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“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hau-
ria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 se-
gons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, di-
rectora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes al-
tres dones de tot arreu. 

Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més es-
querdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la po-
lítica, la cultura i la tecnologia. 

EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda pro-
fessionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest re-
duït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en em-
magatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sos-
tre de vidre, però el procés per ar-
ribar fins aquí no ha estat preci-
sament un camí de roses. 

“Has de ser súper forta men-
talment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nas-
cuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva pro-
cedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sen-
tencia. Des que té una bona po-

sició al sector, Navarro no ha dei-
xat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi po-
dria haver anat una dona. 

“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les em-
preses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vi-
dre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.

Navarro combina la seva fei-
na amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Lo-
calization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam im-
pulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, su-
portar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sa-
bater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Gua-
nyem i exalcaldessa de Badalona.

Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb ho-
mes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fer-
mesa, sobretot en àmbits asso-
ciats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.

D’altra banda, l’exalcaldes-
sa de Badalona assenyala tam-
bé que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un ni-
vell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat me-
nystenir la seva feina com a dra-
maturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que re-
corda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats com-
portaments i situacions. 

Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalit-
zat” –en paraules de Díez–d’ins-
titucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui im-
parable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.

“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espa-
nyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles inter-
nacionals. Per a la majoria de mit-
jans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’in-
teressa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’a-
postés més pels equips femenins. 

Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de re-
calcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’es-
port femení”, conclou.

Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

Anna Utiel
CORNELLÀ
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La lupa

L’empresonament del cantant Pablo Haselva donar lloc a nombroses protestes i, du-
rant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a

Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les bar-
ricades de foc, les corredisses i també les persones fe-
rides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament. 

Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut me-
nors. I hi ha hagut novetats significatives, com els sa-
quejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de con-
tinuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants. 

El context polític en què s’encén l’espurna és el ma-
teix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un pro-
cés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mor-
dassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita con-
tra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “anti-
terrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’ac-
titud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes. 

Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en comp-
te si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la man-
ca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreu-
jat encara més aquesta divisòria, que és social però tam-
bé generacional, entre els que tenen una estabilitat la-
boral i vital i els que viuen en la precarietat i la incer-
tesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’a-
greuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.

Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vega-
des, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: per-
què tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una ex-
cepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i mol-
tes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.

Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pit-
jor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap so-
lució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’or-
dre, o pot reconfortar sectors socials que se senten ame-
naçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur ju-
venil, la precarietat laboral i fenòmens com la segre-
gació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.

D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats pun-
tuals de ràbia, que es transformen en episodis d’al-
darulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, per-
què els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens de-
mostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascina-
ció estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

per Jordi Muñoz

Tornen les barricades
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El discurs moralista o, pitjor, 
el de criminalització del jovent 

no ofereixen cap solució

[Sobre una foto dels
diputats de Junts Joan

Canadell i Salvador Ver-
gés] Sou bombolla de convivència?
Perquè a mi m’esteu dient que veure els
meus pares i el meu germà és barrejar
tres bombolles, i que tremendo drama
i que mans, distància i mascareta, i vos-
altres fent una “BBQ d’entrecots indepes”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Un diputado lanza un
insulto machista a la

ministra. Lleva el insulto
escrito en el papel en el que ha pre-
parado su intervención para la Comi-
sión de Trabajo. Y, llegado el momen-
to estelar, lo tiene que leer para no per-
derse. Se puede ser más guiñapo, pero
no es muy fácil.

@pvallin

Ens escandalitza que
les nenes d’onze anys

es vulguin aprimar. Però
què veuen al seu voltant? Adults cri-
ticant sense pietat els cossos de les do-
nes, adultes començant dietes, quei-
xant-se de la cel·lulitis, lamentant-se
que estan grasses (tant si és veritat
com si no)...

La Generalitat respon-
de a las peticiones de

ElDiario.es: “No hay ac-
tas del comité técnico del PROCICAT
propiamente dichas”. Ni órdenes del
día de las reuniones, ni listado de do-
cumentación elaborada o consultada,
ni informes sobre la efectividad de las
medidas.

@apuente@BelOlid@ginadrieguez
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Salut ja ha vacunat més 
de 2.300 persones a la Fira de Cornellà1

2
Èxit absolut de l’exposició ‘Feminista 
havies de ser’ al Castell de Cornellà

Últims dies per veure ‘Feminista 
havies de ser’ al Castell de Cornellà

Només un de cada tres comerços de 
Cornellà t’atén en català quan hi entres

La negociació pels lloguers 
dels locals de l’Splau s’encalla

El + llegit líniacornellà.cat

3

4

5

Els semàfors

L’associació de famílies de
desapareguts no ha aturat la
seva tasca tot i la pandèmia.
L’entitat, durant el confinament
més estricte, es va dedicar a

trucar a familiars de
desapareguts per parlar amb

ells i donar-los suport. 
pàgina 10Inter-SOS

L’Auditori ha tingut durant els
tres primers mesos de l’any una

afluència de públic molt
destacada tot i les dificultats

que imposa la pandèmia. L’espai
ha registrat una assistència

mitjana de més del 71% gràcies
a una cartellera de primer nivell. 

pàgina 16L’Auditori

El centre comercial va recollir
l’any passat vuit tones i mitja
d’aliments entre els seus clients
per tal d’entregar a la Botiga
Solidària, l’encarregada de

repartir-los. També es va recollir
una tona a través dels

contenidors de Roba Amiga. 
pàgina 18Splau

Safata d’entrada

La Intersindical va tancar
l'any 2020 amb un crei-
xement del 26,7% d'afi-

liació respecte del 2019 i superant
les 5.600 persones afiliades. Cal
remarcar que el creixement del
sindicat republicà i de classe s'ha
més que triplicat des del 2017,
quan la xifra d'afiliacions no ar-
ribava a 1.800 persones.

