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UNA VIDA SOLIDÀRIA pàg 10

La memòria de Mauthausen:
el record de les víctimes
a través de les famílies

Martorell nomena filla
predilecta la missionera
Josefina Cortadella
quinzenal
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Les Passions d’Esparreguera
i Olesa recuperen el batec
Foto: Generalitat

Les dues celebracions congreguen un gran nombre de públic després del parell d’edicions en pandèmia pàgs 16 i 18

ABRERA pàg 16

La colla de diables Bram
de Foc celebra 40 anys
fent cultura popular
REUNIÓ AMB L’ESTAT pàg 18

“Sou Catalunya”
Aragonès visita la comunitat islàmica de Martorell pàg 10

Collbató expressa els seus
dubtes amb la futura A-2
BÀSQUET pàg 20

El CB Esparreguera de Carlos
Espona tanca un curs històric
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“En sortireu per la xemeneia”
» Uns 7.500 espanyols van ser deportats al camp nazi de Mauthausen, alliberat fa 77 anys
» La majoria hi van morir i els seus fills i nets continuen esforçant-se per recuperar la seva memòria
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
“Hi entreu per la porta, però en
sortireu per la xemeneia”. Ho deien els soldats nazis als presoners
deportats al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, i es
complia en la majoria dels casos.
El de l’Eliseu Villalba, però, va ser
una excepció: es va salvar diverses vegades de la cambra de gas
perquè sabia tocar el violí. La
seva única filla, la Maria Lluïsa, explica que més d’un cop, quan ja
era a la fila dels que havien de ser
exterminats, un nazi li havia dit:
“Tu no tocaves el violí? Doncs vine,
que nosaltres estem de festa”.
Villalba va sobreviure a Mauthausen, del 13 de desembre de
1940 al 5 de maig de 1945, quan
les tropes aliades van alliberar el
camp, fa 77 anys. Va ser un dels
més de 9.000 espanyols deportats
als camps nazis, la majoria dels
quals, uns 7.500, a Mauthausen.
Per això, l’any 2019, el govern espanyol va instaurar el 5 de maig
com el dia d’homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme.
“Les xifres s’haurien de comptar una a una, cadascuna correspon a una vida que es va trencar”,
remarca el president de l’Amical
de Mauthausen, Juan Manuel
Calvo. Llibert Villar, president
d’honor d’aquesta mateixa entitat,
ho sap prou bé. “El meu pare era
un republicà convençut i quan vaig
néixer, el 1935, estava tan content
que em va posar un nom que és sinònim de llibertat”, diu amb tendresa als seus 87 anys.
Tot es va tòrcer a partir de la
Guerra Civil Espanyola. El pare del
Llibert, Lluís Villar, es va exiliar a
França i durant la Segona Guerra
Mundial va ser deportat a Mauthausen. S’hi va estar quatre mesos,
fins que el van traslladar a Gusen,

A dalt a l’esquerra, l’alliberament del camp de Mauthausen, el 5 de maig de 1945. La resta, imatges del documental ‘Carretera a Gusen’. Fotos: ARMH i cedides

un camp auxiliar de Mauthausen.
Hi va aguantar set mesos més.
Fins al 1946, la mare del Llibert va
tenir l’esperança que el seu marit
desaparegut fos viu, però havia
mort el 7 de desembre de 1941.
EL QUE VA VENIR DESPRÉS
En l’Espanya franquista, ser la vídua o l’orfe d’un republicà mort a
un camp de concentració et condemnava a l’assenyalament, i els
supervivents d’aquella barbàrie
eren tractats, en el millor dels casos, com a sospitosos. Després de
l’alliberament de Mauthausen,
Eliseu Villalba pesava 37 quilos i
patia incomptables seqüeles. Es va
recuperar de les conseqüències físiques a Andorra i va tornar a Barcelona per ajudar els seus pares. A
més de ser discret, havia de presentar-se regularment a la policia
per demostrar que no havia fugit.
Tot i que mai no va ocultar qui
era, i quan va conèixer la que seria la mare de la seva filla li va ex-

plicar la seva experiència al camp,
la Maria Lluïsa reconeix que a casa
no se’n parlava gaire perquè “quan
ho explicava era com si ho tornés
a viure”. Hi havia nits que no podia dormir i la seva dona li preguntava: “Aquesta nit has estat al
camp, oi?”, tal com recorda la filla de tots dos, que ara té 66 anys.
En algunes famílies, els silencis han sigut tan llargs que han estat els nets de les víctimes els que
han recuperat les històries dels
avis. “Quan preguntava per l’avi
que no coneixia es limitaven a dirme que havia mort a la guerra”, comenta Ferran Palau, net de Ferran
Masip, mort a Mauthausen el 18
de novembre de 1941. La primera pista sobre qui era realment la
va tenir amb 10 anys, quan Joan
Pagès, supervivent de Mauthausen i un dels fundadors de l’Amical, va anar a casa seva. Li va sorgir així una curiositat que explotaria amb l’arribada d’internet.
“Vaig trobar a una web el nom

del meu avi i el dia, l’hora i la causa de la seva mort”, assegura.
Allò li va permetre saber que el seu
avi probablement havia estat víctima del metge nazi Aribert Heim,
conegut com el Doctor Mort, que
experimentava amb presoners.

UN VIATGE I UNA PROMESA
Per a Àlex Cirera, els 10 anys
també van ser una edat crucial.
Quan va morir l’home que li havia
fet d’avi matern, la seva àvia li va
revelar que el seu avi real havia
mort feia molts anys a un camp de
concentració. Es tractava de Félix
Izquierdo, un aragonès que va
perdre la vida a Gusen l’1 de novembre de 1941 i que ni tan sols va
poder conèixer la seva filla.
El 2018, amb 48 anys, l’Àlex va
visitar Mauthausen i Gusen, va
veure l’anomenada Sala dels
Noms, que recull totes les víctimes
d’aquells camps, i les múltiples plaques col·locades al crematori en
homenatge als difunts. I li va fer

una promesa al seu avi: hi tornaria per posar-li una placa a ell.
Un cop a casa, va descobrir que
havia estat activista de la CNT i sergent de les brigades republicanes
i va trobar cartes manuscrites
que li havia enviat a la seva àvia,
gràcies a les quals va poder traçar
el recorregut del seu exili. L’Àlex,
bomber de professió, de seguida
ho va veure clar: faria aquest mateix recorregut amb bicicleta i
acabaria el viatge col·locant-li una
placa commemorativa a Gusen.
Dit i fet. Va pedalar 2.200
quilòmetres en disset dies, es va lesionar i va fer front a la pluja, el
vent i el fred. Però va viure “l’experiència més bèstia” de la seva
vida –només després del naixement dels seus fills, diu– i va
aconseguir el seu objectiu: retre
homenatge al seu avi. Aquesta
aventura s’ha convertit en un documental, Carretera a Gusen,
que mantindrà viva per sempre la
memòria de Félix Izquierdo.
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Diem prou a les ocupacions d’habitatges
Foto: Arc Metropolità

per l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

I

gual que passa en el conte d’El vestit nou de
l’emperador, de Hans Christian Andersen, a vegades no es parla de realitats òbvies. Al conte,
l’emperador surt despullat al carrer perquè
l’han convençut que porta un vestit d’una tela invisible per als estúpids i ningú s’atreveix a aixecar la
veu per dir el que és evident: que el vestit no existeix. En el tema de les ocupacions d’habitatges, els
alcaldes i alcaldesses que formem part de l’Arc Metropolità ens sentim com en aquest conte: tenim la
sensació que ningú no vol parlar de les ocupacions
d’habitatges que practiquen màfies organitzades, com
si d’aquesta manera eliminéssim aquesta realitat.
Però el problema existeix i cal abordar-lo.
No parlem d’ocupacions derivades d’una necessitat real i que no generen conflicte, sinó d’aquelles
ocupacions conflictives, en molts casos lligades a altres activitats il·lícites, com la plantació i venda de
marihuana o el tràfic de persones. Són ocupacions
que generen situacions de tensió amb el veïnat perquè els ocupants mostren actituds incíviques, causen problemes i posen en risc la convivència als nostres barris. I, com a alcaldes i alcaldesses, estem convençuts que garantir la seguretat i la convivència és
una manera de fer polítiques progressistes, d’ajudar
aquelles persones de la societat que pateixen les ocupacions incíviques, que es produeixen en moltes ocasions en barris situats a les zones més deprimides socioeconòmicament.
Els nostres ajuntaments ja estan actuant per atacar l’arrel del problema, que és que l’accés a l’habitatge continua sent un factor clau de desigualtat. Per
això des dels municipis treballem per augmentar les
borses d’habitatge social. Ho fem negociant amb
grans tenidors, construint habitatge públic, adquirint pisos a través del tanteig i retracte i atorgant prestacions econòmiques sempre que ens és possible. Ho

fem més enllà de les nostres competències, però no
podem arribar a tot. Estem limitats, no tenim recursos i hem de ser clars, cal més implicació de tothom per garantir el dret fonamental de l’habitatge
i lluitar contra les pràctiques que precisament s’aprofiten de la pobresa per lucrar-se.
Els alcaldes i alcaldesses de l’Arc Metropolità hem
fet un pas endavant i volem denunciar públicament
aquesta situació, volem dir que l’emperador va despullat perquè és així: Catalunya és la comunitat autònoma amb més ocupacions il·legals d’habitatges.
Segons dades del Ministeri de l’Interior, el territori català suma el 42% del total d’ocupacions de l’Estat i, d’aquestes, un 74% (això és 4.229) es concentren a la província de Barcelona.
Tenim un problema i volem solucions. Per això
demanem mesures legals, millors instruments per
a l’actuació policial i més recursos per lluitar contra
els dèficits habitacionals a les nostres ciutats. I no demanem ajut en genèric, proposem uns acords molt
concrets:
1. Que la Generalitat ens doti de mitjans per incrementar els ajuts a les famílies i el nombre de pisos destinats a persones en situació o risc d’exclusió.
2. Que el govern espanyol i els grups parlamentaris promoguin una reforma urgent de la normativa processal, per tal de garantir i donar cobertura a
l’actuació policial per a les desocupacions d’aquells
immobles ocupats il·legalment.
3. Que el Consell General del Poder Judicial creï
jutjats especials per als delictes d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més casos, i la creació
de la figura del fiscal especialitzat, que pot dependre del de delinqüència organitzada o del de delictes
econòmics.
4. Que la Generalitat, juntament amb la resta
de forces i cossos de seguretat de l'Estat, no dei-

