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TORNA LA FESTA pàg 16

MÚSICA TELEVISIVA pàg 16

La ciutat recupera
la Jordiada amb actes
fins al pròxim 9 de maig

Estopa apareix en el retorn
de Los Hombres de Paco
amb la cançó ‘El madero’

8 anys
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Un de cada tres veïns veu
la ciutat pitjor que fa un any
Foto: Residència Teresa Duran

La brutícia dels carrers és el primer problema i un 40% dels veïns diuen que la pandèmia els ha perjudicat pàg 10

ESPAI NATURAL pàg 14

Avança la lluita per
salvar la Ribera-Salines
del seu pla urbanístic
A FONS pàgs 12 i 13

“Moment dolç”
La vacunació millora molt la vida a les residències pàg 3

Les lluites pel medi ambient
es multipliquen a la metròpoli
FUTBOL pàg 20

El Cornellà tanca la primera
volta de la lliga com a líder
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Una dona i una treballadora d’una residència de Cornellà mirant un mòbil i una visita de familiars des del carrer a l’Hospitalet. Fotos: Residència Teresa Duran i Jofre Fuguet

“De la nit al dia”
» La vacunació redueix els contagis i la mortalitat en unes residències que encaren la desescalada
» La pandèmia obliga a afrontar un canvi de model que cada cop haurà d’atendre més gent
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
El procés de vacunació al país va
començar en una residència a
l’Hospitalet el 27 de desembre.
Des de llavors, el risc de morir per
Covid en aquests centres per a
persones de la tercera edat ha caigut un 98%. Així ho recull un estudi liderat per la subdirectora general de Promoció de la Salut de
la Generalitat, Carmen Cabezas.
L’arribada dels vaccins “ha
canviat la situació com de la nit al
dia en comparació amb fa un
any”. Ho diu Jofre Fuguet, director de les fundacions Santa Eulàlia i Sant Roc de l’Hospitalet. Per
a Juan Gracia, director de la residència Eixample El Prat, “la vacuna és la solució”. Per això, el

també president de l’Associació
de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) considera que
ara els centres residencials viuen
“un moment dolç” després de la
“catàstrofe sanitària” que van
patir fa un any.
Però com remarca Fuguet,
“les residències no són un nucli
aïllat” i, mentre l’entorn no recuperi la normalitat, aquesta
tampoc arribarà als centres. De
moment, el que s’ha aconseguit és
que les persones que hi viuen no
es contagiïn i, si acaben agafant
el virus, la majoria ho passen amb
símptomes molt lleus. Josep Serrano, director de la residència Teresa Duran de Cornellà, diu que
la vacunació va a bon ritme, però
reconeix que “encara estem en
etapa de no normalitat” i admet
que el febrer de l’any passat no
sap “quan tornarà ni si tornarà”.

VIDES ALTERADES
Però la pandèmia també ha provocat efectes devastadors als residents que no s’han contagiat.
Serrano, de la residència Teresa
Duran de Cornellà, afirma que “la
situació de les persones s’ha vist
molt alterada”.
També detalla que a les residències hi viuen persones que,
pel grau de dependència, necessiten una sèrie d’atencions per
mantenir la seva qualitat de
vida. Però aquesta situació es va
aturar en sec amb l’arribada del
virus, ja que la prioritat va passar a ser evitar contactes. Per
això es van crear grups bombolla, es van cancel·lar totes les activitats en grup i, fins i tot, es van
fer aïllaments preventius en habitacions individuals. En aquest
sentit, resumeix que aquest
“aïllament forçat” ha provocat

una “pèrdua de facultats” entre
els residents.
APRENDRE LES LLIÇONS
Els tres responsables coincideixen
a reconèixer que la pandèmia ha
permès veure les costures del sistema d’atenció a les persones
grans i cal extreure’n conclusions
per millorar-lo de cara al futur. El
president d’ACAD, Juan Gracia, reconeix que “es va parlar molt
d’hospitalitzar residències”, però té
clar que “la gent no vol viure en un
hospital”. De fet, els tres afirmen
que aquest és el camí contrari que
s’ha d’agafar. Serrano, però, puntualitza que el coronavirus ha activat una atenció dels professionals
del sistema sanitari a les residències que “s’hauria de conservar” un
cop se superi la pandèmia.
Per a Fuguet, “ara s’ha vist la
importància i la necessitat d’un

servei robust d’atenció a les persones grans” i cal apostar per enfortir els serveis perifèrics, aquells
que permeten “garantir el benestar i el nivell de vida mentre les
persones continuen vivint a casa
seva”. Perquè, com descriu Serrano, aquest és el camí, “que la
gent pugui continuar vivint al
propi domicili tant temps com sigui possible i retardar al màxim
arribar a una residència”.
Però això no substituirà els
centres per a persones de la tercera edat, perquè tal com reconeix
Gracia, de l’ACAD, “les residències són un recurs necessari per
a la societat”. De fet, Serrano va
més enllà i afirma que “és indispensable” que n’hi hagi, que cada
cop n’hi hagi més i que s’hi dediquin més recursos, ja que, els pròxims anys, “cada cop hi haurà
més persones grans” per cuidar.
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La lupa

Després del turisme, què?
Foto: Jordi Bataller/ACN

per Jordi Muñoz

L

a pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el turisme, i això contribueix de manera decisiva que el nostre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel centre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.
Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciutat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del lloguer residencial. Per força hi ha hagut un cert retrobament de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.
Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també problemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’activitat turística té uns costos que no assumeix el sector sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Alguns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’altres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.
En tot cas, quan es planteja el debat sobre el turisme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes beneficis econòmics que aporta el sector. Són innegables: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aquesta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal saber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris.
En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els economistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els municipis més turístics, la renda de la població és significativament més baixa. Com més especialització turística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que
ara estan destinats al turisme?
rístics no són més rics, sinó més pobres que els municipis semblants però que es dediquen a altres activitats.
Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la població, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.
En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cercar alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turística per produir menys externalitats negatives?
Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’aturada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nostres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra economia. No hi ha més remei.
De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espontània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alternatives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de precarietat i d’empobriment. Redimensionar els llits turístics del país a uns nivells sostenibles permetria, potser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emergir mai a causa de la forta inèrcia turística.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@mvilaredon

No soc rancorosa ni
epidemiòloga, però recordo molt bé les persones que es queixaven que els nens poguessin sortir al carrer després de 45
dies de no poder ni trepitjar-lo. També
recordo amb qui vaig compartir aquella alegria, jo que no tinc fills i tot era
emoció des del balcó.

