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

Jaume Plensa rep el premi
Prat de la Riba i serà el
pregoner de la Festa Major

líniatres
9 anys

esplugues · sant joan despí · sant just desvern Maig 2022 · Núm.104 · liniatres.cat

Foto: Joanna Chichelnitzky

“Sota el paraigua de la
vulnerabilitat no es poden
amagar delinqüents”
Entrevista a Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues pàgs 12-14
ESPLUGUES pàg 10
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ESPORTS pàg 21

Montesa afronta la seva
transformació amb la
incògnita de Can Cervera

Rebutjat el retorn
del servei complet
de ginecologia als CAP

Cursa Solidària Ciutat
d'Esplugues: suport
als infants hospitalitzats
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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
BAIX LLOBREGAT
“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 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,
entre els quals hi havia el veí de
Sant Just Francisco Casares. 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 de
l’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
dir-me 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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La lupa

Llibreries que són palaus
Foto: Maria Asmarat/ACN

per Oriol Lladó

D

eu dels dotze barris amb una renda més
baixa de Barcelona no tenen cap llibreria.
Són dades elaborades a partir del directori
de llibreries de l’Ajuntament de Barcelona i que ha treballat l’Agència Catalana de Notícies
en una informació d’alt valor, de la qual se n’ha fet
ressò també el Línia. Les zones més riques de la capital del país concentren el 61% d’aquests establiments, tot i que només hi viu el 33% de la població
de la ciutat.
Les dades fan referència a Barcelona i en si mateixes ja són prou preocupants, però amb tota probabilitat encara ho serien més si les plantegéssim a nivell metropolità, en què el ‘factor perifèria’ s’agreuja
amb desigualtats amplificades. A la falta de llibreries
a bona part dels barris metropolitans s’hi suma un
mapa encara incomplet en el desplegament de biblioteques (el cas de Badalona és flagrant) i de progressiva precarització dels equipaments veïnals i cívics que van construir-se els primers anys de la democràcia recuperada als municipis, i que avui han anat
envellint sense un manteniment adequat ni un projecte de dinamització prou actualitzat.
¿On és avui aquella gran inversió cívica (i econòmica!) de finals dels vuitanta i principis dels 90 mitjançant la qual els ajuntaments van reinventar les ciutats sorgides del franquisme amb la posada en marxa d’equipaments culturals, també en clau de barri?
Moltes ciutats metropolitanes viuen encara d’aquell
impuls. Aquell esforç d’establir nodes de cultura inclusiva ha anat perdent força i eficàcia amb el temps,

i ho ha fet a mesura que els indicadors de desigualtat s’anaven cronificant i augmentava la complexitat.
Aquests nodes de cultura –llibreries, sí, però
també biblioteques, escoles, equipaments…– són el
que el sociòleg Eric Klinenberg en diu els “palaus del
poble”. Infraestructures que cal protegir, perquè
una ciutat o un poble no s’explica només pels indicadors habituals de renda o salut, sinó també a partir de la proximitat a aquests espais de relació i cultura. Palaus que cal reivindicar com el que són: elements centrals de la república que volem i necessitem.
Per cert, molt interessant aquest mapa de l’IERMB!

Són garantia de futur,
font d’oportunitats i vacuna contra
la indiferència i la intolerància
Allò que fa la ciutat no són els carrers i els edificis en si mateixos, sinó l’acumulació de relacions i complicitats entre els veïns i veïnes, la solidaritat i el sentit de comunitat que pot anar-hi arrelant.
Per tant, parlem d’espais físics, però no només. Llibreries, sí, però amb presentacions i grups de lectura; biblioteques, és clar, amb tallers i activitats; escoles,
naturalment, amb una bona xarxa de camins escolars
i associacions de pares i mares ben connectades amb
el barri i la seva realitat; i museus, per descomptat,
però amb portes obertes i projectes que interpel·lin.

Aquest article començava parlant de llibreries, però
la cosa no va només d’això, ja ho veieu, sinó de valoritzar la infraestructura cultural. D’entendre que és
aquí, en fer espessa i resistent aquesta malla cívica,
on ens juguem el futur! I que són molts els fronts on
cal defensar la ciutat com a projecte col·lectiu!
Com quan a Badalona es van tornar a projectar places amb fonts i bancs (que havia anat suprimint el PP
mentre va governar) o com quan un col·lectiu s’organitza per defensar la reobertura d’una biblioteca (i
es troba amb un bon esforç de transparència per part
de la regidoria responsable). O quan es fa un bicibús
per arribar al cole, quan el museu de la teva ciutat decideix treballar amb arxius veïnals i recuperar la història oral del municipi o quan un llibreter perd part
dels llibres a la venda per un xàfec un dia de Sant Jordi i els lectors s’autoorganitzen per ajudar-lo a superar la mullena.
Els palaus del poble no els podem donar per descomptats. Van costar molt de lluitar i són moltes les
persones que diàriament els defensen com el que són:
garantia de futur, font d’oportunitats, vacuna contra
la indiferència i l’individualisme i instrument contra
la intolerància.
Repensar les ciutats també des d’aquesta perspectiva és imperatiu i urgent, i del tot necessari.
Com ho és que aquest replantejament vingui
acompanyat de bons projectes connectats amb la
ciutadania i d’una inversió suficient! Estaria bé que
aquest fos també un tema de gruix en el debat de
les municipals que s’apropen.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aleixclario

La dada: el 21% dels
nens i nenes que viuen a Catalunya no tenen cap contacte amb la llengua catalana fora de l’àmbit escolar i, excepte a l’aula i al menjador escolar, el castellà és la llengua emprada per més del
50% dels infants. El TSJC no és el problema, només remata la feina.

@linarestc
A Barcelona està passant un fenomen absurd des d’una perspectiva econòmica. Que en molts casos
s’obtingui més rendibilitat per la propietat d’un local que per l’activitat
econòmica que s’hi desenvolupa. Això
ens porta a un model únicament orientat al turisme i sense vinculació al país.
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@adaparellada
Primer dia de feina després d’una setmana de
vacances i ja estic esgotada. Com diu la Natza Farré, no recarreguem piles perquè no som robots,
però avui em sento com els mòbils vells
que esgoten la bateria deu minuts
després de desendollar. #AquíJugantALesMetàfores.
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@andreuginola
[Per la victòria del Madrid contra el City] Estic
pitjor que el dia que vam
perdre 2-8 contra el Bayern, pitjor que
el dia que Messi va marxar del Barça, pitjor que quan Guardiola va dir que no volia seguir, pitjor que el dia que Puigdemont va declarar la independència durant vuit segons. Necessito tanta ajuda.
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Els semàfors

Safata d’entrada

Pobles en perill

El departament de Salut ha dit
a l’Ajuntament de Sant Joan
Despí que l’atenció ginecològica
a la ciutat està garantida.
El consistori no ho veu igual
i reclama que retorni el servei
complet als dos ambulatoris
de la ciutat.

Foto: Marta Lluvich/ACN

Salut

per Antoni Moliné

pàgina 16

Jaume Plensa

Ruta del Tram

L’escultor de Sant Just Desvern
Jaume Plensa ha estat
guardonat amb el premi Prat de
la Riba, que entrega l’Institut
d’Estudis Catalans per la seva
trajectòria. A més, Plensa serà
el pregoner de la Festa Major
d’agost de Sant Just.
pàgina 17

Una manera de conèixer
i descobrir les perles de la
comarca és la Ruta del Tram,
una iniciativa que torna amb
força amb descomptes i
propostes que també ajudaran
la restauració local després de
dos anys complicats per la covid.