xin les policies locals soles davant les ocupacions
conflictives. Necessitem amb urgència un Pla
Especial de Seguretat contra les màfies que trafiquen amb persones i amb les usurpacions d’immobles. També cal donar cobertura política als
Mossos d’Esquadra en la seva actuació contra les
ocupacions.
5. Que el govern d’Espanya i els grups parlamentaris encetin una reforma urgent de la normativa penal per tal de clarificar la tipificació dels
delictes de violació de domicili i usurpació de la propietat, que s’incrementin les penes i que s’introdueixi un agreujant en els casos en què hi hagi afany de lucre.
En definitiva, volem més implicació, mesures legals i judicials i més instruments per actuar contra
les màfies i ocupacions conflictives. Volem tolerància zero davant les ocupacions.
La solució és complexa, però cal ser clars i valents. L’habitatge és un dret universal i no podem
permetre que uns pocs treguin profit a costa del
benestar col·lectiu i la qualitat de vida del conjunt
de veïns i veïnes.
Marta Farrés, presidenta de l’Arc
Metropolità i alcaldessa de Sabadell.
Xavier Fonollosa, vicepresident de
l’Arc Metropolità i alcalde de Martorell.
Pere Regull, vicepresident de l’Arc Metropolità
i alcalde de Vilafranca del Penedès.
David Bote, secretari de l’Arc
Metropolità i alcalde de Mataró.
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.
Ana Maria Martínez, alcaldessa de Rubí.
Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.
Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@punsix

L’espionatge amb Pegasus a polítics i activistes independentistes
esquitxa també el mòbil del president
Sánchez i la ministra de Defensa. El govern espanyol diu que han de ser infeccions “externes” perquè en una democràcia com l’espanyola no s’espia
sense ordre judicial.

@claranarvion
Per al Dia de la Mare, jo
demanaria condicions
menys precàries, conciliació real, el fet que la maternitat no
ens penalitzi laboralment, repartició
real de les cures i responsabilitat afectiva adulta de les parelles. Amb això, diria que us podeu estalviar les flors i els
bombons.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Subdirectora de digital: Anna Corbatera
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès),

Dipòsit Legal: B 12314-2013

@laura6rau
[Cartells de festivals de
música] Bioritme: 117
homes, 48 dones/no binàries (29%). Acampada Jove: 97 homes, 32 dones/NB (24%). Canet Rock:
110 h, 21 d/NB (19%). Festiuet: 158 h, 19
d/NB (10%). Telecogresca: 47 h, 5 d/NB
(9%). Canet Rock Mallorca: 63 h, 4 d/NB
(6%). Cabró Rock: 69 h, 4 d/NB (5%).

Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado
(Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri
Controller: Mauro Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@apuente
Em flipa la quantitat
de gent castellanoparlant que pràcticament
l’únic contingut que consumeix en català és Crims. Cosa que recorda que la
clau perquè algú aprengui una llengua
sol ser que sigui útil o necessària, en
aquest cas per veure alguna cosa que
no trobes enlloc més.

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

Les veus pendents

La cantant Ana Mena, que
triomfa a Espanya, Itàlia
i l’Amèrica Llatina, va
protagonitzar un dels moments
àlgids de la Fira de Primavera de
Martorell. El seu concert va
aplegar prop de 7.500 persones
al carrer Josep Vilar.

Bram de Foc

Aj. de Collbató
El + llegit

per Francesc Reina
Foto: Laura Cortés/ACN

Ana Mena

Safata d’entrada

pàgina 11

La colla de diables Bram de Foc
va celebrar dissabte l’acte
principal del programa ‘40 (+1)
anys de foc a Abrera’,
que commemora el quarantè
aniversari de la primera bèstia
de foc del municipi, el símbol
i l’origen de l’entitat.
pàgina 16

L’Ajuntament de Collbató ha
posat en marxa un nou servei
d’atenció psicològica gratuïta
adreçat a les persones ateses
pels Serveis Socials municipals,
pensat especialment per a les
dones víctimes de qualsevol
mena de violència.
pàgina 18
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1

Desmantellen un grup criminal que venia
drogues en locals de Martorell i altres municipis

2

Queixes per “deixadesa”
en un barri de Sant Andreu

3

Reis de l’esport martorellenc

4

Messaoudi: “Hem d’obtenir un bon resultat
per capgirar la situació política a Martorell”

5

Els dos projectes guanyadors dels
Pressupostos Participatius de Collbató

C

omentava Eduardo Galeano que hi ha paraules
que no ajuden a dormir
però sí que ajuden a despertar,
una revolució de veus pendents
per fer-nos descobrir que hi ha
una part de la humanitat que es
mou sense sentit.
Els d’abril són dies florits. Per
Sant Jordi s’importen flors d’altres països. Tristament, les recol·lectores d’aquests perfums i
colors pateixen massa històries
fosques. Gustavo Duch, investigador agromediambiental, diu
que existeixen empreses que exigeixen hores extres sense remuneració especial, que fan contractes gairebé sense durada,
que acomiaden embarassades,
que paguen salaris indecents als
seus treballadors –que sovint
contrauen malalties provocades
pels plaguicides– i que fan una
despesa d’aigua desmesurada
per a la zona i els seus habitants.
El pensament dominant associa la producció i el consum
amb el desenvolupament humà;

el creixement, asseguren, porta prosperitat i redueix les desigualtats. A més, els governants, responsables de la gestió de les institucions públiques, són manejats per multinacionals i fons de finances,
fent allò que els ordena la indústria de l’alimentació. Es
gasten un dineral en grans
campanyes publicitàries per
promoure una alimentació
“responsable”, ens ensenyen a
cuinar als canals de TV, recomanen cert dejuni com a mesura saludable i adverteixen
dels perills de la lletra petita
d’algunes de les substàncies
que es venen als supermercats.
La majoria de vegades
aquestes coses no es declaren.
El sistema té poca capacitat per
donar explicacions i encara

menys per admetre errors, ho
veiem diàriament al circ polític i la seva propaganda. És vergonyós que idees com llibertat,
justícia o equitat se’ns colin en
campanyes electorals i siguin
aprofitades per marques i empreses per fer els seus famosos
“rentats d’imatge”.
Cada època té els seus homes grisos, els seus lladres i especuladors… A principis del segle XX, el metge Duncan MacDougall va fer investigacions
que el van conduir a proposar
que el pes de l’ànima podia ser
d’uns 21 grams. La naturalesa
de l’esperit humà podria convertir-se en un tema especialment interessant si, a més, tal
com sostenen certes creences,
resulta que alguns animals no
en tenen, d’ànima.

Línia Nord 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

#PegasusAgafaVolada

@aleixclario: PSOE, PP, Vox i Cs han votat
en contra de la Comissió d’Investigació
sobre Pegasus. Fa un dia, el PSOE deia que
“s’havia d’arribar fins al final”.

#DeixaràLaPresidència

@KRLS: He fet saber als afiliats de Junts la
convocatòria del congrés nacional i la
meva voluntat de no presentar-me a la
renovació com a president del partit.

#AlcarràsArrasa

@ana_sanchez_b: Commou el debut
d’Alcarràs a les sales i la tercera posició a la
taquilla. Supera Estiu 1993 i ja està venuda
a tot el món. “Terra ferma, casa amada”.
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Mirada pròpia

M

Com el cul
per Víctor Porres
i editorials independents es juguen un terç de la facturació anual en un sol dia. Posar tots els ous –o una
gran part– al mateix cistell és un model empresarial
força arriscat, a no ser que siguis el familiar comissionista d’un polític i et dediquis exclusivament a la importació de mascaretes en temps de crisi sanitària.
L’excessiva temporalitat de les vendes de determinats productes, amb campanyes molt intensives en dies
molts concrets com l’època de Nadal, el Black Friday
o el Dia de la Mare, fa que la resta de l’any es desajusti i acabi semblant un desert comercial. Això és greu per
a l’economia, però també per a la cultura, en el cas del
sector editorial. No podem pretendre que els potencials
lectors o els seus promotors només s’activin quan han
de regalar un llibre condicionats per la publicitat invasiva i pel convenciment que toca fer-ho. Hauríem de