@Miquel_R
Las amenazas de muerte de la extrema derecha, las llamadas militares a exterminar a 26 millones de personas, los policías almorzando en bares fascistas y poniendo en duda la veracidad de las amenazas terroristas
ultraderechistas no es “crispación” ni
“polarización”. Es fascismo.
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@nachocorredor
No entiendo muy bien
por qué algunos relativizan las amenazas a una
ministra porque las envía alguien con
problemas mentales. El asesino de Jo
Cox, la diputada laborista asesinada antes del Brexit, tenía problemas mentales y le flipaban los grupos supremacistas blancos.
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@andreuginola
El Barça ha passat de
ser un equip avorrit a
tenir moments bastant
divertits, però ens falta tenir la pilota,
que el mig del camp sigui el protagonista. Tenim el que tenim i em sembla
una boníssima temporada venint d’on
venim, les lesions i la delicada situació
de la institució.
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Els semàfors

Safata d’entrada

Cal·ligrafia dels somnis

Un grup de veïns i veïnes ha
posat en marxa la plataforma
Ribera-Salines, que vol evitar
que el govern d’Antonio Balmón
construeixi un nou barri en
aquesta zona. És l’últim espai
verd natural que queda a la
ciutat i la connecta amb el riu.

Jordiada

CB Cornellà
El + llegit

Foto: Pexels

Plat. Ribera-Salines

per Francesc Reina

pàgina 14

La Jordiada ha tornat a la ciutat
amb una edició especial que
s’allargarà fins al 9 de maig.
També es van fer concerts en
espais oberts i cercaviles per
tota la ciutat per fer arribar la
música i la cultura a tots els
veïns i veïnes en un any especial.
pàgina 16

Tot i sumar alguna victòria en
les darreres jornades, el sènior
masculí del CB Cornellà no
ha pogut evitar el descens de
categoria. L’aventura a LEB Plata
haurà durat un curs, de manera
que la temporada 2021-22
l’equip tornarà a la lliga EBA.
pàgina 20

líniacornellà.cat

1

Neix una plataforma per frenar el projecte
urbanístic Ribera-Salines de Cornellà

2

La lluita per salvar la Ribera-Salines
de Cornellà del pla urbanístic avança

3

Sercotel obre un nou hotel a Cornellà

4

Cornellà recupera la Jordiada
per celebrar un Sant Jordi especial

5

El Citilab treballa per reduir
la bretxa digital a Cornellà

L

a grafologia, diuen, estudia
i descriu la personalitat. A
partir de l’escriptura s’observen característiques del caràcter: emocions, intel·ligència...
Però això és només la meitat,
una veritat doblegada, compra i
venda d’ignorància que juga amb
la credulitat, aquest analfabetisme esclau que provoca la mauvaise foi, com van pensar Beauvoir i Sartre. Una fàbrica de mentides que s’aprofita de la innovació i el màrqueting per convertirnos en estranys. Qui escriu bé no
sempre és bona persona, sol passar que distreuen amb trampes,
privilegis i impunitats. La lògica
del poder consisteix a aconseguir-lo, mantenir-lo i augmentar-lo,
costi el que costi. Als dominants,
amb els seus savis clandestins,
amb els seus ídols de plata i del
“campi qui pugui”, només els importa que les rodes avancin de la
mà de predicadors, gasos, desfi-

lades d’acer i cants de sirenes,
draps de luxe, carbó, Déu pare
i claus del regne, com canta Serrat amb versos de Benedetti.
Hi ha més imperis: Espanya
és el país amb més proxenetes
d’Europa. Mans fàctiques corrompent institucions, cambres
de comerç i agrupacions polítiques. Mecàniques judicials estranyes (7 de cada 10 judicis d’abusos sexuals a menors acaben
en absolució). Polítiques burocràtiques plenes de formularis
i telèfons que no contesten. Desinformació. Allò que s'amaga
supera les causes amb paraules
que es desgasten en una pena
gran, davant la subsistència és
millor una pressió fiscal poc

excessiva. Els lots de menjar de
CaixaBank, els serveis socials
impotents, la salut mental atrapada. Temps de 30%: taxa d’atur juvenil, pobresa infantil,
precarietat laboral... Fruit agre.
L’art del traç és una dansa
musicada per lletres que transmet l'esperança d'un miracle.
En la seva obra, Cal·ligrafia
dels somnis, l’enorme Juan
Marsé recrea uns éssers que viuen contents en un món paral·lel al gris actual. Amb tota la
seva pobresa disponible, cadascuna des del seu amagatall,
segueix existint gent que hi
creu. Aquests locos bajitos, poema d'Horaci Sales, encara creuen en un futur digne.

Línia Cornellà no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LaVacunacióAccelera

@agenciaacn: L’Estat bat el rècord de distribució de vacunes i promet enllestir la
vacunació de +80 aquesta setmana. L’executiu envia més de 2 milions de dosis.

#EsPosaranD’Acord?

@Nurioriol: Les negociacions entre ERC i
JxCat es traslladen a Lledoners per parlar de
l’estructura del nou govern. Punt d’inflexió
per abordar el repartiment de conselleries.

