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I la gent gran, què?
» El progrés tecnològic del sector bancari s’oblida clarament d’una capa molt important de la societat
» La desaparició de sucursals complica molt el dia a dia dels avis i àvies i el Síndic ho ha denunciat
Albert Alexandre
CORNELLÀ
Pagar amb targeta, fer transferències per internet, amb Bizum… Fa molt temps que la
gent gran va quedar desconnectada de les noves formes
d’economia quotidiana basades
en la tecnologia. Per a l’Albert,
que ara té més de 90 anys,
aquests sistemes són del tot
desconeguts. De fet, a més d’anar a comprar al mercat –ineludible en la seva agenda diària–, una de les activitats que fa
amb més freqüència és retirar
diners al caixer automàtic. Res
de banca en línia. Res de transaccions per internet. Treu diners
com ho ha fet sempre. Amb tot,
ell té sort, perquè la sucursal
bancària que hi ha al costat de
casa seva encara no ha tancat.
Altres persones grans no tenen aquesta sort. Així ho denuncia el Síndic de Greuges de
Catalunya, que assenyala que
el 12% de la població té problemes per accedir a un caixer automàtic o a un banc físics. El defensor del poble afirma que la
“progressiva supressió d’oficines
bancàries al territori i la necessitat d’operar en línia” està impactant de ple en la població envellida. És per això que la institució ha decidit iniciar una investigació per saber els motius
pels quals les entitats bancàries
han decidit reduir la seva presència física a Catalunya i per saber quines contrapartides té això
en les persones d’edat avançada.
En gran part, la desaparició
de sucursals té a veure amb la digitalització de molts àmbits de la
nostra vida. “No només amb
els caixers, sinó que hi ha altres
gestions quotidianes que s’han
digitalitzat i que fan que moltes

persones grans es quedin enrere”, explica el coordinador de comunicació de la Fundació d’Amics de la Gent Gran Carles
Barbero. Es refereix al certificat
digital covid o a alguns bitllets de
transport públic que només es
poden adquirir amb el mòbil.
“Un 72% de les persones
grans no tenen telèfons intel·ligents i, per tant, no poden fer
aquestes gestions”, afegeix. Per
exemple, una tasca tan senzilla
com rebre un codi de seguretat
del banc a través de l’aplicació
mòbil és impossible per a algunes persones.
LA BRETXA DIGITAL
Actualment, per fer totes aquestes gestions que fan necessària
la utilització de noves tecnologies moltes persones grans han
de demanar ajuda. “Per descarregar-se el certificat o per gestionar un compte digital, la gent
gran recórrer als seus nets o

El 52% de la gent gran s’ha sentit discriminada durant la pandèmia. Foto: Eli Don/ACN

fills”, detalla Barbero. Això que
podria semblar quelcom positiu
en realitat els acaba restant autonomia. “S’incapacita les persones grans i se les arracona”,
afirma el membre d’Amics de la
Gent Gran. “L’última deriva és la
soledat no desitjada, que com sabem deteriora les facultats tant

“Molta gent gran
s’està quedant enrere”
diuen des d’Amics
de la Gent Gran
mentals com físiques d’aquesta
població”, sentencia.
Seguint amb aquesta línia, el
Síndic de Greuges de Cornellà,
Joan Barrera, ha assenyalat, en
declaracions a Catalunya Ràdio, que quan una persona gran
necessita que algú altre aliè a
l’entitat bancària l’ajudi a fer un

tràmit “s’està vulnerant el seu
dret a la privacitat i a l’autonomia personal”. Barrera, per tant,
considera que la qüestió va “més
enllà” de la perícia de cadascú i
recorda que els bancs donen
un servei públic i que, per tant,
cal que busquin solucions.
Dit tot això, no resulta estrany veure alguns dels resultats
de l’informe ‘L’impacte de la
covid-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans’ d’Amics de la Gent
Gran. El document indica que el
53% dels enquestats considera
que amb la pandèmia s’ha sentit discriminat. Així mateix, el
43% creu que el sentiment de soledat té a veure amb “la disminució, limitació o absència dels
contactes socials i personals”.
SOLUCIONS?
Hi ha iniciatives per apropar les
tecnologies a la gent gran i per
fer que els caixers automàtics no

desapareguin de les nostres vides. El primer tinent d’alcaldia
de Barcelona, Jaume Collboni,
afirmava recentment en un article d’opinió al Tot Barcelona
que ha proposat a les entitats
bancàries instal·lar caixers automàtics als centres cívics o als
casals d’avis de la ciutat.
Per la seva banda, el departament de Drets Socials de la Generalitat impulsa, des del projecte Xarxa Òmnia, cursos de tecnologia bàsica per a gent gran.
“A França hi ha establiments
que tenen una línia de caixers
exclusiva per a gent gran, amb
un altre ritme i que et donen
conversa”, explica Barbero tot
fent referència a una altra solució. Sens dubte, són moltes les
possibilitats que fan bona la següent pregunta: cal que la gent
gran aprengui noves tecnologies
o cal fer que la nostra societat
aprengui de la gent gran i rebaixi
la marxa del progrés tecnològic?
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La lupa

Repensar el litoral
Foto: Júlia Pérez/ACN

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Q

uan el 28 d’octubre del 1848 es va inaugurar
la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró (la primera de tota la península Ibèrica), pocs podien
imaginar les incomoditats i els contratemps que
implicava aquesta decisió. Ben al contrari, eren
temps d’alegria i d’expansió econòmica, les albors del capitalisme i les acaballes d’una Revolució Industrial que
culminava amb aquest formidable invent.
Aviat es van multiplicar les companyies que van implantar ferrocarrils a tota Espanya, rendides a la seva
enorme capacitat de transport de viatgers i mercaderies comparada amb la de les formes rudimentàries de
tracció animal utilitzades fins aleshores. Per motius tècnics, el rendiment d’aquestes locomotores disminuïa
com més vagons hi havia, limitant en conseqüència el
pendent màxim d’aquests “camins de ferro”, per la qual
cosa es buscava sempre, en el disseny del seu traçat, llocs
amb poc desnivell.
La Mediterrània i els grans rius han estat sempre els
mitjans del comerç per al transport de gran capacitat,
així que les primeres línies fèrries van seguir costes i conques fluvials, connectant grans ports i ciutats. En pocs
anys es van habilitar milers de quilòmetres de vies, moltes en paral·lel, per doblar la capacitat o la freqüència
dels viatges, així com vies mortes per a la reparació i el
manteniment dels trens.
Aquest creixement va deixar bona part del territori en situació marginal, literalment “a un marge” de la
via del tren. Una de les “qualitats” de les línies fèrries
és precisament la de separar territoris, fent difícil la seva
connexió posterior.
La invenció de l’automòbil més tard no va fer més
que consolidar aquest creixement exponencial. Les carreteres i l’asfalt van complementar la xarxa de transport
ferroviari, gairebé sempre al costat del mateix traçat, amb
l’ànim de potenciar i connectar ciutats cada cop més polaritzades al territori. Avui observem, atònits, com s’a-

