreses, centres
d'excel·lència, municipis i agents econòmics i socials. La base ha de ser l’intercanvi de bones pràctiques d’innovació en
el camp de la promoció econòmica i la
formació d'agents d’innovació que actuïn

com a dinamitzadors dels projectes, entre
els quals l’economia verda ha de tenir un
pes important.
En aquest escenari també es posa el
focus en el talent jove i per aquest motiu
es fa un acompanyament tutelat per a la
posada en marxa de projectes de nous
emprenedors. Això, juntament amb el

L’AMB ha organitzat
dues xerrades i ha
presentat 15 programes
des del seu estand
fet de tenir la Formació Professional
(FP) com un eix estratègic, consoliden
l’aposta pels joves d’una forma clara i
específica.
EMPRESA
D’altra banda, una altra de les principals
apostes de l’AMB és el suport a l’em-

presa. La reindustrialització del territori
metropolità és una prioritat per a la
creació d’ocupació de qualitat. Es volen
enfortir els sectors que disposen de gran
potencial industrial i de valor afegit, els
estratègics que són capdavanters, els que
generen ocupació i emprenedoria i els
que creen sinergies al territori.
L’Agència desenvolupa diferents accions en suport a l’empresa i l’emprenedoria metropolitana. Hi destaca la
Plataforma de Serveis a l’empresa, un
agregador web on consultar tots els recursos públics a l’abast del teixit productiu i comercial per donar suport als seus
processos de creació, creixement, millora
i innovació. També s’ha promogut la
Xarxa de Oficines d’Atenció a l’Empresa
Metropolitana (XOAEM), un nou recurs per estandarditzar els processos, serveis i recursos ofertats pels Ajuntaments
metropolitans a les seves empreses i promoure accions per afavorir i dinamitzar
l'associacionisme empresarial, l'anàlisi de
les normatives urbanístiques i la consecució de certificacions de qualitat dels
polígons industrials.5
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Ubicaempresa: les millors
oportunitats immobiliàries
Una de les qüestions fonamentals per a qualsevol empresa és tot allò
que té a veure amb la part immobiliària. És a dir, poder tenir accés i coneixement de les naus, solars industrials, oficines i locals que el mercat
ofereix i que es puguin adaptar millor a les necessitats de cada negoci.
Per tal de facilitar el procés que les empreses, però també l’administració pública, han de fer per implantar o relocalitzar les seves activitats econòmiques al territori, l’AMB, a través de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic, posa al servei de tothom qui ho necessiti un servidor immobiliari batejat amb el nom d’Ubicaempresa.
Aquesta eina es va posar en marxa el 2015 i amb els anys ha anat millorant les seves característiques i també ampliant el territori que abasta.
De fet, aquest 2021 ha inclòs la comarca de l’Alt Penedès, que s’afegeix
al Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
A Ubicaempresa, doncs, s’hi poden trobar ofertes de milers de
naus, solars industrials, oficines i locals dels principals portals immobiliaris i d’altres entitats, com l’Incasòl o el Consorci de la Zona
Franca. Un dels aspectes destacats del cercador és que millora les
ubicacions de les ofertes, verifica les dades, elimina les ofertes errònies i posa a disposició dels usuaris un panell d’indicadors per analitzar l’evolució del mercat immobiliari i, per exemple, treure
estadístiques. Al marge, entre les seves novetats més recents, hi ha
la valoració de la qualitat de les localitzacions, una millora en l’actualització de dades urbanístiques, la inclusió de fotografies amb
fitxa, l’enllaç directe als serveis per a empreses, la pàgina d’aterratge
i un disseny renovat. En paral·lel, també permet fer cerques per categories, amb visió per mapa i llistat i afegir filtres de cerca.

Les polítiques
del temps, a escena

REGIÓ METROPOLITANA
La consolidació i el creixement de l’Ubicaempresa ha fet que actualment doni servei a gairebé tota la regió metropolitana, cosa que demostra la col·laboració entre les administracions. En aquesta línia, la
vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de
l'AMB, Montserrat Ballarín, destaca que se “sumen recursos públics
per projectar-nos sobre el teixit econòmic i productiu i en benefici de
l’interès general”. Ballarín afegeix que “amb l’intercanvi d’informació
sobre els nostres polígons, enfortim l’oferta de les nostres comarques,
evitem duplicitats, aprofitem les eines que ja tenim, compartim experiències i desenvolupem junts les eines que ens falten”.5
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Un punt de trobada de les iniciatives
emprenedores més innovadores
Economia digital
L’economia digital té com a una de les
seves principals característiques la innovació. Per tal de crear un espai referent
on diferents projectes d’aquest sector puguin convergir, l’AMB disposa de la plataforma HUB Talent. Es tracta d’un
espai digital per a la metròpolis barcelonina que fa de punt de trobada de les iniciatives emprenedores que tenen en
comú la innovació, el talent i el coneixement en la nova economia del Segle XXI.
Així doncs, el HUB Talent Hub Talent és una plataforma per llançar reptes
que tenen les empreses, entitats i admi-

