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Descartada l’Escola Industrial
per a l’ampliació del Clínic
El Govern, l’Ajuntament i la Diputació aposten per les pistes de la UB a les Corts i els veïns ho celebren pàg 8

“Està conquerit”
Alerten que el passeig de Sant Joan pateix
un monocultiu de bars i restaurants pàg 14
RADIOGRAFIA DEL BICING

Un servei amb un gran
ús però amb millores
pendents de resoldre pàg 3
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EL FORT PIENC pàg 16

El veïnat aplaudeix l’estrena
del túnel de Glòries
SANT ANTONI pàg 8

El Centre LGTBI tancarà
un curs sobre sexualitats
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Una relació d’amor i odi
» El servei del Bicing té un gran ús a la ciutat, però els usuaris acaben patint les seves mancances
» Des de l’empresa gestora recorden la dificultat de mantenir 7.000 bicicletes per a 131.000 persones
Alba Losada
BARCELONA
“Jo em vaig fer Bicing per poder
anar als llocs, però quan en busco no en trobo enlloc. Quan per
fi en trobo i arribo on vull anar,
llavors el problema és per aparcar. Oh Bicing, no trobes bicis, no
trobes llocs...”. Aquestes línies
són part de la cançó que un
usuari del Bicing des del 2009,
Enric Bonic –nom artístic–, va
fer el 2015. El problema que
Bonic va convertir en melodia segueix vigent, tal com corroboren
usuaris del servei, i a vegades
provoca que intentar moure’s
amb aquest mitjà equivalgui a
una mena de relació tòxica que
es mou entre l’amor i l’odi.
Un exemple és el de l’Adrià
Mercader, usuari des de fa gairebé un any del servei, que afirma que la idea del Bicing “és
molt bona”, però que, malauradament, la seva gestió podria ser
millor. “Intentar aparcar una
bici a partir de les 22 h a llocs
com Sant Antoni o Paral·lel és un
drama”, diu Mercadé sobre una
experiència que també ha viscut
en Manu Garcia, qui utilitza el
servei des de fa cinc anys. “Les
bicicletes en general estan bé.
Però la dificultat de trobar-ne
una o lloc on aparcar-la quan es
vol ser puntual, fa que aquesta
acció pugui ser com un esport de
risc”, afirma.
Davant d’aquest problema,
que es pot fer evident només
passant pel costat de certes estacions, des de Barcelona de Serveis
Municipals (BSM) asseguren que
la disponibilitat mitjana del servei és superior al 90%, tot i que
pot variar segons la intensitat
amb la qual es faci servir, les franges horàries i els mesos de l’any.
“És difícil garantir la disponibili-

La dificultat per trobar bicicletes o lloc on aparcar-les a certes hores del dia és un dels problemes dels quals parlen els usuaris. Foto: Twitter (@bielmercadal1)

tat immediata de bicicletes en dies
laborals a causa de l’alta demanda que hi ha entre les 7:30 h i les
9 h”, expliquen des de BSM, que
alhora afegeixen que durant
aquest interval es fan fins a 7.000
desplaçaments.

MANTENIMENT
Si es parla de l’estat de les bicis,
també proliferen experiències
amb les quals és fàcil sentir-se
identificat. Tot i que Garcia sosté que la seva qualitat va millorar
des de la darrera actualització de
la flota, calcula que al voltant del
30% de les bicicletes de cada estació tenen alguna deficiència,
com un mal funcionament dels
frens o les rodes desinflades.
Fins i tot, assenyala que existeix
un codi amb el qual alguns usuaris s’avisen quan una d’aquestes
necessita assistència mecànica.
“Un exemple clar és trobar-les
amb el seient al revés. És com un
senyal que es fa perquè la següent persona no l’utilitzi”, diu al

parlar d’unes dificultats que han
fet que en Germán Aranda, usuari del Bicing des del 2010, ja no
compti amb aquest mitjà de
transport que abans tant li agradava. Tal com assegura, en les últimes set vegades que ha tractat
d’utilitzar-lo s’ha trobat amb pedals que anaven molt durs o bicicletes que no agafaven prou
velocitat. “És un servei amb el
qual ja no confio”, indica Aranda.
Sobre aquestes queixes, des de
BSM responen que treballen amb
26 operaris de manteniment del
Bicing, que fan entre 250 i 300 revisions i reparacions al dia. “Cal
recordar que no estem parlant
d’un transport públic, sinó de
7.000 bicis compartides entre
131.050 persones”, apunten.
UN CONTRACTE “PRECARI”
Des de l’associació Amics de la
Bici, per la seva banda, també
consideren important tenir en
compte el tipus de servei que és
el Bicing i creuen que el 2007 va

néixer sota una concepció “incorrecta”. “Hem de partir de la
base que una bici pública hauria
de ser un servei afegit a altres
transports que no sempre està
disponible, però des de les administracions van transmetre
que el Bicing era la bici de cada
ciutadà”, recorda el portaveu de
l’entitat, Albert Garcia, qui alhora afegeix que el darrer contracte
de 10 anys del Bicing adjudicat a
la Unió d’Emreses Temporals
(UTE) Pedalem Barcelona, formada per CESPA –filial de Ferrovial–, “és precari”. La raó? Tal
com recordaven fa poc des de
l’Observatori DESC, l’Ajuntament va treure a concurs la gestió del Bicing amb un pressupost
de licitació de 220 milions, però
finalment es va adjudicar un 34%
per sota del preu de sortida.
“El manteniment està pressupostat a la baixa i si, a més, li
sumem que les bicicletes s’utilitzen més del que tocaria, la
cosa empitjora encara més”, re-

calca Garcia. “L’empresa subcontractada actua dient: si, per
exemple, em pagues quatre, jo
pagaré tres”, insisteix Garcia al
parlar d’una pràctica que a vegades es pot traduir amb més
deficiències amb les quals també es troben els testimonis d’aquest reportatge. Una d’elles, per
exemple, són les bicis que l’aplicació marca com a disponibles, però que un cop l’usuari arriba a la parada el llum vermell
de bloqueig està encès i no es poden fer servir. Un problema que
normalment passa més amb les
elèctriques.
Sobre això, fonts de BSM
diuen que l’actualització del software que es va fer el passat mes
de setembre va provocar “algunes incidències” en les elèctriques. Tot i que, segons asseguren, en la majoria de casos es deu
al fet que els vehicles encara
s’estan carregant. “És per assegurar que ningú es queda sense
bateria a mig trajecte”, diuen.
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La lupa

Noves centralitats metropolitanes
Foto: Albert Cadanet/ACN

per Jordi Martí Grau, sisè tinent d’alcaldia de Barcelona i vicepresident de Panificació Estratègica a l’AMB

U

na de les singularitats de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) és que s’ha anat configurant de manera multicèntrica a partir de
tres escales: la ciutat de Barcelona, amb 1,6 milions d’habitants, l’àmbit purament metropolità, caracteritzat pel contínuum urbà, amb 32 municipis i 3,2
milions d’habitants, i la regió sencera, que s’escampa de
Vilanova i la Geltrú a Sant Celoni, amb 5 milions d’habitants. Avui, aquesta és la ciutat real, la de les interdependències quotidianes, que és equivalent, per exemple,
a la gran metròpoli parisenca. En contrast amb aquest
policentrisme, la majoria de capitals europees s’han articulat amb un centre que ha exercit un únic lideratge
en tots els àmbits. Una conseqüència d’aquest model és
l’acumulació de tot el capital cultural i de coneixement
a l’àrea central, com passa a París o a Londres.
Afortunadament, la configuració de l’RMB ha permès l’aparició de diferents centralitats en els àmbits de
la recerca i la innovació. Els sis nuclis de recerca més antics són a la ciutat de Barcelona, però els sis més recents
són a l’àrea metropolitana. L’efecte de taca d’oli haurà
de continuar creixent a partir de nuclis ja existents com
el Tecnocampus de Mataró, la UPC de Vilanova o el Parc
Taulí de Sabadell. Sembla evident, també, que els
grans equipaments culturals del futur es faran fora del
municipi de Barcelona, però seran tan barcelonins
com el MNAC o el MACBA. Aquestes noves centralitats
estan cridades a aterrar sobretot al voltant del Besòs i