munteguen estructures viàries en altura al pas entre Ciutat Meridiana i Montcada i Reixac, a l’estret espai natural entre Collserola i la Serralada de Marina.
Un territori que aspiri a tenir un futur en equilibri
ha de replantejar aquest creixement insostenible. I, tot
i semblar difícil, és possible.
Alguns recordem com es va transformar el litoral barceloní, de la mà d’Oriol Bohigas, mort recentment, i com
es van canviar platges de vies per platges de sorra. Qui
no ha dit o ha sentit alguna vegada que la Barcelona d’abans del 1992 vivia d’esquena al mar? En una de les seves múltiples entrevistes, Bohigas ressaltava la importància d’haver guanyat aquestes platges com a lloc públic de lleure i d’esbarjo. Avui ningú s’imagina Barcelona sense aquest fabulós llegat per als seus habitants.
Aquesta és una assignatura pendent del nostre litoral al Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. A l’aparició, fa més de 170 anys, del ferrocarril BarcelonaMataró se li va sumar una altra via en sentit contrari i la
carretera davant del mar. En aquest temps han aparegut diferents propostes per traslladar les vies del tren, així
com per pacificar o domesticar l’N-II al Maresme o descarregar la C-31 i desviar el pas del tren a les poblacions
del Baix Llobregat. Tanmateix, malgrat l’aparició de rotondes i la desaparició recent d’alguns peatges, la inèrcia d’aquestes infraestructures continua massa consolidada per pensar en la transformació real del litoral. Hem
normalitzat la desconnexió de les poblacions del Maresme
amb la costa, els estrets passos subterranis per accedir
a les platges, sovint inundats, i els tràgics accidents a l’hora de travessar les carreteres o les vies del tren.
Potser l’innegable canvi climàtic no ens donarà més
treves. Hem d’actuar i no tenim gaire temps, atesa la
magnitud de la transformació a emprendre. Episodis
com la tempesta Glòria o el temporal Filomena comencen a estar perillosament assumits per la població,
que no acabem de comprendre que són l’avantsala d’un

veritable repte per a la humanitat. Hem sentit sovint la
necessitat d’adaptar-nos al canvi climàtic i la resposta
ve, gairebé sempre, en forma de plaques fotovoltaiques
o de consum “responsable”, però hi ha pocs estudis seriosos sobre relocalització de ciutats i assentaments humans a conseqüència de la pujada del nivell del mar a
causa de l’escalfament global i la fosa del gel polar.
Després dels tímids suports al COP26 dels països
més contaminants, els nostres litorals han de començar a repensar-se amb urgència. Potser serem capaços
d’evitar una pujada dràstica i irreparable del nivell del
mar, però ja és del tot evident que els estralls dels continus temporals inutilitzen vies i carreteres.
Hi ha nombrosos estudis sobre el trasllat del tren i les
carreteres cap a l’interior, alguns de tan curiosos com el
de tunelar les vies sota la C-32 o passar-les sobre el mar
en un viaducte damunt de pilones. Tot i això, el creixement longitudinal de les poblacions del Maresme al llarg
de la carretera i les vies del tren permet crear noves centralitats a la part posterior dels municipis, a prop del seu
centre gravitatori, amb l’aparició de noves estacions i concentració d’activitat econòmica i urbana, compensant el
possible benefici (o gentrificació) que produirà la desaparició del tren i la carretera als barris de davant del mar.
Podem acostumar-nos a conviure durant anys amb
el tren i els cotxes passant per davant de les nostres platges, però no serà possible enfrontar-nos a la magnitud
d’aquests canvis de la naturalesa sense una relocalització
de les infraestructures de les nostres costes. Aquesta vegada no hi haurà unes Olimpíades que ens obliguin a
transformar el territori. Potser, després de tot, el canvi climàtic ens forçarà a ser sostenibles a l’hora de repensar el litoral.
Manuel Sánchez-Villanueva Beuter
és arquitecte fundador de haz arquitectura
i professor de projectes arquitectònics a la UPC

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EstelSole

Per què un infant que
ha d’estar 7 dies sense
escola per grup confinat, malgrat que doni negatiu durant
els 7 dies, no té dret ni a sortir a passejar amb mascareta? Us ho dic: perquè
no són productius per al sistema. 2 anys
després, els infants continuen amb
drets manllevats.

@mcordomi
A la cua de la farmàcia
de guàrdia, que avui
sembla que hi regalin
algo, un nen amb mascareta mig posada respon al telèfon de son pare:
“Mama, hem donat tots positiu!”. S’ha
fet una clariana a la cua que ni la gota
de Fairy quan cau a la paella greixosa
de la festa major de Villarriba.

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
(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
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@CarlotaGurt
Ma mare, que no sap
qui som nosaltres ni qui
és ella ni què és el món,
que molts dies ni parla i camina poc i
malament, s’ha trencat el fèmur. Si fos
un animal, la mataríem perquè deixés
de patir i estalviar-li una vida sense sentit. Som tan inhumans que insistim a
fer-la viure.

(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montserratí)
i Toni Delgado (Esports)
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@swarua
[Sobre el tuit d’una
noia que no es pot acomiadar del seu avi] Estem
vivint gairebé sense restriccions. No pot
ser que malalts greus estiguin pràcticament aïllats als hospitals i que la gent
no es pugui acomiadar d’un familiar
que es mor. És una vergonya que tracteu així les persones, @salutcat.
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Director Editorial: Arnau Nadeu
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Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Estratègia digital: Anna Corbatera
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Els semàfors

Museu Aigües

Rezero
El + llegit

Any nou, preus més alts

L’entitat Corre Solidaris ha
aconseguit recaptar 7.150 euros
per a l’AMPA de l’Escola Virolai
i un miler de joguines per a
infants vulnerables de la ciutat.
Ho ha fet gràcies a la Cursa de
Reis, que va tenir lloc el dia 9 de
gener pels carrers de la ciutat.

per Manuel Reyes (PP)
Foto: Pexels

Corre Solidaris

La clau

pàgina 10

El Museu de les Aigües va tancar
el 2021 amb 47.000 visites
virtuals. L’equipament, que ha
estat tancat per evitar riscos
a causa de la pandèmia,
ha apostat per fer una transició
cap a un model museístic que
fa valdre els continguts digitals.
pàgina 16

L’entitat Rezero ha entregat el
distintiu de ‘Comerç Verd’ a una
cinquantena de botigues de la
ciutat. Es tracta d’una campanya
que ha posat en marxa, en
col·laboració amb el consistori,
per destacar els valors de la
sostenibilitat en el comerç.
pàgina 18
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L’edifici Pisa, finalista al Premi Mies
van der Rohe d’arquitectura