El + llegit

pàgina 20
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1

Detenen un home per fer tocaments
a una noia en un autobús a Esplugues

2

Comencen les obres per fer un miler
de pisos protegits a la zona de Montesa

3

El Nitbus incorpora el servei de parada a
demanda a Sant Joan Despí i Sant Just Desvern

4

VÍDEO | Instal·len l’espectacular passera que
unirà el Mas Lluí i el Barri Sud de Sant Just

5

La comarca es prepara per a un Sant Jordi
com els d’abans de la pandèmia

E

n els últims dies ens hem
assabentat d’una notícia
que s’ha de considerar
molt greu en cas que arribi a
produir-se: a casa nostra, uns
dos-cents pobles poden desaparèixer per raons diverses,
principalment per la manca de
relleu generacional.
També perquè hi ha carreteres (o més aviat camins d’accés)
que segueixen igual o pitjor que
fa anys; per la inexistència de
serveis imprescindibles, com la
connexió a internet o el transport
públic, i perquè n’hi ha que no tenen ni una sola botiga on proveir-se del més necessari per a la
subsistència ni caixers bancaris.
Són altres raons de pes que allunyen el jovent de continuar arrelats a la terra.

No es pot pas criticar els joves perquè cerquin fora de
casa el mitjà que considerin
més adient per guanyar-se la
vida, atès que el conreu de les
finques familiars, la ramaderia o la producció lletera, en
cada cas particular, no dona
els beneficis econòmics que
mereix una activitat tan necessària per al conjunt de la
població catalana.
Ara, més que mai, s’ha de
canviar el circuit que comença
en els productors, molt mal recompensats, i arriba als con-

sumidors. Els beneficis estan
molt mal repartits.
Aquesta tasca correspon a
les conselleries de Territori i
Sostenibilitat i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’hi han de posar abans
que sigui massa tard. Cal escoltar els alcaldes afectats i
començar a posar fil a l’agulla.
Quan es perd un poble,
per petit que sigui, es perd un
tros de Catalunya, i si no som
capaços de posar-hi remei, és
que no en som conscients. Si us
plau, poseu-n’hi ja. Gràcies.

Línia Tres 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

#AtacContraElCatalà

@carlesral: El TSJC ordena el 25% de castellà a les escoles. És l’hora de la desobediència contra la segregació escolar, per la
cohesió social i pel dret a la llengua catalana.

#DesprésDePegasus

@agenciaacn: Margarita Robles nomena
Esperanza Casteleiro com a successora de
Paz Esteban i destaca que és una “continuació normal”.

#InjeccióEconòmica

@maticatradio: El saló audiovisual més important d’Europa, ISE, es vol quedar a Barcelona més enllà del 2024. Enguany calculen un impacte de 250 M€ i el 2024, de 500.
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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

n la sentència en català que ordena fer el 25% de classes en
castellà a les escoles catalanes, el TSJC ha comès més de
130 faltes ortogràfiques i gramaticals. De fet, el tribunal ha
demanat “sinceres disculpes”. Però el problema el té el castellà.

E

n home truca als serveis d’emergència perquè ha vist
un lleó amagat entre les plantes darrere de casa seva,
a Kènia. En arribar-hi, els experts descobreixen que la
perillosa bèstia era en realitat una bossa del Carrefour.

U

a fàbrica de Nespresso a Romont (Suïssa) havia de rebre,
com no podia ser d’una altra manera, una gran comanda de
cafè provinent del Brasil. Però, en comptes de cafè, va rebre
cocaïna d’una alta puresa. La sorpresa va superar els 500 quilos.

L

na nena de set anys es beu tot el vi de missa de cop en
la seva primera comunió, deixant el sacerdot i els
familiars impressionats. Ha passat a Dakota del Sud, als
Estats Units, i la nena s’ha fet viral. Sant Hilari, Sant Hilari...

U

Natàlia Segura/ACN

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

per Marc Cerdà

@ferranrosa: Poques coses més rotundament estúpides energèticament que moure
un vaixell de 236.857 tones per fer visitar a
7.000 persones una ciutat durant unes hores.

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

@Modgi: Expressar les emocions és com
cuinar: durant segles els homes no ho feien.
I ara que per primer cop comencen a fer-ho
volen que tothom els aplaudeixi.

“

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

@Savallsblog: El món es divideix entre els
que diuen “no m’he explicat” i els que diuen “no m'heu entès”. [...] Si esteu amatents, per aquestes coses els reconeixereu.
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Col·laboració | Neix a la ciutat la Taula Social Metropolitana
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Amb l’objectiu de donar resposta a reptes que afecten a tots els municipis metropolitans, s’ha constituït la
Taula Social Metropolitana, un ens format per 36 municipis que ha començat a caminar a Esplugues. L’Espai
la Baronda va ser l’escenari el dia 4 de la creació d’un espai col·laboratiu per a problemàtiques comunes.

Montesa es transforma amb
la incògnita de Can Cervera
» El projecte a l’antiga fàbrica preveu fer-hi un miler de pisos socials
» Mentrestant, a l’altra banda de la Ronda, Can Cervera continua buit
Francisco J. Rodríguez

ESPLUGUES
Esplugues ha donat el tret de
sortida a un dels planejaments
urbanístics més importants de
l’àrea metropolitana, l’Àrea Residencial Estratègica (ARE)
Montesa, que preveu la construcció, entre altres, de més d’un
miler de pisos protegits a l’espai
on hi havia la mítica fàbrica. Es
tracta d’una zona d’unes 11 hectàrees on està previst fer, a més
de pisos, equipaments i la nova
comissaria de la Policia Local.
Ara bé, a l’altra banda de la
Ronda, un altre espai desarticulat de la ciutat resta a l’espera
d’una solució. Es tracta de la
zona de Can Cervera, on hi ha la
masia del mateix nom i desenes
d’horts en un gran descampat.
Aquest indret està delimitat per
la mateixa Ronda, la frontera de
l’Hospitalet i Can Vidalet. El lligam que té amb la zona de Montesa, tanmateix, és que hi havia
plantejat un altre ARE per fer-hi
sobretot oficines, aprofitant la
proximitat amb la Ronda.
No obstant això, una sentència judicial de l’any 2013 va provocar que l’ARE Can Cervera se
n’anés en orris. I ara, aquesta
zona continua abandonada i a
l’espera d’un nou projecte per articular-la i recosir-la a la ciutat. En
l’entrevista que Línia Tres publica
en aquest número, l’alcaldessa,
Pilar Díaz, explica que des del moment que el jutge va paralitzar el
pla urbanístic, l’Ajuntament ha
estat treballant amb la propietat
dels terrenys per buscar alterna-

La zona de Can Cervera, amb la masia a l’esquerra. Foto: Línia Tres

tives. La seva voluntat, afegeix, és
recuperar aquella zona perquè generi economia i llocs de treball.
Un dels projectes plantejats
per a aquests terrenys era el de
Patrimonial Hefer, que preveia

L’alcaldessa Pilar Díaz
confia que el futur pla
de Can Cervera ajudi
a recuperar la masia
la construcció de 1.442 habitatges i convertir l’avinguda de l’Electricitat en un eix connector
transversal entre l’Hospitalet,
Esplugues i Cornellà.
UNA MASIA DEGRADADA
En aquests terrenys hi ha la masia de Can Cervera, catalogada
com a patrimoni d’interès local i
que mostra un avançat estat de
degradació i abandonament. Sobre aquest tema, Díaz confia que
el futur planejament per a la zona
contempli la recuperació de l’edificació per fer-hi equipaments

veïnals. De fet, planteja una idea
similar al que ja han fet amb Villa Victòria o Castell dels Tres Dragons, una casa propera que és objecte d’un procés participatiu per
determinar-ne els usos.
CONFLICTE
Sigui com sigui, el serial de Can
Cervera va portar certa polèmica fa un parell d’anys, quan una
desena de persones que tenien
diferents magatzems i trasters
als antics vestuaris de la Unión
Cultural Recreativa Deportiva
Can Cervera van presentar una
demanda per reclamar la propietat d’aquest espai que feien
servir en alguns casos, afirmaven, des de feia més de 40 anys.
De fet, el consistori va ordenar aleshores un enderrocament exprés per “estat ruïnós”
d’aquests trasters, que va executar amb dos dies de marge.
Els propietaris van denunciar
aleshores que no es van seguir
els protocols de seguretat per retirar els sostres d’uralita –que
contenen el temut amiant–,
cosa que va negar l’Ajuntament.