#CulturaSegura

@FLSida: Èxit del concert pilot de Love of
Lesbian al Palau Sant Jordi. Els resultats
mostren que no va tenir impacte en la
transmissió de Covid-19 entre els assistents.
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Mirada pròpia

l turisme té al davant l’oportunitat de transformar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Catalunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint– en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’havíem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a visitants, residents i organitzacions implicades.
Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara decididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicars’hi. La formació i el coneixement esdevenen un element cabdal per al dia de demà d’un sector fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qualitat i el desenvolupament sostenible, al servei de la societat.
Segons el meu parer, les universitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recuperació i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.
Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificarne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els canvis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només atenem les necessitats actuals del sector, deixarem enrere els estudiants i, a més a més, perjudicarem la competitivitat i el progrés social.

per Maria Abellanet
Les habilitats que necessitaran els futurs professionals del turisme probablement no seran gaire diferents de les actuals, però l’experiència de la pandèmia farà avançar més ràpidament i amb més força cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de treball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències digitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara precisament estem vivint.
L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món canviant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’escoles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objectiu de formar les persones perquè siguin capaces de liderar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci realitat aquesta visió.
El sistema d’educació superior ha de combinar versatilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, hoteleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Barcelona, estem en contacte amb el sector, del qual també formem part, i constatem aquesta necessitat d’adaptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

Les millors

perles

l CE Europa torna a la Segona Divisió B de futbol i els
jugadors, durant la celebració, es fan una foto amb una
estelada. Mundo Deportivo decideix publicar la imatge, però
esborrona l’estel de la bandera perquè sembli una senyera.

E

n home pendent dels resultats d’una prova PCR i amb
símptomes de coronavirus va a la feina i al gimnàs
com si res. El resultat: provoca, presumptament, 22
contagis. Ah, i la policia el deté per un delicte de lesions.

U

ubliquen fotos d’una casa de nines a Airbnb i
aconsegueixen fins a 3.000 euros en reserves. Els dos
youtubers artífexs d’aquesta broma no s’han quedat amb els
diners i han convidat els enganyats a un hotel de luxe.

P

l primer ministre francès, Jean Castex, rep una allau de
calces per correu. Les envien des de botigues de roba
interior d’arreu del país per protestar contra el tancament
dels comerços de llenceria durant la pandèmia.

E

cions que té el turisme per a la societat, intuir les necessitats i les voluntats dels viatgers i generar una oferta turística sostenible d’acord amb la identitat i el paisatge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el diàleg social necessari perquè la reactivació i transformació del sector es desenvolupi de manera sostenible, respectuosa i fonamentada.
L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals formats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sector coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,
la base de la recerca ha de trobarse en els reptes que afronta el sector i aquells aspectes que la societat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat.
A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de recerca de referència, on es genera un gran coneixement. D’aquest coneixement s’ha de nodrir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord
de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educació superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actual crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?
Estic convençuda que l’impuls de la formació i la recerca és la millor via possible per a un sector turístic sostenible i per a unes destinacions igualitàries i cohesionades. Potser la millor garantia de futur.
Foto: CETT

E

Formació en turisme, garantia de futur

Pau Cortina / ACN

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

LA FOTO
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La plaga dels pares i mares a les escoles

@natzafarre: És la segona vegada que
una dona guanya l’Oscar a la millor direcció en tota la història. I és en la que diuen
que ha estat la cerimònia més deslluïda.

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares volent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.
És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les voretes. Són sempre els més actius i els que generen dinàmiques ambientals més estranyes.
També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova categoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alliberat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràctica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura.
Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire resultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà ferho –per motius similars– de l’administració i dels pedagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps rebent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Haurem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i mares implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, sobretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola.
Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, divertint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la guitarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’escola no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany.
Per cert, quina mandra viure de nen en segons quines cases!

@Modgi: Gràcies a Déu, hem salvat el futbol. Seguirà estant en mans d’oligarques,
funcionaris corruptes, senyors de Fuerza
Nueva i Luis Figo.

“

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en
l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que
entenguessin que no
podien desentendre's
dels fills, però no els
demanàvem que es
convertissin en inquisidors
diaris del funcionament
d'una escola.
Quina mandra viure
de nen en segons
quines cases!

“

R

ebo un missatge de veu d’un amic seriós, diligent, responsable i intel·ligent que es dedica a l’ensenyament per una sana i sincera vocació d’acompanyar els més petits en el seu
procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més sovint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tranquil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.
És una broma, naturalment. El meu amic encara regeix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El missatge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’escola també hi juguen. Els he explicat que com a joc organitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el converteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en contra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treure-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que posen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gaudeixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.
Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica situacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenentatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis.
Pares i mares convençuts que el futur del seu fill depèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irreversible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo.

Foto: Marta Lluvich/ACN

per Josep Martí Blanch

Flaixos

@adrianjrom: El discurso de que todos los
extremos son malos me recuerda a cuando
me hacían bullying y me sentaban con mis
abusadores para que “hiciéramos las paces”.
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L’aplicació de seguretat ciutadana de l’Ajuntament inclou un nou sistema
d’alerta preventiva que envia un avís d’emergència automàticament si
l’usuari està en risc. Està pensada per a gent gran, infants o esportistes.

Un de cada tres veïns diu que la
ciutat ha empitjorat l’últim any
» La brutícia dels carrers és el principal problema per als ciutadans
» Un 40% creuen que la seva vida ha anat a pitjor per la pandèmia

SOCIETAT4La ciutat ha empitjorat durant l’últim any. Així ho
pensen un terç dels ciutadans, tal
com revela l’enquesta encarregada per l’Ajuntament a Gesop.
S’ha duplicat el nombre de persones que tenen aquest punt de
vista, ja que ara ho pensen el 31%
dels cornellanencs enquestats.
En canvi, el 2018 només ho
pensaven un 16%.
Les persones nascudes a Cornellà són les més pessimistes sobre l’evolució de la ciutat. Gairebé una de cada quatre creuen
que ha empitjorat (40%). Per
barris, els veïns de la Gavarra tenen una visió similar, amb un
39% que creuen que la ciutat ha
anat a pitjor durant l’últim any.
També ho pensen un de cada
tres veïns de Sant Ildefons, Fontsanta i el Centre. Als barris d’Almeda, Riera i Pedró la xifra està
entre un 21 i un 27%.
INCREMENTAR EL RECICLATGE
El principal problema de la ciutat per als veïns i veïnes és la neteja de l’espai públic. Un 24%
dels ciutadans diuen que és la
preocupació més important, una
xifra que es dispara gairebé deu
punts en comparació amb el
2018 (14,5%). De fet, fa dos anys
ja era la qüestió que més preocupava als cornellanencs.
Per intentar fer-hi front, el
govern d’Antonio Balmón ha
renovat el contracte de neteja
viària i recollida d’escombraries, amb una inversió de 10
milions d’euros. Des del consistori asseguren que aquest nou
sistema suposarà un canvi d’hàbits, ja que aquest any es renovaran tots els contenidors de la