del Llobregat. Els dos rius, que en el seu moment delimitaven Barcelona, han esdevingut dues grans rambles
d’una gran ciutat metropolitana dins de la regió, i haurien de ser dos corredors culturals. Al Besòs haurem de
fer una aposta cultural important, perquè és de les àrees
més densament poblades d’Europa. I el Llobregat és estratègic per exercir de capital de la cultura catalana, perquè ens connecta amb la resta del país.
Un exemple d’això són les tres xemeneies de Sant
Adrià de Besòs, un dels projectes territorials estratègics
que ha de convertir-se en un gran pol d’atracció: una tèrmica que incrementi la temperatura cultural de Barcelona. Totes les grans ciutats europees han reciclat el seu
patrimoni industrial, i les tres xemeneies acumulen memòria obrera d’un dels àmbits que més immigració va
acollir. Certament, és un edifici controvertit, però és la
Sagrada Família civil que tenim a Barcelona, i estic convençut que d’aquí a uns anys acabarà sent una referència arquitectònica. A l’altra banda, a l’eix del Llobregat,
hi ha la Casa Gomis de la Ricarda, que a qualsevol ciutat europea estaria museïtzada i que està cridada a ser
un altre dels equipaments culturals de referència.
És fonamental que les diferents centralitats, presents
i futures, es vinculin a les ciutats i barris on s’ubiquen,
trencant la idea que hi ha catedrals de la cultura desconnectades de la ciutadania, i considerar-la com una
matèria comunitària. Hem de procurar que a tot arreu
passin coses arrelades al territori immediat. A Barcelo-

Les millors

Twitter (@FCBarcelona_cat)

perles

na, per exemple, el CCCB té un projecte d’acompanyament a les escoles del Raval, i Fabra i Coats ha esdevingut
un equipament de ciutat sense renunciar als lligams estrets amb Sant Andreu. Experiències com el Citilab de
Cornellà o la Capsa del Prat fomenten el desplaçament
d’usuaris i de públics arreu de la regió. Sense oblidar experiències compartides com el Dansa Metropolitana, que
organitzen deu ajuntaments metropolitans amb el suport de l’AMB i la Diputació.
La cerca del moviment del públic i dels projectes vinculats a l’entorn definirà Manifesta, la biennal d’art nòmada, que acollirem el 2024. Com que és una iniciativa que s’apropa a cada territori per treure’n tot el potencial
i explicar-lo al món, creiem que és un encert l’aposta per
descentralitzar-la i que es projecti a escala de regió metropolitana. Volem que els esdeveniments se succeeixin
a Granollers, Terrassa, Mataró… perquè cada vegada ens
ha d’interessar més el que passa en altres indrets d’aquesta gran ciutat.
En el cicle Metròpoli intel·ligent de Barcelona Demà
que organitza el Pla Estratègic Metropolità, hem assenyalat la recerca i la innovació com la matèria primera
per fer front als desafiaments actuals. També hem destacat la importància de la cultura per generar una societat
crítica. Les noves centralitats de la regió metropolitana
ens ofereixen, conjuntament, totes les condicions per posar en relleu la recerca, la innovació i la cultura com a
eixos fonamentals per al seu desenvolupament.

N

LA FOTO

exbisbe de Solsona, Xavier Novell, sap que tothom està
pendent dels seus passos, però no pensa renunciar a fer la
seva vida. Ara, per exemple, ha iniciat una nova i il·lusionant
etapa laboral: ha trobat feina a l’empresa Semen Cardona.

L’

ues dones s’intercanvien els nadons de quatre mesos
en adonar-se que l’una havia parit el fill de l’altra per
un error comès a la clínica de fertilitat. Ha passat a
Califòrnia, on les pacients ja han denunciat el centre.

D

rohibit fer-se fotos amb l’uniforme per lligar a Tinder o
Instagram. És la nova norma que han d’assumir els guàrdies
civils. El govern espanyol ha pres aquesta decisió per qüestions
de seguretat i per preservar la imatge del cos policial.

P

er il·lustrar una entrevista al físic teòric David Wallace,
La Vanguardia ha fet servir una foto de l’escriptor
David Foster Wallace, mort fa tretze anys. L’error l’han
assenyalat alguns tuitaires, com el filòleg Pep Antoni Roig.

P
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Els semàfors

Safata d’entrada

FEM Sant Antoni

per Ramon Estany

pàgina 8

‘Drets laborals en la maternitat i
la paternitat’ és la xerrada que
va acollir ahir el Centre Cívic
Sagrada Família, on es va parlar
del dret i l’evolució de la baixa
de maternitat i paternitat i la
discriminació laboral que poden
viure les dones embarassades.

CC Sagrada Família

pàgina 14

L’Associació de Veïns del Fort
Pienc valora positivament els
primers dies de funcionament
del túnel de Glòries, així com
la reducció de contaminació
acústica que ha comportat. Tot
i això, l’estrena del túnel arriba
amb dos mesos de retard.

Ajuntament
El + llegit

Tirania de la majoria sobre una minoria
Foto: Pool EFE / Cedida a l’ACN

FEM Sant Antoni va ser una de
les aproximadament quaranta
entitats que van participar el
passat 6 de novembre en la
manifestació contra la pujada
del preu de la llum, que va
arrancar a la plaça Universitat
i va acabar a l’Arc de Triomf.

pàgina 16
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1

La Bodega d’en Rafel:
hora de les últimes històries

2

De víctimes a supervivents

3

La decisió d’Anna Muniesa

4

En marxa les obres del primer
supermercat cooperatiu de Barcelona

5

Recta final de les obres que
acabaran amb l’Skating Club

E

n John Stuart Mill va assenyalar la tirania que les
majories podien exercir
sobre les minories, també en estats nominalment democràtics.
Catalunya, com a nació amb
la seva història, territori, cultura
i llengua, és una minoria nacional dins de l’estat espanyol. I tot
i que una majoria dels catalans
vol tenir un estat propi, Espanya
no ho permet, perquè no accepta democràticament la voluntat
d’un poble (a Escòcia i al Quebec
es pogueren celebrar referèndums d’autodeterminació perquè
els estats als quals pertanyen
són democràcies avançades).
Com ho fan per no deixar que
els catalans decideixin el seu futur? Doncs amb violència. I quines violències i com les apliquen? Bàsicament amb la violència de la policia i del poder judicial, a més del control econòmic
amb un espoli ben planificat i
efectiu. Tot, amb la col·laboració
necessària de la gran majoria
dels mitjans de comunicació,

controlats per les grans empreses. I d’on ve aquesta cúpula
judicial? Doncs la majoria són
descendents dels jutges, militars, policies i grans funcionaris del règim franquista. Més
del 70% dels seus cognoms
coincideixen.
L’any 1978, data d’aprovació de l’actual Constitució que
va servir per fer la transició de
la dictadura de Franco a la democràcia, dels vint magistrats
franquistes del Tribunal especial d’Ordre Públic, encarregat
d’impedir qualsevol dissidència durant la dictadura, cinc varen passar a treballar al Tribunal Suprem i els altres quinze,
a l’Audiència Nacional, també
un tribunal especial que no té
cap tribunal semblant en cap
democràcia occidental.

Varen continuar els mateixos jutges, passant en un dia de
franquistes a demòcrates. Per
això són bàsicament d’extrema
dreta i les seves duríssimes
sentències, contra els que anomenen dissidents o independentistes, porten sempre
aquest biaix ideològic.
La situació en què ens trobem els catalans és que Espanya és l’únic país europeu que
no va derrotar el règim feixista (franquista i feixista són sinònims), on, a més, en passar
a la democràcia, van aprovar
una amnistia general per deixar els franquistes sense cap
responsabilitat.
Però Catalunya té la seva
manera de ser i de fer i vol
poder desenvolupar el seu
propi camí.

Línia Eixample 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

#PressupostosALaVista

@Catinformacio: Els pressupostos de la
Generalitat per a l’any que ve eleven la despesa a un valor rècord de 38.139 M€. 3 de
cada 4 euros es destinen a inversió social.

#StopAgressionsSexuals

@324cat: A Catalunya, cada dia, de mitjana, hi ha 3 agressions sexuals. Aquestes,
però, són només les que es denuncien: n'hi
ha moltes més que mai es fan públiques.