2

Comencen les classes al nou edifici
de l’Escola de Música a Can Bagaria

3

Premien una estudiant per una
investigació sobre el melanoma

4

Publiquen un llibre i un documental
sobre el periodista Manuel Campo Vidal

5

Cornellà Actitud posa el focus
en ajudar la gent gran

H

em deixat enrere les festes
nadalenques i ha començat un any nou que té
molts reptes al davant. Però comencem el gener no només havent
de pagar les despeses i les factures
que van quedar pendents de l’any
passat, sinó afrontant també les dificultats que tenen moltíssimes
famílies per poder assumir la terrible pujada de preus. I és que l’IPC
no para de pujar i pujar.
Els nostres veïns han de pagar
una factura de la llum cada vegada més cara i han vist com el govern d’Espanya incomplia la seva
promesa que el rebut no seria
més car que anys anteriors. De fet,
el rebut de la llum s’ha duplicat en
menys d’un any, i això ho pateixen
especialment les famílies més vulnerables i amb menys recursos.
D’altra banda, tant la benzina
com el gasoil cada dia són més cars.
I s’apugen els carburants al mateix

temps que els propietaris dels vehicles han de pagar un nou impost (CO2), malgrat que molts ja
no poden fer servir el seu cotxe
a l’àrea metropolitana de Barcelona perquè no compleix els requisits per circular per la Zona de
Baixes Emissions. És a dir, vostè ha de pagar per tenir un cotxe i després el multaran si el fa
servir. La gent no té diners per
canviar-se el cotxe i comprar-se’n
un de nou. Per tant, aquesta
mesura novament ataca les persones menys afavorides.
També s’apugen els impostos metropolitans i es consoliden
els augments d’impostos municipals. La senyora Colau i els

seus socis del PSC han apujat el
tribut metropolità més d’un 3%,
així com la taxa de tractament de
residus per sobre del 5%. Per
cert, un tribut metropolità molt
qüestionat i injust que només
paguem els que vivim a la metròpoli; ningú més a la resta de
Catalunya o d’Espanya.
Necessitem un canvi de
prioritats i de polítiques. Per
això, som cada vegada més els
que hem demanat als Reis d’Orient que arribi al més aviat possible el canvi que cal perquè torni a imperar el seny i es treballi per la recuperació econòmica, la creació d’ocupació i la rebaixa d’impostos.

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

#CauenRestriccions

@agenciaacn: El Govern estudia què fer
amb el passaport covid i aixeca a partir de
divendres la resta de restriccions, excepte
el tancament de l’oci nocturn.

#L’EsglésiaEnsRoba

@carlestorras: I pel tema aquest de l’Església que ha anat afanant béns immobles, dimitirà algú o ja ho deixem per a l’altra vida, això?

#ConflicteAUcraïna

@sanchezcastejon: Siguiendo muy de
cerca la situación en Ucrania y en permanente contacto con representantes de la UE
y la OTAN, así como con líderes europeos.
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Mirada pròpia

n l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’
que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàctica pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal trepitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.
“(…) No es tracta pas d’alentir
ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no només eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar menys; explicar on volem anar, no només d’on volem sortir…”.
“Són històries d’èxit que no cal
inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem algunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:
> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet
que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del model d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abocats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, continuen mantenint com a absolutament residuals les demandes de doble escolarització.
> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)
que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

per Oriol Lladó
‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en experiències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.
> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes
de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns barris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a aprendre, d’aquelles lluites passades, i presents.
> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes
o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cultural la carta de presentació i ens han regalat grans obres en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé expliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.
> Els casos de tants i tants joves que en aquests barris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

Les millors

perles

punyalar algú perquè t’ha semblat que es colava a la cua
del CAP: és la reacció violenta d’un jubilat de 67 anys que
en va ferir greument un altre, de 69, després de discutir-se al
CAP de Cunit (Baix Penedès), segons ha publicat ElCaso.cat.

A

a plataforma Escuela de Todos ha penjat cartells
reivindicatius “per a què s’acumpleixi” (sic) el 25% de
castellà a les aules catalanes. Potser als autors dels cartells
els convindria justament el contrari.

L

agar entre 200 i 1.000 euros per aconseguir un certificat
covid fals. A algú normal li sortiria més a compte vacunarse o fer-se una PCR, però als 1.600 investigats per pagar per
això, no. Molts d’ells són famosos i coneguts delinqüents.

P

na noia acaba a urgències després de menjar-se 32
peces de sushi, sense perdonar els entrants, en un bufet
lliure. Ella mateixa ho va explicar amb un vídeo de TikTok,
on apareixia al llit de l’hospital. Un ensurt amb bon gust.

U

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèrcia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.
“És aquest un recull interessadament en positiu, però
no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que viuen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la solució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que tenim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen
part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De vegades m’agrada fer aquests exercicis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorprenent nitidesa el temps present.
Tot plegat ve a tomb del projecte
(Re)voltes d’Òmnium, una iniciativa que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: diversa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desborda tot intent de simplificació. Aquestes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cíviques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té forma de poble, i també, naturalment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en primera persona de les persones i les entitats protagonistes de les lluites i els processos de transformació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.
(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la
que no es dona mai per acabada, la que busca una altra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.
Foto: AMB

“E

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

Twitter (@AtletiFemenino)
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La guerra de la comunicació climàtica
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg

@psicotam: ¿Por qué, si la gestación subrogada es altruista, solo veo a mujeres pobres
ofreciendo sus vientres? ¿Las ricas no son altruistas? ¿El altruismo es cuestión de clase?

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quantitat de projectes amb responsabilitat social i ambiental que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’energia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació públics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les tertúlies intencionadament.
Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sense conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac climàtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no podem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.
No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal
repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difícil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura parlem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.
No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que
l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el terreny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansietat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i darrerament anem massa servides de calamitats per permetre’ns el luxe de no actuar.

@paulacarreras: Els vermuts que després
són dinars que després són cafès que després són gintònics que després són sopars són els millors vermuts.

“

Transformar la por,
el desassossec
o l’ecoansietat
en accions positives
i transformadores
ha de ser una prioritat

“

S

i llegiu el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, haureu de fer un autèntic exercici d’autocontrol emocional per evitar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del
que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme ambiental, i qui més ho pateix és el jovent.
Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves
són la generació amb més coneixement científic i consciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història humana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa intranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?
Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una reacció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a espectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si individualment ens sentim sobrepassades pel context climàtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.
Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.
Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’aplicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordarnos permanentment que no podem fer res per aturar l’escalfament del planeta. I en aquesta guerra comunicativa no declarada, la no acció climàtica es tradueix en beneficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.
De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

Flaixos

@eballester: Xavi quiere más intensidad
y deja fuera al autor de “seguramente el
amor sea una variante del chantaje” [Dembélé], la frase más intensa del siglo XXI.