L’Ajuntament canviarà la recollida d’escombraries. Foto: Twitter (@oscarpeto)

ciutat i, a partir del 2022, es començaran a activar els contenidors intel·ligents. Aquests només
es podran obrir amb una targeta, que permetrà controlar les escombraries que s’hi tiren i que els
ciutadans reciclin correctament.
L’objectiu és que la ciutat
separi i recicli correctament el
55% de les deixalles el 2025, tal
com reclama la Unió Europea.
De fet, l’enquesta diu que un
40% dels ciutadans estarien disposats a pagar una taxa municipal per millorar el reciclatge.
PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA
La inseguretat i l’incivisme són
la segona i la tercera preocupació dels ciutadans, unes xifres
que també creixen en comparació amb el febrer del 2018.
Els problemes d’inseguretat
ciutadana són una preocupació
per al 23% dels veïns, mentre
que l’incivisme ho és per a
l’11,5%. Unes dades que es disparen a Sant Ildefons i Gavarra,

El CAP La Gavarra estrena el
mòdul de suport per la Covid

SALUT4El nou mòdul per atendre els casos de Covid al CAP La
Gavarra va entrar en funcionament per Sant Jordi. Es tracta
d’un equipament de 45 metres
quadrats que compta amb una
consulta respiratòria, dos espais on es faran proves PCR per
detectar persones que puguin estar contagiades i una altra zona
per atendre pacients.
La idea del Departament de
Salut és que aquest equipament
situat al costat del CAP aculli tota
l’activitat relacionada amb la
campanya de vacunació del co-

ronavirus, ja que l’espai es troba a peu de carrer i, per tant, és
més accessible per als veïns i veïnes que tenen problemes de
mobilitat.
Aquest és un dels nou mòduls que Salut ja ha posat en
funcionament a la regió sanitària Metropolitana Sud. La previsió és instal·lar-ne nou més en
altres centres d’atenció primària per tal d’alliberar espai i
garantir l’atenció als pacients
sospitosos de tenir coronavirus.
El cost aproximat de cada mòdul és de 70.000 euros.

El Park&Ride de l’Estació
de Rodalies suma 300 usuaris

on els temes de convivència són
el problema més important per
a més de la meitat dels veïns.
EFECTES DE LA PANDÈMIA
L’enquesta, que es va fer a través
de 503 entrevistes realitzades entre el 23 de febrer i el 4 de març,
també revela l’impacte que ha
tingut el coronavirus entre els
ciutadans. A Sant Ildefons, per
exemple, gairebé un 40% dels
veïns estan preocupats pels problemes econòmics.
De fet, quatre de cada deu
cornellanencs creu que la seva situació personal ha empitjorat
durant l’últim any. La xifra s’ha
multiplicat, passant del 22,5% el
2018 al 37% actual. En canvi,
s’ha estancat el nombre de ciutadans que pensen que està igual i cauen vuit punts els que
creuen que ha millorat.
Però tot i aquestes dades,
un terç dels veïns estan molt satisfets amb la vida que porten i
la meitat ho estan bastant.

L’espai té 40 places i una ocupació mitjana del 30%. Foto: Pere Virgili (AMB)

MOBILITAT4El Park&Ride del
carrer Sevilla, l’aparcament a
tocar de l’estació de Rodalies
per promoure l’ús del transport
públic, té uns 300 usuaris actius quan no fa ni un any que es
va posar en marxa. Les quaranta places d’aquest espai registren una ocupació mitjana
setmanal del 30%.
Des de l’Ajuntament consideren que aquest servei impulsat pel consistori i l’AMB ha
tingut una bona acollida. També esperen que el faci servir
més gent a mesura que la mo-

bilitat i l’ús del transport públic
es recuperi. Per ampliar l’oferta,
la previsió és que abans de finals
d’any s’obrin les cent places que
oferiran el mateix sistema a l’aparcament del Llobregat Centre.
Per altra banda, Tram ha
instal·lat bucles magnètics inductius que eliminen el soroll de
fons en audiòfons i implants, per
millorar l’atenció a les persones
amb baixa audició. Els aparells
s’han ubicat a les oficines d’atenció al client i a les parades del
Pedró, Ignasi Iglesias, Cornellà
Centre, Les Aigües i Bon Viatge.
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olen carrers sense cotxes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per
la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana.
Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contaminació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Catalunya viu en el 2% del territori català, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.
Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a articular-se geogràficament, i cal preguntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és forassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordinadora que agrupa una cinquantena d’entitats d’aquesta comarca.
UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un territori cada cop més atapeït i trinxat, i això ha fet augmentar els conflictes socials”, explica l’ambientòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Barcelona i la presència de moviments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació territorial de Catalunya: una zona metropolitana molt poblada i un territori interior buidat.
En aquest sentit, l’àrea metropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una situació de vassallatge dels municipis respecte a la capital”.
CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néixer pels volts del 2015, amb la recuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraestructures i més turistes.