Foto: Albert Cadanet/ACN

ai plou a gust de tothom. Mentre els comerciants xinesos, somrients, s’afanyen a
col·locar els paraigües de manera ostentosa a l’entrada de la botiga, els llibreters
ploren per la desfeta de Sant Jordi a Barcelona i preguen que les promeses de compensació als damnificats per part de les administracions no acabin també
en paper mullat.
Amb la il·lusió que tenia tothom amb aquest Sant
Jordi reloaded –els amants dels llibres, els amants de
les roses, els amants dels amants…–, va i es posa a ploure com si estiguéssim al mes d’abril. Molts dels que se’n
fotien dels disgustos a llàgrima viva dels confrares sevillans quan el Jesús Desposado no podia sortir per Setmana Santa ara han tastat la mateixa medicina. Potser
Déu s’ha tornat vegà i ens ha castigat per venerar un sant
draguicida. O potser és una venjança de Sant Valentí, que a Catalunya se sent marginat perquè
no és el referent dels enamorats.
Del desastre de la Diada caldria diferenciar dos aspectes.
Un és la falta de previsió a l’hora de preparar les paradetes davant el que al Telenotícies del dia
abans vaticinaven com una “simfonia del temps”, amb sol, pluges, tempesta i pedregades. “Les
4 estacions”, ho va anomenar el
trempat del Dani Ramírez, que
no parava d’advertir que no seria una llevantada, però que hi
hauria “de tot”. De fet, el meteoròleg fins i tot va aconsellar que calia falcar bé les paradetes amb pedres o
barres de ferro. Per tant, la catàstrofe de les parades
volant i els llibres xops estava cantada, i aquí van fallar tant els responsables de la logística com els que
se’n van refiar, possiblement víctimes d’un excés de
confiança amb tant superlatiu municipal anunciant
la gran Diada i la superilla rècord amb tonada de “Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder”. Molt poder i poques brides, potser.
L’altra lectura, al marge dels desperfectes, que, per
sort, no van causar ferits de consideració, és el fet que
un mal dia de Sant Jordi pot enfonsar en la misèria una
bona part del gremi de llibreters, perquè depenen del
negoci de la Diada per agafar aire fins a la temporada
de Nadal. Pel que expliquen els afectats, les llibreries

seguir llegint tot l’any, i no em refereixo als missatges
de WhatsApp ni als tips dels instagramers.
Parlant d’influencers, l’última tendència entre els
famosos es veu que és el #buttholesunning, és a dir,
literalment, prendre el sol a través de l’anus. Sembla una notícia fake d’El Mundo Today o una tradició
importada per l’excèntric Borat, però realment és el
que estan promovent algunes celebritats guiades per
un místic instagramer anomenat Ra of Earth, que
ha estat el pioner en aquesta nova moda de prendre
el sol amb el cul apuntant a l’astre per bronzejar específicament la zona perianal. L’objectiu? Carregarse d’energia gràcies a la vitamina D del sol que, segons asseguren, s’absorbeix més ràpidament pel ses
i t’ajuda a dormir millor, a estar més connectat amb
la teva part sexual, a regular les hormones i no sé si,

Les millors

perles

a nova pel·lícula de Nicolas Cage és una comèdia en què el
protagonista haurà de salvar la filla del president de
Catalunya d’un segrest. A la versió espanyola del film, en canvi,
es tracta de la filla del president de Mèxic. No fos cas.

L

obrar dietes per desplaçament tot i fer servir el cotxe
oficial. És el que fan alguns membres de la mesa del
Parlament, segons ha publicat l’Ara. Són dietes d’entre
17.000 i 22.000 euros bruts l’any.

C

a fi justifica els mitjans? A Dallas (Estats Units) hi ha un
home que creu que sí. Es tracta d’un impostor que ha
enganyat els amos d’un restaurant fent-se passar per Bono
d’U2 i ha aconseguit el que volia: dinar gratis.

L

onar-ho tot a la feina no sempre és bona idea. I si no,
que li diguin a Belén Esteban, que fa uns dies va tenir
un accident mentre treballava al programa Sálvame i es va
trencar la tíbia i el peroné. En directe.

D

Twitter (@josebouvila)

fins i tot, et facilita el retorn de diners en la declaració de la renda.
Aquests dies estan passant coses molt estranyes: el
rei ens confessa el seu patrimoni personal, Netflix se’n
va en orris, Elon Musk compra Twitter per 44.000 milions de dòlars, entrar a Barcelona costa el doble de
temps des que es va posar en marxa el túnel de Glòries…
I després hi ha el Catalangate, un cas com un cabàs que,
per la seva evocació a pel·lícula d’espies, ha acabat amb
la producció de pipes de tota Alzira. En aquest film, el
PSOE és com el fatxenda del pati del col·legi que, segons
el dia, passa de tu o abusa de tu, fins que necessita que
algú faci de porter i llavors tot són elogis perquè juguis. I ERC és el nen solitari al qui no li fan cas, però, com
que és l’amo de la pilota, es debat entre boicotejar el joc
i quedar-se amb les ganes de jugar o bé prestar la pilota a canvi de titularitat.
Com que el cas es va destapar
al The New Yorker, un s’imagina
una trama digna de les sagues de
Missió Impossible o James Bond,
però veient com està reaccionant
el govern espanyol, el tema apunta més a un cúmul de despropòsits tipus Kingsman o una xarlotada en la línia de Superagent 86
i Mortadel·lo. El moviment independentista està ofès –i amb
raó– per la vulneració de drets fonamentals que implica l’espionatge polític de l’Estat espanyol,
però si aquest tema s’ha convertit en un debat públic no és pel fet en si d’espiar il·legalment, que això sempre ho han fet i ho faran els governs, sinó perquè els han enxampat fent-ho.
Els serveis d’espionatge no obtindrien bons resultats si no vigilessin d’amagatotis i, sovint, al marge de
la llei. La revelació del Catalangate no sabem si es deu
a un excés de confiança dels serveis d’intel·ligència espanyols o al fet que algú va posar a l’ordinador el disquet de Pegasus pensant-se que escoltaria el grup del
Max Sunyer i se li’n va anar de les mans. Ja ho deia
Groucho Marx: “Intel·ligència militar són dos termes
contradictoris”.
Després de la covid havíem de ser millors persones, però quan, per fi, ens hem tret la mascareta, el
que ens queda és la mateixa cara de sempre, però menys morena que el cul.

LA FOTO

N
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Cloure els ulls i soterrar els cotxes
Foto: Ethan López/ACN

per Marc Cerdà

@Xavi_Cazorla: Això de l’espionatge a
Pedro Sánchez és una cortina de fum, per
intentar tapar l’atemptat a Josep Bou i Vila
i Costa i Puigdesens i Pujals i Sendra.

mateix, són propostes estèrils. Té sentit solucionar el
problema d’excés de cotxes promovent més l’ús del cotxe? Com les expertes en mobilitat adverteixen, l’ampliació de carrils, l’eliminació dels peatges o el soterrament de la circulació, que permeten augmentar la capacitat de la xarxa viària, no redueixen la congestió.
En tot cas l’esperonen.
Així doncs, que les rondes de Barcelona, la plaça de
les Glòries o l’AP-7 es col·lapsin cada matí i vespre no
és una responsabilitat només imputable a l’actual govern
de l’Ajuntament de Barcelona. Ans al contrari, és el resultat de moltes decisions anteriors preses per institucions municipals, autonòmiques i estatals que han afavorit descaradament l’ús del vehicle privat per sobre del
transport públic.
Arribats a aquest punt, hem de ser conscients que els
problemes de mobilitat que patim són estructurals i, per
això, requereixen mesures estructurals que no acaben
d’arribar. Soterrar els cotxes, com s’ha fet a la plaça de
les Glòries, no els fa desaparèixer. I la pacificació dels
carrers de l’Eixample és només una potent eina de millora urbana i ambiental sempre que s’apliquin, alhora,
altres polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat.
Contràriament, només aconseguirem expulsar els vehicles cap a altres carrers sense reduir-ne l’ús.
En qualsevol cas, tot és qüestió de voluntat política, i a hores d’ara no tinc gens clar que la mobilitat no
privada sigui una prioritat real dels governs de la plaça de Sant Jaume. Fet i fet, amb la xarxa de Rodalies
en estat crític, amb una unió dels tramvies que no arriba i amb una més que probable pujada de les tarifes,
defensar el transport públic serà aviat un anacronisme.
De totes maneres, i acceptant el risc de quedar antiquat,
cal continuar-hi insistint.
Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar
i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

@galatea128: Cuanto más embarazada
estoy, menos me creo la gestación subrogada supuestamente altruista. Y ya me la
creía cero patatero antes.

“

S’ha incentivat
tant l’ús del vehicle
privat que l’actual
i molt ampliada
infraestructura viària
no dona per a més

“

N

o sabem què opinaria Ildefons Cerdà de l’actual plaça de les Glòries. De fet, potser és una
mesquinesa intentar-s’ho imaginar. No obstant això, m’aventuro a pensar que, des de la
seva visió higienista, quedaria força astorat si veiés la deteriorada qualitat de l’aire de Barcelona. I, sens dubte,
no entendria per què encara no hem resolt un problema que deixa milers de morts prematures cada any.
Si quelcom ha canviat en la mobilitat d’ençà de l’època que va viure Cerdà és que avui hem de fer molts més
quilòmetres per satisfer necessitats bàsiques. Vivim lluny o molt lluny d’on fem la nostra vida quotidiana. Moltes persones entren cada dia a Barcelona per treballar
o estudiar i moltes més en surten per fer el mateix. I tot
i que l’ús del transport públic és predominant, no hi ha
cap dubte que molta gent també fa servir el vehicle privat diàriament. Però quin motiu hi ha per preferir agafar el cotxe i no, per exemple, el tren?
La resposta té molts matisos, però simplificant podríem respondre: perquè ho podem fer. Actualment, disposem d’una gran oferta en carreteres, autopistes,
aparcaments, vehicles i, fins i tot, subvencions per decidir-se per aquest mitjà de transport privat. En canvi,
a l’altre costat, l’oferta en transport públic és en molts
casos deficient i costosa en temps i diners, especialment
per entrar o sortir de Barcelona. I si no, pregunteu-ho
a les usuàries de Rodalies del Maresme.
Tot això ens ha generat un problema. Un de gros. S’ha
incentivat tant l’ús del vehicle privat que l’actual i molt
ampliada infraestructura viària no dona per a més. Les
principals vies d’entrada i sortida a Barcelona se saturen en hora punta. La ciutat té la densitat més alta de cotxes d’Europa, i la qualitat de l’aire i, malauradament, la
nostra salut en reben les conseqüències.
Aquests dies no falta qui continua proposant ampliar infraestructures: més carrils, més autopistes, més
túnels i més de tot per reduir la congestió viària. Tan-

Flaixos

@natzafarre: Ara que s’espia tothom ja
em direu com s’aixeca l’autoestima de totes les persones que no han generat cap
interès i no les ha espiat ningú.
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Infància | Un miler de nens fan extraescolars gratis
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Un miler d’infants martorellencs han pogut fer activitats extraescolars de forma
gratuïta al llarg de l’últim any gràcies al projecte Educa 360. Martorell ha estat
una de les poblacions pioneres de Catalunya a desplegar aquesta iniciativa.