Una gran part de la població ja pot
rebre la dosi de record de la covid
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Algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, veuen disminuïda la protecció, sobretot davant de noves variants com l'òmicron. Foto: Generalitat

ves variants com l’òmicron, que és
la majoritària actualment a Catalunya. La dosi de record augmenta la
immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar a l'hospital a causa de la covid.
La dosi de record, doncs, ajuda a maximitzar la protecció, a perllongar la seva durada i, en definitiva, a continuar protegint la sa-

La dosi de record
augmenta la

immunitat i l’allarga
lut pública de les nostres comunitats i, en particular, la de les
persones amb més risc d'infecció
i de malaltia greu.

CINC MESOS DESPRÉS
Per rebre la dosi de record cal que
hagin passat cinc mesos des que es
va rebre la segona dosi, en el cas
d’haver rebut els vaccins de Pfizer
o Moderna.
Si s’han rebut les dues dosis d’AstraZeneca o la dosi única de Jans-

sen, han d’haver passat tres mesos
per poder rebre ara la dosi de record.
En tots dos casos, si superats els
períodes de tres i cinc mesos es contrau la infecció per covid, s'haurà
d'esperar quatre setmanes des de
la recuperació de la malaltia per
sol·licitar la dosi de record.
Per accedir a la vacunació, cal
demanar cita prèvia a través del portal vacunacovidsalut.cat, des d’on es
pot triar punt de vacunació i dia i
hora. Els destinataris de la dosi de record aniran rebent un SMS convidant-los a la vacunació i dirigint-los
a aquest enllaç.
La dosi addicional que s’està administrant és de Moderna o de Pfizer,
indiferentment de la vacuna que
s’hagi rebut a la primera i a la segona dosi. De fet, s’ha comprovat que
totes dues vacunes, tant la Moderna
com la Pfizer, tenen una eficàcia
molt elevada, independentment de
la vacuna que s’hagi rebut en l’aplicació de la pauta completa (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o Janssen).
El Departament de Salut manté la crida a tota la població perquè
es vacuni, tant les persones que poden rebre ara la dosi addicional
com totes aquelles que encara no
estan vacunades.

La vacunació redueix la
probabilitat d’ingrés hospitalari

Foto: Generalitat

4El Departament de Salut ha
ampliat a una bona part de la població la vacunació de la dosi de record de la covid. En concret, ja la
poden demanar totes les persones
de 30 anys o més que van ser vacunades amb Pfizer o Moderna en
la pauta completa, sempre que hagin passat 5 mesos des que la
van rebre. També se la poden posar tots els joves d’entre 18 i 29
anys que van rebre la pauta completa d’aquestes mateixes vacunes
8 mesos enrere.
S’afegeixen, d’aquesta manera,
als grups d’edat de 40 anys o més i
als vacunats de totes les edats amb
AstraZeneca i Janssen. De fet,
aquests continuen sent els grups
prioritaris per a la recepció de la dosi
de record, a més de les persones immunodeprimides, el personal sanitari i sociosanitari i les persones residents, que fins ara ja han pogut rebre també aquesta dosi.
La dosi de record és altament recomanable, perquè tot i que les vacunes contra la covid proporcionen
una resposta immunitària molt
efectiva, algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació
completa, veuen disminuïda aquesta protecció, sobretot davant de no-

4Cal recordar que les persones no
vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitat 2,5 vegades
més gran de ser hospitalitzades
per covid i 4,9 vegades més d’entrar a l’UCI. En el cas dels majors de
50 anys, tenen una probabilitat 3,7
vegades més gran de ser hospitalitzades per covid i 8,1 vegades
més d’entrar a l’UCI. I en la franja
de més de 70 anys, tenen una probabilitat 6,1 vegades més gran de
ser hospitalitzades i 15,2 vegades més d’entrar a l’UCI que les

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

persones d’aquesta edat que tenen dosi de record.
La vacunació contra la covid té
com a objectiu protegir tota la població del virus per evitar casos de
malaltia greu, covid persistent, ingressos hospitalaris i a les UCI i morts.
Està previst que s’ampliïn progressivament els grups per rebre la
dosi de record quan hagi passat el
temps necessari des de la darrera dosi
de la vacuna. Aquests grups se seleccionen coordinadament en l’àmbit de
l’estratègia estatal de vacunació.
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Des de finals del desembre Cornellà torna a tenir els seus quatre punts d’atenció pediàtrica
habituals: el CAP Cornellà, el CAP Can Moritz, el CAP Sant Ildefons i el CAP Martí Julià.
A causa de la pandèmia, el servei es va reagrupar en aquests dos últims centres.

Un de cada cinc veïns guanya
menys de 6.000 euros a l’any
» Cornellà és la ciutat de la comarca amb menys renda per càpita
» Alerten que hi ha gent que no pot cobrir les necessitats bàsiques
Francisco J. Rodríguez
CORNELLÀ
Cornellà és la ciutat del Baix
Llobregat amb la renda disponible per contribuent més baixa.
Segons un informe que publica
l’Observatori del Consell Comarcal amb dades de l’Agència
Tributària, la renda mitjana per
cada persona que fa la declaració a la ciutat és de 20.053 euros,
per sota de la mitjana del Baix
–que és de 23.518 euros– i de
Catalunya –de 23.513 euros–.
Una xifra que contrasta amb la
de municipis propers com Esplugues –25.514 euros– o Sant
Just –amb 41.598 euros, de nou
la més alta de la comarca–.
No obstant això, Alba Lanau, investigadora del Centre
d’Estudis Demogràfics, treu rellevància a aquesta dada i proposa veure les xifres en perspectiva. En una conversa amb Línia Cornellà, Lanau indica que
li preocupa més “l’elevada concentració” de rendes de menys
de 6.000 euros, que a Cornellà
representen el 22,2% del total, la
xifra més alta de tota la comarca. “Hi ha fragments de població
amb rendes molt baixes que segurament tindran dificultats per
cobrir les necessitats bàsiques”,
alerta la investigadora.
Per altra banda, i més enllà
de titular, Lanau recorda que
aquestes dades, tot i permetre
obtenir un nivell de detall molt
precís per analitzar la realitat local, no tenen en compte els ingressos que no es declaren, és a
dir, l’economia submergida.