El reportatge del mes

Abril 2021

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Revolta ambiental
per terra, mar i aire
Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008
Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massificar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanístic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Generalitat que té per objectiu construir 26 gratacels al barri de Bellvitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi.
En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 espigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòmetres de platja contínua d’una amplada de 60 metres”, diu Sergi Galanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme. “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta.
No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que pretenen crear un parc temàtic del motor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de terreny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana corren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”.
CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajuntament d’aquest municipi montserratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitatges quan a Olesa hi ha entre 700
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10,73 planetes Terra

n Si tota la població mundial visqués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropolitana de Barcelona, caldrien els recursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'anomenada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se situa, segons un article de Joan Buades a Crític, en el 2,6.
“La metròpoli és un ecosistema
devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais naturals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites veïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evident a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la política d'illes de conservació no té sentit”, afirma l'ambientòleg. És necessari, per exemple, comunicar la Serralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'entrellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

negre que absorbeix recursos i riqueses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes estimacions, la contaminació produïda per la zona metropolitana arriba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.
De qui és responsabilitat? Es
tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abocadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què ferne, acabem cremant-la", lamenta.
Davant d'aquesta situació s'han

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.
La qüestió es veu en el cas concret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la plataforma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Diuen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més enllà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba
a exportar residus i contaminació fins a Osona

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del moviment. “Tots els partits estan seguint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va convertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental.
Hi ha moviments semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin sigui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau.
En la mateixa línia pot inscriure’s el cas de la plataforma Tanquem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la planta de residus més gran de Catalunya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sotmetre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empresa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de beneficis representen el 40% del pressupost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produeix males olors i una situació de dependència econòmica”, lamenta.
CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van suposar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cotxes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néixer el 2018 per intentar imaginarse una Santa Coloma de Gramenet diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, explica. La lluita connecta amb d’altres com la de Massa Crítica a Badalona. En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denuncia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxima de 30 kilòmetres”.
Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de
la rodalia se senten
el pati del darrere
d'una gran ciutat
europea, ja que
tot el que no vol
Barcelona es col·loca
al seu territori”

“L’àrea metropolitana
és un territori
cada cop més atapeït
i trinxat, i això
ha fet augmentar
els conflictes
socials i veïnals
els darrers anys”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.
NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests moviments, que només són una petita mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un denominador comú: la crisi climàtica. Fins fa una dècada els efectes de l'escalfament global eren silenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides humanes i en el territori. En aquest sentit, els casos de Sant Adrià de Besòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.
Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Per entendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestructures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la incineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les administracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que també emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet.
Dins d’aquesta plataforma també hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badalonines des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llobregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciutat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat tenim l’aeroport –que volen ampliar–, el port, les vies del tren i diferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada situació que viu el municipi.
Els rius, els mars, l’aire i les muntanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van heretar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: podran viure-les?
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Avança la lluita per salvar
l’espai natural Ribera-Salines
MEDI AMBIENT4La plataforma
Ribera-Salines comença a sumar
participants en el seu primer mes
de vida. L’entitat va néixer a finals
de març impulsada per un grup de
veïns i veïnes amb l’objectiu d’anul·lar el projecte urbanístic que
el govern vol impulsar en aquests
terrenys, l’últim espai verd natural que queda a la ciutat i la connecta amb el riu Llobregat.
Els impulsors es troben cada
setmana en aquest espai i, des de
la primera reunió, han vist com
cada cop se sumen nous veïns i
veïnes interessats en el projecte.
De moment, ja han fet una recollida de deixalles i han desbrossat
un tros de terreny. La seva idea és
fer-hi un hort cooperatiu perquè
la ciutat creï un vincle amb la
zona, que consideren que s’hauria de qualificar de zona agrícola, una activitat que asseguren
que a la ciutat no té cap espai.
També seria una opció perquè els
terrenys passessin a formar part
del Parc Agrari i, d’aquesta manera, deixessin d’estar abandonats per l’Ajuntament, que ha deixat degradar algunes parcel·les i
alguns camins.
LLUITA COMARCAL
Per aconseguir-ho, estan estudiant l’exemple d’altres ciutats de

Els problemes d’habitatge
es concentren a Sant Ildefons

ENQUESTA4Un de cada tres
veïns de Sant Ildefons està poc
o gens satisfet amb el seu habitatge. La xifra també és elevada
al barri de Riera, on la insatisfacció amb la llar afecta un de
cada quatre veïns. A Gavarra,
aquest sentiment afecta un
21,5% dels ciutadans.
Aquesta situació contrasta
amb la de la resta de barris, on
els ciutadans poc o gens satisfets

amb el seu habitatge són menys
d’un 20%.
Per nacionalitats, les persones estrangeres tampoc estan satisfetes amb el seu habitatge, una
situació que pateixen més d’un
35% dels ciutadans.
Es tracta de dades extretes de
l’enquesta de satisfacció sobre els
serveis municipals de la ciutat
que elabora periòdicament l’Ajuntament [vegeu pàgina 10].

La crisi dispara les peticions
d’ajuda per pagar els lloguers

La plataforma va netejar l’espai de deixalles. Foto: Twitter (@RiberaSalines)

la comarca on també es lluita per
frenar plans urbanístics dissenyats abans de la crisi immobiliària del 2008 que posen en perill diversos espais naturals del
Baix Llobregat. En aquest sentit,
l’entitat cornellanenca també
s’ha unit a SOS Baix Llobregat i
l’Hospitalet, una plataforma comarcal que agrupa els diferents
moviments contra els plantejaments urbanístics que impulsen
els diferents ajuntaments.
Amb l’objectiu de presentar
el projecte a més veïns i veïnes,
l’entitat també treballa amb la

idea de fer un acte coincidint
amb les Festes del Corpus.
DOS ANYS DE MARGE
La plataforma Ribera-Salines té
dos anys de marge abans no comencin les obres en aquesta zona,
ja que la previsió de l’Ajuntament
és arrencar el projecte el 2023. Tal
com ha anunciat el govern del PSC
i els comuns, aquest pla urbanístic forma part de la previsió per
construir menys de 3.000 pisos de
protecció oficial durant la pròxima
dècada, la meitat dels quals a l’espai de Ribera-Salines.