Pel que fa al Baix Llobregat
i l’Hospitalet, el creixement des
del 2017 ha estat encara més es-
pectacular, sent d’un 210% en
3 anys. I és que el Baix Llobre-
gat i l’Hospitalet ha estat tra-
dicionalment un territori tre-
ballador i combatiu, lluitador
pels drets laborals i socials de la
comunitat.

Les dones, en el si del sindi-
cat, representen el 40,5% del to-
tal de l'afiliació i el creixement
del jovent ha superat el 60%.
Per sectors i col·lectius, tots
mostren un important creixe-
ment, amb un equilibri entre
sector públic i sector privat.

El creixement de la Intersindical
per Marta Molina (Intersindical-CSC)

Aquest creixement s'ha vist
reflectit també en la represen-
tació sindical. A la nostra co-
marca, darrerament hem ob-
tingut representació a Shaeffler
de Sant Just, a Asproseat de
l’Hospitalet, a Ciments Mo-
lins de Molins de Rei o a Tefsa
d’Esplugues, per posar només
alguns exemples.

Des de la Intersindical va-
lorem molt positivament
aquest creixement, especial-
ment en un any complicat mar-
cat per la pandèmia, la des-
trucció de llocs de treball, l'in-
crement de l'atur i dels ERTOs,
una realitat que ha fet créixer
les situacions de pobresa i de
precarietat laboral i social.

Sergi Perelló, secretari ge-
neral del sindicat, ha posat de

manifest "que encara amb la
pandèmia fent estralls a la so-
cietat d'arreu del país, cal
començar a revertir les si-
tuacions precàries i de po-
bresa que afecten molta gent.
El sindicalisme lliure de peat-
ges és l'eina que haurà de
vetllar per capgirar una si-
tuació tan crítica".

La Unió Territorial del Baix
Llobregat i l’Hospitalet s’ha
plantejat, entre les seves lí-
nies de treball, l’expansió al ter-
ritori per tal d’arribar a ser el
sindicat majoritari de la co-
marca, mitjançant campanyes
d’afiliació locals i comarcals, i
la consecució del màxim nom-
bre possible de delegats i de-
legades sindicals a la SEAT –
Martorell el pròxim 2023.
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A les xarxes

@PauVinyals: Penso que la baixa presèn-
cia de cinema català en català és alarmant.
Si nosaltres no fem cinema en català, qui
ho farà?   

@marcpuigperez: Quan es convoca la
mani de l’ANC per fer pressing a Junts per-
què se sumi a l’acord entre ERC i la CUP?
Ai, no...

#PacteERCiCUP

@324cat: El repunt de contagis aigualeix
les previsions de menys restriccions per
Setmana Santa: “L’obertura de restaurants
a la nit haurà d’esperar”.

#SetmanaSanta #PremisGaudí
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Mirada pròpia

Continuem vivint una situació d’emergència sa-
nitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,

tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’a-
quest context excepcional, no hem d’oblidar que con-
tinuem encara immersos en la pandèmia i en les res-
triccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em re-
fereixo, especialment, a sectors com el del turisme.

La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a po-
der encarar una recuperació pro-
gressiva. 

Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la tau-
la el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.  

Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la re-
cuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de tre-
ballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plante-
jar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social.   

Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de fu-
tur necessaris i la seva transformació cap a millor, cal-
drà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acom-
panyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels prin-
cipals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’a-
postar amb fermesa, també des del sector públic.

EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, te-
nim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Ob-
servatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes. 

La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden es-
devenir demolidors per al sector–van conformar un pri-
mer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces po-
lítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions per-
què el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efec-
tiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat. 

El  model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fona-
mentat en la sostenibilitat. 

Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i  la
definició de les bases del model futur–tots els grups po-
lítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti. 

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’a-
fegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que res-
pongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que vo-
len dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes ade-
quades als reptes que es plantegin.

És hora, doncs, que els nostres representants pú-
blics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sec-

tor, per garantir el futur d’un àm-
bit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants be-
neficis –de tota mena–ha apor-
tat al conjunt de la societat. Si-
tuacions extraordinàries recla-
men mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que ge-
neri un gruix de confiança gene-
ral, amb mesures valentes i de-
cidides. No és el moment de ta-
par forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.   

Ara és el moment de plan-
tejar-nos tot allò que era millo-
rable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta

pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el fu-
tur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.  

Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tot-
hom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal cons-
truir ponts i generar consensos per atraure un turis-
me responsable, sostenible i respectuós. 

En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del ma-
teix sector. Conjuntament.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Per un turisme sostenible
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Una jove influencermotorista ha resultat ser un home de
cinquanta anys. Ha passat al Japó, on un usuari de Twitter

ha estat dos anys enganyant milers de seguidors gràcies a
l’aplicació FaceApp, que li canviava completament la cara.

El carrer Federico García Lorca ara es diu Calvo Sotelo i la
plaça del Progreso, plaça 19 de juliol. Ha passat a

Oviedo, on l’alcalde ha decidit recuperar el nomenclàtor
del 2016, que es mantenia des del franquisme. 

“Cómo cagar en el monte”. Així es diu la nova campanya de
l’associació Tierras de Iranzu, que compta amb el suport

de la conselleria de Medi Ambient del govern de Navarra. Es
tracta d’una guia per saber com fer caca a la muntanya. 

Ensopegar davant d’algú fa vergonya sempre. Però si ets
el president dels Estats Units, tothom està observant (i

gravant) com puges a l’Air Force One i ensopegues tres
cops seguits... potser és una mica pitjor. Pobre Joe Biden.

LA FOTOAina Martí / ACN
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Li hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Igle-
sias que els galons institucionals que porta grà-
cies als seus votants no són suficients per fer i des-

fer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no

es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’en-
tendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vice-
president es fonamenta en el fet que existeixen contra-
poders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lec-
tius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.

Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresi-
dent té una sòlida formació en ciència política hem de su-
posar-li coneixements sobre la importància dels contra-
pesos que escapen del control governamental per, des d’u-
na estricta lògica democràtica de confrontació d’interes-
sos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva volun-
tat per considerar-la equivocada.

Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresi-
dent és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar des-
prés del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot si-
gui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.

Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura polí-
tica, d’altra banda. 

La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenya-
la l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’ha-
gi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els po-
derosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es pro-
mouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou for-
ça per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes ve-
gades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera cons-
cient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espa-
nyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o sen-
zillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et con-
verteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha con-
vertit en hàbit.

La legitimació institucional de la violència que s’ha pro-
duït arran dels incidents protagonitzats per grups mino-
ritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’ex-
pressió pertany també a aquesta mirada certament per-
torbadora sobre els espais de convivència. 

Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, aga-
fats a l’engròs i sense establir cap diferència entre ma-
nifestants i violents, per justificar comportaments in-
justificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pan-
carta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Re-
volució Francesa.  

Justificant la violència –o trigant una setmana a des-
marcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’u-
na entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majori-
tària. És la que més crida, això sí. 

L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la pre-
sidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abra-
çar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de me-
mòries publicat recentment reconeix que va ser un er-
ror, perquè a molta gent li va generar reticències obser-
var tan clarament com pretenia identificar-se la volun-
tat sencera d’un poble amb un candidat. 

Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lec-
tiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

Els pobles –o els joves, 
els vells o qualsevol

col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui

parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos. 

Per molts vots que tregui 
a les urnes. Se'ls ho ha

d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no

se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“
“

per Josep Martí Blanch

En nom del poble
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@andreagumes: Siento que debo esco-
ger entre ser una persona que lee o que
hace mucho ejercicio, y no me apetece
ninguna de las dos.

@RuthGumbau: La pubilla ha dit “club
bombolla” en lloc de “grup bombolla”, i a
mi m’ha semblat un nom molt més en-
grescador. 

@LauraLazaroG: Per cert, jo als onze anys
ja odiava el meu cos i no hi havia TikTok ni
influencers.... El problema és més profund
que això.

Flaixos
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Ciutat

SOCIETAT4El coronavirus ha
tingut efectes en tots els aspectes
de la societat. Gairebé cap n’ha
quedat al marge. I les desapari-
cions de persones sense causa
aparent no en són una excepció.
Tal com revela l’informe anual ela-
borat pel Centre Nacional de Des-
apareguts del Ministeri de l’Inte-
rior, durant el 2020 les denúncies
per desaparició de persones van
caure gairebé un 38% en compa-
ració amb el 2019. En tot l’any
passat se’n van registrar 16.528 i
el 92% van quedar resoltes abans
del 31 de desembre. De fet, dos
terços de les denúncies es van re-
soldre durant els 14 primers dies
de la desaparició.

Com explica Montserrat Tor-
ruella, el 2020 va ser “un any molt
atípic” en referència a les des-
aparicions. És la presidenta d’In-
ter-SOS, l’associació de familiars
de persones desaparegudes sen-
se causa aparent. Durant el con-
finament més estricte, l’entitat

es va dedicar a trucar als socis i fa-
miliars de persones desaparegu-
des per poder parlar amb ells, do-
nar-los suport i saber si tenien al-
guna necessitat. Torruella reco-
neix que “la situació de resoldre el
cas en aquell moment no era
plantejable” i, per això, es van de-
dicar a fer una tasca de cura “més
personal”, fent que “entre tots”
s’hagin acompanyat.

La resiliència és un dels valors
que l’associació fa temps que tre-
balla amb les famílies i que s’ha re-

ivindicat durant la pandèmia.
També el fet d’haver d’encaixar si-
tuacions que ningú s’esperava o
no poder-se acomiadar de perso-
nes estimades, una situació que els
familiars de persones desapare-
gudes coneixen bé.

Aquests valors i sentiments
també es van reivindicar en l’ac-
te, aquest any més reduït per la
pandèmia, que es va fer el 9 de
març a la ciutat per recordar la
cornellanenca Cristina Bergua,
desapareguda el 1997.

Un moment de l’acte per a Cristina Bergua. Foto: Twitter (@INTER_SOS)

La pandèmia ha reduït gairebé
un 40% les desaparicions

» El confinament frena els casos de persones que desapareixen
» El virus obliga a fer un acte més íntim en record de Cristina Bergua

El Consell Municipal de la Dona
celebra un quart de segle actiu

ANIVERSARI4El Consell Mu-
nicipal de la Dona celebra el seu
25è aniversari. L’acte s’havia
de fer l’any passat, però la pan-
dèmia va obligar a posposar-lo
un any. La celebració s’em-
marca dins dels actes del Dia In-
ternacional de la Dona Treba-
lladora i és un homenatge a les
persones que el van impulsar i
a les dones que n’han format
part a través de les diferents en-
titats que l’han integrat.

El Consell Municipal de la
Dona de Cornellà va ser el pri-
mer òrgan d’aquest tipus que es

va crear a tot l’Estat. Un orga-
nisme pioner que es va constituir
el febrer del 1995 després que la
primavera del 1994 es proposés
el seu impuls.

Aquest òrgan consultor de
l’Ajuntament es va dedicar a di-
namitzar les accions a favor de la
igualtat de gènere després d’a-
nalitzar les mancances i les ne-
cessitats de les dones de la ciu-
tat. A més, també es van crear els
serveis municipals específics per
atendre a les dones en les seves
dificultats. Una tasca que avui
continua vigent.