Cornellà és la ciutat més poblada de la comarca. Foto: Línia Cornellà

Qui també avisa sobre aquesta problemàtica és Pura Velarde,
presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i responsable
de la Botiga Solidària, el banc d’aliments local. En aquest sentit, la
líder veïnal explica que des de l’inici de la pandèmia han passat
d’atendre 45 a 65 famílies al dia,
que van a la botiga a buscar productes de primera necessitat i aliments. “Solen ser parelles joves
amb infants i feines inestables o
fora de l’òrbita legal”, assegura.
LA POBRESA INFANTIL
Seguint amb aquesta línia, Lanau
recorda que a Catalunya hi ha un
autèntic problema de pobresa infantil. La Taula del Tercer Sector
ja va avisar l’any passat que un de
cada tres infants catalans viu
en risc de pobresa. Tenint en
compte que un de cada cinc cornellanencs declaren cobrar menys de 6.000 euros l’any, la situació a moltes llars de la ciutat
és delicada. Tanmateix, Velarde
indica que cada cas té les seves
particularitats i que no es pot generalitzar. I és que s’han trobat
amb casos de persones derivades

per Serveis Socials a la Botiga Solidària procedents de zones de la
ciutat més benestants.
Des de l’Ajuntament han expressat a Línia Cornellà que ells
no poden intervenir en la planificació, i que és la Generalitat qui
ha de dedicar esforços per pal·liar
el problema. A més, recorden que
la situació a la ciutat no és pas diferent de la resta de Catalunya,
on el risc de pobresa ha crescut
set punts els últims quatre anys.
Amb tot, tant Velarde com
Lanau coincideixen en el fet que
la pandèmia ha agreujat les desigualtats. Així ho indica l’últim
baròmetre del Tercer Sector Social, que assenyala que més de la
meitat de les entitats socials
metropolitanes han hagut d’ampliar el seu radi d’actuació per fer
front als efectes de la crisi.
El baròmetre també indica els
diners que dediquen les administracions a les ONG. Pel que fa
a Cornellà, l’Ajuntament és el
quart de la metròpoli que més diners destina a entitats socials,
amb 2,6 milions, per darrere de
Barcelona -25 milions-, l’Hospitalet -5- i el Prat -3,4-.

La Cursa de Reis recull 7.000
euros i un miler de joguines

SOLIDARITAT4Cornellà ha tornat a demostrar que és una ciutat solidària, en aquesta ocasió a
través de la Cursa de Reis, una
carrera que el 9 de gener va
omplir els carrers del municipi
de veïns i veïnes amb ganes de
tancar les festes de Nadal amb
un somriure a la boca i col·laborar amb els més vulnerables.
La cursa, organitzada per
Corre Solidaris, va recaptar 7.150
euros de les inscripcions dels
participants i dels col·laboradors amb l’esdeveniment. Són
uns diners que aniran a parar a

l’AMPA de l’Escola Virolai, que
atén alumnes amb necessitats
especials fins als 21 anys.
A més, la carrera va servir per
recollir un miler de joguines,
que es van donar a la Creu Roja
local, que en el marc de la seva
campanya de recollida anual ha
fet arribar regals a 305 infants de
183 famílies de la ciutat.
Pel que fa als resultats purament esportius, el guanyador
de la carrera va ser Jean-Baptiste
Michou, que va completar els
cinc quilòmetres de la cursa en
15 minuts i 45 segons.

Denuncien abocaments
il·legals al polígon industrial

Estat de l’espai abans que fos netejat. Foto: Twitter(@comunistes_ms)

CIVISME4A mitjans de mes la
formació Comunistes de Catalunya difonia un vídeo a les
xarxes socials en el qual es mostrava un abocament il·legal d’escombraries al carrer Silici, al polígon industrial, a tocar de la
Ronda. No és la primera vegada que aquest racó de la ciutat
presentava una situació similar.
La zona concreta de l’abocament és una finca coberta de
males herbes a l’encreuament
del carrer Silici amb la Carretera del Mig, una zona poc tran-

sitada pels veïns, més enllà d’algun caminant, atesa la seva
condició de zona industrial. Les
escombraries afectaven no només la finca, sinó també la vorera, cosa que feia gairebé impossible passar-hi.
Per tot plegat, l’Ajuntament
ha portat a terme recentment
una neteja d’aquest espai i ha
acabat de tancar perimetralment la finca. Segons informen
fonts municipals a Línia Cornellà, està previst que aviat es
faci la neteja interior del solar.
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i la política fos futbol, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes
de les grans estrelles catalanes sobre la gespa. Les que acaparen l’atenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones desconegudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren joves i participaven en el món local.
Com eren les superestrelles
polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva trajectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?
“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va convertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Ningú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar titàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la joventut en política també té avantatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.
Actualment, García està a càrrec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El primer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilitza. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món local, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.
“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és gairebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu germà va ser afusellat... A casa sempre hi ha hagut tradició d’esquerres i independentista”, relata.
Castellana és de les Corts, i allà
va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb

El reportatge del mes
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Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

La política que ve:
així és la pedrera local
Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial.
Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.
gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt paternalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la política no té edats, ja que “s’hi pot estar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una professió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republicà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va començar quan en tenia 16. “Al barri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliarse a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són majoritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergència abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les joventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Districte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. També és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consultoria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Estar-hi anys. “Si algú fa bé la seva feina, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.
“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és regidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el
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Referents

n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans referents de cada formació, figures de talla internacional i familiars propers.
Ot García (PSC), per exemple, assenyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.
Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figures que la inspiren. “En el seu dia també ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.
Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

és un referent per una qüestió d’edat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.
Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus referents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.
“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalunya. En el seu cas, però, la seva implicació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.
“Inés Arrimadas és la bomba, perquè és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu María Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més important de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.
Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Esperanza Aguirre són referents liberals. “També ho és Xavier García Albiol, per com ha gestionat la seva ciutat”, conclou el jove de Castelldefels.

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents
en els quals s’emmirallen els polítics joves

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a militar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la realitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va decidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la formació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el moviment a la ciutat”, afegeix.
A diferència d’altres polítics joves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.
LA POLÍTICA A LES VENES
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i independentistes. A Aleix Abadia la política li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al CosmoCaixa, on va organitzar una lluita per la millora dels drets laborals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conquerir drets”, apunta. Alhora, militava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i considera que la seva presència a l’Ajuntament és circumstancial.
“La política institucional deriva
del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, denuncia. Amb tot, reconeix que el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sensibilitat envers les problemàtiques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.
“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciutadans cansada del procés independentista. No era la primera vegada que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar”

“A la política cal
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi
gran i amb amplis
coneixements, però
mai fer-ne una professió”

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliarse a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tothom deia que Espanya ens robava”, recorda. “Ciutadans va suposar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava coses innovadores, com la maternitat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta.
Va anar a les llistes locals d’aquest partit el 2015, i des d’aleshores és regidora de Santa Coloma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multiplicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o entrar-hi gran i amb amplis coneixements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.
QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Castelldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aquesta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, liberal pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de respecte per la vida”, detalla.
Ferran creu que la joventut no
és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la militància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treballo en el departament de Recursos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la política”, reflexiona.
Tots ells formen part de la pedrera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comença a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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L’edifici Pisa, finalista al Mies
van der Rohe d’arquitectura
GUARDÓ4La Comissió Europea i la Fundació Mies van der
Rohe han anunciat les 40 obres
finalistes del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió
Europea–Premi Mies van der
Rohe 2022. Entre les seleccionades n’hi ha cinc de catalanes,
i una d’elles és a Cornellà. Es
tracta de l’edifici Pisa, ubicat a
l’avinguda de la República Argentina del barri de Gavarra i
que consta de 85 habitatges de
protecció oficial. La promoció va
ser impulsada per l’IMPSOL
als terrenys de l’antic cinema
Pisa i és obra de l’estudi Peris +
Toral Arquitectes.
L’edifici destaca per la innovació, atès que està dissenyat per
reduir la petjada ecològica i les
emissions de CO2 a l’atmosfera.
De fet, en la seva construcció es
van incorporar materials reciclables i reciclats, com ara una
estructura de fusta que compta
amb tots els requisits tècnics de
seguretat, estabilitat i resistència
al foc i als terratrèmols.
Els pisos, per altra banda,
han estat construïts amb perspectiva de gènere, ja que trenquen amb la distribució tradicional d’espais. Sense anar més
lluny, els habitatges no compten
amb passadissos i ofereixen ha-

L'edifici Pisa és un referent en sostenibilitat. Foto: Línia Cornellà

bitacions més diàfanes i de dimensions similars.