Creen un servei de suport
psicològic per al jovent

SALUT4Segons una enquesta
que ha elaborat l’Ajuntament,
tres de cada quatre joves de
quart d’ESO de la ciutat asseguren sentir-se bé emocionalment.
Al·leguen preocupacions, incertesa i casos d’ansietat. I és que els
experts avisen que amb la pandèmia, tota una generació de joves s’ha vist abocada a una situació d’estrès emocional.
Per tal de detectar els casos
de malestar entre la joventut i
evitar que s’agreugin, l’Ajuntament ha posat en marxa un servei de suport psicològic dedicat

als joves. ‘Esplugues amb tu’ és
un programa que arrencarà el 16
de maig i que combinarà atenció
presencial i telefònica -al número
633 835 900-. L’equip de professionals, llavors, proporcionaran eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials i derivar-les a uns altres serveis d’atenció mèdica si s’escau.
Com a dada de context, des
que va començar la pandèmia els
suïcidis i els intents s’han multiplicat. “La salut mental és un
tema que no s’ha tractat suficient”, diu l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Tallers, jocs, música i
solidaritat a la Fira d’Entitats

Actuació de l’Esbart d’abans de la covid. Foto: Twitter (@esbartesplugues)

TRADICIÓ4La ciutat escalfa
motors per a una nova edició de
la Fira d’Entitats, una molt bona
ocasió per descobrir què ofereix
el teixit associatiu local i poder
sumar-s’hi. La fira tindrà lloc el
diumenge 15 de maig a la plaça
de Catalunya durant tot el dia.
A banda de les carpes de les
associacions, hi ha preparades
activitats per a tothom. Des de
les 11 del matí i fins a última hora
del dia, l’Esplujuga portarà propostes de jocs per a la canalla i

els no tan petits, que també podran gaudir d’aquesta activitat.
A la tarda, a més, hi ha previst un
recital de música i poesia. A
partir de les sis de la tarda, la
música i la poesia serviran per
denunciar les guerres i demanar
un món millor.
En aquesta línia, el mateix
dia de la Fira hi haurà instal·lada
una unitat mòbil per fer donacions de sang. La unitat estarà
disponible des de les 10 del matí
i fins a les dues de la tarda.
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“Inaugurarem el Mercat
de Can Vidalet abans de l’estiu”
Pilar Díaz

Alcaldessa d’Esplugues
A. Nadeu / F.J. Rodríguez
Fotografia: J. Chichelnitzky
L’alcaldessa d’Esplugues ens cita a
mig matí a l’Ajuntament. Mentre
l’esperem, personal municipal desplega una taula negra al mig de la
sala de Plens. “Fareu l’entrevista
aquí”, ens indiquen. Només el soroll de les cadires que hi van col·locant al costat trenca el silenci
característic dels llocs de pes quan
estan buits. Pilar Díaz arriba al cap
de poca estona, disposada a conversar llargament. Fa tants anys
que és alcaldessa –des del 2006–
que es nota que en aquesta sala se
sent com a casa. Ella que, com li
agrada dir, fa “política des de la
quotidianitat”.
omencem parlant de l’ARE
Montesa, un pla que preveu fer un miler de pisos
protegits. En la seva presentació,
vostè va dir que la tardança del
projecte –13 anys– ha permès
“repensar-lo” i millorar-lo. En
quin sentit s’ha millorat la proposta inicial?
S’ha guanyat espai per a zones
verdes. De les 11 hectàrees d’actuació, el 70% estaran destinades

C

a equipaments i a zones verdes.
Quan d’aquí a uns mesos veiem
l’evolució de les obres, entendrem
perfectament el que ara estic explicant.
Un altre ARE que estava previst a
la ciutat però que se’n va anar en
orris és el de Can Cervera. Vostè
va comentar fa uns dies a Línia
Tres que l’Ajuntament treballa

“Amb l’ARE
Montesa hem
guanyat espai
per a zones
verdes”
per trobar una solució per a una
zona desarticulada i degradada.
Què hi ha damunt la taula?
Fa temps que tenim contactes
amb la propietat. Va ser una sentència judicial la que va anul·lar directament aquest ARE. Per a
nosaltres és important que quan es
tiren endavant projectes per acabar la trama de la ciutat tinguin un

impacte positiu que beneficiï la
ciutadania.
La seva voluntat seria reproduir
a Can Cervera el mateix que han
fet a Montesa?
Hi ha punts en comú, però és diferent. Havíem treballat molt els
plans per tenir oficines i metres
quadrats de sòl terciari a la façana
de la Ronda... Allà també hi ha la
masia, que és un edifici catalogat
molt important per a nosaltres.
Amb tot, volem que sigui un espai
recuperat per generar economia
local i llocs de treball, així com equipaments per a aquella zona.
Ara que citava la masia de Can
Cervera... Què tenen pensat fer
per protegir aquest patrimoni
en perill?
Esperem –i desitgem– que el projecte reculli que aquesta masia
pugui esdevenir un punt amb activitats cíviques i ciutadanes. Però
mentrestant, com que és crucial
mantenir-la, hi haurà converses per
intentar treballar amb la masia en
si abans de l’aprovació urbanística.
Després ja veurem quin és el destí
que li acabem donant.
Seguint amb plans urbanístics,
els últims anys s’ha arrossegat la

polèmica pel Pla Caufec. Fa un
any es va signar el conveni amb
les empreses constructores. Des
d’ERC van dir que aquest pla és
“especulatiu” i que farà malbé un
espai natural a la falda de Collserola. Tenen raó?
Crec que no hi ha hagut polèmica.
Som 47.000 habitants, i el fet que
hi hagi un centenar de persones
que hi estiguin en contra, que

nia. Una part important ha vist clar,
com l’equip de govern, que aquest
pla és beneficiós.

“Esperem que
Can Cervera
esdevingui un
punt d’activitats
ciutadanes”

I pel que fa a Collserola?
Nego que a la falda de Collserola hi
passi res. De fet, l’equip de govern
va voler que la franja que hi havia
delimitant el parc natural baixés.
Ara ens diuen que estem construint a tocar de la línia. I tant! És que el
vam protegir. Allà on el Pla General
Metropolità tenia contemplat ferhi un equipament, en aquests moments hi tenim parc natural i no s’hi
pot construir. Els propietaris d’aleshores van suar sang... Crec que
tenim fama de ser un Ajuntament
molt dur quan venen propietaris,
com ha passat amb els ARE. I si ens
hem de sincerar, ens sincerem. Per
ERC ho dic.

facin molt soroll i que, fins i tot, de
vegades –no tothom, ho vull deixar clar– facin malbé el mobiliari
urbà en les seves manifestacions,
no vol dir que hi hagi polèmica.
Tenen dret a dir que no els agrada,
però com a govern sempre ens
hem sentit molt acompanyats per
la majoria de les associacions de
veïns i per bona part de la ciutada-

Què els ha de dir?
El portaveu d’ERC [Oriol Torras], el
primer any d’arribar aquí ens va dir
que el Pla Caufec li semblava un
projecte molt positiu. Si no, que em
desmenteixi. Jo l’entenc, però la política s’ha de fer d’una altra manera:
criticant el que no es fa bé, controlant el govern i proposant alternatives. La crítica per al desgast ja és
avorrida. Ja fa uns anys que hi som,
ja ens hem fet una mica grans4