#BadalonaPostAlbiol

@SalaiCullell: És a dir, que la gran conseqüència de la publicació dels papers
de Pandora ha sigut la caiguda de l’alcalde de Badalona.
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L’Escola Industrial, descartada
per a l’ampliació del Clínic

PATRIMONI4Després d’un
temps d’incertesa i lluites veïnals, s’ha confirmat que l’ampliació de l’Hospital Clínic no es
farà a l’Escola Industrial. La notícia es va conèixer el passat 5 de
novembre quan el primer tinent
d’alcalde, Jaume Collboni, va
anunciar a betevé un preacord
entre l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona
perquè l’actual edifici del Clínic
segueixi com a hospital i traslla-

Els terrenys escollits
són les pistes
universitàries de la UB,
al districte de les Corts
dar la recerca científica a un altre
centre hospitalari que s’aixecarà
a les pistes universitàries de la
Universitat de Barcelona (UB), situades a l’avinguda Diagonal.

El veïnat s’oposava a tocar l’Escola Industrial. Foto: Twitter (@AnfapaNews)

Tal com diuen des de l’Associació de Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample, aquest anunci és una
bona notícia per al veïnat. “Ens
sembla molt bé que l’Escola Industrial es descarti per a l’ampliació perquè es volien tirar
edificis a terra. També valorem
que es quedi al barri la part d’assistència clínica del Clínic”, assenyala el president de l’entitat
veïnal, Joan Vey.

Convivència | Jardins de Cèsar Martinell

Davant les queixes de l’AMPA de l’Escola Sant Josep Oriol per la troballa de
xeringues i brutícia en l’interior d’illa, l’Ajuntament ha intensificat el servei de
neteja i seguretat, segons explica el pare d’un alumne de l’escola, Jordi Serracant.

Per part seva, Collboni va indicar que espera que hi hagi un
projecte concretat abans de finals
d’any per fer una ampliació pendent des de fa més d’una dècada.
“Estem a prop de trobar una solució per al Clínic del futur”, va
dir. D’altra banda, Vey afegeix
que ara vol reunir-se amb el Districte. “Volem saber com anirà tot
i no quedar-nos només amb titulars que van sortint”, indica.

Calàbria 66 | Presó de dones de la Trinitat Vella

L’auditori de l’espai Calàbria 66 acollirà el pròxim 12 de novembre la presentació
del documental ‘Veïnatges forçats: La presó de dones de la Trinitat Vella’, on
intervindran algunes ex-preses polítiques del franquisme, com ara Carlota Falgueras.

L’edifici de la Gili s’obrirà
al veïnat aquest mandat
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
va anunciar el passat 2 de novembre que comprarà l’antiga seu
de l’editorial Gustavo Gili, situada al número 87 del carrer Rosselló, per traslladar-hi les oficines
de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
(IMEB), així com convertir-la en
un espai amb oferta cultural
oberta al públic. Des del Distric-

te expliquen que l’oferta cultural
arrancarà aquest mandat, mentre que les obres, tal com ja es va
dir, en el següent.
Des de l’Associació de Veïns
de l’Esquerra de l’Eixample veuen
amb bons ulls que el barri guanyi
un nou equipament cultural. El
seu president, Joan Vey, proposa que es podrien incloure en la
programació espectacles dels Ballets de Catalunya.

Aprovada la creació
d’un nou interior d’illa

URBANISME4L’Ajuntament ja
ha aprovat el pla per enjardinar
i obrir al públic l’interior d’una
illa d’uns 2.156 metres quadrats
delimitada pels carrers de Londres, Casanova, París i Muntaner. El futur espai, que té el seu
accés al passatge del número 86
del carrer Londres, ara està pendent de l’aprovació definitiva, la

tramitació de la llicència d’obres
i el projecte d’urbanització, que
ha de permetre acabar d’acordar
com serà aquesta nova zona verda del barri.
Aquest interior d’illa serà el
46è que suma el districte de
des dels anys vuitanta amb la intenció de recuperar la idea de
l’Eixample d’Ildelfons Cerdà.

Sant Antoni

Un curs per fer més justa
l’atenció a la sexualitat juvenil
Alba Losada
SANT ANTONI
El Centre LGTBI de Barcelona
serà l’escenari on se celebrarà el
pròxim 17 de novembre l’acte de
tancament de la 25a edició del
Curs d’Atenció a les Sexualitats,
del Centre Jove d’Atenció a les
Sexualitats (CJAS), que acaba
avui. Tal com explica la psicòloga de CJAS i coordinadora del
curs, Anna Rodríguez, el seu
objectiu ha estat formar professionals, de l’àmbit de la salut
o l’educació i que estiguin amb
contacte amb joves, en acompanyament emocional, diversitat funcional o atenció a la violència de masclista. Respecte a
aquest últim tema, Rodríguez
subratlla que hi ha actituds de
violència entre joves que no
sempre es detecten com a tal, la
qual cosa han intentat canviar
des del curs tractant de fer entendre com aquestes es donen.

La protesta es va convocar a la plaça Universitat. Foto: Marta Casado/ACN

Fem Sant Antoni s’afegeix a
la protesta pel preu de la llum

Avui ha acabat la 25a edició d’aquest curs. Foto: Twitter (@centrejove)

“L’assetjament a les xarxes socials o els insults masclistes no
s’identifiquen com a violència
masclista”, afegeix.
D’altra banda, la psicòloga i
sexòloga de CJAS, Gemma Deulofeu, encarregada d’impartir la
càpsula de sexualitat i diversitat

funcional, diu que a les persones
amb diversitat funcional se les
pot privar del dret a la informació, reconeixement de la seva sexualitat o de la seva autonomia.
“Cal acompanyar-les donant alternatives i no restringint drets”,
recorda Deulofeu.

MANIFESTACIONS4La plataforma veïnal Fem Sant Antoni va
ser una de les aproximadament
quaranta entitats que van participar el passat dissabte 6 de novembre a la manifestació contra
la pujada del preu de la llum.
Sota el lema ‘Aturem l’estafa de la llum’, les entitats, entre
les quals també hi havia l’Aliança contra la Pobresa Energètica, van convocar la ciutadania a afegir-se a la protesta a
la plaça Universitat. Allà van arribar nou columnes provinents

de diferents barris de la ciutat,
que van unir les seves forces per
fer una marxa que va recórrer
el centre i que va culminar a la
seu d’Endesa a Catalunya, situada al número 12 de l’avinguda Vilanova.
Als manifestants els hi va resultar impossible arribar fins a
les portes de la companyia perquè els esperaven uns cinquanta agents dels Mossos d’Esquadra, la qual cosa va fer que el
manifest unitari es llegís des
de l’Arc del Triomf.
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La HackatH2On 2021 impulsa solucions
innovadores per aplicar a la telelectura

El passat divendres 5 de novembre es van donar a conèixer
les propostes guanyadores a la final de l’edició IoT de la
HackatH2On, l’esdeveniment impulsat per Aigües de
Barcelona per explorar les possibilitats de l’ús de la tecnologia de la telelectura.
Més de deu equips amb talent, ganes de cocrear i innovar han estat treballant durant dues setmanes intenses per posar la seva creativitat al servei de l’aigua, i desenvolupar solucions tecnològiques i creatives amb la
missió de donar resposta a tres reptes relacionats amb la
tecnologia de la telelectura. Amb el focus en les persones, la ciutat i el medi ambient, l’objectiu ha estat explorar
les possibilitats de l’ús de la telelectura que puguin
crear valor per a una futura metròpoli de Barcelona
sostenible a través de l’aigua, per millorar la qualitat de
vida de les persones i per contribuir a generar un ecosistema urbà sostenible, resilient i pròsper.
En l’acte, Catalina Balseiro, directora d’Innovació i Coneixement d’Aigües de Barcelona, va indicar que “aques-

ta HackatH2On IoT ens ha permès trobar solucions creatives i disruptives, posant en valor la tecnologia del nostre servei de telelectura, obrint la innovació a l’exterior”.
El jurat, format per grans especialistes del sector, va
valorar la viabilitat i originalitat de la idea, la innovació,
l’impacte social i l’escalabilitat de la proposta, entre altres
criteris.