Desmantellen dos narcopisos
on es cultivava marihuana

SUCCESSOS4Una operació de
la Guàrdia Urbana i la Policia
Nacional ha desmantellat dos
narcopisos, habitatges ocupats
il·legalment on es cultivava, es
venia i es consumia marihuana.
La investigació va començar a fi-
nals de l’any passat, quan el cos
municipal hi va haver d’anar
després que els consumidors
tinguessin disputes que havien
alertat els veïns. Gràcies a la
col·laboració de la companyia
elèctrica, els cossos policials van
detectar un consum elèctric que
superava els 10.000 euros. A

més, la llum estava punxada, de
manera que es podien generar
sobrecàrregues que podien aca-
bar provocant un incendi.

Durant el registre, els agents
van detenir quatre persones i van
trobar una plantació de 300
plantes de marihuana. A més,
també van requisar haixix i dro-
ga sintètica, així com 1.800 eu-
ros en efectiu i instruments per
adulterar i preparar les dosis
de droga. Els detinguts també te-
nien gossos de races potencial-
ment perilloses sense els per-
misos corresponents.

El Patronat Cultural continua
lluitant per salvar l’entitat

CULTURA4El relaxament de les
mesures més restrictives que Sa-
lut va decretar després de Nadal
per frenar la tercera onada de la
pandèmia ha permès que el Pa-
tronat Cultural recuperi l’activi-
tat i torni a organitzar actes. De
moment es tracta de concerts de
petit format, que es fan diumen-
ge al migdia amb col·laboradors
de l’entitat.

L’entitat, però, encara no ha
pogut reprendre els cursos que

feia, ja que només estan perme-
ses les extraescolars per a menors
d’edat i les activitats per a majors
de 65 anys i al Patronat feien, so-
bretot, cursos per a dones d’entre
19 i 65 anys.

Per altra banda, continua en
marxa la venda d’entrades soli-
dàries per recollir diners i poder-
les canviar per espectacles que es
facin quan es reprengui l’activitat.
També hi ha l’objectiu de prepa-
rar algun espectacle pel Corpus.

La constitució del Consell amb el llavors alcalde Montilla. Foto: Ajuntament

El Patronat. Foto: Google Maps

Tribunals |Demanen deu anys per violar una menor
La Fiscalia demana deu anys de presó per a un home de 31 anys que va
violar una noia de 17 anys després d’emborratxar-la fins a deixar-la in-

conscient, tal com explica El Periódico. Els fets van passar fa quatre anys.
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Cotxes d'alta gamma. Bo-
tigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26

euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vi-
gilen tres cotxets de nadó. Dos ho-
mes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets. 

Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de fe-
brer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.

Super Oferta, Liquidación To-
tal, Remate Final. A jutjar pels car-
tells que moltes botigues del cen-
tre de Sant Adrià de Besòs exhi-
beixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en ven-
da. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vin-
gudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de set-
mana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gos-
sos. Una ciutat com tantes altres.

En aquest municipi, on la ren-
da mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats si-
milars als de Sarrià-Sant Gervasi?

LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta lide-
rada a Catalunya per Ignacio Gar-
riga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jor-
di Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obte-
nir als barris més rics i als més po-
bres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'à-
rea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta. 

Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pe-
dralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Co-
loma (9,9%) o Ripollet (11,3%).

ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

contra la Violència de Gènere i s’o-
posa a l'avortament és la que me-
nys proporció de butlletes feme-
nines va registrar: el 30%.

“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc vo-
tants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.

Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarit-
zació política catalana”. “S'ha pro-
duït un desplaçament del vot uni-
onista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicio-
nalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.

Per al col·lectiu feminista ex-
pert en extrema dreta Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populis-
mes totalitaristes respon a una eco-
nomia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la so-
cietat es polaritza: “Per una ban-
da, veiem com el feminisme i l'an-
tiracisme estan articulant una res-
posta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on tro-
bem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt al-
tes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.

Hi ha un darrer tipus de vo-
tant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha ca-
lat a la policia”, explica Bou. Amb

Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes 

de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema 
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional

Quivavotar l’extrema
dretaa lametròpoli? 

La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona  
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8 9,73 %
8 10,86 %
8 7,13 %
8 11,17 %
8 7,90 %
8 9,24 %
8 5,96 %
8 9,42 %
8 9,27 %
8 10,59 %
8 6,93 %
8 9,60 %
8 8,09 %
8 8,38 %
8 6,92 %
8 11,27 %
8 12,08 %
8 13,10 %
8 9,02 %
8 6,92 %
8 9,88 %
8 11,16 %
8 5,12 %



13 | 

líniacornellà.catMarç 2021El reportatge del mes

n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta ca-
talana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'à-
rea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.

“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica Da-
vid Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Platafor-
ma per Catalunya, o Força Catalu-
nya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.

“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un pa-
radigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que mili-
ten en grans partits independentis-
tes i aquestes formacions.

El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits inde-
pendentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àm-
pliament, són recurrents els comen-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell. 

Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciuta-
dans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la forma-
ció liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones mi-
grades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament. 

“El mini Vox català”

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que po-
dria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va ron-
dar el 10%, per exemple. 

EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 pro-
postes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la dife-
rència era notòria. El del PSC te-
nia 131 pàgines. El d’ERC 187.

Les 10 mesures de Vox passa-
ven per criminalitzar l'indepen-
dentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Gene-
ralitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les ren-
des. El document no tenia gaires
propostes més.

Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part signifi-
cativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva si-
tuació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de per-
sones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els ma-
teixos impostos o anul·lar gra-
vàmens beneficiaria les rendes
més altes.

Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés ven-
cedor als carrers més rics de Bar-
celona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.

ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negar-
ho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Platafor-
ma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser re-
gidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lec-
tiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia 
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

com Movimiento Social Republi-
cano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Ale-
jandro Fernández o Jordi de la Fu-
ente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extre-
ma dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.

Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conser-
vadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelo-
na, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una es-
cissió del PP i durant un temps re-
negava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de cor-
bata que integra una part de la ul-
tradreta tradicional”. “Ha cons-
truït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap ra-
pats i ha estat molt curós de po-
sar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.

LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'ex-
trema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de co-
municació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de co-
municació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blan-
quejat”, afegeixen. Per al col·lec-
tiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política accepta-
ble més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel mor-
bo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten. 

Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per er-
radicar els discursos d'odi a inter-
net, considera que si constant-
ment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que ar-
ribin a més persones i potser algu-
nes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una ve-
gada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denun-
ciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,

es va confirmar com una força marginal 
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La pandèmia ha fet encara més vi-
sibles les desigualtats entre bar-
ris. Viure en una determinada
zona ha fet que tinguis més pro-
babilitats de contagiar-te, ja sigui
per l’alta densitat de població, per
les dificultats d’aïllar-te en con-
dicions o pel simple fet de fer fei-
nes essencials que no es podien fer
teletreballant des de casa. Unes
característiques que, tal com ex-
plica Sergio Porcel, de l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropoli-
tans de Barcelona, a Cornellà es
concentren al barri de Sant Ilde-
fons. Segons un estudi elaborat
per aquest centre de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, a la
ciutat hi ha un 28% de població
que resideix en zones d’extrema
vulnerabilitat urbana i la majoria
es concentra en aquest barri. Això
vol dir que aquests veïns i veïnes
parteixen d’unes condicions de
fragilitat i desavantatge que fan
que sigui molt fàcil que passin a
viure en una situació crítica.

Porcel detalla a Línia Corne-
llàque, en el cas de Sant Ildefons,
aquestes condicions són una ele-
vada presència d’edificis antics, an-

teriors als anys 70, una densitat de
població també molt alta i la
quantitat de població amb rendes
baixes i de persones migrants que
fan que patir pobresa en aquests
entorns sigui especialment dur.

Des de l’IERMB posen l’e-
xemple dels estudis superiors, ja
que per la suma d’aquests ele-
ments hi ha molt pocs veïns del
barri que aconsegueixen tenir
estudis superiors. A més, aquells
que aconsegueixen prosperar en
marxen, en comptes de quedar-
se, buscant unes millors condi-
cions de vida. Així és com les de-
sigualtats es cronifiquen i es tor-
nen un element més del barri.

CONDICIONS DIGNES 
L’estudi també diu que, a l’ho-
ra de millorar aquests barris, les

administracions s’han centrat a
construir equipaments i arreglar
places i carrers, deixant les po-
lítiques socials i d’acompanya-
ment en segon lloc. Però Sergio
Porcel considera que “cal des-
lliurar als municipis d’aquesta
responsabilitat” i cal exigir que
ho assumeixin altres adminis-
tracions com l’AMB, però so-
bretot, la Generalitat i l’Estat.
Ells són qui han de fer polítiques
més globals per lluitar contra les
desigualtats.

Tot i que creu que “és molt di-
fícil” que la gent que viu en
aquests barris deixi de ser vul-
nerable, Porcel afegeix que “la
clau és que aquests barris esti-
guin ben atesos per les adminis-
tracions” i afirma que “això és el
que hauríem d’aspirar”.

La ciutat afronta els reptes de
futur amb un fons i un pacte

SOCIETAT4Un Fons Social Ex-
traordinari amb un milió d’euros,
kits d’alimentació i targetes mo-
neder per valor de 643.000 euros,
un nou pla d’ocupació amb una
inversió de mig milió d’euros o
ajudes de fins a 394.000 euros
per a fundacions i entitats socials.
Aquestes són algunes de les par-
tides del nou pla de mesures so-
cials, econòmiques i fiscals que ha
anunciat l’Ajuntament per fer
front als efectes que ha provocat
la pandèmia i que encara patiran
molts veïns i veïnes aquest 2021.

Les mesures del consistori
preveuen allargar alguns dels
plans impulsats ara fa un any,
quan el govern central va decla-
rar l’estat d’alarma, i en sumarà
de noves. L’objectiu és “reduir la
vulnerabilitat social” i ajudar a di-
namitzar els sectors econòmics de

la ciutat més afectats. Per això se
suspèn la taxa d’ocupació de la via
pública, que reduirà en 400.000
euros els ingressos a les arques
municipals.

ENFORTIR LA COMUNITAT
A aquestes partides cal sumar-hi
el pacte de ciutat que van firmar
una quarantena d’agents socials,
partits polítics, sindicats i pa-
tronals. L’objectiu és impulsar
una nova Agenda Social Urbana
per Enfortir la Comunitat que
marcarà els principals eixos de
treball durant la pròxima dècada.

Un pacte que amplia i re-
formula els acords socials fir-
mats anteriorment per tal d’a-
tendre les noves necessitats que
la pandèmia ha creat i que pre-
veu afrontar a través de vuit ei-
xos i 125 mesures.

L’antiguitat dels edificis és un dels factors de desigualtat. Foto: Pere López Brosa

Els agents que van firmar el nou pacte per afrontar la Covid. Foto: Ajuntament

Pau Massip Martori
CORNELLÀ

La pobresa i les desigualtats
es cronifiquen a Sant Ildefons
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Les Nits Insòmnia salten al
món virtual en la nova edició
ACTIVITATS4Les Nits Insòm-
nia han tornat amb una edició ex-
traordinària que va arrencar a
principis de mes amb un torneig
del videojoc Brawl Stars. A més
de començar més aviat, aquesta
edició també és especial perquè
s’està fent en format virtual.

A més de la batalla de vide-
jocs, dissabte 13 es va fer un curs
d’iniciació per aprendre a fer
mitja amb agulles i dissabte 20

va ser el torn d’una edició espe-
cial Covid de les ‘black stories’.

Dissabte 27 es farà un altre
curs d’iniciació, en aquest cas
als secrets sobre el te, i encara
en quedarà un altre per apren-
dre a fer ioga, que es farà dis-
sabte 10 d’abril. Dissabte 17
serà el torn del cercle de lectu-
ra per comentar el llibre que els
participants hauran escollit a
través d’Instagram.