Aragonès participa en un iftar
a Martorell:“Sou Catalunya”
» La Comunitat Islàmica El Hidaya rep la visita del president
» “Li estem molt agraïts al president”, diu Aicha El Harrack

SOCIETAT4“Vosaltres [els musulmans que viuen a Catalunya]
no cal que us integreu a Catalunya,
sou Catalunya”. Són les paraules
que va pronunciar el president de
la Generalitat, Pere Aragonès, en
la seva intervenció a l’iftar –el sopar que trenca el dejuni durant el
Ramadà– que la Comunitat Islàmica de Martorell El Hidaya va celebrar el passat dia 29 a Ca n’Oliveres. “Li estem molt agraïts al
president, ens va arribar al cor el
que va dir”, reconeix la secretària
de la comunitat, Aicha El Harrack,
que va sopar al costat d’Aragonès.
També va compartir taula
amb l’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, amb qui també es mostra agraïda per les seves paraules
i la seva actitud cap a la comunitat musulmana. “De catalans, n’hi
ha de molts tipus i de molts orígens diferents, però entre tots
fem aquest gran país que és Catalunya”, va afirmar el batlle en el
seu discurs a l’iftar.

El president Pere Aragonès parlant amb Aicha El Harrack. Foto: Govern

El Harrack detalla que va ser
el president qui va mostrar interès a participar en l’iftar a Martorell perquè n’havia sentit a parlar
positivament. “Ens posa molt contents que ens escollís a nosaltres”,
admet, i afegeix que s’hi va voler
sumar tanta gent que van haver de
limitar l’aforament. En aquest
sentit, la secretària de la comunitat celebra poder fer de nou actes

socials com aquest, després de dos
anys de viure el Ramadà condicionats per la pandèmia. Cal recordar que, abans de la crisi sanitària, l’entitat organitzava iftars populars on tot el municipi estava
convidat per conèixer la tradició.
D’altra banda, el president
Aragonès va aprofitar la seva estada a Martorell per visitar l’Ajuntament i signar el llibre d’honor.

Josefina Cortadella, nova
filla predilecta de Martorell

Fonollosa i Cortadella. Foto: Aj.

RECONEIXEMENT4La martorellenca Josefina Cortadella,
missionera mercedària, ha estat
nomenada filla predilecta de
Martorell. Així es va decidir per
unanimitat en un Ple municipal
extraordinari el passat 26 d’abril.
L’Ajuntament ha volgut reconèixer amb aquest nomenament la tasca que Cortadella ha
dut a terme en els darrers trenta anys a Angola, a l’Àfrica, on ha
impulsat molts projectes de des-

envolupament. “Si no m’hagués
fet religiosa, no sé si hauria fet tot
això. Si soc aquí és perquè soc
mercedària missionera”, va assegurar Cortadella després de rebre el diploma commemoratiu
com a filla predilecta.
Amb Josefina Cortadella, ja
són cinc els fills predilectes de
Martorell: Jaume Muxart
(2002), Montserrat Campmany
(2010), Màrius García (2016) i
Salvador Esteve (2021).

Desmantellen un grup que
venia drogues a Martorell

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional han
detingut set homes d’una família
per vendre drogues en establiments comercials de Martorell,
Sant Pere de Ribes i Vilafranca
del Penedès. Se’ls acusa d’un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar en tenir coneixement que en dos locals de
Sant Pere de Ribes es venien
substàncies estupefaents. Es va
muntar un equip conjunt d’investigació que va permetre identificar el responsable de l’activitat il·legal, un home que ja havia

estat arrestat el 2014 per il·lícits
penals similars. La venda de drogues es feia en un supermercat,
un bar i un gimnàs. Els agents
van esbrinar que el principal investigat havia retornat a l’activitat delictiva, concretament a la
venda cocaïna, haixix i marihuana, a consumidors finals. L’investigat coneixia les pràctiques
policials i per això dificultava la
investigació, interactuant en un
entorn hermètic. Tot i això, es va
aconseguir identificar part dels
seus proveïdors, ubicats a Martorell i Vilafranca del Penedès.

Jordi Sànchez creu que Junts
va ser injust amb Eduard Pujol

L’exportaveu de Junts al Parlament, Eduard Pujol. Foto: Mariona Puig/ACN

POLÍTICA4El secretari general
de Junts per Catalunya, Jordi
Sànchez, considera que el tractament que el partit va donar al
seu exportaveu al Parlament, el
martorellenc Eduard Pujol, va
ser injust. Ho va dir aquest dilluns en una entrevista a El món
a RAC1 en què va reconèixer que
va ser un error suspendre-li la
militància i no mantenir la discreció sobre els motius arran de
les denúncies per assetjament
sexual contra ell que van fer
dues dones davant el partit, l’octubre de 2020.

Junts li va tornar la militància a Pujol el juny de l’any passat perquè les denúncies mai van
arribar a presentar-se davant la
justícia. De fet, Pujol es va acabar querellant contra les denunciants i el jutge va veure indicis d’injúries i falses acusacions
en els seus comportaments.
Pujol, que abans d’entrar
en política havia estat director
de l’emissora de ràdio RAC1, ha
defensat sempre la seva innocència. Tot i això, no ha tornat
a estar en primera línia des
que va esclatar la polèmica.
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Balanç molt positiu d’una Fira
de Primavera com les d’abans
FESTES4Prop de 7.500 persones al carrer Josep Vilar. Aquesta és una de les grans imatges
que va deixar la Fira de Primavera de Martorell d’aquest 2022
i que feia dos anys que no es veia
per culpa de la pandèmia. Qui va
aconseguir aplegar tanta gent va
ser la cantant Ana Mena, que
està triomfant no només a Espanya, sinó també a Itàlia i l’Amèrica Llatina. El seu concert la
nit del passat 30 d’abril va ser la
cirereta del pastís d’una edició
de la fira que els martorellencs
no oblidaran.
El regidor de Cultura, Andreu
González, va destacar especialment la importància d’aquest
acte en una entrevista a Ràdio
Martorell per fer balanç de la
Fira de Primavera. “Se’n fan
molt pocs a Martorell i rodalia
d’aquestes característiques”, va
apuntar. També va subratllar
que el concert de Manel del 22
d’abril va congregar més de 800
persones a la Nau 2 de Ca n’Oliveres, “un volum molt destacable en aquest recinte”.
En termes generals, la celebració d’aquesta fira, que va
anar del 19 d’abril a l’1 de maig,
va servir per “recuperar el carrer
com a espai d’esbarjo i de festa”,
en paraules de González, que

línianord.cat

Els museus locals se sumen al
Dia Internacional dels Museus

CULTURA4Els museus de Martorell se sumen un any més a la
celebració del Dia Internacional
dels Museus. En realitat, no és
només un dia, sinó que les activitats per commemorar aquesta data s’allargaran tota una setmana, del 12 al 19 de maig.
El Muxart Espai d’Art acollirà el dia 12 la xerrada ‘Aproximació a la relació entre espectador i objecte artístic a les avant-

guardes’, mentre que l’endemà
s’hi inaugurarà una exposició
del martorellenc Josep Maria
Palou. El Museu Vicenç Ros serà
l’escenari de la Nit dels Museus
el dissabte 14, així com d’un taller infantil el dia 15. L’Enrajolada tampoc es quedarà enrere:
s’hi presentarà un llibre sobre
Francesc Santacana i casa seva el
dia 18, i el dia 19 hi haurà un taller de pintar ceràmica.

Obres de l’escultor local Paco
Arasa, a l’Hospital de Sant Pau

El concert d’Ana Mena va aplegar unes 7.500 persones. Foto: Grisphoto/Aj.

també va posar en valor l’actitud
“cívica i participativa” de tothom
que es va acostar als actes.

LA LLEGENDA I LA PLUJA
“Em quedo amb el fet que la Fira
s’ha fet malgrat l’amenaça de la
pluja, que ha estat una constant
durant els dos caps de setmana”,
deia el regidor de Cultura l’endemà de cloure la celebració. En
aquest sentit, un dels actes centrals del programa des de fa uns
anys, la representació de la llegenda del pont del Diable, es va
haver de fer un dia més tard per

pluja. En comptes d’oferir dues
funcions el 23 d’abril, se’n va oferir només una el dia 24. Tot i
això, va ser un èxit.
MÉS ESCENARIS
Pel que fa als escenaris de la Fira,
en l’edició d’aquest any s’han diversificat. Tal com recorda González, es van fer activitats a la
nova ‘L’ comercial, la zona de
passeig que connecta Pep Ventura i les Bòbiles. “Els comerciants de la zona estan molt
agraïts de tenir aquest espai de
més visibilitat”, segons el regidor.