13 |

Entrevista

3i ja no tenim ganes d’això. Jo tinc
ganes que ens controlin i que assenyalin les coses que no estan bé.
ERC ha demostrat una gran responsabilitat en pandèmia i hem arribat
a acords importants, però crec que
això està molt suat. El tema Caufec
no té cap mena de polèmica.
Canviem de qüestió, tot i que continuem parlant de construcció.
Aquí al costat de l’Ajuntament hi
ha unes obres inacabades: els fonaments del que havia de ser l’Auditori de la ciutat. Ara mateix és un
sot de ciment de 5.000 metres
quadrats. Els veïns s’estan començant a organitzar per demanar solucions i denuncien que és una
zona perillosa. Quina solució hi
proposa?
Entenc que els veïns de l’entorn estiguin preocupats. Jo també ho
estic com a alcaldessa. Tenim una
espineta clavada amb l’Auditori,
per moltes circumstàncies que hi
han confluït per fer que l’obra encara no s’hagi reprès. Vam començar amb molta il·lusió just abans de
l’anterior crisi financera. En aquell
moment teníem dues grans obres
en marxa, les Moreres i l’Auditori, i
vam decidir tirar endavant les Moreres. No sé si ens vam equivocar,
però jo tornaria a prendre la mateixa decisió. Fa quatre anys sem-
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blava que l’Auditori es reprendria,
però l’empresa va elevar preus.
Vam estar negociant dins del que
era lògic, però no ens va quedar
més remei que resoldre el contracte, perquè no ens podíem sotmetre a unes peticions que eren un
atraco a mano armada.

“Treballem
per reprendre
les obres de
l’Auditori en
aquest mandat”
El 2018, vostè va reconèixer en
una entrevista a la revista El Pont
que el projecte de l’Auditori era
massa ambiciós i que estava“per
sobre de les possibilitats” de l’Ajuntament.
Nosaltres havíem fet un projecte
que encaixava molt bé amb la nostra ciutat, i quan vam anar a demanar suport a la Generalitat ens van
dir que ens ajudarien, perquè volien
que l’equipament tingués una vocació supramunicipal. Per poder-ho
fer, però, havíem de canviar una

sèrie de paràmetres i fer una nova
caixa. Vam fer el nou projecte per
poder-lo encaixar amb la petició de
la Generalitat, però després vam
veure que no ens donarien suport.
I què van fer aleshores?
Vam recular i vam tornar al nostre
projecte original. Però l’empresa
tenia unes pretensions a les quals
no ens podíem sotmetre. Ja no per
nosaltres, sinó per la ciutadania,
que no s’ho hauria merescut perquè són els diners de tothom. El
preu d’alguns materials no podia
ser, 10 anys més tard, el mateix,
però sabíem, pel Col·legi d’Arquitectes, quina havia estat l’evolució
d’aquests preus. I tu no pots demanar-me ni el doble ni el triple, perquè a mi i a l’Ajuntament ens poden
portar als tribunals. Per tot plegat, i
amb tot el dolor del nostre cor, es va
haver de rescindir el contracte.
Què li diria a un veí de les Torres
Symbol que veu i pateix diàriament el sot gegant als peus de
casa seva?
Que hem estat treballant des del
minut zero per fer possible que
abans que acabi aquest mandat es
puguin reprendre les obres.
Ens pot donar una data exacta?
Amb la nova licitació segurament
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això seria a finals del 2022 o a principis del 2023. De moment estem
complint amb el que ens vam
comprometre. Si arribem a finals
d’aquest any o a principis del 2023
sense això, llavors no haurem complert com a mínim amb el termini
que havíem donat. Però de moment no és així.
Arran de la rescissió del contracte d’obres es va voler fer un
concurs d’idees. Com va acabar
tot plegat?
Sí, es va fer un concurs d’idees,
però han passat més coses. I és
que quan passen 10 anys sorgeixen noves oportunitats. És, de fet,
el que ens ha passat amb l’ARE
Montesa. Vam pensar que potser
era el moment de repensar el projecte de l’Auditori amb alguna
nova idea, com podria ser posar-hi
l’Escola de Música, que ara la tenim
a l’edifici del Puig Coca. També es
va interessar un col·legi que fa formació respecte a la possibilitat de
tenir un espai a l’equipament. Era
una bona oportunitat que vam
estar explorant, però la pandèmia
va fer tirar enrere el projecte.
Continuem parlant d’equipaments, en aquest cas del futur
edifici del CAP Lluís Millet. La Generalitat construirà un nou centre
de cara al 2028, però hi ha veus
que preferirien que es reformés
l’actual i es construís el tercer ambulatori de la ciutat. Creu que
seria una solució millor?
No sé de quines veus em parlen, sincerament. L’anunci del nou edifici
de l’ambulatori ha tingut una acollida magnífica. La gent està contentíssima i ens atura pel carrer per
preguntar-nos coses al respecte.
Què li semblaria la possibilitat
de reformar l’actual CAP Lluís
Millet i fer el tercer ambulatori
de la ciutat?
Esplugues necessita un tercer CAP,
això és veritat, i l’hem reclamat. En
el seu moment, el conseller Comín
ens va dir que era necessari ampliar l’ambulatori Lluís Millet, i després fer el tercer. I semblava lògic.
Però l’ampliació és molt complicada, perquè es tracta d’un edifici
de l’INSS (Institut Nacional de la
Seguretat Social). De vegades passen aquestes coses. En el seu moment es va estudiar una possible
ampliació, però la Generalitat i l’A-

juntament coincidim que no és
possible. És molt complicat. I ja en
pandèmia, la consellera Vergés em
va plantejar la possibilitat de fer-ne
un de nou, perquè el departament
de Salut se sent incòmode en
aquell edifici que no compleix
amb els estàndards.
Els veïns denuncien que el CAP
Lluís Millet està col·lapsat.
L’ambulatori Lluís Millet no reuneix
les condicions, ni tan sols des del
punt de vista dels riscos per als treballadors i les treballadores. Això
no ho sabíem, però en el moment
en què ens ho van dir no ens va
costar res trobar un lloc alternatiu.
En pandèmia, al CAP Can Vidalet
es va poder atendre la ciutadania
amb totes les restriccions i en una
situació sobrepassada, però al Lluís
Millet no. És per aquesta raó que
van decidir col·locar-hi un mòdul
per poder atendre els pacients
covid, que encara hi és. En aquests
moments sabem que podrem
tenir, abans que acabi l’any, un
altre mòdul més robust que ens
van prometre la primavera de l’any
passat i que es pagarà amb els fons
europeus Next Generation.
Ja que parlem d’equipaments,
quan tenen previst inaugurar el
nou Mercat de Can Vidalet?
Abans que arribin les vacances
d’estiu. Estem parlant de poc
temps. Tot s’ha endarrerit una
mica. Els paradistes havien de fer
l’adaptació i les obres de tota la

“L’anunci del
nou edifici del
CAP Lluís Millet
ha tingut una
gran acollida”
part interna de les parades. Aquest
era l’acord. Però enmig de la pandèmia i de la situació complicada
que hem viscut, hi havia comerciants que anaven a temps amb els
seus projectes i obres però altres
no, i el que no té sentit és obrir una
part del mercat i no sencer. Els entenem i els comprenem, perquè
no ha estat el moment més fàcil.4
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“No té sentit provocar retencions
de cotxes on no n’hi havia”
3Parlant de projectes esperats, fa
dos mesos es va anunciar la unió
dels tramvies a Barcelona, que beneficiarà la mobilitat a banda i
banda de la capital. Què pensa
quan sent els discursos d’alguns
partits barcelonins que s’oposen
enèrgicament a aquest projecte?
A Esplugues, el 99,9% de la ciutadania –perquè sempre hi ha algú que
no– estem desitjant que es faci
aquesta connexió, jo inclosa. El que
no es pot fer són discursos d’Agenda
2030, de lluita contra el canvi climàtic, de sostenibilitat... i no apostar pel
transport públic. Si creiem en la importància de l’àrea metropolitana,
hem de defensar la unió dels tramvies, perquè facilitarà la mobilitat
entre territoris d’una manera ràpida
i neta. En aquest país tenim una assignatura pendent des de fa dècades, amb Esplugues la primera. És
que encara no tenim ni el perllongament de la Línia 3 del metro...
Com està aquest tema? Saben
quan podrà arribar la Línia 3 a la
ciutat?
L’acord amb la Generalitat establia
que abans del 2020 havíem de tenir
les dues parades d’Esplugues fetes.