Èxit absolut de l’exposició
‘Feminista havies de ser’

IGUALTAT4Més de 3.000 han
passat pel Castell per veure l’ex-
posició ‘Feminista havies de ser’,
que va tancar portes el 14 de
març. Tot i les restriccions im-
posades per la pandèmia, que
han marcat els horaris d’ober-
tura i que durant un temps van
impedir que gent d’altres muni-
cipis visitessin la mostra, 3.263
persones han passat per l’expo-
sició comissariada per la perio-
dista i escriptora Natza Farré.

Més d’un terç d’aquests visi-
tants van ser els 1.304 estu-
diants dels 74 grups escolars de
la ciutat que van poder com-
provar de primera mà les cons-
tants discriminacions i desigu-

altats que pateixen les dones
pel sol fet de ser-ho. De fet, des
del Palau Robert expliquen que
haurien pogut ser molts més
grups escolars, però que, per
culpa de les restriccions impo-
sades per la Covid, moltes sol·li-
cituds demanades per les esco-
les i instituts de la ciutat no es
van poder atendre.

L’exposició, que ara marxa
cap a Lleida, Manresa i Tarra-
gona, va tancar diumenge 14 de
març amb l’espectacle ‘Totes les
dones’, de la companyia Micro-
CornellàTeatre, que van seguir
en directe uns quants especta-
dors, però que també es va po-
der veure a través de la xarxa.

CULTURA4L’Auditori celebra
que la seva aposta per mantenir
l’activitat cultural amb una car-
tellera de primer nivell hagi es-
tat rebuda amb entusiasme per
la ciutadania. Segons les dades
recollides per l’entitat, l’equi-
pament ha registrat una assis-
tència mitjana de més del 71%
durant els tres primers mesos de
l’any. Aquestes xifres són supe-
riors al 65,9% d’ocupació que
van obtenir, de mitjana, les sa-
les que formen part del Circuit de
la Xarxa d’Espais Escènics mu-
nicipals durant el 2019.

Per entendre millor la mag-
nitud d’aquestes dades cal tenir
en compte que aquell any va ser
l’anterior a l’esclat de la pandè-
mia i que les sales no tenien cap
mena de restricció i l’aforament
era del 100%. En canvi, durant
els tres primers mesos d’aquest
2021, les restriccions per frenar
la pandèmia no han permès un
aforament superior al 50% de lo-
calitats quan els teatres han po-
gut obrir, que no sempre ha es-
tat així i durant algunes setma-
nes han hagut de cancel·lar la
programació. A més, el públic es
va limitar als cornellanencs i
cornellanenques durant les set-
manes que va estar en vigor el
confinament municipal.

DESCOMPTES DE CELEBRACIÓ
Per premiar la confiança del pú-
blic i commemorar el Dia Mun-
dial del Teatre, que se celebra el
27 de març, L’Auditori ofereix
una promoció especial per als
que vulguin comprar les seves
entrades per a les obres que ja hi
ha programades per a tot aquest
any. Es tracta d’un 20% de des-
compte que es pot obtenir posant
el codi TELO21 quan es comprin
les entrades a través de la pàgi-
na web fins al 28 de març.

La primera obra que gaudi-
rà d’aquest descompte és l’es-

pectacle que Clara Segura i Bru-
no Oro portaran a l’escenari el
pròxim 11 d’abril. Es tracta de
‘Cobertura’, una comèdia en què
els dos intèrprets es posen en la
pell de molts personatges per
parlar sobre l’èxit i el fracàs i so-
bre com les tecnologies afecten
les relacions humanes.

Però també es podrà fer ser-
vir per comprar les entrades de
les obres que ja hi ha progra-
mades per aquesta tardor. Es
tracta de l’èxit de La Calòrica, ‘Els
ocells’, ‘La habitación de María’
i ‘El hechizo del Lazarillo’.

Clara Segura protagonitza ‘Cobertura’ amb Bruno Oro. Foto: Alejo Levis

El públic premia el bon gust
de la programació de l’Auditori
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Els clients de l’Splau donen
més de vuit tones d’aliments
SOLIDARITAT4Els clients que
han anat a comprar al centre co-
mercial Splau durant la pandè-
mia han pogut donar aliments
perquè la Botiga Solidària els re-
parteixi. Així doncs, durant el
2020, els espais de recollida
que hi ha a l’entrada del Merca-
dona han recollit vuit tones i mit-
ja d’aliments que l’entitat ha re-
partit entre famílies vulnera-
bles de la ciutat.

Al centre també s’ha recollit
una tona de roba a través dels
contenidors de Roba Amiga que,
a més de recuperar la roba i re-

duir els residus tèxtils, també tre-
ballar per fomentar la inserció la-
boral de persones en risc d’ex-
clusió social.

Per a Jaime Tamayo, gerent
del centre comercial, aquestes
iniciatives reforcen el compromís
de l’establiment amb la comu-
nitat i el compromís de l’empresa
per impactar “de forma positiva
en matèria de sostenibilitat, en-
torn i inserció social”. A més, di-
versos establiments també for-
men part d’una aplicació que es
dedica a evitar el malbarata-
ment d’aliments.

SEGURETAT4El sector comer-
cial ha estat un dels més visibles
a l’hora de patir les conseqüèn-
cies del coronavirus. Quan ara fa
un any el govern de Pedro Sánc-
hez va decretar l’estat d’alar-
ma, botigues no essencials, bars
i restaurants van haver de tan-
car la persiana i no van poder
mantenir el negoci actiu durant
unes setmanes. Però no tot són
males notícies per als establi-
ments comercials i els seus pro-
pietaris, que poden trobar algu-
na cosa positiva en les restric-
cions que s’han establert per
intentar frenar la pandèmia.