CULTURA4L’escultor Paco Arasa, membre de l’Associació d’Artistes Plàstics de Martorell, té obres exposades a l’Hospital de
Sant Pau aquesta setmana. Arasa participa en la quarta edició
de l’exposició col·lectiva de l’Associació d’Amics i Alumnes de
l’Hospital de Sant Pau, que es va
inaugurar divendres passat, dia
6, i es podrà veure fins aquest diumenge, 15 de maig.
L’escultor va estudiar Infermeria a aquest hospital universitari i actualment treballa al
servei d’urgències de pediatria
del centre. Per això aquesta és
una oportunitat única per unir
les seves dues facetes professio-

nals, la sanitària i l’artística, tal
com ha dit en declaracions a l’emissora municipal martorellenca. Arasa, de fet, es jubilarà
com a infermer l’any vinent, i a
partir d’aleshores espera poder
centrar-se més en l’escultura,
una matèria en la qual havia estat autodidacta fins que va decidir apuntar-se a l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques de Martorell, l’any 2004.
A més de les obres d’Arasa, a
l’Hospital de Sant Pau hi ha exposades aquests dies obres de
tretze artistes més, sota la coordinació del doctor Antonio Cáliz. Tots els participants són alhora sanitaris i artistes.
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uan vol, la història pot
ser irònica. Era l’any
2001 i l’Ajuntament
de Barcelona, governat
pel socialista Joan
Clos, va decidir instal·lar la primera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’efectivitat de la mesura. Dissuadiria els delinqüents i les persones
que cometien actes incívics?
El més curiós de tot plegat és
que aquesta primera càmera de
videovigilància es va instal·lar a
la plaça George Orwell, coneguda popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el llibre 1984, novel·la de l’escriptor
britànic on es planteja un món
futur en el qual la societat està
controlada pel Gran Germà, un
Estat que vol saber-ho tot dels
seus ciutadans. O potser qui va
decidir instal·lar-hi la càmera
era un bromista, ves a saber.
Mesos després, el veïnat del
barri Gòtic va demanar que el sistema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més ironies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considerada, juntament amb els entorns de
la plaça del MACBA i el carrer
d’En Robador, un dels tres punts
més conflictius del centre de la
ciutat. Havia servit d’alguna cosa
aquella càmera?

LA HIPERVIGILÀNCIA
Malgrat que les càmeres de videovigilància generen dubtes sobre la seva efectivitat, en els darrers 20 anys el seu ús en l’àmbit
local s’ha disparat. I no només
això, sinó que avui els sistemes
tecnològics d’aquests artefactes
han millorat fins al punt de poder
identificar una persona amb poc
marge d’error.
En un estudi, el grup d’investigació sobre tecnologies Comparitech afirmava que a la demarcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xifra queda lluny de la d’altres llocs
del món com la ciutat xinesa de
Taiyuan, que té 117 càmeres per
cada 1.000 habitants –la primera del planeta en videovigilància–, Londres, que en té 73, Indore, a l’Índia, amb 65, o la Comunitat de Madrid, que en té 5.
Segons explica Carlos Díaz, de
l’Observatori de Drets Humans i
Empreses a la Mediterrània
(ODHE), l’argument per augmentar la vigilància va arribar
amb els atemptats de l’11-S. “Es
va posar la seguretat per davant
de la llibertat, com s’ha fet en el
cas de la covid amb la salut”, afirma per afegir que “s’està produint una normalització de la invasió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en defensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’hagi automatitzat siguin la seguretat i els drets socials”.
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El reportatge del mes

Una càmera a l'encreuament del carrer Mallorca i el Passeig de Gràcia, a Barcelona. Enguany, l'Ajuntament ha posat 17 noves càmeres al passeig. Foto: Línia

Tecnologies de
vigilància km 0
El nombre de càmeres de videovigilància ha crescut exponencialment
a la regió metropolitana en els darrers 20 anys. Des de les entitats socials
i d’investigació es denuncia la manca de transparència d’uns sistemes que s’han
sofisticat i que permeten fer reconeixement facial o vigilar el “vagabundeig”.
LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per posar càmeres a l’àmbit públic. El gener passat, per exemple, l’empresa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’autobusos –1.140 busos– un nou sistema d’informació de videovigilància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barceloní anunciava que instal·laria càmeres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispositius tèrmics per comptar quanta gent visita el recinte.
Tot això per no parlar de les càmeres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Passeig de Gràcia, que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aquesta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Secur’Cities per combatre el terrorisme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de control de la ciutadania, com per exemple la tecnologia de recompte de
persones. A més, generen dubtes en
altres punts. Els documents dels
contractes especifiquen que les
càmeres han d’analitzar amb “motor de videoanàlisi avançat” situacions de “loitering”. Aquesta paraula anglesa es tradueix com a “vagabundeig” o romandre a l’espai
públic sense cap propòsit aparent.
A totes aquestes càmeres cal
sumar-hi les que s’han disposat a

la ciutat per detectar els vehicles
que incompleixen la normativa de
la Zona de Baixes Emissions
(ZBE). El març passat el consistori
va fer públic que havia encarregat
la compra de 42 càmeres més per
millorar el sistema de detecció de
matrícules dels cotxes infractors.
VIGILÀNCIA A LA METRÒPOLI
Les solucions de control tecnològic també s’han estès a altres ciutats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac
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El biaix racista

n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tank Carnegie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aquesta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un sistema de càmeres de reconeixement facial a les fronteres de Ceuta i Melilla.
En declaracions als diaris locals de
Melilla, les companyies van explicar
que aquesta tecnologia permet crear
“llistes negres” de persones que cre-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalitàries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massachusetts demostra que el reconeixement facial identifica de manera errònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnologia en l’àmbit policial, ja que es podria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com denuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

uen del Marroc a l’Estat espanyol i no
tornen al seu país d’origen.
Tot això passa en un marc en què
Europa, a través del seu Reglament
general de protecció de dades de la
Unió Europea (RPGD), deixa molt clar
que aquest tipus de vigilància és il·legal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’aplicar tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territori. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin venir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, denuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede.
En aquest sentit, les persones ra-

“qui dissenya els algoritmes són homes blancs de classe mitjana o mitjana alta”.
Certament, aquesta situació encara no ha arribat a l’àmbit local,
però ja es comença a intuir. No són
poques les policies a casa nostra –fins
i tot locals– que es plantegen fer servir sistemes de predicció delinqüencial, és a dir, tecnologies que determinen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està demostrat que els algoritmes de “policia predictiva” tenen un “biaix de
confirmació” que dona com a resultat
que “la policia faci més arrestos dels
necessaris” en barris on sovint hi ha
més població migrada i no blanca.

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,
tenen dificultats per identificar persones negres

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent capaces de llegir matrícules o de detectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és encara més sensible, perquè en la documentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·ligent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capaces de fer “recompte de persones,
detecció facial” i alertar si hi ha
“objectes abandonats”.
Per què un municipi com la
Roca vol comptar la població? “No
podem afirmar de manera contundent que amb aquests sistemes
de control hi hagi una millora,
com tampoc sabem si les càmeres
de la ZBE han ajudat a reduir la
contaminació”, considera Membrives. Per a ella, les administracions adopten la tecnologia acríticament, en part per “desresponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fàcil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.
Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, segons denuncien tant ella com
Díaz, la transparència és nul·la.
“Després de recol·lectar les dades,
no sabem on s’emmagatzemen,

com s’analitzen ni qui les domina”,
diu el de l’ODHE. És aquí on rau
un dels principals problemes, ja
que sense transparència no podem saber què fan les institucions
amb les imatges que obtenen.
Reconeixement facial? Saben qui
i quan camina pel carrer?
En la mateixa línia s’expressen
des de DonesTech quan diuen que
la ciutadania no té control sobre les
seves dades. “Les dades són personals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.
NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evidents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vigilància a la metròpoli. A finals d’abril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’aforament de les platges amb tecnologia dron. El consistori assegurava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot podria exportar-se a altres esdeveniments a l’aire lliure.
També s’usen drons en l’àmbit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’emergències i per controlar manifestacions”, explica Díaz. De fet, el
cos en va fer servir durant les ma-

Les càmeres que
l’Ajuntament de
Barcelona ha col·locat
al Passeig de Gràcia
tenen sistemes de
reconeixement facial
i de recompte
de la població

Policies locals de la
regió metropolitana
com les de Sabadell o
Parets utilitzen drons
amb càmeres i sistemes
de so de gran potència
que s’han fabricat
i provat a la Xina

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra banda, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’artefactes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran potència fabricats i provats a la Xina.
TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecnològic cal preguntar-se a quins riscos ens exposem com a societat.
Els impactes de la securització
són més evidents del que ens podríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investigadors de la Universitat de Twente, als Països Baixos, el comportament dels individus canvia si saben que al seu entorn hi ha càmeres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva autoestima minva i tenen menys confiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.
Quan s’ha preguntat a l’Ajuntament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sempre ha respost que no ho faria.
Malauradament, des de l’ODHE,
Lafede i DonesTech afirmen que
això no es pot saber perquè mai
s’ha accedit al software d’emmagatzematge. Tanmateix, les administracions, com ja hem vist, es-

tan comprant tecnologia puntera
que sovint s’ha provat prèviament
en contextos on es vulneren els
drets humans. Si bé diuen que no
la faran servir per fer reconeixement facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un futur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgués utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i deportar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “paranoica, però la distopia és més a
prop del que ens pensem”.
Finalment, tal com expliquen
des de DonesTech, la manca de
transparència fa que tampoc sapiguem quines mesures de seguretat
protegeixen les dades que recullen
les administracions. “Hi ha gent que
guanya molts diners revenent la
nostra informació”, asseguren. Es
tracta dels data brokers, persones
que es dediquen a fer un perfil de
cadascú de nosaltres amb informació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més coneixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Ana Alba torna a reclamar
al Govern que faci el nou CAP

POLÍTICA4L’alcaldessa de Sant
Andreu de la Barca, Ana Alba, va
traslladar divendres passat les
principals reivindicacions del municipi a la consellera de presidència, Laura Vilagrà, en el marc
d’una visita institucional. Va posar èmfasi en la urgència de recuperar especialistes perduts a
l’atenció primària local i de construir un nou CAP. Alba també va
mostrar la seva preocupació per la

L’alcaldessa també es
va mostrar preocupada
per la desaparició
de línies educatives
desaparició de línies educatives,
provocada per la disminució de la
natalitat, i va demanar el suport de
la Generalitat per crear ocupació.
La visita de divendres al matí
no només va servir per parlar de

La consellera Laura Vilagrà i l’alcaldessa Ana Alba. Foto: Ajuntament

reivindicacions locals. La consellera Vilagrà també va visitar el
Teatre Núria Espert i la masia de
Can Sunyer, de propietat municipal, que va patir un incendi fa
dos mesos i ara l’Ajuntament l’està rehabilitant. En aquest sentit, la
Generalitat té previst contribuir en
la rehabilitació de la masia amb
100.000 euros, del total de dos milions d’euros que requereix l’actuació. Aquesta aportació s’em-

marcarà en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya (PUOSC).
Vilagrà també va fer un passeig
pel centre del municipi i va signar
el llibre d’honor a la sala de plens
de l’Ajuntament. “Ens agrada ser
el principal aliat del món municipal”, va assegurar la consellera de
presidència, que va remarcar que
ajuntaments i Govern tenen objectius compartits i que han de
col·laborar per assolir-los plegats.