HABITATGE4Molta gent s’ha
vist abocada a demanar ajudes
per pagar el lloguer arran de la
crisi social i econòmica que ha fet
esclatar la pandèmia. Així ho ha
notat l’Oficina Local d’Habitatge, que ha vist com durant el
2020 s’han incrementat un 35%
les consultes que rebien en comparació amb el 2019.
Ho va explicar el responsable
de l’Oficina, Daniel Broto, en una
entrevista a Ràdio Cornellà on va
detallar que durant l’any passat
van atendre 11.385 consultes.
L’increment més important que
han detectat ve de casos de persones que fins l’any passat podien pagar el lloguer del seu

habitatge, però que amb l’esclat
de la crisi ja no ho poden fer. Es
tracta de persones que s’han
quedat sense feina o que l’empresa els ha aplicat un expedient
de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que els ha reduït els
ingressos. Per això, l’Oficina ha
posat en marxa una partida específica per aquests casos.
Es tracta d’una ajuda de fins
a 4.500 euros anuals que serveix
per pagar el deute que aquestes
persones tenen amb el propietari
del pis. L’Oficina paga directament a l’arrendador la part que
el llogater no pot aportar cada
mes, de manera que aquest evita tenir cap deute.
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La ciutat recupera la Jordiada
amb actes fins al 9 de maig

CULTURA4Una festa tan singular i especial com la Jordiada no es podia cancel·lar dos
anys seguits. L’edició de l’any
passat es va suspendre per la
pandèmia i el confinament més
estricte, com va passar amb el
Sant Jordi tradicional a la resta de municipis. Però la celebració de la cultura tradicional
i popular catalana ha tornat,
sempre adaptada a les limitacions que marquen les normatives sanitàries imposades per
evitar nous contagis.
Un dels exemples més evidents és que les activitats van començar dijous 22 a la tarda i s’allargaran fins al 9 de maig. A
més, per evitar aglomeracions,
en molts dels actes cal demanar
cita per poder-hi anar. Per als
que no aconsegueixin lloc, els organitzadors de la Jordiada també han decidit retransmetre moltes d’aquestes activitats a través
de les xarxes socials.
És el cas del castell de focs
que van fer les diferents colles
de diables a la ciutat a la plaça
de l’Església. Va ser la manera
d’arrencar la festa d’enguany,
després de la lectura del pregó
a càrrec de l’Espai Mowgli, que
aquest any ha celebrat cinquanta anys d’activitat.

Una de les cercaviles que va recórrer els carrers. Foto: Twitter (@JordiadaCornell)

MÚSICA I PRESENTACIONS
La lectura i la música van compartir l’espai durant el cap de setmana. Per als més menuts, la
Jordiada va preparar diferents
narracions i contacontes que
van omplir diferents espais de la
ciutat com les biblioteques o el
teatre de l’Orfeó.
Diumenge també es van organitzar diverses cercaviles que
van recórrer els carrers dels
diferents barris. Damunt de
camions adaptats, els tabalers
de les diferents colles de diables
i altres entitats o grups musicals

van animar els carrers amb la
seva música.
El punt final el posaran l’homenatge que dedicaran a Florenci Vila, un dels impulsors de
la Comissió de la Jordiada, que
va morir l’any passat. A més, el
4 de maig es farà la presentació
de ‘L’aigua que vols’, la novel·la
guanyadora del premi Sant Jordi d’enguany. L’acte comptarà
amb Víctor Garcia Tur, l’autor.
La Jordiada d’enguany està
dedicada al centenari del naixement de l’escriptora i pedagoga
Teresa Juvé.

Sau30 torna
a canviar la data
del seu concert
AUDITORI4El retorn de Sau als
escenaris s’ha tornat a posposar.
A principis de mes, el grup i l’Auditori van anunciar que el concert que Sau30 havia de fer dissabte 10 d’abril per presentar el
nou disc tornava a quedar suspès. L’organització va explicar
que la decisió es va prendre per
les mesures que afectaven de
nou la mobilitat, ja que després
de Setmana Santa es va tornar a
establir el confinament comarcal i només haurien pogut anar
al concert els veïns i veïnes del
Baix Llobregat.
És el mateix que va passar a
principis d’any, quan també es
va cancel·lar el concert de presentació de ‘Quina nit - Quina
lluna’ que s’havia de fer a finals
de gener perquè, com ha passat
ara, després de Nadal es va endurir el confinament. En aquell
cas, les autoritats impedien sortir del municipi.
De moment, la banda liderada per Pep Sala i l’Auditori han
decidit canviar la data i ajornar
el concert fins dissabte 2 d’octubre. Per als que tinguin l’entrada i vulguin demanar el reemborsament dels diners, tenen temps per fer-ho fins al 30
d’abril, enviant un correu electrònic a l’Auditori.

Estopa apareix
en el retorn de‘Los
Hombres de Paco’

Foto: Twitter (@estopaoficial)

MÚSICA4La rumba dels germans Muñoz ha estat l’encarregada de presentar el retorn de
‘Los hombres de Paco’. Estopa
ha creat El madero, que ha servit per presentar el tràiler de la
sèrie policíaca a les xarxes socials. A més, la cançó també
formarà part de la nova temporada del mític programa de televisió, ja que sonarà a l’inici i al
final de cada capítol.
Els cornellanencs també van
participar en la presentació que
es va fer de la cançó i de la nova
temporada de la sèrie, que torna després d’una dècada recuperant els personatges originals. Aquesta cançó també servirà als fans per escalfar motors
de cara al concert que Estopa
farà el 4 d’agost al festival de Cap
Roig i que va exhaurir totes les
entrades en una setmana.
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Nou servei | Atenció al client de MediaMarkt a l’Splau
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El centre comercial Splau és el primer de tot l’Estat en què MediaMarkt
ha obert un Service Point. Es tracta d’un espai de reparació i manteniment
de patinets elèctrics, un servei cada vegada més demanat per la clientela.
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El Punt Reempresa va salvar
quatre comerços l’any passat
OCUPACIÓ4El Punt Reempresa
de Cornellà ha aconseguit mantenir quatre comerços de la ciutat en funcionament durant el
2020. Es tracta d’una botiga d’alimentació, un punt de venda al
menor de vins i begudes, un centre d’estètica, salut i bellesa i una
perruqueria unisex. Són quatre
dels cinc casos d’èxit que va tenir
l’any passat aquest projecte, que
posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb
emprenedors disposats a continuar el negoci i agafar-ne el relleu.
La iniciativa va néixer el 2011,
impulsada per Autoocupació i la
patronal Cecot. Des de llavors i
fins a principis d’any, el projecte ha aconseguit salvar i mantenir 3.000 petites i mitjanes empreses. Segons els seus càlculs, la
plataforma ha generat una inversió induïda de 138 milions
d’euros i ha permès salvar 8.200
llocs de feina a tot el país.
En el cas de Cornellà, els
quatre comerços salvats l’any
passat han permès mantenir
quatre llocs de feina, ja que es