Segons revela la memòria
de fets delictius dels Mossos
d’Esquadra de la comissaria de
la ciutat, la xifra de robatoris en
establiments comercials ha cai-
gut sota mínims històrics durant
el 2020, amb 34 fets delictius
menys. Es tracta d’una reducció
del 50%, ja que el 2019 se’n van
produir gairebé una setantena.

Ramon Chao, inspector en
cap de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a la ciutat, va expli-

car a Ràdio Cornellà que des de
la implantació de la policia ca-
talana a la ciutat mai s’havien re-
gistrat unes xifres tan baixes.

DIFICULTATS PER MOURE’S
Per a Chao, la relació entre la
pandèmia i el descens dels de-
lictes en establiments comer-
cials és directa. El cap dels Mos-

sos detalla que aquest tipus de
delictes “són robatoris que nor-
malment es produeixen de nit i
ara de nit no hi pot haver ningú
al carrer [per la implantació del
toc de queda]. Per tant, els autors
d’aquests tipus de fets delictius
tenen moltes dificultats per
moure’s per la ciutat”. El virus,
un nou aliat contra els lladres.

El confinament ha reduït els delictes a la meitat. Foto: Twitter (@Cs_Cornella)

La pandèmia deixa els robatoris
en botigues en mínims històrics

La Botiga Solidària ha rebut vuit tones i mitja de productes per repartir. Foto: Splau

Oci | Cinesa deixa els cinemes del Llobregat Centre
El grup Cinesa, que gestiona sales de cinema a tot l’Estat, ha anunciat que dei-
xa d’encarregar-se de les sales que hi ha al centre comercial Llobregat Centre.

Les sales van tancar al gener per la situació causada per la pandèmia.
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Passi el que passi en el partit que
la UE Cornellà jugarà contra el
Nàstic el pròxim dia 28 (que sig-
nificarà el retorn del públic a les
graderies del Nou Municipal,
amb un màxim del 50% de la ca-
pacitat de l’estadi), el conjunt de
Guillermo Fernández Romo ju-
garà la segona fase de la lliga amb
l’objectiu de ser a la futura Pri-
mera RFEF, categoria que a par-
tir del curs que ve serà el tercer es-
glaó del futbol estatal.

Els verds tancaran la prime-
ra fase del curs 2020-21 entre la
quarta i la setena posició (després
de 19 jornades són setens, em-
patats a 26 punts amb el Llagos-
tera i el Lleida Esportiu i amb un
punt menys que el Badalona), de
manera que l’objectiu per al tram
de la lliga que arrencarà després
de l’aturada futbolística de la
Setmana Santa serà seguir en la
categoria de bronze.

Després del partit del Nàstic,
doncs, tocarà pensar en aquesta
segona fase, en la qual els equips
mantindran els punts aconse-
guits en el primer tram i jugaran,
a casa i a domicili, contra els con-
junts del grup 3B; ara mateix se-
rien l’Hércules, el CF la Nucía, i
l’Atlético Levante (en aquest grup
hi ha 10 equips, no 11), però en la
darrera jornada, que també es ju-
garà l’últim cap de setmana d’a-
quest mes, tant la UE Atzeneta

com la Peña Deportiva de Santa
Eulària des Riu podrien classifi-
car-se per a aquesta fase.

Els dos millors equips de cada
grup quan s’acabi aquest segon
tram de lliga (n’hi haurà cinc, for-
mats per sis o set equips) tindran
assegurada la seva presència a
Primera RFEF, mentre que la res-
ta hauran de jugar-se la plaça en
un play-off contra els quatre
conjunts que no hagin aconseguit
pujar a Segona Divisió.

L’últim partit de la primera fase serà contra el Nàstic. Foto: UEC

La UE Cornellà jugarà per 
ser a la futura Primera RFEF

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Final feliç: 
el Basket Almeda
seguirà a l’LF2 

El CB Cornellà 
se la juga en els
últims 4 partits

Salvació sense cap
patiment, play-off
de permanència (el

jugaran l’onzè i el dotzè de cada
grup) o descens a EBA. Aquestes
són les tres possibilitats que té el
Club Bàsquet Cornellà en aques-
ta recta final de curs. El futur es-
portiu del sènior de Juan Couto
es decidirà en les quatre jornades
que es jugaran entre finals d’a-
quest mes i mitjans d’abril.

Contràriament al que passa-
rà en altres lligues, la competició
no s’aturarà per Setmana Santa,
tot el contrari. El CBC tancarà el
mes rebent el Villarrobledo (rival
directe), visitarà el Menorca el 4
d’abril, rebrà el Prat tres dies
després i tancarà la lliga a Sant
Joan Despí contra el Barça B.

Foto: CB Cornellà

“Sabíem que la prime-
ra temporada a la cate-
goria seria molt dura, i

vam patir a l’inici, però vam ser
ambicioses i quan hem tingut l’e-
quip al 100% hem competit. Ta-
lent n’hi ha, i molt”. Així d’orgu-
llós es mostra l’entrenador del sè-
nior femení del Basket Almeda,
Fernando Gordo, a Línia Corne-
llà setmanes després de segellar
la permanència a la Lliga Feme-
nina 2, quan encara faltaven tres
jornades per jugar-se.

“La victòria del dissabte 20
(contra el Sant Josep balear) va
ser molt especial, ja que després
de més d’un any, tant part de l’a-
fició com jugadores del planter
van poder veure en directe i des
del pavelló un partit del sènior.
En un club eminentment for-
matiu com el nostre, això ho és
tot”, diu l’entrenador aragonès,
que aquest curs ha fet debutar set
júniors amb el primer equip.

Sense cap pressió, l’Almeda
tancarà la temporada 2020-21 el
pròxim dissabte 27 a la pista del
Boet Mataró 3 Viles.