Una tardor amb
aliments variats
Fa poques setmanes va tenir lloc
la presentació del Menú de Tardor en el marc dels actes de la
capitalitat mundial de l’alimentació sostenible que aquest 2021
exerceix Barcelona, on també
participa l’AMB.
El menú es va presentar en
un showcooking amb el xef Víctor Quintillà i amb la presència
de les alcaldesses de Barcelona i
l’Hospitalet, Ada Colau i Núria
Parlón. Més de 160 restaurants
de la metròpolis de Barcelona ja
s’han adherit a la iniciativa, que
promou el consum d’aliments
de temporada i de proximitat.
Els productes bàsics del
menú són la coliflor, la mongeta
del ganxet, el moniato, el bulb de
fonoll, el sorell, la magrana, el
pollastre, la castanya i el rovelló.
Tots els aliments són de temporada i de proximitat provinents
del territori metropolità. 5
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Mercat immobiliari

FLAIXOS

nistracions, i que altres empreses, emprenedors, startups, centres tecnològics... hi
proposin solucions.
En aquesta línia, un dels principals
reptes és avançar en la implementació
de l’Agenda 2030 i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides a escala metropolitana i
posicionar l’àrea metropolitana de Barcelona com un node rellevant en les xarxes de fluxos globals d’informació,
coneixement, persones, estudiants i
mercaderies que caracteritza l’actual societat del coneixement.5

La Trobada de Polítiques del
Temps d’ens locals, metropolitans i regionals de la Time Use
Week, que es va fer a finals d’octubre, va servir per formalitzar el
rellançament de la Xarxa de
Governs Locals i Regionals per
les Polítiques del Temps, amb
més de 70 municipis presents.
La xarxa és l’eina per compartir coneixements entre els
seus membres intercanviant experiències, lliçons apreses i bones
pràctiques sobre polítiques del
temps locals i regionals i estudiar
la possibilitat de dur a terme projectes conjunts. El rellançament
de la xarxa és una oportunitat per
aprofundir en les polítiques de
temps de segona generació associades a les cures, la sostenibilitat
i els efectes de la digitalització,
així com per ampliar l'abast de la
xarxa original incloent les metròpolis i les regions i ciutats d'arreu del món.5

i MÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat
Telèfon: 93 223 51 51
Xarxes: @AgenciaEconAMB
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Bàsquet | El CB Cornellà rep el CB Igualada

El conjunt cornellanenc jugarà a casa el pròxim 27 de novembre contra el CB Igualada,
segon amb una única derrota. El CB Cornellà hi arribarà després de la seva primera victòria
de la temporada, per 57-61 contra el CB Valls, el nou cuer del grup 2 de Copa Catalunya.

Tamara Martínez comparteix llegat
» La pivot, de 35 anys, ha tornat a un CH Ràpid Cornellà que té una mitjana d'edat de menys de 23
» ”He après de qui sabia molt d'handbol i vull compartir les meves experiències amb les joves”, diu
Toni Delgado
SANT ILDEFONS

"No soc una jugadora impressionant, sinó més aviat normaleta, però he après de qui sabia
molt d'handbol i vull compartir
les meves experiències amb les
joves", enraona Tamara Martínez (Esplugues, 1986), pivot
del Club Handbol Ràpid Cornellà. "A vegades deuen desitjar que
calli perquè puc arribar a ser
molt intensa", afegeix la pedagoga i educadora social.
Amb 35 anys, Martínez és la
tercera jugadora més veterana
d'un equip amb una jugadora de
16, tres de 17 i sis de 18, i una
mitjana d'edat de 22,61 anys. Només María del Carmen Chacón
(41) i Marisa Rosas (37) superen
l'espluguenca.
Mai s'hauria enamorat de
l'handbol sense el seu pare, el
Juan Martínez, exjugador i qui la

va portar als partits i entrenaments els seus primers anys.
Durant un temps també va ser el
seu segon tècnic a l'equip. "Com
que a la pista ens oblidàvem del
nostre vincle, i ell era entrenador
i jo, una jugadora, vaig començar a dir-li Juan, i ho continuo
fent", confessa, divertida.

FORMADA AL CLUB
Martínez va començar a jugar
"tard", amb 13 anys, i va créixer
al Club Handbol Ràpid Cornellà.
Eren poques jugadores, però de
gran nivell. Anys després, van
anar acumulant adeus i retirades,
i l'equip es va desfer. L'espluguenca va fitxar per l'Handbol Sant
Boi, on va jugar una temporada
amb algunes de les seves companyes. "Però van decidir retirarse l'any següent i jo m'ho estava
plantejant", recorda.
No va fer el pas definitiu per la
trucada del Club d'Handbol Sant
Joan Despí, amb qui va pujar a
Lliga Catalana i Divisió de Plata,

Tamara Martínez, pivot del CH Ràpid Cornellà. Foto: Joana Casas

on va jugar quatre temporades i
mitja. Perquè el curs 2019-2020
es va suspendre per la pandèmia.
"Durant el confinament van anun-

ciar el canvi d'entrenador i em van
dir que no comptaven amb mi",
recorda, dolguda. Era l'única representant de l'últim ascens.