NO ÉS EL SEU PRIMER PREMI
Per tot plegat, no ha estat la primera vegada que aquest edifici
ha rebut un reconeixement: l’any passat ja va guanyar el premi
FAD d’opinió.
A més de l’edifici Pisa, a Catalunya hi ha quatre construccions més que opten al premi
europeu: la Fabra & Coats, ‘La
Borda’, el centre esportiu i l’ordenació interior de l’illa del
Turó de la Peira i la recuperació

de la Torre de Merola, totes
elles a Barcelona.
Aquestes obres han estat escollides entre més de 532 construccions participants. Les cinc
finalistes s’anunciaran el 16 de
febrer i els guanyadors a mitjans
de l’abril en un acte a Brussel·les.
L’entrega dels guardons serà a
principis de maig al Pavelló Mies
van der Rohe de Barcelona.
Entre els competidors també
hi ha el projecte ‘Second Home
Offices in Holland Park’, ubicat
a Londres i realitzat per l’estudi
Selgacano de Madrid.

Dues escoles promouen el
respecte per l’agricultura local

SOSTENIBILITAT4Les escoles
Anselm Clavé i Mediterrània
han començat un projecte educatiu que vincula l’educació alimentària i ambiental. Ho fan en
col·laboració amb Slow Food
Garraf-Penedès, i està pensat
perquè els alumnes aprenguin
els valors de la proximitat, la
sostenibilitat i el reaprofitament
alimentari.
El projecte, titulat ‘Escola
amb Projecte Psicoeducatiu
Km0/Slow Food Education Network’, està adreçat a infants des
de P3 fins a sisè de Primària. En
una primera fase, els alumnes reben la visita de tres pagesos: la
Laila de Cal Pastera, la Irene
Hernández i l’Albert Bou, tots
tres del Parc Agrari.
Els infants reben llavors de
col paperina, una varietat que es

plantava antigament en aquesta zona i que actualment forma
part del Baluart de l’Arca del
Gust d’Slow Food.
Per últim, els alumnes reparteixen una part d’aquestes llavors entre els avis que tenen
cura dels horts urbans municipals, mentre que la resta les
planten als jardins escolars.
EL REBOST DE LA COMARCA
Les cols cultivades, un cop collides, seran cuinades per cuiners
de renom com Valentí Mongay,
Ada Parellada, Albert Mendiola,
Sergi de Meià o Eda Davó, entre
molts altres.
Amb tot, la voluntat d’aquesta iniciativa és que els infants aprenguin a valorar els
productes locals i tradicionals i
els seus productors.

Els infants reparteixen llavors als horts municipals. Foto: Ajuntament
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Descobrir les sexualitats i les
afectivitats amb la Sextruck
EDUCACIÓ4El Punt a l’Institut,
un servei de l’Ajuntament que
ofereix informació a joves al seu
mateix centre escolar durant el
pati, s’ha transformat aquest
mes en una acció més específica.
Es tracta de la Sextruck, una caravana on qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i
descobrir tot allò relacionat amb
les sexualitats, les afectivitats i els
feminismes, informen des del
consistori en un comunicat.
La caravana Sextruck estarà
disponible durant el matí a diferents centres perquè els estudiants puguin passar a veure-la
i beneficiar-se dels materials i recursos que ofereix.
I quins són aquests recursos? Doncs hi ha un racó amb
materials anatòmics dels òrgans reproductius i de plaer
per descobrir el cos, espais al
voltant de l’anticoncepció i la
menstruació, un racó dedicat a
l’embaràs i el naixement, informació sobre les infeccions de
transmissió sexual (ITS), una biblioteca amb una tria acurada
de títols relacionats amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes i un espai de projecció audiovisual.
El 26 de gener va estar ubicada al pati comú dels instituts

L’experiència s’ha portat a terme a més instituts catalans. Foto: Arxiu

Joan Miró i Miquel Martí i Pol,
mentre que dijous 27 es col·locarà al pati de l’institut Neus Català. A la tarda, de cinc a vuit, hi
serà a l’Oficina Jove, al carrer
Mossèn Andreu, número 17.
Per últim, el divendres 28 de
gener la Sextruck estarà aparcada al pati de l’institut Maria
Aurèlia Capmany.

LA MASCULINITAT NUA
Per altra banda, el dia 16 de gener el Museu Palau Mercader va
estrenar l’exposició L’home nu.
Tot despullant els arquetips de

la masculinitat, una mostra formada per les col·leccions de la
Xarxa de Museus Locals de la Diputació que fa un recorregut
per la història del nu masculí.
L’exposició es caracteritza
per venir acompanyada d’un
bon nombre d’activitats complementàries, que abordaran
aquesta temàtica des de diferents
primes i disciplines.
La voluntat de la mostra és
combatre la noció tradicional
de masculinitat, de la virilitat i el
poder. Es podrà visitar fins al
pròxim 27 de març.

El Museu de les
La ciutat recorda
Aigües rep 47.000 els veïns morts
visites virtuals
per la covid
MUSEUS4El Museu de les Aigües es va haver d’adaptar a la
nova situació provocada per la
pandèmia i les limitacions d’aforament. És per això que aquest
espai s’ha reinventat a través de
les exposicions i activitats virtuals, que durant el 2021 van rebre
més de 47.000 visites. A més, els
seus continguts virtuals han acumulat més de 600.000 visualitzacions. El museu fa balanç a través d’un comunicat en el qual argumenta per què ha estat tancat
al públic durant l’any passat.
“És una mesura preventiva
per minimitzar riscos a les seves
instal·lacions de subministrament, que impulsen el 25% de
l’aigua que reben els més de
tres milions d’habitants de l’àrea
metropolitana”, expressen en
un comunicat.
Amb tot, l’adaptació a la nova
situació de restriccions sanitàries
ha estat impulsada en un temps
rècord, atès que el museu no oferia cap activitat en línia el 2019,
l’any anterior de l’expansió del
coronavirus.
Els materials que es poden
gaudir a través del web del museu comprenen exposicions, visites virtuals i continguts dedicats a difondre i sensibilitzar
sobre el bon ús de l’aigua.