LES PROPOSTES VENCEDORES HAN
ESTAT LES SEGÜENTS:

• REPTE MEDI: Kunhack, solució per mesurar la
qualitat de l’aire mitjançant una xarxa de sensors.
A la cloenda, Raquel Lalueza, directora de Transformació i Control de Gestió d’Aigües de Barcelona, va destacar l’èxit d’aquesta edició IoT de la HackatH2On “per haver aconseguit generar un entorn de ments creatives”
i va valorar molt positivament “la qualitat de les solucions
presentades”.
La HackatH2On IoT ha comptat amb el suport de Barcelona Activa, AllWize, StartUB, Innobaix, UPC, Lichen
Innovación Social, Cetaqua i el FabLab Barcelona.

• REPTE CIUTAT: H2OMG!, solució per disminuir
la contaminació al medi ambient i reduir els costos operatius i de manteniment de la xarxa de clavegueram.

Consulta tots els detalls de la HackatH2On al seu web.

• REPTE PERSONES: Mariachis, proposta per fo-

www.aiguesdebarcelona.cat/hackath2on

mentar l’ús sostenible i socialment responsable de l’aigua, tenint en compte criteris de pobresa energètica.

A
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les pel·lícules, tots els
parts acostumen a ser
iguals. La dona trenca
aigües a l'indret més
inesperat. Ràpidament, ha d'anar
a l'hospital, sovint en cotxe, i si no
ha parit al vehicle, el personal del
centre mèdic la recull a la porta
mentre ella crida de dolor. La posen en una llitera o en una cadira de rodes, com si fos una malalta, i la condueixen a la sala on
tindrà la criatura. Un cop al box,
segueix cridant mentre la seva
parella grava l'escena amb una videocàmera i intenta no desmaiarse. Quan sembla que tot podria
acabar en tragèdia, apareix un
home seriós, el doctor, i amb tres
maniobres màgiques que deixen en evidència les infermeres
aconsegueix que el part arribi a
bon port. Ha nascut una criatura preciosa. Fi de l'escena i de
moltes pel·lícules.
Així descriuen la infermera
Isabel Barrios i l’expert en cinema
David Ferragut un part a l’article
Els mecanismes del gènere cinematogràfic per tapar el part medicalitzat. L’escena explica alguns
aspectes de la violència obstètrica.
Per una banda, mostra com la nostra societat veu el part: gairebé
com una malaltia. Per l’altra, indica quin rol juguen les dones a
l’hora de parir: un paper subaltern
per sota de metges i d’hospitals.
VIOLÈNCIA GENERALITZADA
Quan ens referim a la violència
obstètrica, és a dir, a aquella que
es viu durant l’embaràs, el part i el
postpart, estem davant d’una violència que té molts rostres i que es
pateix amb més freqüència del que
podríem pensar, segons apunta
Marta Busquets, advocada i presidenta del col·lectiu de denúncia
Dona Llum. “N’hi ha de dos tipus:
una que té a veure amb pràctiques
i maneres de tractar les dones i una
que té relació amb no atendre els
seus drets”, diu. En el primer cas,
es refereix al tracte infantilitzant
o denigrant cap a les dones en el
procés del part. En el segon, a
pràctiques com les cesàries, les induccions de parts o les mutilacions vaginals.
Són situacions de les quals
se’n parla poc, en part perquè els
professionals de la medicina a
casa nostra no estan disposats a reconèixer que existeix el problema.
Tot i que l’OMS o la Unió Europea
diuen el contrari, el juliol passat el
Consell General de Col·legis de
Metges deia que la violència sistemàtica contra les dones en els
processos del part no existeix i que
el concepte és una forma d'estigmatitzar el personal mèdic.
Per a la infermera i artista
Alejandra Oliden, però, la violència obstètrica és una “epidèmia
global”. Les xifres de l’Observatori de la Violència Obstètrica així ho
indiquen. El 34% de les dones ha
estat escridassada o insultada pel
personal mèdic durant el part, el
51% ha viscut algun procediment
sense que li expliquessin què estaven fent-li i el 25% ha vist com
el seu pla de part era menyspreat.
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Un informe de Dona Llum assenyala que la majoria de parts són en dies laborables. Foto cedida a l’ACN per l’Hospital Vall d'Hebron

Quan l’embaràs
es torna un infern
Tot i que els col·legis de metges de l'Estat espanyol no ho accepten,
la violència obstètrica, és a dir, aquella que el sistema de salut exerceix contra
les dones en el moment de l'embaràs, el part i el postpart, a més d'estesa està
reconeguda per organismes internacionals com l’OMS, Unicef o la Unió Europea
EN PRIMERA PERSONA
Les xifres emmascaren realitats
d'allò més dures, com la de la Carla. El que diferencia el seu cas de
la resta és que la seva filla, sis mesos després de néixer, arrossega les
seqüeles d'una mala praxi mèdica i que ella ha volgut explicar la
seva història. “Hi ha moltes dones
que et diuen que quan arriba l'aniversari de les seves criatures
ploren perquè tenen flaixos, depressió postpart”, es lamenta Busquets en referència a altres mares

a les quals els costa afrontar el que
han viscut. De fet, des de Dona
Llum afirmen que, a Catalunya,
“dues de cada 10 dones pateixen
algun problema de salut mental
durant l'embaràs i el primer any
després de donar a llum”, i aquestes situacions, afegeixen, tenen a
veure amb com s’afronta el part.
Tornant a la Carla, cal dir que
el seu nom és fictici, tal com ho és
el de la seva parella, el Ferran, i el
de la seva nena, la Laura. Ho són
perquè actualment estan en un

procés de denúncia contra Maternitat de l'Hospital Clínic.
“Tot el que no volia que em
passés durant el part em va passar”, explica. El dia que va néixer
la seva filla, quan va arribar a
l'hospital li van intentar accelerar
el part amb gases, però no va funcionar. “Em van donar oxitocina
sintètica per induir-lo i vaig començar a tenir contraccions amb
dolors... Va ser un error”, considera ara que s'ha informat.
Segons un estudi de Dona

Llum, les induccions d’abans o durant els parts per accelerar l'expulsió de les criatures són una
pràctica freqüent a Catalunya.
Una pràctica que no té base científica. “Els parts en caps de setmana han disminuït en les últimes
dècades i pràcticament no hi ha
naixements en festius”, explica el
col·lectiu. A més, els percentatges
de part per cesària (29% a la demarcació de Barcelona) augmenten si el centre és privat. Això respon a un sistema que planteja el
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Abans del part

n La violència contra les dones no
només se circumscriu al procés de
l’embaràs, el part i el postpart. De
vegades, comença molt abans.
La Sònia no tenia ni 30 anys
quan va anar a la ginecòloga per
fer-se una revisió rutinària. Res feia
indicar que aquell dia tornaria a
casa plorant. “Em va dir que m’hauria d’anar plantejant congelar els
meus òvuls, perquè, és clar, ja tenia
una edat i cada cop em seria més difícil quedar-me embarassada”, explica. La frase no venia al cas, li va
dir la doctora sense que ella hagués

va veure l’edat d’ella, li va dir directament que el més aconsellable era
la fecundació assistida. No hi havia
cap indicació que fes pensar que
tenien algun problema de fertilitat. “Ho va dir sense cap amabilitat
i va afegir que anéssim pensant a
començar el cicle d’hormonació, un
procés molt dur per al cos de la
dona i que val 10.000 euros”, denuncia la Carla.
Van sortir de la consulta molt
tocats i van demanar a la clínica
que un altre metge els atengués.
La nova doctora els va tractar de

demanat consell. Un exemple clar
que demostra que sovint el sistema
mèdic passa per sobre de les demandes de les pacients.
La pressió sobre les dones per
tal que es quedin embarassades és
constant quan arriben a certa edat.
Aquest fet fa que moltes se sentin
vulnerables i és aleshores quan
molts professionals aprofiten per
exercir el que podríem definir com a
poder obstètric. En un altre cas, de
nou de la Carla, es veu aquesta situació de forma nítida.
“Feia dos anys que la meva parella i jo buscàvem tenir un fill i
vam anar a la clínica Dexeus”, explica. Quan el doctor que els atenia

manera diferent. Després de veure
que els exàmens de fertilitat eren
normals, els va dir que esperessin
uns mesos per plantejar-se la fecundació assistida. Però el fet és
que, setmanes després, la Carla es
va quedar embarassada.
El seu cas, a més, posa en relleu
la complicada posició del sistema
privat respecte dels processos de
fecundació assistits. Atenen sempre a raons mèdiques o de vegades
a criteris econòmics? I encara més:
aquestes pràctiques més esteses a
la sanitat privada poden acabar
contagiant la pública, tenint en
compte que molts professionals
treballen a les dues alhora?