Atletisme | Dos metalls per al Cornellà Atlètic
Jan Badia (plata en els 800 metres lliures) i Irene Clemente (bronze en
triple salt) han estat els darrers representants del Cornellà Atlètic que 
han guanyat medalles per al club. Ambdues van ser en l’Estatal sub 20.
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La Venus de les pells és una obra de Da-
vid Ives basada en la novel·la eròtica ho-
mònima de Leopold von Sacher-Masoch.
Es va estrenar el 2010 i és considerada
una de les millors obres de Broadway
dels últims anys. Guido Torlonia la diri-
geix ara des de l’Eixample gràcies a la tra-
ducció al català de Neus Bonilla.

Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Teatre

La Venus de les pells
David Ives

Bad Gyal triomfa amb tot el que fa i el seu
últim EP, Warm Up, no ha estat una ex-
cepció. La vilassarenca ha tornat a arra-
sar aquest mes de març amb la publica-
ció del seu nou treball, que inclou vuit
cançons però només quatre estrenes: 44,
Judas, Iconic i Gasto. Els temes de l’àlbum
han estat produïts amb El Guincho, que
també sembla tenir la fórmula de l’èxit.

Música

AMinari. Història de la meva família co-
neixerem el David, un nen coreà-americà
de set anys que veu com la seva vida can-
via de cop al llarg dels anys 80. El seu pare
decideix que la família s’ha de mudar a
una zona rural, a Arkansas, per obrir una
granja i aconseguir el famós “somni
americà”. La pel·lícula, de l’any passat, ar-
riba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Minari
Lee Isaac Chung

Warm Up
Bad Gyal

‘Un lloc on trobar-nos’
El cicle ‘Mirades. Un lloc on trobar-nos’ oferirà un últim

tastet de cinema documental d’autor dimarts 30 de març.
La projecció d’Homes, de Diana Toucedo, i 37 stories about
leaving home (37 històries sobre abandonar la llar), de She-
lly Silver, tancarà aquesta proposta de la Casa Elizalde de
Barcelona. Després de veure aquests films, el públic po-
drà gaudir d’un col·loqui per comentar-los. La Casa Elizal-
de, un centre cultural del districte de l’Eixample, ha acollit

el cicle ‘Mirades’ durant tot el mes de març gràcies 
a la col·laboració amb el Cinema Zumzeig. 

Aconseguir treballar d’actriu no és fàcil, però fer-
ho i mantenir-se en actiu durant gairebé cin-

quanta anys és una fita que mereix un bon reco-
neixement. Carme Elias (Barcelona, 1951) va re-

collir el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter
2021 el passat diumenge 21 de març, en una

gala d’entrega dels guardons de l’Acadèmia del
Cinema Català força atípica. Elias va recollir el

premi de mans de la seva companya i amiga Vic-
ky Peña i va fer un emotiu discurs en què va re-
passar la seva llarga trajectòria. També va agrair
el suport de l’Acadèmia i del públic, sobretot en

un any tan difícil com aquest últim, i va tenir
unes paraules per als presos polítics catalans,

que considera que estan “empresonats injusta-
ment”. Finalment, va tancar el seu parlament

amb uns versos de Jacint Verdaguer: “Lo cor de
l’home és una mar, tot l’univers no l’ompliria”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva llarga trajectòria com a actriu
Fa prop de cinquanta anys que s’hi dedica (i amb èxit)

Famosos

Rebre el Premi Gaudí d’Honor 2021
El va recollir el passat 21 de març en una gala molt especial

Admiració
Els usuaris aplaudeixen el seu discurs i la seva elegància

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Als anys vint del segle passat, Enric Tor-
res, fill d’una família d’empresaris de Pa-
lafrugell, és captivat pel ritme vital i lliu-
re del jazz. Amb els amics funda una ban-
da d’èxit i, quan es dissol, se’n va a Nova
York, on s’aferma en la idea que la mú-
sica ajudarà a construir un món millor.
Però quan torna a la Barcelona de la Gu-
erra Civil, els seus somnis s’ensorren.

Llibres

Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona

|Arkham Horror
Un joc d’investigació que també inclou combats. Així és Arkham Horror: Mother’s
Embrace, el nou videojoc disponible per a PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One. 
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EL CONSELL DEL MES

NO ES POT ANAR LLUNY...

Hem de plantejar-nos quin tipus de 
destinació necessitem: urbana, rural...

EN COMPANYIA (O NO)

LA DESTINACIÓ ADIENT

BONA ACTITUD

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

i OCI

Quan, atrapats en la rutina, mirem el calendari i hi veiem
assenyalades les vacances de Setmana Santa, tenim la
mateixa sensació que té algú que camina pel desert i

veu un oasi de lluny. Per això, cal esprémer al màxim aquests
dies de desconnexió tan esperats, i no hi ha millor manera de
fer-ho que organitzar una escapada.
La situació és la que és i no podrem escollir un destí llunyà

ni exòtic: ens haurem de quedar a Catalunya. Però tenim molt
a prop llocs únics que poden fer-nos sentir que som a milers
de quilòmetres de casa. Per escollir l’escapada perfecta, pri-
mer hem de pensar en el tipus de destinació que estem bus-
cant. Segurament, si estem cansats de viure en una ciutat, tin-
drem ganes d’experimentar la vida de poble. En aquest cas,
una bona opció pot ser llogar una casa rural durant uns dies.
Les restriccions també limiten la companyia que podem

triar per a la nostra escapada: o la fem amb la nostra bombo-
lla o la fem sols. Fer una escapada amb la família, la parella o
els amics millorarà els vincles que ens hi uneixen, mentre que
fer-la sols ens servirà per reflexionar i conèixer-nos millor.

Fem una escapada?

I tampoc cal: tenim a prop llocs on sentirem
que som a milers de quilòmetres

Les claus

Pots fer una escapada amb la teva bombolla 
de convivència o amb tu mateix

Sigui com sigui, és imprescindible tenir 
una bona actitud i ganes de desconnectar i relaxar-se
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