Foto: Twitter (@OtGarciaRuiz)

MEMÒRIA4L’Auditori va ser escenari el passat 21 de gener d’un
acte en record de les personalitats
cornellanenques que han mort
durant la pandèmia. Sota el títol
de ‘Memòria d’un llegat’, la ciutat ha pogut fer un homenatge a
les persones que han deixat una
empremta important en la vida
comunitària de la ciutat.
L’acte va servir per recordar
la memòria de persones com
Matías Estarás, Antoni Pros,
Florenci Vila, Joan Gallofré,
Juan Valverde o Paulí Collado,
entre altres. Veïns i veïnes que
jan aportat coses a la comunitat,
com es va referir l’alcalde, Antonio Balmón, durant la presentació de l’acte. Hi van assistir membres del govern municipal i representants de la societat
civil i les entitats de la ciutat, a
més de veïns a títol particular.
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Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir a finals d’any un jove que presumptament extorsionava
comerciants de la ciutat, als quals amenaçava amb “problemes” si no li pagaven 20 euros en
concepte de ‘protecció’. No consta, però, que ningú pagués ni que l’arrestat fes servir la força.

Nova etapa al Mercat de Sant
Ildefons amb menys parades
Francisco J. Rodríguez
SANT ILDEFONS
El Mercat de Sant Ildefons arrenca nova etapa un pél més
buit. Això sí, cap dels nous concessionaris del mercat ve de
fora. És a dir, que tots aquells
que han guanyat una parada en
el procés de renovació de les
concessions són paradistes que
ja hi tenien botiga. Així ho mostren les dades provisionals del
procés de les noves concessions.
En el tràmit de renovació de
les parades s’han presentat ofertes per a 221 números –els tècnics
no compten parades, sinó números– dels 301 que té tot el mercat –en total, l’equipament té
104 parades interiors i 18 d’exteriors–. Tenint en compte l’ocupació prèvia, que era de 274 números –és a dir, del 90%–, les
ofertes presentades ara cobreixen
el 80% del que ja hi havia. Ara bé,
això també vol dir que el mercat
quedarà ocupat al 73%, per sota

La polèmica per les noves concessions ha portat cua. Foto: Línia Cornellà

del 90% previ al procés de renovació de les concessions.
Pel que fa als botiguers que
han quedat fora, des del consistori al·leguen que es tracta de jubilacions o que un altre comerciant que tenia una altra parada
ha fet una millor oferta econòmica pel seu espai.
Tanmateix, des de l’associació de paradistes asseguren que
els botiguers que s’han jubilat ha
estat perquè els hi sortia més a
compte retirar-se que no pas renovar amb les condicions que va
imposar l’Ajuntament.

Per altra banda, hi ha el cas
de la bacallaneria de les germanes Gil i Brumós, una parada que
va obrir fa 50 anys i que ara està
amenaçada perquè un altre negoci de l’equipament, Mati Pesca Salada, ha fet una oferta millor per la seva parada. Les dependentes del negoci lamenten
a Línia Cornellà que no s’hauria
respectat un “pacte de no agressió” entre els botiguers i demanen que l’oferta que van fer per
la seva parada de sempre serveixi
ara per ocupar-ne una de les
moltes que han quedat buides.

Atorguen el distintiu de
‘Comerç Verd’a 53 botigues

SOSTENIBILITAT4L’entitat Rezero ha atorgat el distintiu de
‘Comerç Verd’ a 53 botigues de
la ciutat. Aquesta campanya, a
la qual s’ha sumat l’Ajuntament,
vol fomentar el consum responsable i local.
De fet, les botigues distingides són forns de pa i botigues
d’alimentació o roba, entre altres. Alguns d’aquests comerços,
a més, estan ubicats als mercats
municipals. En aquest sentit, el
consistori recorda que és en
aquests espais on es pot portar
a terme un consum sense residus

i de proximitat. Per trobar els comerços distingits només cal mirar el mapa del projecte, en el
qual s’assenyalen les adreces de
les botigues.
Es tracta d’establiments que
compleixen una sèrie de criteris
relacionats amb el tipus de producte que fan, la seva promoció
del consum de quilòmetre zero
i la reducció dels residus. Uns altres criteris que també es tenen
en compte són l’oferta de productes de proximitat, de comerç
just o ecològics, així com la reducció dels envasos de plàstic.

La campanya promou un comerç sostenible i local. Foto: Ajuntament
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Futbol | La UE Cornellà rep el Linares Deportivo

El conjunt de Raúl Casal rebrà el pròxim diumenge 30 de gener el Linares
Deportivo, en partit corresponent a la 21a jornada del grup 2 de la
Primera Divisió RFEF. La UE Cornellà s’enfrontarà a un rival directe.

Raimon Carrasco, l'error ja és passat
» Per al base barceloní és “especial” haver tornat al CB Cornellà, el seu primer club, on va jugar al mini A
» “Mateo Rubio té les idees clares i és el perfil de tècnic ideal per a un grup tan jove com aquest”, diu
Toni Delgado
CORNELLÀ

"A la pista lluites per controlar les
teves emocions. El bàsquet és un
joc de decisions i d'errors. Com
més convisquis amb l'error, molt
millor per l'equip i per tu", reflexiona Raimon Carrasco (Barcelona, 1999), base del CB Cornellà.
"Alfred Julbe sempre feia servir la
paraula reset, reiniciar, i intento
tenir sempre molt present el seu
consell, encara que a vegades no
sigui gens senzill", completa.
A Carrasco li sol costar digerir o desconnectar després
d'un partit, sobretot si s'ha jugat
a la tarda. Pensa i rememora
moltes jugades i centenars d'aspectes, especialment si han perdut. "Són detalls bons i dolents,
i aquest repàs fa que em costi
molt dormir", reconeix.
Probablement, ha somiat
molt amb les primeres expe-

riències a l'esport de la seva
vida, a l'Escola de Bàsquet Nacho Solozabal, a l'IPSI i al mini A
del CB Cornellà, el seu primer
club. El grup era "increïble i
molt competitiu" i l'entrenador,
Jonathan Vicente, sabia gestionar molt bé l'equip i era "un líder que ens transmetia molta
confiança". Ara també està encantat amb Mateo Rubio, a qui
va conèixer al Barça B: "Té les
idees clares i marca molt com vol
les coses. És el perfil de tècnic
ideal per a un grup tan jove com
el nostre, que podria caure una
mica en el descontrol. Sabem
que podem confiar i comptar
amb ell per al que sigui".

LES PERSONES
Des del primer moment es nota
que Carrasco és molt madur.
Sempre li han dit que sembla
més gran. "Suposo que això t'ho
dona el bàsquet, que t'exigeix sacrificis als quals la gent de la teva
edat no està acostumat", exposa.