A partir de certa edat moltes dones viuen una forta
pressió per quedar-se embarassades que sovint
comença als mateixos centres de ginecologia

part de forma industrial, segons
les lògiques laborals.
La Carla segueix recordant:
“Després em van trencar la bossa amniòtica i va ser quan la nena
va començar a tenir patiment fetal”. Aleshores van arribar dos
doctors i la van lligar perquè no es
mogués. “Em van dir que em posarien el fòrceps per girar la nena”,
afegeix. De sobte, sense avisar-la,
dues persones es van llençar literalment a sobre de la seva panxa
per empènyer amb els colzes la
Laura cap a l'exterior. És la maniobra Kristeller, una pràctica
mèdica que no està prohibida,
però que no s'ensenya a la universitat i l'eficàcia de la qual no
està provada. A l'informe mèdic no
va quedar reflectit que li fessin allò.
Allà només hi diu que li van fer
una “pressió suprapúbica amb
les mans”. Encara que ella estava
en un moment dèbil, el Ferran ho
va veure tot. Els colzes i els salts
damunt la panxa.
L’infern no va acabar aquí.
“Quan anaven a treure la criatura, van estirar-la i li van donar un
cop molt fort... La maniobra la va
fer una persona que estava en
pràctiques”, afirma. Això va afectar un nervi de la Laura i el braç
li va quedar immòbil. A més, la
Carla va patir un esquinçament

vaginal. “Vaig haver d’orinar durant setmanes amb una sonda que
em posava el Ferran”, diu.
En molts parts, per tal de fer
sortir la criatura, es fa un tall a la
vulva. És el que s'anomena episiotomia, i pot produir incontinència fecal i urinària. Unicef
considera la pràctica una mutilació socialment acceptada a Occident. “Hi ha el mite que les vulves
no es poden expandir el que fa falta per parir”, diu Busquets.
Ara, la Laura va a rehabilitació i ja mou el braç. Ha tingut sort.
Hi ha infants de dos anys que no
han recuperat la mobilitat.
El seu cas és diferent del de la
Nancy. El 2011, aquesta jove de 24
anys va arribar amb una amiga a
l'Hospital Clínic per donar a llum
una nena. La doctora del torn va
aprofitar el seu cas perquè tres
metges residents provessin el
fòrceps, tot i que, segons el relat
de l'acompanyant, el cap del nadó
ja es veia sortir i la pràctica no era
necessària. A conseqüència d’això, la criatura va morir amb el cap
destrossat. Durant el part, la
mare no va contradir els metges.
“Ets molt vulnerable i et posen la
por al cos: et diuen que estàs jugant amb la vida del teu fill i fas
el que et manen... És el poder de
la bata”, sentencia la Carla.

“Dues persones
em van saltar a sobre
de la panxa amb
els colzes per expulsar
la nena, però
a l’informe mèdic
aquella maniobra no
va quedar reflectida”

A Catalunya, el 34%
de les dones ha estat
escridassada o
insultada pel personal
mèdic durant el part,
i el 25% ha vist com
el seu pla de part
era menyspreat

PATRIARCAT I CAPITALISME
A ulls de Busquets, tots aquests casos parlen del mateix: a la nostra
societat el cos no pertany a les dones. “Ens diuen que no sabem donar a llum i que necessitem ajuda,
i les dones que no entren en
aquest discurs són dones difícils”, critica l'advocada. Aquesta
idea té la seva expressió més radical en el cas d’una dona que el
2016 va anar a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Sant Boi per una
revisió rutinària quan estava embarassada de 40 setmanes. El
màxim de setmanes per parir són
42. La ginecòloga li va dir que el
part havia de ser induït, però ella
no ho volia. Quan era a casa, per
ordre judicial, la policia va entrar
al domicili i se la van endur a l’hospital per obligar-la a tenir el nen.
En part, l’origen de totes
aquestes situacions es troba en el
moment en què la medicina entra
en el camp de l’embaràs al segle
XIX. Va ser amb l’auge de les societats industrials i el patriarcat
que els parts, fins aleshores un reducte vedat a bruixes i sanadores,
va quedar en mans de la medicina. “Això va començar amb les dones de classe alta, perquè es podien pagar un metge, i va ser
aleshores quan es va estendre
l’ús del fòrceps... Els metges deien

que ells no podien estar hores esperant que s’obrís un forat. Cobraven i adeu”, relata Busquets.
Aquella forma capitalista de
veure el part ha impregnat la societat fins avui dia. “Hi ha interessos econòmics, sobretot en un
territori com Catalunya, amb
una alta presència de la sanitat
privada”, diu. Un part ràpid dona
més rèdit econòmic. Per aquest
motiu, les clíniques privades tenen uns índexs de cesàries molt
més elevats que les públiques.
EL PART DESITJAT
Hi ha formes de tenir una criatura al marge d’aquesta violència sistematitzada? El cert és que sí. És
el que s’anomena part fisiològic.
“Cal eliminar la visió medicalitzada, perquè el 70% de dones sanes són capaces de donar a llum
en condicions saludables”, considera Busquets per afegir que,
amb tot, les administracions catalanes asseguren que amb els
mitjans actuals el sistema de salut només pot atendre un 4,7%
dels parts d’aquesta manera.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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» La Generalitat incentiva l'increment d'activitat no Covid als CAP i als hospi
» Una nova eina digital permet als usuaris programar-se visites no urgents
4La pandèmia del coronavirus ha
capgirat per complet el nostre
dia a dia durant més d’un any i
mig. Amb la progressiva millora
dels indicadors, la majoria de sectors han anat tornant escalonadament a una relativa normalitat.
Però el sistema sanitari ha continuat fins ara immers en l’operativa que es va establir en plena
pandèmia per aturar el col·lapse als
hospitals i als Centres d’Atenció Primària (CAP). Ara, a ell també li arriba l’hora dels canvis.
En concret, les novetats més
immediates afecten com demanem cita al nostre CAP. Fins ara, donades les circumstàncies, no podíem demanar hora al metge directament al centre: calia fer una
petició prèvia i era el centre qui
contactava amb el o la pacient i valorava si calia donar-li una cita o fer-

Es volen escurçar els

temps d’espera de les
visites a l’especialista

COM DEMANAR HORA
El Departament de Salut ha implementat una nova eina digital
que permet als usuaris programar-se les visites no urgents als CAP
i especificar-ne el motiu. Abans
de la pandèmia ja es podien demanar cites de forma telemàtica,
però aquesta eina és més completa
i esdevé una via més per accedir a
l'atenció primària, complementant els altres canals, com el telèfon
o taulell del CAP o el 061, que
continuen funcionant com sempre.
A la nova eina s'hi pot accedir des
de citasalut.gencat.cat o des de
La Meva Salut.
Amb aquest canvi es pretén recuperar el percentatge d’atenció
mèdica que s’ha deixat de banda
a causa de la Covid-19. L’objectiu,
segons explicava recentment a
TV3 la responsable d’atenció a la
ciutadania de l’Institut Català de la
Salut (ICS), Marga Garcia, “és posar
ordre perquè els professionals tinguin més temps per atendre i ho facin d’una manera més efectiva”.

Foto: ACN

li una visita per telèfon. Aquest funcionament deixa pas a una nova
modalitat per demanar cita al metge més directa i endreçada.