“Si creiem en
la metròpoli,
hem de defensar
la unió dels
tramvies”
Som al 2022 i no ha estat possible.
Bé, podem criticar-ho, però hem de
mirar endavant. El projecte executiu s’està fent. Està molt avançat.
Aquesta és la bona notícia, perquè
sense projecte no es pot fer res. Ara
falta el finançament, però hi ha una
oportunitat al respecte: els fons europeus. A veure si és possible que
aquesta obra pugui veure la llum
com més aviat millor.
Si tot va bé i els fons europeus
permeten finançar-ho, s’atreveix
a posar una nova data a l’horitzó?
No. Això ho ha de fer qui n’és responsable. Jo no tinc tota la informació i, per tant, no puc posar-hi una
data. El que sí que puc dir és que em
sembla que anem pel bon camí. Soc
optimista.
Com veu el debat que s’està generant a Barcelona pels embussos de trànsit?
Amb màxim respecte. Dit això, el
que necessitem en aquest país, sobretot, és una aposta molt forta pel
transport públic. Sense això, difícil-

ment expulsarem cotxes. Si no
tenim aquesta alternativa del transport públic, en general no té sentit
provocar retencions de cotxes on
no n’hi havia. Per exemple, la carretera d’Esplugues era una via força
tranquil·la, tret de les hores punta
dels centres educatius. Però s’hi han
fet una sèrie d’actuacions que crec
que no milloren el que segurament
pretenien millorar i, en canvi, ara hi
ha cues. I és clar, allà hi ha un centre
hospitalari –Sant Joan de Déu–amb
urgències, emergències... No té sentit col·lapsar una zona que sempre
havia estat tranquil·la. No acabo de
veure-hi el benefici. Com a mínim
en aquest punt. No té sentit fer cua
on no hi havia cues. Perquè a més
fer cua fa fums. Si creiem en la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi
climàtic, no té sentit provocar aquestes cues i tenir més fums.
Si parlem de mobilitat, no podem
no citar el prototip de vehicle autònom de repartiment que es
provarà a Esplugues el mes de
juny. Com valora el fet de ser la
primera ciutat europea que posarà a prova aquest enginy?
No és casualitat. Al final es tracta
de ser en els fòrums adequats, de
treballar el tema de la innovació
com ho estem fent nosaltres, de
ser una de les ciutats que formen
part de la Red Innpulso... Tot plegat
ens ha situat en una posició idònia
en aquest sentit. I la nostra ciutat
té atributs positius per a aquest
projecte, també per la seva mida.
Canviant de tema, el mes passat
va anunciar a les xarxes socials el
desallotjament d’un local ocupat
al barri de la Plana, al carrer Rovellat, que generava molèsties al
veïnat. ERC va criticar el to del seu
missatge i va dir que això era“entrar en el joc del PP”, un partit
molt crític en matèria de seguretat. Què en pensa?
Bé... Són eslògans... Com que jo ja fa
uns quants anys que estic en política... Pues vale. [Riu]. L’important
aquí és que s’han de resoldre especialment les ocupacions que produeixen inseguretat al veïnat. Això ho
dic ara? No. Això ja ho deia fa 10
anys. Una altra cosa és la vulnerabilitat. S’ha de treballar la vulnerabilitat
i les solucions. No pot ser que una
família vulnerable hagi d’ocupar un
espai buit per poder sobreviure.
Aquesta no és la manera. Això és el
que s’ha de treballar. Aquestes desigualtats. I és el que nosaltres intentem fer. Ara bé, sota el paraigua de la
vulnerabilitat no es poden amagar
delinqüents. En el cas que em citen
no estàvem parlant de gent vulnerable. No hi havia famílies ni menors.
Qui vol viure al costat d’un local ocupat per gent delinqüent, que trafiquin amb droga o robin? Jo no. I el

que no vull per a mi no ho vull per a
ningú. I ho hem de dir.
Creu que s’hauria de dir més això
des de l’esquerra?
Bé, tenim uns quants alcaldes i alcaldesses que no se n’amaguen. L’alcalde Balmón, l’alcaldessa Parlon,
l’alcaldessa Farrés... Ho repeteixo:
sota el paraigua de la vulnerabilitat –respecte a la qual s’ha de treballar d’una manera completament
diferent, només faltaria– no es
poden amagar delinqüents.
Aquest tipus de conflictes, aquí i
arreu del país, solen alimentar les
opcions polítiques més extremes.
Tem que a Esplugues pugui créixer el suport a formacions ultres
com Vox?
Sí, per descomptat. Em preocupa
veure el que està passant, ja no
aquí, sinó a tota Europa, i com s’està
blanquejant aquestes opcions, que
són totalitàries. S’aprofiten del sistema per torpedinar-lo. És molt preocupant. Pel que fa a Esplugues, en
el seu moment Plataforma per Catalunya no va arribar a entrar al Ple.
És a dir, si Vox entra a Esplugues,
això voldrà dir que els tindrem a
tots els municipis. Per tant, seria terrible que passés.
Què creu que s’ha de fer per evitar que passi?
[Pensa] El contrari del que fem. Ho
dic sincerament. No cridar “feixistes
fora dels nostres barris”. Això no ens
ajuda, de veritat. El que s’ha de fer és
molta pedagogia. És treballar d’una
altra manera. Hem de convèncer la
ciutadania. Perquè una cosa és la ultradreta i una altra la ciutadania que
la vota. Hem de començar per solucionar els problemes reals que té la
gent. De vegades només ens veu
discutir per coses que no s’ho mereixen. Els demòcrates hem de treballar d’una altra manera, i no pactar
amb Vox. Això per descomptat. No
els podem blanquejar com ha fet el
PP a Castella i Lleó.
Les pròximes eleccions municipals, d’aquí a un any, serviran
també per comprovar l’abast del
suport a aquest tipus de formacions polítiques. En el seu cas, es
veu amb forces de reeditar la majoria absoluta a Esplugues?
Queda molt! Un any... Poden passar
moltes coses. El que intentem fer
nosaltres és treballar bé i al servei de
la ciutadania. I hi ha coses que ens
avalen. El rigor, la transparència, rectificar quan ens equivoquem... Fem
política des de la quotidianitat. I el
dia de les eleccions la gent ja ens dirà
si hem aprovat o no. És cert que vam
fer una enquesta fa poc que transmetia que la gent està molt contenta. La possibilitat de reeditar una
majoria absoluta ens esperona.<

– ERC l’acusa “d’entrar en
el joc del PP” en el cas de les
ocupacions. Què en pensa?
– Pues vale. [Riu]. Sota el
paraigua de la vulnerabilitat
no es poden amagar
delinqüents. I ho hem de dir.
– Creu que s’hauria de dir
més això des de l’esquerra?
– Tenim uns quants alcaldes
que no se n'amaguen.
– Aquests conflictes solen
alimentar opcions com Vox.
Creu que entraran a Esplugues?
– Si Vox entra a Esplugues,
això voldrà dir que els tindrem
a tots els municipis.
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Centre Cultural Mercè Rodoreda | Acte dels empresaris

El Centre Cultural Mercè Rodoreda va acollir l’11 de maig l’acte ‘La força de
l’Associacionisme empresarial Metropolità’, organitzat per l’AMB. La trobada va servir
per debatre sobre el moment que viu l’empresariat de la comarca i la seva vitalitat.