Festes | Castellví escalfa motors per a la Festa Major

La Festa Major de Castellví de Rosanes ja és a tocar: començarà el dia 22 de maig i
s’allargarà fins al 29. La programació encara no s’ha fet pública, però sí que se n’ha
presentat el cartell, il·lustrat per Maria Moreno, la guanyadora del concurs de cartells.

Solidaritat | Una campanya de donació de roba

La primera campanya de recollida de roba d’aquest any a Sant Andreu de la
Barca es farà aquest divendres, dia 13, a les places Federico García Lorca i
Clara Campoamor i a l’avinguda Guatemala. Anirà a benefici de Solidança.

Bona resposta ciutadana
a la 5a edició de la Fira del Vi

COMERÇ4La cinquena edició
de la Fira del Vi de Sant Andreu
de la Barca, que va viure el seu
acte central el 30 d’abril a la plaça Federico García Lorca, va
ser un èxit. En aquest acte principal, hi van participar una vintena de cellers de la DO Penedès
i d’altres denominacions d’origen catalanes i espanyoles. Tots
ells van oferir degustacions de
vins i caves, que es van maridar

amb les ofertes gastronòmiques
de diversos comerços i restaurants locals. L’ambientació la
van completar tres grups de
música: Jodie Cash, Rock School
Boys i la Tuna de l’Escola d’Enginyers Tècnics de Barcelona. El
regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, es va mostrar
molt satisfet amb la resposta ciutadana a la fira en una entrevista
a Ràdio Sant Andreu.

La carretera de Martorell, més
a prop de ser una via urbana

URBANISME4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca continua
avançant en les tasques per convertir la carretera de Martorell en
una “via cívica i integrada a la trama urbana”. Aquest dilluns van
començar els treballs per “sanejar el tram de cel obert del canal
Sedó, entre el carrer Priorat i l’accés principal dels laboratoris Al-

mirall”, tal com informa el consistori. Aquest pas és imprescindible per tancar definitivament la parcel·la dels laboratoris,
urbanitzar la zona amb jardins i
donar continuïtat a la trama urbana amb un carril bici que anirà del carrer Camí Vell de Palau
fins al carrer Priorat. Les obres
duraran quatre mesos.

Castellví | Sant Esteve

Castellví ja té els projectes per
millorar Can Sunyer i Valldaina

URBANISME4La Diputació de
Barcelona ja ha entregat a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes els projectes d’urbanització
dels barris de Can Sunyer i Valldaina. El lliurament es va fer en
una reunió amb representants
de totes dues institucions el passat 3 de maig. Tal com ha explicat el consistori, aquests documents recullen les infraestructures i serveis pendents per implantar en aquestes zones, que
corresponen a aquells que van
quedar pendents de completar
quan es van crear els barris, durant els anys 60 i 70.
Entre les intervencions que
cal fer a Can Sunyer i Valldaina
hi ha la construcció de la xarxa
de clavegueram, la d’un carrer
que va quedar pendent de fer (el
carrer Pica d’Estats, entre els carrers Montseny i Muntanya), una
zona d’equipaments i altres actuacions de menor magnitud.
Tot plegat es traslladarà als
veïns de forma detallada pròximament, tal com ha assegurat

Els carrers es van omplir diumenge per la Fira. Foto: Aj. de Sant Esteve

Sant Esteve celebra amb èxit
la seva Fira de Primavera

La reunió entre Ajuntament i Diputació. Foto: Aj. de Castellví

l’Ajuntament, que organitzarà
diverses reunions informatives
on es resoldran els dubtes dels
residents a les zones implicades.
Cal tenir en compte, però,
que la reurbanització encara va
per llarg. De moment, tenir el
projecte és el pas previ a fer la re-

parcel·lació. Un cop feta aquesta reparcel·lació és quan podran
començar les obres. Sigui com sigui, l’alcalde Adrià Camino celebra aquest pas endavant, que
suposarà “millores en la qualitat
de vida dels veïns i veïnes d’aquests dos barris”.

COMERÇ4La Fira de Primavera de Sant Esteve Sesrovires va
omplir els carrers diumenge
passat de curiosos que van voler
tafanejar a les parades de 23 negocis locals, 18 entitats sesrovirenques i set artesans de la comarca. L’Ajuntament considera
que la jornada va ser tot un
“èxit de convocatòria”.
El temps va acompanyar i el
centre del poble va poder acollir
desenes de persones durant tot
el matí. A més dels estands,
també hi va haver diverses acti-

vitats per a tota la família, com
ara la mostra d’artesania, la
mostra de dansa de primavera,
tallers solidaris i actuacions musicals. D’altra banda, el Banc de
Sang va tenir presència a la fira
amb el bus per fer donacions.
L’objectiu d’aquesta proposta, impulsada conjuntament per
les àrees de Promoció Econòmica i Cultura de l’Ajuntament,
és “apropar la riquesa associativa i empresarial del municipi a
la ciutadania”. Una meta que diumenge es va aconseguir.
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ÚLTIMA HORA | Explosió de gas en una casa

Una casa de dues plantes situada al número 29 del carrer Pompeu Fabra va patir
ahir, a l’hora del tancament d’aquesta edició, una explosió de gas que va deixar,
com a mínim, una dona ferida. Trobaràs més informació a linianord.cat.

La Passió renovada supera
“amb escreix”les expectatives

CULTURA4La Passió d’Olesa
ha viscut aquest any la renovació més gran de l’espectacle en
les últimes dècades, i la resposta del públic demostra que ha estat un encert. La temporada va
acabar l’1 de maig havent superat les previsions d’espectadors
“amb escreix”, segons el president de l’entitat olesana, Pere
Quer, que detalla que, amb menys funcions programades que
en anys anteriors a la pandèmia,
s’ha assolit una xifra de públic similar a la d’aleshores.
“Estem molt satisfets”, diu
Quer, que dona per aconseguit
l’objectiu que buscaven amb la
modificació de l’obra: arribar a
més gent. “Hi ha hagut molta
gent que s’ha interessat per primer cop per l’espectacle gràcies
a les novetats i hi ha hagut molt
boca-orella”, celebra.
El canvi principal que presenta la nova versió olesana del
drama sacre respecte a la que es

La nova versió de l’espectacle ha funcionat. Foto: Joan Plans/La Passió

feia fins a l’any passat és la durada, que s’ha reduït a dues hores. Amb això, tal com explica
Quer, buscaven tenir “més agilitat i intensitat”.
La idea ha funcionat i l’entitat n’ha sortit “molt reforçada
anímicament”, afegeix Quer.
Tot i això, veu més que probable que s’hagin de fer nous canvis de cara a l’any vinent perquè
“a la primera renovació d’a-

questa magnitud és molt difícil
que ho endevinis tot”, i assegura que l’entitat té ganes de treballar molt des d’ara fins a la
temporada 2023.
“La Passió d’Olesa és un ésser vivent, evoluciona i va variant. Que hagi anat bé aquest
any no ens fa apalancar-nos, al
contrari: ens convida a anar endavant i a mantenir l’interès
que hem despertat”, conclou.

Olesa no farà al·legacions al
projecte de reforma de l’A-2
INFRAESTRUCTURES4L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat finalment no presentarà al·legacions a l’avantprojecte de reforma de l’A-2 presentat pel Ministeri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana. El consistori
considera que la nova proposta
“dona resposta parcialment a
les reclamacions dels municipis
de la zona”, segons l’alcalde Miquel Riera, que matisa que “si

des d’altres municipis es decideix
fer cap al·legació conjunta”, sí
que hi donaran suport.

ALTRES RECLAMACIONS
En paral·lel, l’Ajuntament ha demanat recentment a la Generalitat que acabi la carretera B-40 i
les connexions d’aquesta amb
l’autovia A-2, així com millores en
la C-55, en el tram que va des de
l’accés d’Olesa Nord i la Puda.

Neix la marca Olesa Industrial
per captar noves inversions

ECONOMIA4L’Associació Industrial d’Olesa, amb l’impuls de
l’Ajuntament i el suport de la
Unió de Polígons Industrials de
Catalunya, ha creat la marca
Olesa Industrial amb l’objectiu
de captar noves inversions per al
municipi i, per tant, millorar la
seva ocupació i economia.
Tal com recorda el regidor de

Promoció Econòmica, Dídac
Solà, Olesa compta amb nou polígons que sumen 150 empreses
i que tenen capacitat per acollirne de noves. Això la converteix en
un bon destí industrial.
Al web olesaindustrial.cat,
l’Ajuntament simplifica els tràmits
administratius i ofereix acompanyament en l’aterratge al poble.

Abrera

Comerç | Obert el concurs per a l’Abrera Street Food

L’Ajuntament d’Abrera ha convocat el concurs per obtenir llicències per participar
a l’Abrera Street Food, la fira gastronòmica que tindrà lloc al parc de Can Morral
els dies 27 i 28 de maig. El període d’inscripció s’acaba aquest divendres, dia 13.