MÉS PRESENCIALITAT
I és que, en aquesta línia, Salut ja ha
demanat als centres sanitaris que
incrementin l’activitat per poder recuperar les proves, consultes i operacions que no s’han pogut fer en
el darrer any i mig a causa de la Covid-19, i està aplicant una política
d’incentius econòmics al respecte.
“Són incentius que es traslladen a
la primària i als hospitals, i alguns
els obliguen a parlar entre ells
perquè són objectius compartits.
En funció del grau d’assoliment, tenen més diners”, assenyalava fa
poc la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, en una entrevista a l’ACN. Craywinckel explicava
que també han traslladat als CAP
la necessitat de recuperar presencialitat i accessibilitat i reconeixia
que cal tornar a intensificar el se-

roximitat
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itals i vol recuperar presencialitat
als CAP i especificar-ne el motiu

A la nova eina
per demanar hora
al CAP s'hi pot
accedir des de
citasalut.gencat.cat
o des de
La Meva Salut

12 grans eixos de treball
per un millor sistema sanitari

4Dues grans fórmules, recuperació i transformació, i dos actors principals, ciutadania i professionals. En això es basen els 12 grans eixos de treball
del Departament de Salut per a aquesta legislatura,
que resulten dels aprenentatges fets durant la pandèmia de la Covid-19 i que busquen, fonamentalment, la recuperació del sistema sanitari en el seu
sentit més ampli i la seva transformació per respondre millor al que la ciutadania necessita.

1. SALUT COMUNITÀRIA
El benestar emocional i la salut comunitària passen a ser un dels elements clau. L’objectiu és
aconseguir una atenció més accessible, proactiva,
propera, resolutiva i longitudinal, apoderant i potenciant l’autonomia de les persones. Per fer-ho,
el sistema incorporarà aquest any, entre altres, 150
psicòlegs als CAP.

2. SALUT MENTAL
En aquest sentit, la salut mental és “una prioritat
ineludible d’aquesta legislatura”, ja ha remarcat el
conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Es potenciarà el Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi.
guiment dels pacients crònics, el
qual, per força, ha perdut qualitat
durant la pandèmia.
Recuperar activitat no Covid19 és, doncs, un dels grans reptes
del sistema sanitari després d’un

“La primària ha de

tornar a obrir portes,

cal la seva proximitat”
any i mig de pandèmia, i l’infradiagnòstic d’altres malalties és
una de les principals preocupacions en aquests moments. La directora del CatSalut calcula que
s’han diagnosticat un 30% menys

de malalties durant la pandèmia
i reconeix que, pel volum d’activitat, haurien de tenir llistes d’espera més llargues en alguns àmbits, segons va indicar a l’ACN.
És precisament per això que Salut ha demanat als centres que incrementin l'activitat no Covid i
així també escurçar els temps d'espera de les visites a l'especialista o
de resolució de proves diagnòstiques i cirurgies. Per altra banda, la
demanda als CAP perquè augmentin presencialitat i accessibilitat també busca recuperar el diagnòstic precoç. “La primària ha
de tornar a obrir portes, no només
en el sentit de la presencialitat, sinó
també d'accés fàcil, per detectar
com més aviat millor patologies
des de la proximitat que la caracteritza”, conclou Craywinckel.<

3. GENT GRAN
Una altra prioritat serà el replantejament de l’atenció i la cura de les persones grans o amb dependència,
que passa per integrar els recursos d’atenció sanitària
i atenció social, una situació encara no resolta.

4. ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’enfortiment de l’atenció primària i comunitària,
que ha estat cabdal en la resolució, contenció i monitoratge de la pandèmia, és una altra de les peces clau. Per dotar-la del lideratge necessari es promouran nous perfils professionals a l’atenció primària, com ara psicòlegs, fisioterapeutes o nutricionistes, i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària amb l’objectiu d’arribar al 25% del
pressupost de Salut.

5. MODEL ASSISTENCIAL
El model assistencial ha de constituir-se en xarxa,
i això significa introduir reformes a l’atenció especialitzada i als centres hospitalaris.

6. REFORÇAR L’AGÈNCIA
L’adequació de la salut pública a les necessitats del
segle XXI és un altre dels eixos de treball. Per aconseguir-ho, Argimon ja ha anunciat que “es doblarà el pressupost” de l’Agència d’Atenció Integrada
Social i Sanitària.
7. LA MEVA SALUT
Es dotarà La Meva Salut de més funcionalitats, sent
una aplicació que va passar dels 700.000 usuaris
actius a les 3,3 milions d’altes durant la pandèmia.

8. PROFESSIONALS
Reconèixer els esforços que han fet els professionals durant la pandèmia, millorant les seves condicions de treball, també és clau, així com dotar el
sistema de perfils adaptats a les noves necessitats.

La salut mental és “una

prioritat ineludible d’aquesta

legislatura”, remarca Argimon
9. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es crearà la Comissió clínica de salut i gènere per
incorporar aquesta visió dins l’atenció assistencial.

10. INNOVACIÓ
La innovació ha de ser també clau en el sistema
de salut del futur, i s’intentarà accelerar amb els
fons europeus.

11. MEDI AMBIENT
L’impuls d’un sistema sanitari verd i responsable
amb el medi ambient també és un altre gran eix
de treball.

12. COHESIÓ SOCIAL
Finalment, l’increment de recursos per a la cohesió social i la reducció de les desigualtats és el dotzè, però no menys important, eix d’actuació del Departament de Salut per a aquesta legislatura.<
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Patrimoni | Activitats a fora el Taller Masriera

10 de novembre del 2021

La Plataforma Masriera va celebrar el passat 6 de novembre una jornada de teatre
davant del Taller Mariera, on els assistents van gaudir d’un viatge al món dels
musicals i d’obres com ‘El temps que ens queda’ o ‘La petita plaça del Diamant’.

Bars, restaurants i poca cosa més
» Entitats com la FAVB denuncien que el passeig de Sant Joan pateix un monocultiu de restauració
» L’entitat també es queixa de les terrasses i creu que el problema és la manca d’un pla d’usos
Alba Losada
DRETA DE L’EIXAMPLE
Si es fa una volta pel passeig de
Sant Joan es pot veure la gran
quantitat de bars i restaurants
que hi ha. D’ençà que es va acabar
la reforma, el 2014, aquests negocis van guanyar molt de pes.
Un testimoni d’aquesta evolució és el propietari de la Ferreteria Llanza, Jaume Llanza, situada del número 61 d’aquest
carrer i originària del 1928.
Abans, recorda Llanza, hi havia
“moltes botigues” de comerços
de proximitat, però ara, diu, només queda la seva, la Fusteria Ribas i la Lampisteria Sáez, situades una al costat de l’altra. “El
passeig de Sant Joan abans era
un lloc de trobada i ara és un lloc
de pas i de bars”, diu Llanza des

de la seva ferreteria, on va començar a treballar el 1958.
Els canvis que ha viscut l’avinguda –el tram principal de la
qual forma part del barri, però
també arriba al Fort Pienc per baix
i a Gràcia per dalt–, segons la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, es deu al fet que no es va fer
un pla d’usos després de la reforma. “És un espai gairebé conquerit per una sola activitat”, diu Menéndez, que afegeix que una quantitat important de bars i restaurants són cadenes que no fan la
funció que tenen “molts dels de
tota la vida”: ser una mena de centre social. “Són establiments de socialització necessaris. El problema
arriba quan només s’enfoquen a
l’extracció econòmica”, afegeix.

LES CONSEQÜÈNCIES
En paral·lel, el vocal de la FAVB,
Pere Mariné, assegura que en

La FAVB denúncia que hi ha queixes sobre l’ocupació de l’espai públic de les terrasses. Foto: Línia Eixample

aquest carrer s’han produït durant la pandèmia alguns dels incompliments “més grans” pel
que fa al nombre de taules a les
terrasses. “El fet que hi hagi
molt espai facilita que es faci servir més del que s’hauria de fer”,
indica Mariné sobre un monocultiu de bars i restaurants que

Serveis socials | Trobada al Centre Cívic

El Pla Comunitari Sagrada Família ha organitzat per al pròxim 16 de novembre al
Centre Cívic del barri una trobada on es podran conèixer entitats o projectes sobre
envelliment i treball de la llar, cures i acollida per a persones immigrades.

també té conseqüències, des del
seu punt de vista, per als comerços. “Senten pressió perquè el més rendible és un negoci de restauració. I si el lloc es
posa de moda, augmenten els
preus del lloguer dels locals”,
apunta fent referència a una realitat que viuen els veïns. “Quan

els veïns veuen que no poden
comprar allà, deixen de passarhi”, conclou.
Precisament ahir la FAVB i
altres entitats de la ciutat van
presentar al·legacions a la nova
regulació municipal de terrasses
perquè consideren que és molt
permissiva.