Salut rebutja el retorn del
servei complet de ginecologia
» La Generalitat considera que l’atenció està garantida al municipi
» L’alcaldessa García diu que no és suficient i parla de “retallada”

SALUT4Sant Joan Despí ha tornat a demanar a la Generalitat el
retorn del servei complet de ginecologia als dos CAP de la ciutat.
Així ho va transmetre l’alcaldessa,
Belén García, a la darrera reunió
que van mantenir amb representants de la conselleria de Salut
–encapçalats per Meritxell Budó,
secretària d’Atenció Sanitària i
Participació–, celebrada a l’abril.
La resposta de la Generalitat,
tal com ja va avançar Línia Tres
en l’edició del mes de març, és
que l’atenció ginecològica a la ciutat està garantida. Actualment, hi
ha un equip de llevadores als dos
ambulatoris de la ciutat, mentre
que un ginecòleg fa visites al
CAP Verdaguer dos matins a la
setmana. Així mateix, els casos
més greus són derivats al CAP 8
de Març de Cornellà.
Una resposta que no convenç l’Ajuntament, que reclama
que torni el servei complet.
“Abans teníem dos professio-

Al CAP Verdaguer visita un ginecòleg només dos matins. Foto: Arxiu

nals de ginecologia a jornada
completa i ara només dos matins
amb un professional”, lamenta
l’alcaldessa, que considera que
això “no és recuperar el servei ni
tenir-lo cobert”, sinó que més
aviat es tracta d’una “retallada”.
“El problema no es resol amb un
equip de llevadores”, afegeix
García, que recorda que l’atenció
ginecològica i de salut sexual de

les dones “va molt més enllà de
la part reproductiva”.
Amb tot, des de l’Ajuntament recorden que una ciutat
com Sant Joan Despí, amb
34.000 habitants, necessita tenir
un servei “complet” de ginecologia com el que tenia als seus dos
ambulatoris, i avisa que les llistes d’espera són molt llargues.

Aragonès lloa el potencial
farmacèutic català a la ciutat

Foto: Ajuntament

INDÚSTRIA4El president de la
Generalitat, Pere Aragonès, va
visitar el 3 de maig l’empresa farmacèutica Reig Jofre a la ciutat.
Ho va fer acompanyat de l’alcaldessa, Belén García, abans
de visitar l’edifici de l’Ajuntament, on es va reunir amb la resta de grups polítics.
Abans, però, Aragonès va
posar de manifest la importància estratègica del sector farmacèutic, durant la visita a Reig

Jofre. “Catalunya pot fer una
aportació a Europa en l’àmbit
farmacèutic, de la mateixa manera que ho pot fer en altres àmbits com l’energètic o el tecnològic”, va dir el president. En
aquesta línia, l’alcaldessa va destacar de la companyia que “és un
exemple d’empresa tractora”.
A més, García va aprofitar per
reclamar a Aragonès el centre de
dia i la recuperació de serveis de
salut, com el de ginecologia.

Aprovats els pisos socials al
bloc a mig fer de Torreblanca

HABITATGE4La sessió del Ple
del mes d’abril va donar el vistiplau a l’adjudicació del concurs
per a la construcció d’habitatges
protegits als blocs de l’avinguda
de Barcelona, al barri de Torreblanca, que van quedar a mig fer
arran de l’esclat de la crisi. D’aquesta manera, la ciutat comptarà amb 185 nous pisos protegits per a veïns, que se sumen als
175 que hi ha previstos al voltant
de l’estació de Rodalies, segons
un planejament urbanístic.
Pel que fa a aquesta segona
promoció, el Ple de l’abril va do-

nar llum verda a la modificació
del Pla General Metropolità
(PGM) en aquesta zona de la ciutat delimitada pels carrers Narcís Monturiol, Marie Curie, les
avingudes Generalitat i Barcelona i les vies del tren.

FINALITZACIÓ DELS BLOCS
Pel que fa als pisos de Torreblanca, l’adjudicació s’ha concretat per un import de 8,6 milions d’euros. La previsió és que
les obres per acabar de construir aquests blocs comencin al
llarg d’aquest any.

El Nitbus incorpora el
servei de parada a demanda

L’alcaldessa, durant la presentació del servei. Foto: Ajuntament

MOBILITAT4Les línies de Nitbus
N12 i N15 al seu pas per Sant
Joan i Sant Just han incorporat
el servei de parada a demanda.
D’aquesta manera, els viatgers
que ho requereixin podran demanar baixar del bus en qualsevol punt del seu recorregut.
“Quan ets dona, la mirada a la nit
és molt diferent”, assenyala l’alcaldessa de Sant Joan, Belén
García, que va presentar a finals
de l’abril el nou servei acompanyada del regidor i vicepresident
de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), An-

toni Poveda. “Des d’aquesta
perspectiva de gènere, aquesta
petita acció es converteix en
una de gran”, afegeix García.
El funcionament del servei és
senzill. Qualsevol viatger, en especial menors d’edat i dones,
han d’avisar al conductor el lloc
aproximat on es vol fer parada,
sempre que estigui dins de la
ruta de la línia, i poder escollir el
lloc més segur per aturar-se. La
baixada del bus es fa per la porta del davant i en trams on el vehicle es pugui arrambar a la vorera o sobre passos de vianants.
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Obres | Instal·len una passera entre el Barri Sud i el Mas Lluí

Una espectacular passera de metall connecta des de fa uns dies de manera directa el
Barri Sud amb el Mas Lluí per sobre de la Riera. La peça prové de Vitòria i uneix dos
punts ubicats a 270 metres. Es podrà començar a fer servir a finals d’aquest mes.

Plensa rep el premi Prat de la
Riba i serà pregoner de les festes
» L’escultor serà un dels protagonistes de la Festa Major de l’agost
» L’artista rep el premi Prat de la Riba per la seva projecció mundial
RECONEIXEMENT4L’escultor
santjustenc Jaume Plensa està
vivint un any farcit de reconeixements a la seva obra artística.
Si a finals de l’any passat li van
concedir el premi de Català de
l’Any i la Medalla d’Or al Mèrit
en les Belles Arts, que atorga el
ministeri de Cultura, ara ha estat l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) qui li ha lliurat el premi
Prat de la Riba per la “projecció
internacional de la seva obra, a
través de la qual fa visibles els valors culturals de les terres de llengua i cultura catalana”.
Doncs bé, ara és el torn que
el seu poble li torni a demostrar
la seva estima i admiració. En
aquest sentit, Plensa serà el pregoner de la Festa Major del municipi, que tindran lloc entre el 3
i el 7 d’agost. Així ho va indicar
l’alcalde, Joan Basagañas, al Ple
del mes d’abril.
D’aquesta manera, Plensa
completa un any rodó pel que fa

Plensa en rebre el premi Prat de la Riba. Foto: Carola Lópe/ACN

a premis i reconeixements. No
és, però, el primer homenatge
que li ret el municipi del qual és
veí, ja que l’any passat va estrenar una escultura, Chloe, que va
cedir de manera gratuïta a Sant
Just Desvern perquè l’instal·lés
al parc de la Rambla.
D’aquesta manera, capitals

Foto: Ajuntament

DRETS4El Ple de l’abril va aprovar una moció en defensa dels
animals. Va ser presentada pel
regidor no adscrit Kiko Ferrer,
que va deixar clar que els animals
“mereixen una bona protecció” i
que les institucions “tinguin en
compte les seves necessitats”.
Ferrer va demanar ampliar
els pipicans i fer més correcans,
com ara el que hi ha previst a les
Basses de Sant Pere. A més, va reclamar que els gossos “no siguin
acompanyants de segona” i que
els sigui permesa l’entrada als
edificis públics. Per altra banda,

va proposar que l’Ajuntament
doni facilitats i assessorament a
l’hora d’adoptar un animal.
La moció va prosperar amb els
vots del mateix Ferrer, PSC, ERC
i comuns. La regidora no adscrita, Anna Vilanova, va abstenir-se,
així com Endavant i la CUP. Vilanova va dir que no és del parer
que, a excepció dels gossos pigalls,
els animals puguin entrar a segons quins edificis públics, mentre que Laia Flotats (Endavant) va
recordar que els gossos poden
passejar per tot arreu i que no calen més espais per a ells.