Quatre dècades encenent la flama
» La colla de diables Bram de Foc celebra el quarantè aniversari de la creació de la seva bèstia de foc
» Dissabte van omplir la plaça Pau Casals juntament amb altres entitats per commemorar l’efemèride

TRADICIÓ4Després de la dictadura franquista, a tot Catalunya es va estendre la voluntat de
recuperar la cultura popular,
que, com totes les mostres d’identitat catalanes, havia quedat anorreada pel règim. En
aquest context, l’any 1981, des de
l’esplai parroquial d’Abrera es va
construir una bèstia de foc, el
drac Climent, per fer sortides i
espectacles de foc amb nens i joves del poble. Aquest és l’origen
de la colla de diables Bram de
Foc, tal com recorda el president
actual de l’entitat, Andreu Presas, quatre dècades més tard.
Sota el lema ‘40 (+1) anys de
foc’, la colla ha organitzat una
sèrie d’actes per celebrar aquesta efemèride, la majoria dels
quals van tenir lloc dissabte
passat a la plaça Pau Casals. De
fet, la programació del quarantè aniversari es va començar a
preparar el 2019 perquè s’havia
de celebrar el 2021, però final-

ment la pandèmia va obligar a
ajornar-lo un any més.
A més d’un correfoc i una cercavila, la celebració va incloure
també dos concerts, un dinar popular i altres activitats participatives, per tal que els ciutadans
s’hi poguessin sumar. Presas
destaca la col·laboració amb altres entitats del poble, com l’Escola Municipal de Música o els
Gegants d’Abrera, i també de
fora, com els Diables de Reus.

RECUPERAR UN SÍMBOL
Un dels punts més importants de
la jornada de celebració de dissabte va ser la presentació del
Climentet, la rehabilitació de la
bèstia de foc del 1981, que feia
molts anys que no sortia al carrer. “Jo mai l’havia vist actuar”,
diu Presas, molt il·lusionat amb
la recuperació d’aquest símbol
que va marcar l’inici d’una tradició a Abrera, que després es
veuria consolidada per la cons-

La colla Bram de Foc d’Abrera en acció, en una imatge d’arxiu. Foto: Romà Caba/Bram de Foc

titució de la colla Bram de Foc,
a principis dels 90. “La bèstia estava força deteriorada pel pas del
temps i perquè havia estat molts
anys guardada”, comenta Presas.
La rehabilitació ha anat a càrrec
de l’escultor olesà Miquel Grima
i ha estat imprescindible perquè
la figura pogués tornar a sortir.

SUPERAR LA PANDÈMIA
D’altra banda, la commemoració
d’aquest aniversari representa
també el retorn a la normalitat
de la colla Bram de Foc després
de dos anys de pandèmia. “Quan
ens van confinar ja havíem començat a treballar en la Festa
Major de 2020”, recorda Presas.

L’activitat va quedar del tot aturada i els membres de l’entitat es
van mantenir en contacte de
forma telemàtica. L’any passat sí
que van poder fer una actuació,
a un espai perimetrat i amb aforament limitat, per la Festa Major, però la d’aquest any, per fi,
podrà ser com les d’abans.
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Esparreguera
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Participació | Presenten 88 idees per millorar Esparreguera

10 de maig del 2022

Els habitants d’Esparreguera han presentat un total de 88 propostes d’inversió per
millorar el municipi en el marc de la tercera edició dels Pressupostos Participatius. Ara
caldrà esperar fins al 28 de juny per veure quins projectes han estat acceptats pels tècnics.

La Passió recupera xifres
i sensacions prepandèmiques

CULTURA4El 2019, un total de
4.937 persones van veure La
Passió d’Esparreguera. Aquest
2022, després de dos anys de
pandèmia, la xifra d’espectadors s’ha elevat a 5.009. Per
tant, repte superat: l’espectacle
ha recuperat la normalitat. Això
es veu de forma encara més clara fent la comparació amb la xifra de l’any passat, quan hi va haver 2.222 espectadors, menys de
la meitat que enguany.
La Passió d’Esparreguera ha
aconseguit aquesta fita amb una
aposta ambiciosa i innovadora,
que ha consistit a oferir en una
mateixa temporada dues versions diferents del drama sacre:
la clàssica –en vers, amb el text
tradicional, i de cinc hores de durada– i la nova, amb un nou text
en prosa i de dues hores i mitja.
“Era la manera de captar
públic nou i alhora no perdre el
públic habitual de La Passió”, detalla el president de l’entitat,

Està previst que les obres en aquests barris durin un any. Foto: Ajuntament

Una escena de la versió nova de l’espectacle. Foto: La Passió d’Esparreguera

Enric Galceran, que considera
que s’ha assolit aquest objectiu
perquè hi ha hagut persones
que han vist per primer cop l’obra gràcies a la nova adaptació,
que fa la història més accessible.
A més, Galceran celebra que,
tal com havien previst, les dues
versions de l’espectacle “es retroalimenten”, és a dir, que “una
aporta espectadors a l’altra”. “Hi
ha gent que ha vingut a veure el

format nou de l’espectacle i li ha
agradat tant que vindrà a veure
el format clàssic l’any que ve, o
que fins i tot l’ha volgut veure
aquesta mateixa temporada”, assegura el president, que reconeix
que “costa” que la gent vagi a veure l’obra per primer cop, però que
tothom que ho fa queda “sorprès
positivament”. I és que, tal com
recorda Galceran, “La Passió és
una superproducció”.

Milloren l’enllumenat de
Can Rial i Mas d’en Gall

OBRES4L’Ajuntament d’Esparreguera va engegar fa dues
setmanes les obres per millorar
i adaptar l’enllumenat dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall
a la normativa vigent. La previsió del consistori és que els
treballs durin aproximadament
un any i no tinguin afectacions
per al veïnat, ja que no deixaran
cap zona sense llum a la via pública ni tindran un impacte rellevant en la mobilitat.

La intervenció inclou la substitució de tots els quadres elèctrics per uns de nova tecnologia,
la reforma de les escomeses i el
canvi dels fanals per lluminàries
de baix consum, tal com ha detallat l’Ajuntament.
Aquestes obres estaven incloses al primer paquet d’inversions amb romanents de
tresoreria que el Ple municipal
va aprovar el novembre de
2020, fa un any i mig.

Collbató

Cultura | Taller de fotografia aprofitant el Vives Fest

El Casal de Cultura de Collbató ha programat un taller de fotografia d’arts escèniques
que constarà de dues sessions teòriques, el 24 i el 26 de maig, i d’una sessió pràctica
aprofitant el Collbató Vives Fest, on els alumnes faran fotos dels concerts.

Collbató es reuneix amb el
Ministeri per la reforma de l’A-2

INFRAESTRUCTURES4Els municipis que es veurien afectats si
es fes realitat l’avantprojecte de
reforma de l’A-2 proposat pel
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana hi continuen reiterant el seu rebuig.
Representants dels ajuntaments
de Collbató, el Bruc i els Hostalets de Pierola es van reunir dilluns de la setmana passada
amb el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores,
per expressar la seva preocupació per l’impacte dels plans del
Ministeri. En el cas de Collbató,
van participar en la trobada l’alcalde, Miquel Solà, i el regidor
d’Urbanisme, Josep Estradé.
Segons informa l’Ajuntament
de Collbató, el secretari es va
comprometre a fer una segona
reunió de caràcter “més tècnic”
per analitzar “totes les alternatives possibles” a l’avantprojecte que està ara en exposició pública. En paral·lel, els consistoris presents a la trobada van
avançar que demanaran al mi-

El servei està pensat especialment per a víctimes de violència. Foto: Pexels

Atenció psicològica per als
usuaris dels Serveis Socials

Collbató i altres pobles s’han reunit amb el Ministeri. Foto: Ajuntament

nisteri que es prorrogui aquest
període d’exposició pública per
tal de tenir més temps per estudiar les afectacions de l’avantprojecte i preparar les al·legacions corresponents.
Cal recordar que l’avantprojecte de reforma de l’A-2 preveu,

entre altres coses, la construcció
d’una variant de més de 6.500
metres a Collbató, que travessaria la serra de Can Dolcet i passaria
molt a prop dels habitatges de la
part altra de Can Dalmases. L’Ajuntament ho va explicar als veïns
en un acte el passat 29 d’abril.

SALUT4L’Ajuntament de Collbató ha posat en marxa un nou
servei d’atenció psicològica presencial adreçat a les persones
ateses pels Serveis Socials municipals. S’ofereix de forma gratuïta i s’hi pot accedir trucant o
enviant un correu electrònic als
Serveis Socials.
Tot i que se’n poden beneficiar totes les famílies ateses pels
Serveis Socials, aquesta iniciativa s’ha engegat pensant sobretot en “les dones que presenten situacions de necessitat

o crisi derivades de la seva condició de dona i, especialment, a
les dones víctimes de qualsevol
tipus de violència”, tal com ha
informat l’Ajuntament. És per
això que aquesta atenció psicològica va a càrrec d’una psicòloga especialitzada en gènere i
violències masclistes.
El consistori també ha detallat que el servei, que funciona
tres cops per setmana (dues
tardes i un matí), també fa tasques d’acompanyament, suport
i informació.
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Futbol sala | El Club Sala 5 Martorell lluitarà per pujar a Segona

El Club Sala 5 Martorell rebrà, en dia i horari encara per confirmar, l'Industrias Santa Coloma B,
en la primera eliminatòria (a partit únic) del play-off d'ascens a Segona Divisió. L'equip es va
assegurar la segona plaça de la Lliga regular després de vèncer per 5-6 el Muro Futsal el passat dia 7.