Sagrada Família

El Centre Cívic debat sobre els
drets laborals quan es tenen fills

TREBALL4‘Drets laborals en la
maternitat i la paternitat’ és la
xerrada que va acollir ahir la sala
d’actes del Centre Cívic Sagrada
Família. L’advocada del Punt
d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de l’Eixample que va
impartir la xerrada, Lourdes
González, explica que, per una
part, es va tractar el dret i l’evolució de la baixa de maternitat i
paternitat, que mentre el 2007
només era de dos dies per als pares i setze setmanes per a les mares, ara es dona a les dues parts
setze setmanes. D’altra banda,
González afirma que també es
van donar pautes per saber com
actuar davant de possibles situacions d’assetjament laboral a
dones embarassades.
“Un exemple és que els hi facin fer tasques d’importància
inferior a la seva categoria laboral”, indica l’advocada fent referència a un tracte que pot ser una
estratègia de mòbing pensada
perquè la persona es cansi de la
feina i acabi plegant.

Els blocs del temple es fabriquen en un sòl protegit. Foto: Imanol Olite/ACN

Possible nou retard a les
obres de la Sagrada Família

El Centre Cívic Sagrada Família va acollir la xerrada. Foto: Arxiu

LES DESIGUALTATS
En aquest sentit, l’advocada afegeix que va haver-hi un tercer
bloc que va posar sobre la taula
una realitat que fa que el món laboral estigui lluny de ser un territori just: hi ha massa dones que
encara cobren menys que els

homes quan podrien tenir un
sou més igualitari. “Quan una
persona és competent, no importa si és home o si és dona,
sinó que la feina surti bé”, recorda González. “És molt trist
que en el segle XXI encara estiguem amb això”, sentència.

PATRIMONI4Les obres de la Sagrada Família podrien patir un
nou retard, més enllà del que ja ha
provocat la pandèmia. I és que, tal
com ha informat Nació Digital,
l’Ajuntament del poble de Gaià, al
Bages, que és el municipi on es fabriquen les futures peces del temple, vol revocar ara els permisos
que va donar en el seu moment
perquè l’activitat s’està duent a terme en sòl no urbanitzable i especialment protegit, segons informes de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Si finalment els permisos queden sense efecte, la fabricació de
les peces de la basílica quedaria
paralitzada, cosa que acabaria
provocant un nou retard.

TORRE DE LA MARE DE DÉU
D’altra banda, la Sagrada Família
encendrà l’estel de la torre de la
Mare de Déu el 8 de desembre.
L’estrella es col·locarà al cim el 29
de novembre i a partir de l’1 de desembre s’aniran encenent progressivament les llums de les 800
finestres del tram final de la torre.
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Fort Pienc
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Música | Recta final per al Monumental Club

10 de novembre del 2021

La darrera temporada del Monumental Club, que té lloc a la Monumental, acabarà
el pròxim 13 de novembre amb una jornada de concerts al matí i a la tarda.
Alguns dels noms seran els de Carlota Flâneur, DJ Mayfield o el grup Shego.

El veïnat aplaudeix
l’estrena del túnel de Glòries
MOBILITAT4El túnel de Glòries en sentit Besòs es va estrenar, per fi, el passat dissabte 6 de
novembre, Una inauguració que
arriba amb dos mesos de retard.
Pel que fa a la fluïdesa del
trànsit al túnel, el vicepresident de l’Associació de Veïns del
Fort Pienc, Jordi Casanovas,
la valora positivament, tot i
que reconeix que encara cal
veure com transcorren els pròxims dies laborals a la tarda,
quan les persones que viuen a
fora de Barcelona tornin a casa
després de treballar.
D’altra banda, Casanovas explica que s’han produït “confusions” entre alguns vehicles que
desconeixen que el mapa de circulació de la zona ha canviat. Per
exemple, recorda que el passat
8 d’octubre a la tarda va haverhi conductors que van dubtar
fins a l’últim moment si agafar el
túnel o no, la qual cosa va provocar “més d’un cop de volant”.
“Hi va haver un petit accident a
la cruïlla de Gran Via i Padilla”,
assegura Casanovas, que també

Formació d’Agents d’Acollida
al Casal Transformadors

MIGRACIÓ4El Casal Transformadors va acollir el passat 9 de
novembre la segona formació
d’Agents d’Acollida, impulsada
pel Pla Comunitari Sagrada Família. Tal com explica l’organitzadora del taller, Berenice Rey, la
formació va anar dirigida a persones que estan amb contacte
amb migrants, fos en l’àmbit
personal o el professional, perquè
puguin tenir més eines per ajudar-los en diferents qüestions.
Els temes tractats van anar
des de l’alimentació o l’habitatge passant pels drets laborals i la

violència de gènere. “La idea és
que els participants del curs puguin aportar solucions al seu
entorn sobre aquests temes, com
per exemple explicant-los que
existeixen mercats d’intercanvi
de roba o institucions o projectes que els poden ajudar”, indica Rey. Paral·lelament, recorda
que el 90% d’aquesta informació
serveix tant a persones migrades
com a les que no ho són, però en
el primer cas “les necessitats es
poden multiplicar”. “Per aquesta raó són el públic objectiu de la
formació”, conclou.

El túnel en sentit Besòs ja està en marxa. Foto: Carola López/ ACN

afirma que el mateix dia diversos conductors que pujaven pel
carrer Badajoz van girar cap al
lateral de Gran Via, quan ara només es pot fer servir per anar al
centre comercial de Glòries.
“Com que no hi havia Guàrdia
Urbana controlant, això va acabar provocant embussos al carrer Badajoz”, diu.

Més enllà de tot el que es pot
millorar amb relació al nou túnel, el vicepresident de l’entitat
veïnal afirma que s’ha aconseguit que a la plaça de les Glòries
i en els pisos dels voltants del
túnel, el problema de la contaminació acústica hagi millorat
força. “Es nota una reducció del
soroll”, celebra Casanovas.

La formació va tenir lloc el passat 9 de novembre. Foto: Ajuntament
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Línia supera els 100.000 lectors
metropolitans a l’octubre
COMUNICACIÓ4Línia, el diari
metropolità ha irromput en els
mesuraments d’OJDinteractiva
amb 100.812 usuaris únics i
166.566 pàgines vistes a l’octubre. El Grup Comunicació 21 va
posar en marxa el digital el passat 17 de maig com un mitjà
pensat des de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona. El
nou diari complementa i potencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres territorials Línia dels districtes de
la capital catalana i de l’àrea metropolitana, on el grup és líder
en proximitat.
“No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, diferent, que aspira a
ser un altaveu de la gran metròpoli”, afirma el seu director,
Arnau Nadeu. “Línia és un diari d’enfocaments propis, de reportatges, d’entrevistes i d’opinió metropolitana. Que fa un
periodisme més reposat que
rabiós. Un diari de km 0, centrat en les històries dels barris
i de la seva gent”, detalla el periodista, també responsable de
les 19 edicions territorials en paper i digitals Línia.

PROXIMITAT, UN VALOR A L’ALÇA
El Grup Comunicació 21, nascut el 1999, ha redoblat la seva
aposta per la proximitat amb la
posada en marxa del diari digital metropolità. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle
de proximitat dels ciutadans –
el barri, la ciutat–, ara també
volem que ho siguin a través
del nou diari en el cercle social
i geogràfic immediatament superior, que en el cas que ens
ocupa traspassa les muralles de
Barcelona”, assenyala David
Centol, editor del Grup Comunicació 21.
“Línia és la peça que faltava en el puzle de la informació
de proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és
també la peça que faltava al
nostre grup”, remarca Centol.
“Amb el diari metropolità es
completa el nostre objectiu de
respondre a les necessitats informatives de l’entorn més
proper, al mateix temps que
s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix l’editor del
Grup Comunicació 21.

“No som un diari
generalista més; som
un diari de proximitat”,
remarca Nadeu

166.566

pàgines vistes
ha assolit a l’octubre el
nou diari metropolità

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol
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Futbol sala | El CFS Eixample rep el FS Ripollet

Després de la seva derrota per 4-3 del passat diumenge contra el CE Futsal Grup
Mataró, el conjunt de Tati Torres jugarà a casa el pròxim 14 de novembre davant
el FS Ripollet, l'avantpenúltim del grup 2 de Segona Divisió amb només 4 punts.