Una solució‘made in’Sant Just
per a un punt negre del metro

com Nova York, Madrid, Barcelona o Londres tenen en comú
una cosa amb Sant Just: el fet de
tenir una obra d’art de Plensa.
“Moltes vegades sento enveja
perquè les meves obres són a
llocs espectaculars”, va dir en
una entrevista recent. Espectacular, com Sant Just Desvern.

Unanimitat per protegir
Collserola de la crisi climàtica

MEDI AMBIENT4La meitat del
terme municipal de Sant Just
Desvern és a Collserola. La salut
de la serra, per tant, és clau per
al benestar dels veïns. En aquest
sentit es va pronunciar el Ple del
mes passat, que va aprovar per
unanimitat dels partits una moció per protegir Collserola.
L’encarregada de llegir la
moció –que ha estat presentada
a diversos municipis– va ser la
regidora no adscrita Anna Vila-

Sant Just es declara
ciutat amiga dels animals

nova, que va voler posar de manifest “la fragilitat de Collserola
davant del canvi climàtic”. Per
tot plegat, la moció proposa ampliar la plantilla de guardes al
parc natural, potenciar-hi la ramaderia i formar a la població
per prevenir incendis i saber
què fer en cas que n’hi hagi. El tinent d’alcaldia Just Fosalva va
afegir que l’Ajuntament té previst ubicar-hi un centre ramader
per mantenir el sotabosc.

Els alumnes que volen millorar el passadís de Passeig de Gràcia. Foto: IAA

MOBILITAT4Es tracta d’un dels
punts més foscos de la xarxa de
metro de Barcelona. Són quasi
260 metres de passadís que comuniquen l’L3 amb l’L2 i l’L4 a
la parada de Passeig de Gràcia.
Un passadís gris i sense sortides
on a l’estiu fa una calor sufocant.
Malgrat això, un grup de joves de Sant Just ha fet una proposta perquè l’intercanviador
sigui més acollidor. Dins el marc
de la tercera edició del certamen
24 hores d’innovació Barcelona,
organitzat per la Conselleria
d’Educació i la Fundació Caixa-

Bank-Dualiz, el projecte dels
alumnes de l’Institut Antoni Algueró ha estat guardonat amb el
primer premi. La seva proposta
de reconvertir el passadís competia amb una setantena de projectes més. D’aquesta forma, la
proposta vol donar un aire totalment nou al passadís amb
panells LED i tecnologia de realitat immersiva.
Per la seva banda, els alumnes afirmen que estan “molt
contents” pel reconeixement i se
sorprenen del premi perquè no
tenien “expectatives tan altes”.
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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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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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Sant Just | Nova exposició a l’Espai MercArt
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En el marc del projecte expositiu MONS2022, l’Espai MercArt del Mercat de Sant Just
Desvern acull la mostra El Món Reflex, que compta amb obres de María AchaKutscher, Alfonso Alzamora, Mar Arza, Alberto Peral, Dominica Sánchez i Pete Sans.

Descomptes a l’hostaleria amb
el retorn de la Ruta del Tram
COMARCA4Ja està en marxa
una nova edició de la Ruta del
Tram, una iniciativa que pretén
fer valdre els atractius culturals
i patrimonials de la comarca. La
nova edició va ser presentada el
dia 5 de maig i compta amb la
participació dels ajuntaments
d’Esplugues, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà i Sant Feliu, a més del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal i
Tramvia de Barcelona.
A través d’aquesta ruta es vol
fomentar el turisme sostenible i
de quilòmetre zero a través del
transport públic. Però, a banda,
aquesta ruta és un incentiu per
descobrir la gastronomia local.
D’aquesta manera, els bars i
restaurants de la comarca es
reivindiquen per atraure clients
de Barcelona que no acostumin
a visitar el Baix Llobregat.
En aquest sentit, destaquen
tota una sèrie de recomanacions
i de propostes dels restauradors
elaborades amb productes de
proximitat del Parc Agrari.

Torna amb força la Festa
del Comerç de Sant Just

SANT JUST4Després de dos
anys que no s’ha pogut celebrar
a causa de la pandèmia, la Festa del Comerç de Sant Just va
tornar amb força el 8 de maig.
Aquesta jornada de botigues al carrer, organitzada per
Desvern Comerç, Dona i empresa i l’Ajuntament de Sant
Just va comptar amb l’assistència de centenars de veïns,
que van gaudir de les ofertes
dels comerciants i de les activitats i espectacles que diverses

entitats van organitzar durant
aquella diada festiva.
Tallers de ioga, de Tai Ji,
pinta cares, actuacions musicals i la presència de la Colla Gegantera de Sant Just van ser alguns dels moments estel·lars de
la jornada, que també va comptar amb la presència d’una mostra d’autobusos antics de la Fundació Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB), amb motiu
dels actes de record del centenari
de les primeres línies d’autobús.

Un dels atractius de la comarca, el Walden 7. Foto: Turisme Baix Llobregat

En aquesta línia, la Ruta del
Tram ofereix descomptes per
visitar els principals atractius
d’Esplugues, Sant Joan i Sant
Just, tant els patrimonials com
els gastronòmics. Així, els turistes poden descobrir racons com
l’obra de Josep Maria Jujol a
Sant Joan Despí, l’antiga fàbrica de la Rajoleta a Esplugues, el

Museu de les Matemàtiques i el
Palau Mercader a Cornellà o el
Walden 7, emblema de Sant
Just Desvern.
Per gaudir dels descomptes,
cal accedir al web de la campanya –www.rutadeltram.cat– i
mostrar-la als establiments perquè apliquin el descompte directament.

Els gegants no van faltar a la cita comercial. Foto: Twitter (@lflotats)
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Futbol | L’FC Levante Las Planas rep l’Atlético de Madrid B

El FC Levante Las Planas rebrà el pròxim diumenge 15 de maig l'Atlético de Madrid B, en partit
corresponent a la 28a jornada de la Segona Divisió. L'equip és tercer amb 53 punts, els mateixos
que el segon, el CD Fundació Osasuna Femenino, i dos menys que el RCD Espanyol.

Córrer per donar suport als infants
» La recaptació de la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues, del 22 de maig, serà per a Hospital Amic
» El programa de l’Hospital Sant Joan de Déu vol minimitzar l’impacte negatiu de l’hospitalització
Toni Delgado
ESPLUGUES

"Tranquil·litzar, fer riure, donar confort, acompanyar, connectar, divulgar...." són alguns
dels objectius i reptes del programa d'activitats d'Hospital
Amic, de La Casa de Sofia, el
primer centre d'atenció a malalties minoritàries i cronicitat
complexa de l'Hospital Sant
Joan de Déu. Un dispositiu
que vol fer "tan positiva com
sigui possible" l'experiència
dels infants hospitalitzats. Qui
participi en la 10a edició de la
Cursa Solidària Ciutat d'Esplugues el pròxim 22 de maig
sap que correrà a favor de
l'Hospital Amic. La recaptació
de les inscripcions (10 euros
per a les curses de 5 i 10 km, i
3 per a la mini cursa i la de
promoció) anirà destinada íntegrament a la causa.