El llegat de Carlos Espona
» El tècnic completa un curs històric al CB Esparreguera, amb l’equip a un triomf de disputar el play-off
» Deixa el club i el seu recanvi serà Josep Riera, que torna a un conjunt que ja ha fitxat Roger Pérez
Toni Delgado
ESPARREGUERA
"Molt aviat vaig descobrir que
no tenia gaire traça com a jugador. Es podria dir que gairebé xutava la pilota i que hi va
haver temps d'emprenyar el
meu entrenador", explica, divertit, Carlos Espona al web
Tiempo muerto. Durant la conversa viatja per la seva trajectòria vital i esportiva, i s'atura
en potser el moment més complex que ha viscut. El salt més
gran, quan va acceptar passar
de dirigir un mini a ocupar-se
del sènior femení de Copa Catalunya al CES Bosco Horta.
"Em van donar l'equip i vaig tirar cap endavant. Després,
amb 23 anys, em vaig trobar
dirigint un cadet a l'AEJ Riera
Cornellà que va ser subcampió
d'Espanya sense que jo encara
sabés entrenar, i, a continuació, vaig encarregar-me de cadets i júniors femenins preferents", amplia per rememorar
els seus orígens.
Fins el passat 20 d'abril
Espona era el tècnic del CB Esparreguera, de Lliga EBA.
"L'entrenador del sènior masculí ha comunicat la seva marxa del club per poder conciliar
la vida familiar amb l'esportiva. Carles, formes part de la
nostra família i et desitgem
molta sort", publicava l'entitat
a les seves xarxes socials. "Gràcies, CB Esparreguera, per l'acollida i pel tracte rebut. Em
sento orgullós d'haver format
part d'aquest gran club, d'a-

Carlos Espona fa gairebé un any, quan va ser presentat com a entrenador del CB Esparreguera per al curs 2021-2022. Foto: CB Esparreguera

questa gran família. Us desitjo el millor", responia l'entrenador. El passat 3 de maig es

Espona tanca la seva
etapa al club per poder
conciliar la seva vida
familiar i esportiva
coneixia el seu destí: torna al
SESE, on dirigirà també el primer equip masculí.
Amb Espona a la banqueta,
el CB Esparreguera ha completat un curs històric: s’ha
quedat a un triomf de poder
disputar el play-off d'ascens a

LEB Plata. Amb 1.593 punts a
favor i 1401 en contra, l'equip
ha aconseguit 16 victòries en
22 partits de la lliga regular per
les 15 de l'AD Compañía de
María, segon i que va ocupar
l'última plaça per lluitar per
pujar de categoria. El conjunt
esparreguerí tenia el basket
average guanyat, ja que havia
vençut 98-79 a la primera volta i havia perdut 70-68 a la segona. En pocs equips els màxims anotadors han assolit números tan semblants: Sergi
Pino (259 punts), Guim Expósito (244), Albert Barquets
(240) i Dani Fontanals (194).
El pròxim 26 de maig Espona tornarà al pavelló Ramon

Martí per impartir el clínic Spacing: Espais ofensius en categories de formació i sènior,

El CB Esparreguera
ha renovat un curs
més Dani Sánchez
com a director esportiu
adreçat a entrenadors i entrenadores i que convalida dues
hores del Pràcticum de la Federació Catalana de Basquetbol.
El CB Esparreguera ja ha
confirmat que Josep Riera serà
el substitut d'Espona. El tècnic
manresà viurà la seva segona

etapa i el seu segon curs al
club, perquè la temporada
2020-2021 també va dirigir el
sènior masculí. El pivot Roger
Pérez, de 25 anys i 2,03 m, és
el primer fitxatge de l'entitat
per a la pròxima temporada i
arriba provinent del CB Igualada, on l'últim curs ha tingut
una mitjana d'11,3 punts per
partit i un 63,2% d'efectivitat
en tirs de dos. El club ha renovat la seva confiança en Dani
Sánchez, que ha signat un any
com a director esportiu, després d'un dels cursos més exitosos per a l'entitat, amb el primer equip masculí a prop del
play-off a LEB Plata i els filials
disputant fases d'ascens.
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| Trek to Yomi
Un homenatge a les pel·lícules de samurais, que aposta pel blanc i
negre i per la música japonesa tradicional. Per a Play Station, Xbox i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) és una
institució de la música catalana i espanyola.
Prova d’això és que aquest any ha rebut la Gran
Creu de l’Ordre Civil Alfons X el Savi que atorga
el govern espanyol. La veu del noi del Poblesec ha acompanyat moltes generacions durant
gairebé seixanta anys i ara, abans que l’edat l’obligui a retirar-se, ell mateix ha decidit baixar
dels escenaris pel seu propi peu, no sense acomiadar-se primer del públic que li ha fet costat
sempre. La seva gira de comiat, que porta per
títol El vicio de cantar 1965-2022, va començar
el passat dia 27 a un Beacon Theater de Nova
York ple de gom a gom, i continua ara per diferents ciutats de l’Amèrica Llatina i Espanya. L’últim concert, el que clourà una carrera musical
immillorable, serà el que es farà al Palau Sant
Jordi de Barcelona el 23 de desembre.

Espais ocults
L’Open House de Barcelona se suma al ‘Model. Festival
d’Arquitectures’ obrint les portes de vuit “espais ocults i
sorprenents” de la ciutat entre els dies 9 i 15 de maig.
Aquests espais són el Taller Masriera (l’Eixample), el sanatori antituberculós de Collserola (Sarrià-Sant Gervasi), el
centre de col·leccions del Museu d’Història de Barcelona
(Sants-Montjuïc), el magatzem municipal Canyelles (Nou
Barris), l’umbracle del parc de la Ciutadella (Ciutat Vella) i
la Casa Tosquella (Sarrià-Sant Gervasi). S’oferiran visites
guiades a aquests espais a càrrec d’experts.

Llibres

?

J O A N

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

M A N U E L

S E R R AT

Ser un cantautor de renom

És una de les grans figures de la música de casa nostra

Començar la seva gira de comiat

QUÈ HA FET

Ho ha fet amb bon peu, omplint un teatre a Nova York

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Admiració

Li reconeixen el talent i el mèrit de tenir una carrera tan llarga

Música

Pelis i sèries

La vila perduda
Max Gross

La pell fina
Carmen Marfà i Yago Alonso

1963
Els Pets

Alcarràs
Carla Simón

La petita comunitat jueva de Kreskol ha
viscut aïllada de la resta del món durant
dècades. No ha patit la barbàrie de l’Holocaust ni la Guerra Freda, però tampoc
ha gaudit de les comoditats dels avenços
tecnològics com l’electricitat o els cotxes.
Fins que, un dia, la Pesha Lindauer s’escapa
bosc enllà després d’un divorci amarg i
violent, provocant el pànic dels rabins.

El Nacho i la Miranda, una jove parella de
Barcelona, visiten uns amics que acaben
de ser pares per conèixer el petit Jan. Tot
sembla anar bé fins que el Nacho deixa
anar que el bebè de l'Eloi i la Sònia... és
molt lleig. A partir d’aquí, l’ambient s’enrareix i comencen a sortir a la llum altres
veritats que fins ara cadascú guardava.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

Els Pets han publicat el seu tretzè àlbum,
1963 (RGB), “un disc sense colorants”, on
toquen “només els membres del grup, en
una aposta austera amb poca instrumentalització”, ha explicat el cantant
de la banda, Lluís Gavaldà, en una entrevista a l’ACN. El mític grup de Constantí
considera que amb aquest nou treball
han retornat a la seva essència.

Durant generacions, la família Solé ha cultivat una gran extensió de presseguers
a Alcarràs, una petita localitat rural lleidatana. Però aquest estiu, després de vuitanta anys, pot ser que sigui l’última collita. Després de l’èxit d’Estiu 1993, Carla
Simón s’ha coronat amb Alcarràs, la
pel·lícula que li ha valgut l’Ós d’Or a la Berlinale i que ja omple els cinemes.
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ESTILS DE VIDA
Detectar l’assetjament escolar
Foto: Pexels

i

INFÀNCIA

assetjament escolar o bullying és una xacra que ha existit
sempre i que, malauradament, lluny de desaparèixer, en els
últims anys ha trobat noves vies per atacar les víctimes, com
les xarxes socials. Per tant, si tens un fill en edat escolar, és normal
que algun cop t’hagis preocupat per la possibilitat que estigui patint assetjament o ciberassetjament per part de companys. Abans
d’angoixar-te, para atenció als senyals que et poden ajudar a detectar si el teu fill ho està passant malament a l’escola. El Departament d’Educació de la Generalitat n’assenyala uns quants.
El seu estat d’ànim et pot donar pistes. Fixa’t en si té ansietat
els diumenges a la nit o l’últim dia de vacances, si li ha baixat
l’autoestima, si té canvis de caràcter bruscos o si ha tallat la comunicació amb tu. També pot ser que tingui malestar físic (vòmits, mal de cap...), que presenti ferides o cops o que el seu material escolar estigui malmès. Sospita també si li canvien els hàbits (li costa dormir o perd la gana) i, sobretot, si et diu que no
vol anar a l’escola o et demana que l’hi portis o el vagis a buscar.
També és sospitós que augmenti la freqüència en què et demana diners i que no convidi mai ningú a casa i no vulgui sortir-ne.

Les claus
ESTAT D’ÀNIM
SENYALS FÍSICS

Ansietat els diumenges o l’últim dia de vacances, canvis de
caràcter bruscos, baixa autoestima i manca de comunicació
Malestar físic (vòmits, mal de cap...); cops, ferides o altres
marques de violència i material escolar destrossat

HÀBITS

Dificultat per dormir, pèrdua de la gana i, sobretot, insistència
a no anar a classe i perquè l’hi portis o el vagis a buscar

ALTRES

Petició freqüent de diners sense dir el motiu i soledat total:
que no surti mai de casa i tampoc hi vulgui convidar ningú

Foto: Pexels
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