L’Ajuntament suspèn la taxa
de terrasses fins a finals d’any

AJUDES4Els propietaris de bars
i restaurants de la ciutat no hauran de pagar la taxa per tenir terrassa fins a finals d’any. Així ho
va decidir el Ple de finals de
març, que ho va aprovar per
unanimitat, és a dir, amb el suport de tots els partits.
La mesura s’ha impulsat per
ajudar un dels sectors més afectats per la pandèmia del coronavirus i les restriccions impul-

sades per les administracions per
frenar els contagis.
Segons el consistori, aquesta mesura suposarà un estalvi de
400.000 euros per als diferents
establiments de restauració de la
ciutat que tenen terrassa.
Aquesta modificació de les
ordenances també afectarà els
paradistes dels diferents mercats
ambulants de la ciutat, que també s’estalviaran l’impost.

El grup Sercotel obre un hotel
dedicat al sector de negocis

El projecte ha salvat set llocs de treball. Foto: Twitter (@Cs_Cornella)

tractava de negocis individuals.
Però també hi ha una empresa
d’instal·lació i manteniment d’electricitat, calefacció i fontaneria
que, en aquest cas, sí que tenia
dos treballadors. Així doncs, en
total, el projecte ha salvat set
llocs de treball a la ciutat durant
el 2020 gràcies a una inversió induïda de 107.450 euros.

El Punt Reempresa es va
instal·lar al Centre d’Empreses
Procornellà el 2011 i, des de llavors, ha aconseguit salvar més
d’una trentena d’empreses
amb una inversió d’1,3 milions
d’euros. Això ha permès mantenir gairebé una seixantena de
llocs de feina a la ciutat durant
l’última dècada.

ESTRENA4El grup Sercotel va
obrir un nou establiment a principis de mes. Es tracta d’un hotel situat a l’avinguda Can Corts,
a tocar del Parc del Canal de la
Infanta. Fins ara, el negoci formava part de la cadena d’hotels
NH, però ara passa a mans d’aquest grup sota el nom Sercotel
Cornellà Barcelona.
Per a Francisco Marco, director corporatiu d’expansió de
Sercotel Hotel Group, “la incor-

poració d’aquest nou hotel reforça la nostra aposta pel segment corporatiu”. A més, des del
grup treballen per ampliar l’oferta al Baix Llobregat.
De fet, asseguren que aquest
nou hotel està molt ben connectat als recintes firals i a les
zones de negoci de la ciutat.
També destaquen que l’establiment, el primer de la ciutat,
està ubicat molt a prop de l’aeroport del Prat.
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Atletisme | El Cornellà Atlètic, subcampió de Catalunya

Només els atletes del Barça van ser millors que els del Cornellà Atlètic en el
Campionat de Catalunya de clubs, disputat durant el segon i el tercer cap de
setmana d’aquest mes. La puntuació total dels atletes del CA va ser de 740.

El Cornellà tanca líder la primera
volta malgrat perdre un partit
Pau Arriaga
CORNELLÀ
La UE Cornellà de Guillermo
Fernández Romo ha arribat a l’equador de la segona fase de la
temporada futbolística 2020-21
liderant el seu grup de Segona B.
Els verds van guanyar contra
l’Atlético Levante en el primer
partit (3-0), van sumar un punt
en un empat sense gols a la Nucía i van perdre per la mínima en
el tercer partit, de nou al Municipal, contra l’Hércules (1-2),
en un enfrontament que dominaven al descans i que es va escapar en el darrer quart d’hora.
En el darrer cap de setmana
d’aquest mes, els de Fernández
Romo van descansar.
El pròxim dissabte 1 de maig
l’equip torna a la competició després d’aquest petit respir pel format de la competició, amb la visita a la Ciutat Esportiva del Levante UD. El darrer partit d’aquesta atípica temporada al Mu-

El darrer partit que els verds han jugat ha estat contra l’Hércules. Foto: UEC

nicipal de Cornellà serà el segon
cap de setmana del mes que ve,
mentre que el desplaçament al
Rico Pérez d’Alacant per jugar
contra l’Hércules serà el darrer
partit del curs. I és que el calendari ha volgut que la UEC descansi, de manera que l’equip
haurà d’haver fet els deures per
no veure’s convertit en un espectador de pedra.
En aquesta segona fase s’han

arrossegat els resultats del primer
tram de la temporada i, en el cas
dels equips que van quedar entre
el quart i el sisè, s’enfronten amb
l’objectiu de jugar a Primera o Segona RFEF la temporada que
ve. Els dos primers classificats
dels set equips que hi ha al grup
III-D jugaran a Primera RFEF la
temporada 2021-22, mentre que
els altres cinc tindran plaça garantida a Segona RFEF.

L’RC Cornellà plora
la mort de Joan Valverde
El rugbi (i l’esport) cornellanenc està de dol. El
passat dia 15 es va conèixer la mort de Joan Valverde, un
dels grans impulsor d’aquest esport a la ciutat i que va ser jugador, directiu i president del Rugby Club Cornellà.
Valverde, que tenia 83 anys,
va ser el màxim dirigent de l’entitat durant dues dècades i mitja,
coincidint, a més, amb el seu

moment de màxim esplendor,
competint a la Divisió d’Honor.
La Federació Catalana de
Rugbi i la secció local del PSC,
entre altres, van voler enviar el
seu condol a la família i també a
la família de l’RCC. L’endemà i
el passat dissabte 17 es va celebrar la vetlla del seu cos al Tanatori de la ciutat, mentre que la
cerimònia de comiat també es va
celebrar el dia 17.