El programa Hospital Amic
es planteja com a grans propòsits "minimitzar" l'impacte
negatiu de l'hospitalització en
infants i també "millorar la
seva qualitat de vida" i la de les
seves famílies durant l'ingrés.
Els seus camins són, entre altres, la musicoteràpia, els pallassos i pallasses, tallers de
grafitis i artteràpia o la teràpia
assistida amb gossos.
A les nou del matí començarà la primera cursa, de 10 km

Hospital Amic fa servir
eines com els tallers
de grafitis o la teràpia
assistida amb gossos
i amb dues voltes al recorregut,
amb inici al carrer Alegria i final a la plaça Catalunya. Qui
prefereixi participar en la de 5
km començarà a córrer a les

Una imatge d’una edició anterior de la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues. Foto: Corresolidaris

10.30 hores. Una hora després serà el moment de la canalla, joves i infants amb diversitat funcional, amb la cursa de promoció i la mini cursa.
Les inscripcions a la Cursa
Solidària Ciutat d'Esplugues

es poden fer a través del web
oficial de l'esdeveniment
[https://cursasolidaria.esplugues.cat] o presencialment,
al Complex Esportiu Municipal
La Plana fins al pròxim dia 19.
L'entitat sense ànim de lucre

Corresolidaris ofereix diferents
entrenaments gratuïts com a
preparació per a la prova: el
pròxim dissabte 14 de maig a les
9 del matí a la Plaça de les
Moreres i el dia 17, a les 19.15 a
Plaça Catalunya.
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| This War of Mine
Arriba una versió millorada del guardonat This War of Mine, que retrata
la guerra des de la perspectiva dels civils. Per a PS5 i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ajuntament de Barcelona

És capaç de cantar, ballar, ser tota una influencer, crear
un menú de McDonald’s... i ara també actua. Aitana
Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) va acabar de
rodar la seva primera sèrie, La última (Disney Plus), el
passat 28 d’abril, i el 9 de maig va anunciar que començava el rodatge de la seva primera pel·lícula. Es
tracta d’una adaptació de la comèdia romàntica francesa Un peu, beaucoup, aveuglément i s’estrenarà a Netflix. En aquest film, l’artista totterreny del Baix Llobregat interpretarà una pianista que ha de bregar amb el
seu veí, un home que necessita silenci per treballar.
Això s’ha convertit en objecte de mofa a les xarxes socials, on els usuaris recorden que la cantant Ana Guerra, excompanya d’Aitana a Operación Triunfo, va tenir
exactament aquest problema amb un veí, que afirmava estar “fart” de sentir-la tocar i cantar tot el dia. Els tuits i els mems sobre la possible indignació d’Ana Guerra per la trama de la pel·lícula no s’han fet esperar.

L’Arqueotapa
El barri del Poble-sec de Barcelona s’ha tornat a convertir
en un escenari gastronòmic de primer nivell gràcies a la
segona edició de l’Arqueotapa, que va començar el 29
d’abril i s’allargarà fins al 22 de maig. Durant aquests
dies, una vintena de bars i restaurants de la zona ofereixen tapes molt especials inspirades en l’exposició ‘Naufragis. Història submergida’ del Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Entre les anomenades “arqueotapes”, que
aquest any són ben marineres, hi ha des de sardines fins
a natxos, passant per sashimi de salmó i altres delícies.

Llibres
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Ser una jove estrella de la música

El seu èxit no ha deixat de créixer des que va sortir d’OT

?

Anunciar la seva primera pel·lícula

QUÈ HA FET

Protagonitzarà una nova comèdia romàntica a Netflix

i molta conya
... Els usuaris creuen que la històriaSorpresa
del film s’inspira en Ana Guerra

A LES XARXES

Teatre

Música

Pelis i sèries

Ningú em va parlar de tu
Laura Anguera

Jo vull ser miss
Mousse Cuplets

Els fets i l’atzar
Marc Parrot

Culpa
Ibon Cormenzana

La vida de la Carolina ja no és perfecta.
Després del divorci i mentre encara duren
les baralles constants amb la seva filla, ara
viu l’agonia del seu pare, que marca el final d’una saga de la burgesia catalana.
Creu que la seva mare els va abandonar
quan era nena, però una descoberta inesperada la porta fins a en Gabriel, l’amant
de la mare i potser també el seu assassí.

Una jove tortosina disposada a viure el seu
particular somni barceloní aterra a la capital catalana carregada d’il·lusions. Aviat,
però, haurà de fer front a una cursa d’obstacles amb la qual no comptava: la precarietat laboral, la inflació i altres sorpreses
l’esperen a la gran ciutat. El 19 de maig, gaudiu de cuplet, sàtira i un toc d’erotisme.
Al Tinta Roja de Barcelona.

“Tinc la sensació que el disc ha sortit lliure i difícil de definir”, explicava Marc Parrot fa uns dies a Enderrock sobre el seu últim àlbum. El cantautor barceloní acaba
de publicar Els fets i l’atzar(U98 Music), l’onzè treball discogràfic que signa amb el seu
nom (abans era conegut com El Chaval
de la Peca). Inclou nou cançons i compta amb la coproducció de Dani Ferrer.

Després de patir una agressió sexual per
part d’un conegut, una dona decideix deixar enrere la seva vida i es refugia a una cabana perduda a la muntanya, tallant d’arrel tota comunicació amb el seu entorn.
Mentrestant, al seu ventre creix un fill no
desitjat fruit de la violació. Ibon Comenzana
dirigeix aquesta pel·lícula, escrita de la mà
de Manuela Vellés, que la protagonitza.
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ESTILS DE VIDA
M’han hackejat el correu?
Foto: Pexels

i

SEGURETAT

l correu electrònic acostuma a ser la principal eina per comunicar-nos en l’àmbit professional, però també per interactuar
amb entitats sanitàries, financeres o governamentals. En
aquest context, s’incrementen els perills en matèria de ciberseguretat, ja que el correu pot ser un punt d’accés per a les activitats
malicioses. “Quan segresten els nostres comptes, els ciberdelinqüents poden monetitzar els atacs de diverses maneres per omplir-se les butxaques. Per a la víctima, pot ser una experiència estressant i desconcertant”, afirma Josep Albors, director de Recerca i
Conscienciació d’ESET, companyia experta en ciberseguretat.
Davant d’això, Albors dona algunes claus per saber si t’han
hackejat el correu. Un senyal molt clar és que no reconeguis els
correus de les teves safates d’entrada i enviament, o que amics i
coneguts es queixin de correu brossa procedent de la teva adreça. Sospita també si tens dificultats per accedir al teu compte o si
reps sol·licituds de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de
sessió des d’IP i ubicacions desconegudes. Finalment, pots comprovar si has estat hackejat amb eines com haveibeenpwned.com.
Tecnonews, AMIC

Les claus
REVISA LES SAFATES

A amics i coneguts si últimament estan rebent correu brossa
procedent de la teva adreça de correu electrònic

PREGUNTA
SOSPITA

D’entrada i d’enviament del teu correu
per veure si hi ha missatges que no reconeixes

Si tens dificultats per entrar al compte o reps sol·licituds
de canvis de contrasenya i notificacions d’inici de sessió estranyes

COMPROVA-HO

Amb eines com ‘haveibeenpwned.com’, que té una àmplia
base de dades amb correus i telèfons vulnerats

Foto: Pexels
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