"Després de la notícia, estava
desmotivada", reconeix. "Abans
de retirar-te, tornaràs a ajudarnos al CH Ràpid Cornellà, oi?", li
insistien Andrea López, a qui
havia entrenat a l'escola Suris i al
club, i Venerando Grande, de qui
va ser entrenadora ajudant. Martínez també havia dirigit dues
companyes més: Marta Alcaide
i Maria García.
És un equip "en construcció i
creixement" que necessita experiència, "i ser més fort mentalment, sobretot en defensa". "Té
molt marge de millora, i això
m'encanta", celebra Martínez.
Després guanyar per 22-17 l'Esportiu Castelldefels el passat 21 de
novembre, el conjunt cornellanenc visitarà diumenge dia 28 el
CH Vilanova i la Geltrú.
"L'handbol m'ha regalat persones increïbles de qui he après
molt, m'ha ajudat a reforçar l'autoestima i la confiança, i m'ha
permès compartir experiències i
objectius", conclou, orgullosa.

27 |

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

Novembre 2021

líniacornellà.cat

Viu en línia
| 28

| Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia
dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Drap-Art

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més conegut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels productors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura
imprescindible per entendre l’èxit de C. Tangana. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfectament reflectida al disc El madrileño, que els ha
valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de
millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor enginyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està
triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i
aquest mes estrena el seu primer àlbum.

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sostenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de desembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA
Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i
Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.

Llibres
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Ser la mà dreta de C. Tangana

També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

?

Guanyar tres Grammy Llatins

QUÈ HA FET

Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Pluja d’elogis

El públic ja valora aquest artista que havia estat a l’ombra

Música

Pelis i sèries

Un món d’art brut
Oriol Malet

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Alegría
Sergio Dalma

Libertad
Clara Roquet

Més enllà de l’art “dels folls”, molt més enllà de l’art “outsider”, els artistes d’art brut
són, per damunt de tot, creadors fabulosos. Aquest còmic permet capbussar-se en les mitologies particulars d’artistes com Henry Darger, Carlo Zinelli o
Madge Gill, i del mateix Oriol Malet. Una
visita guiada al pinyol fascinant d’un món
encara massa desconegut, el de l’art brut.

Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abominable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’única possible, però l’ha oblidat completament. Una història de gènere fantàstic i suspens de la Cia. La Salamandra.
A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

Sergio Dalma torna a la càrrega amb la
publicació d’un nou disc, el 21è de la seva
carrera. Alegría és el títol d’aquest àlbum
que va crear durant l’aturada (forçada per
la pandèmia) de la gira del seu disc anterior, Treinta... y tanto. De fet, enllaçarà
el final d’aquella gira amb l’inici de la del
nou disc. Amb 57 anys, el músic sabadellenc demostra que no té aturador.

La família Vidal passa a la segona residència
les últimes vacances de l’àvia. Als seus 14
anys, la Nora sent per primer cop a la vida
que no troba el seu lloc. Però tot canvia
quan arriba la Libertad, la filla de 15 anys
de la cuidadora de l’àvia. Entre la Nora i la
Libertad, una noia rebel i magnètica, sorgeix una relació intensa. Surten de la
bombolla familiar i la Nora se sent lliure.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Què puc fer per fomentar el català?
Foto: VxL

i

LLENGUA

egons la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població,
que es va fer el 2018, un 36,1% dels habitants de Catalunya té
el català com a llengua habitual. Aquesta xifra cau fins al 27,5%
en l’àmbit metropolità. Davant d’això, calen polítiques i accions que
s’escapen de la responsabilitat dels parlants. Però cada catalanoparlant pot aportar el seu granet de sorra per mantenir viva la llengua.
Un primer pas imprescindible és parlar sempre, d’entrada, en
català. Quan coneguis algú o quan entris a una botiga per primer
cop, fes servir el català. No jutgis la gent pel seu aspecte físic, el
seu nom o qualsevol altra característica: un catalanoparlant no té
uns trets concrets. El següent pas és no canviar de llengua quan
et responguin en castellà. El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar. Per tant, és altament probable que el teu interlocutor t’entengui i, si no, t’ho farà saber i et
demanarà que li parlis en un idioma que conegui. Recorda que
parlar en la teva llengua no és de mala educació. Una altra cosa
que pots fer és consumir cultura i entreteniment en català. I, si
vols anar més enllà, pots sumar-te al Voluntariat per la Llengua
perquè algun nou parlant practiqui l’idioma.

Les claus
D’ENTRADA: EN CATALÀ

És absurd assumir que algú no parlarà
o entendrà el català per l’aspecte o el nom

NO CANVIÏS DE LLENGUA

El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar

CONTINGUTS EN CATALÀ

Consumeix cultura i entreteniment en català
per fomentar-lo també en aquest àmbit

VOLUNTARIAT

Si vols anar més enllà, uneix-te al Voluntariat per la
Llengua: ajudaràs un nou parlant a practicar el català

Foto: Pexels
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