El CB Cornellà no evita
el descens i tornarà a EBA

Tot i que el sènior
masculí del Club
Bàsquet Cornellà
va aconseguir guanyar un dels
darrers partits de la temporada
(61-67 a la pista del Barça B en la
penúltima jornada), l’equip de
Juan Couto no ha pogut evitar el
descens de categoria i el curs
que ve tornarà a ser a EBA.
L’equip blau ha acabat la lliga en la penúltima posició de la
conferència est de la categoria,

quedant-se a una única victòria
de l’onzè i el dotzè, els equips que
es jugaran la permanència en
una eliminatòria contra l’onzè i el
dotzè de la conferència oest.
PRIMER TRIOMF DEL FEMENÍ
Per la seva banda, el sènior femení del club va sumar la primera victòria del curs el passat
dissabte 24 al Pavelló Centre
contra el Valls (62-59). L’equip,
però, continua cuer.
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| Nier Replicant
La nova versió de Nier Replicant, un joc de rol i acció, inclou millores
en gràfics, banda sonora i altres detalls. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

“M’han convidat per compensar vuit anys de
pregó en castellà i escenificar una convivència
inexistent entre llengües”. “Política institucional
i literatura són antònims: on hi ha una cosa, no
hi ha l’altra. Per això avui, aquí, de literatura no
hi ha res”. Aquests són dos fragments del discurs que Pol Guasch (Tarragona, 1997) va fer
durant l’acte institucional de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de Sant Jordi. El govern
municipal l’havia convidat com a jove promesa
de la literatura catalana i guanyador del 6è
Premi Llibres Anagrama per la seva primera novel·la, Napalm al cor. Guasch va aprofitar l’ocasió per fer una crítica que ha estat, amb diferència, el moment més comentat de l’acte. Les
seves paraules li han valgut molts elogis –”valent” i “brillant” han estat potser els més repetits– però també hi ha qui les ha qüestionat.

Klimt des de dins
El Centre d’Arts Digitals Ideal de Barcelona (Doctor Trueta, 196198) ha estrenat aquest mes d’abril una nova experiència immersiva. Aquest cop, el protagonisme el té l’obra del pintor
austríac Gustav Klimt (1862-1918). El centre “convida els espectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de segle, per viure en primera persona l’evolució de l’obra de Klimt i
del seu món”, tal com es pot llegir a la pàgina web de l’equipament. La mostra compta amb projeccions immersives en més
de mil metres quadrats de pantalla, amb experiències amb
ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives.
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Guanyador del Premi Llibres Anagrama per ‘Napalm al cor’

ÉS FAMÓS PER

G

U

A

S

C

H

Ser una jove promesa de la literatura
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Un discurs molt crític

QUÈ HA FET

En l’acte institucional de Barcelona per Sant Jordi
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Molts elogis

A LES XARXES

Teatre

L

La fitxa

“Valent” i “brillant” han estat potser els més repetits

Música

Pelis i sèries

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

Sota la neu
Anna Llopart

Cicatriz
Manel Navarro

The Virtuoso
Nick Stagliano

El Joel, el Raimon i la Victòria són els germans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta del món, es mantenen molt
units. Una investigació periodística, però,
ho posarà tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi ha
descobertes que ho fan trontollar tot. La
dona de la seva vida ha encapçalat la llista dels més venuts aquest Sant Jordi.

La vida de l’Alícia, una jove entregada a
la feina, es veu trasbalsada quan un
desconegut li entrega una cinta gravada pel Víctor, el seu germà bessó. És una
versió d’un conte que el seu avi els explicava quan eren petits. Aquesta història
remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà
a seguir les traces del Víctor.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Uns mesos després de representar Espanya a Eurovisió 2017, Manel Navarro va
decidir apartar-se de la música i del focus
mediàtic. Ara admet que ho va passar malament pel rebuig i les burles que va rebre arran d’aquell fet, però ja se n’ha refet i acaba de publicar Cicatriz, un EP que
inclou dues cançons en català i col·laboracions amb artistes com Miki Núñez.

Un assassí professional ha de localitzar i
matar un individu per satisfer un deute
pendent amb el seu mentor. Però, del seu
objectiu, només en sap que el trobarà a
les cinc de la tarda a un restaurant. No sap
quin aspecte té, com es diu ni cap altre
detall. Quan arriba al lloc indicat, hi ha diversos candidats a ser la seva presa,
però haurà de trobar l’opció correcta.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Els beneficis dels àpats en família
Foto: Pexels

i

SALUT

uan parlem dels beneficis de la dieta mediterrània –que
en són molts i molt coneguts– ens centrem en la importància de la varietat, l’equilibri i la qualitat dels productes.
Però ens oblidem d’un punt important: no és només què mengem, sinó també com ho fem. Un estudi recent elaborat per
científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que “menjar
en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de
la dieta mediterrània influeix en els hàbits d’alimentació de les
persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària”. Així, pràctiques tan habituals com seure plegats a taula (sense mòbils), xerrar o compartir aliments repercuteixen positivament en la seva salut. Tal com apunten des de la UOC, aquests
costums fan que mengem més a poc a poc, cosa que facilita reconèixer la sensació de sacietat i “indirectament evita l’obesitat”.
“La dieta mediterrània és molt més que una llista d’aliments. És
un model cultural que inclou com se seleccionen, es produeixen, es processen i es consumeixen aquests aliments”, diu Anna
Bach-Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Les claus
SEURE JUNTS A TAULA

Es recomana fer almenys un àpat en família
(i sense mòbils) al dia per reforçar llaços

PRESERVAR COSTUMS

Mantenir una conversa agradable o compartir
aliments són hàbits que no s’han de perdre

SACIETAT
MÉS SALUT

Tot plegat fa que els àpats durin més, mengem més a poc a poc
i, per tant, facilita reconèixer la sensació de sacietat
Fer àpats en família influeix en els hàbits d’alimentació dels
adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària

Foto: Pexels
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