Raimon Carrasco, base del CB Cornellà. Foto: Isaac Mayo

Pels partits i entrenaments ha passat menys temps amb les amistats
que no són de l'esport, i les competicions l'han fet conèixer i estimar gent d'arreu d'Europa. "Més
enllà del que guanyis o perdis, el

que més t'omple són les persones", defensa Carrasco.
Fins a l'última jornada, disputada el cap de setmana del 22
al 23 de gener, el CB Cornellà i el
Baloncesto CP La Roda eren els

únics equips del grup Est de Lliga Plata que no havien hagut d'ajornar cap partit per covid. Es va
suspendre la cita que els enfrontava i el conjunt de Mateo Rubio
no jugarà fins al pròxim 5 de febrer, quan visitarà el Club Bàsquet
Sant Antoni. "És un equip notable que gira entorn de Jordi Griau
o Tautvydas Slezas, i amb bons jugadors com Lucas Antúnez o Pau
Carreño. Té equilibri entre veterania i joventut", els descriu el barceloní. Somriu quan parla de
Carlos Litus Flores, l'entrenador
rival. "Vam coincidir en el Barça
i tenim una molt bona relació. És
un tècnic jove i experimentat que
en sap molt", descriu.
"Haver tornat al CB Cornellà
és especial. Recordo els entrenaments amb el mini a Can Carbonell i alguns al Parc Esportiu
Llobregat, on ens exercitem ara.
He crescut molt i continuo fentho", reconeix Carrasco, que té
com a lema "si no ho intentes,
mai deixarà de ser impossible".
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| The Artful Escape
Un joc musical que ens convida a presenciar el viatge psicodèlic d’un
artista a la recerca del seu món interior. Per a PS4, PS5 i Switch.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: CaixaForum

“La seva obra ha revolucionat i transformat la
teoria feminista amb els seus estudis sobre el
gènere, el seu activisme pels drets de gais i lesbianes i el seu suport al moviment queer”. Amb
aquestes paraules explicava el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, el motiu pel qual l’executiu ha decidit atorgar el 33è Premi Internacional Catalunya a la filòsofa i activista estatunidenca Judith Butler (Cleveland, 1956). “Butler
desprèn un compromís cívic i polític amb el
qual articula el seu projecte teòric de combatre
totes les formes de violència: la normativa, la
simbòlica, la física, la sexual o la política”, afegia
Aragonès en l’acte que es va fer el passat dia 24
per anunciar aquest guardó. En la mateixa línia,
la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va lloar la figura de Butler i va dir que “premiar-la també és dir ‘no’ a la guerra”.

Homo ludens
El CaixaForum de Barcelona acull des del passat 1 de desembre i fins al 18 d’abril l’exposició ‘Homo ludens. Videojocs per entendre el present’, que ofereix “una nova perspectiva del concepte de gamer”, tal com diuen els organitzadors. La mostra està formada per més de quaranta peces, entre videojocs i obres d’art, i presenta un entorn interactiu que converteix la mateixa exposició en una experiència de joc col·lectiva. Està dividida en sis sales, cadascuna de les quals dedicada a un àmbit en què l’ésser humà,
conscientment o no, es pot relacionar amb el videojoc.

Llibres

?

J U D I T H

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

B U T L E R

Ser un referent del feminisme contemporani

És una important filòsofa i activista no binària

Rebre el Premi Internacional Catalunya

QUÈ HA FET

La Generalitat li ha atorgat pel seu compromís cívic i polític

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Reconeixement merescut

Els usuaris lloen la decisió del Govern i l’obra de Butler

Música

Pelis i sèries

Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís

Salvació Total Imminent...
Tim Crouch

Vidas
Maruja Limón

El amor en su lugar
Rodrigo Cortés

“Una vegada hi havia un home que menyspreava la seva filla.” Amb començament de rondalla apareix l’heroïna d’aquesta història, anomenada Junil. Encola papirs a la llibreria del pare i aprèn a llegir a l’ombra del seu menyspreu. Però mort
el pare, morta la ràbia —i és la filla qui ha
concebut l’arma del crim. Premi Òmnium
de novel·la amb veredicte unànime.

Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i Col·lectivaés la història d’una família
que busca respostes després d’un cataclisme. Un home ha escrit un llibre que ho
prediu tot. Ha convocat tots els seguidors
en un espai on seuran i manifestaran la
seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap
si existeix. Teniu fe en ell i en el que diu?
A la Sala Beckett de Barcelona.

Les barcelonines Maruja Limón presenten el seu tercer àlbum: Vidas (Satélite K).
Amb una dotzena de cançons, el nou
disc reforça la seva aposta per la fusió del
pop amb ritmes llatins, flamenc i jazz,
però incorpora també sons innovadors.
“És un disc més arriscat [que els anteriors]”, ha dit la cantant del grup, Sheila
Quero, en una entrevista amb Enderrock.

Gener de 1942. Fa més d’un any que
40.000 jueus de tota Polònia viuen en un
gueto. Entre ells, un grup d’actors jueus
que una nit interpreta una comèdia musical al teatre Fémina. Els espectadors riuen i s’emocionen, i aconsegueixen oblidar per un moment la seva situació. Mentrestant, els actors s’enfronten a un dilema: podrien fugar-se en acabar la funció?
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Pell hidratada malgrat el fred
Foto: Pexels

i

SALUT

a pell és l’escut del nostre cos i, així com a l’estiu hem d’extremar les precaucions amb el sol, durant l’hivern és necessari que la protegim del fred. Quan baixen les temperatures, la pell se’ns resseca i fins i tot se’ns pot esquerdar. Més enllà
del punt de vista estètic, això pot ser molest i dolorós, de manera que n’hem de tenir cura.
L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia ofereix un llistat de
consells que poden ser molt útils per tenir una pell hidratada i
sana malgrat el fred. En primer lloc, per més obvi que sembli, és
molt important que ens abriguem bé: si portem guants, les nostres mans (una de les parts del cos que més noten l’impacte del
fred) ens ho agrairan. En aquest sentit, la cara és la zona que
queda més desprotegida, especialment els llavis, i per això hi
hem de parar més atenció. En definitiva, tingues sempre a mà
un bon bàlsam per als llavis i una crema hidratant de mans: aplica’t tots dos productes diverses vegades al dia. D’altra banda,
els dermatòlegs recomanen no rentar-se excessivament les
mans i no fer-ho amb aigua freda. Per últim, recorden que la
crema solar s’ha de fer servir tot l’any (sobretot si vas a la neu!).

Les claus
ABRIGA’T
HIDRATA’T
EVITA
RECORDA

Protegeix la teva pell del fred tan bé com puguis: les teves mans
t’ho agrairan molt si no t’oblides els guants a casa
Tingues sempre a prop un bàlsam per als llavis i una crema
de mans: aplica’t tots dos productes diversos cops al dia
Rentar-te les mans excessivament: no cal que te les rentis
compulsivament i, sobretot, no ho facis amb aigua freda
Que la protecció solar s’ha de fer servir durant tot l’any,
no només a l’estiu, i que és especialment necessària a la neu

Foto: Pexels
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