Laura Rovira, una gran supervivent
» L'aler del CB Roser s'ha trencat dos cops el genoll dret i ha patit trastorns de la conducta alimentària
» "No em crearà un trauma tenir un mal dia perquè n'he passat de molt pitjors", confessa la infermera
Toni Delgado
FORT PIENC

"No em crearà un trauma tenir
un mal dia perquè n'he passat de
molt pitjors", confessa Laura
Rovira (Barcelona, 1994), que
abans de cada entrenament i
partit té "una mania una mica
estranya". Primer toca el terra i
després fusta, tant al vestidor
com a la banqueta.
"Pot semblar una ximpleria,
però a mi em tranquil·litza",
amplia l'aler del CB Roser. Repeteix la seqüència des que es va
trencar el genoll. Li ha passat
dues vegades, sempre amb una
ruptura del lligament creuat
anterior del genoll dret. La primera vegada amb 13 anys i la segona, amb 15. Gairebé dues
temporades en blanc. Malgrat
que li encanti esquiar, no hi va
per precaució, i mai comença a
baixar o pujar escales amb la
cama esquerra.

"Tothom necessita l'ajuda
d'altres persones, però no acostumo a demanar-la per una jornada dolenta", adverteix. No
deixa d'oferir ajut amb uniforme
o sense, perquè és infermera.
Amb el temps, ha après a desconnectar del que veu i viu a
l'hospital quan és a casa: "Soc
molt sensible i si reflexionés
sobre el dia a dia...".

“UN CAPÍTOL MÉS”
Formada al Col·legi Cultural de
Badalona, la Penya i el CBF
Sarrià, Rovira va viure moments extrems al Bàsquet Maresme Mataró 3 Viles. La temporada 2017-2018 va coincidir
amb l'ascens a Lliga Femenina
2 i amb una altra pausa de bàsquet, en aquest cas per patir
trastorns de la conducta alimentària. "Fa anys seria impensable que t'expliqués això.
Ara ja ho he normalitzat. He tingut trastorns molts anys. És un
capítol més en la meva vida",
confessa l'entrevistada.

Copa Catalunya de bàsquet
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CB Igualada
CB Grup Barna
CB Roser
TGN Bàsquet
Draft Gramenet
Joventut Les Corts
CB La Salle Reus
CB Valls
CB Cornellà

PG

PF

PC

5
5
4
4
2
2
1
1
0

394
334
343
313
318
258
278
221
254

340
242
286
275
310
268
327
339
326

No et perdis res: tot l’esport a

liniaeixample.cat

Laura Rovira, aler del CB Roser. Foto: Clàudia Vies

"Vaig anar incorporant-me
als entrenaments a poc a poc",
recorda Rovira, que el setembre
de 2018 va canviar el Mataró pel
CB Roser, de Copa Catalunya.

Classificacions

Lliga EBA
Equip
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CB Tarragona
CB Valls
CB Roser
EM El Olivar
CB Castelldefels
FC Martinenc B.
CB Salou
SESE
CB Es Castell
UE Sant Cugat
UE Horta
UE Barberà

PG

PF

PC

6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
0
0

473
436
450
465
398
461
466
367
445
429
370
320

394
369
397
448
345
412
457
450
487
484
439
398

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

L'aler és una de les peces clau en
un equip coral que la temporada passada va completar el seu
millor any. "Sembla surrealista
que un curs en què vam acu-

2a de futsal

Equip

PTS GF

GC

CN Caldes
CFS Castellón
FSF César Augusta
Penya Esplugues B
CFS Eixample
FS Castelldefels
AECS l’Hospitalet
Futbol E. Zaragoza
AE Les Corts-UBAE
InterSala Promesas
CD La Concòrdia
FS Sabadell

21
19
15
13
12
12
11
11
10
8
7
5

4
9
18
16
15
17
14
23
13
18
15
22

27
18
27
25
26
27
15
21
19
19
11
18

mular tants canvis i entrebancs
acabés sent molt divertit, i molta culpa en van tenir les jugadores del B i del C amb la seva
contribució", analitza.
"Mai tornarà a passar que
un equip de Copa fiqui només
28 punts en un partit. Teníem
una plantilla curta i les sèniors
estàvem esgotades. El dia anterior havíem fet una remuntada increïble contra el CB
Igualada", recorda Rovira.
"Amb més descans i encerts,
hauríem pogut jugar la fase
d'ascens a Lliga Femenina 2. Un
fet encara més històric que la
quarta posició per a un CB Roser que és un club de barri", lamenta l'aler.
Només pensa en el rival del
pròxim diumenge, el TGN Bàsquet. "Ens van guanyar per
molts punts l'any passat i estarem molt motivades", avisa Rovira, que té molt d'aquella nena
que s'empipava perquè no volia
anar a fer dansa. La petita Laura només volia jugar a bàsquet.

3a catalana de futbol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

PTS GF GC

Sant Genís-Penitents
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Young T. Badalona
CE Apa Poble Sec
CD Arrabal Calaf
Fundació P. CE Júpiter
AE La Salut Pere Gol
CD Pomar
UD Montsant
UD Montbau
CF Chacarita

19
18
17
17
16
15
11
10
10
10
9
6

14
12
20
19
30
22
10
14
15
23
11
12

6
7
9
9
10
13
9
12
14
23
13
17
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| Forza Horizon 5
Ja és aquí Forza Horizon 5, la nova entrega de la saga de conducció, aquesta
vegada ambientada a Mèxic. Per a PC, Xbox One i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: L’Alternativa

Paula Bonet (Vila-real, 1980) per fi pot respirar
tranquil·la. Aquesta pintora i escriptora d’èxit ha
patit l’assetjament d’un home durant un any, tal
com ella mateixa ha denunciat públicament (i penal) en diverses ocasions. El passat 13 d’octubre,
finalment, l’assetjador va entrar a la presó després
d’haver-se saltat l’ordre d’allunyament. Ara, Bonet
ha començat una nova etapa. El 5 de novembre
va reobrir el seu taller, La Madriguera, a l’Eixample
de Barcelona. Allà l’esperaven, fent cua pacientment, desenes de fans que la van acompanyar i
van compartir amb ella l’alegria del moment. “No
és la meva felicitat, sinó la de saber que la vida de
cadascuna de nosaltres importa, i que, entre totes, podem aconseguir que les de les que venen
al darrere siguin menys insignificants i puguin ser
viscudes amb la llibertat que tot ésser humà mereix”, va piular l’artista l’endemà de la reobertura.

Cinema alternatiu
L’Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona, celebra enguany la seva 28a edició del 15 de novembre al 5 de desembre en un format híbrid: presencial i en línia. En el format presencial, els espectadors
podran veure fins a 15 llargmetratges i 24 curtmetratges, principalment al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), seu del festival, però també a la Filmoteca de Catalunya, al Zumzeig i al Cinema Maldà.
Pel que fa al format online, hi haurà una selecció de
pel·lícules i curts disponibles a la plataforma Filmin.

Llibres

?

P A U L A

QUI ÉS

...

Primer es va dedicar durant anys a la il·lustració

Reobrir el seu taller a l’Eixample

QUÈ HA FET

Després d’un any patint l’assetjament d’un home, ara empresonat

...

A LES XARXES

Teatre

B O N E T

Ser una pintora i escriptora

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Alegria compartida

Tothom celebra que l’artista pugui recuperar la tranquil·litat

Música

Pelis i sèries

Objectiu TV3
Àlex Gutíerrez

La Casa de los espíritus
Anna Maria Ricart

Eclipse en Miura
Adrià Salas

El ventre del mar
Agustí Villaronga

La de TV3 és una història d’èxit. Contra
tot pronòstic, i malgrat els boicots indissimulats de l’Estat, es va fer un lloc als
televisors. Amb el temps, però, ha patit
tota mena de tensions que l’han conduït
a la vora de l’abisme. A partir de desenes
d’entrevistes, una intensa investigació i
documentació inèdita, Àlex Gutiérrez narra la història mai explicada de TV3.

Carme Portaceli dirigeix aquesta adaptació de l’exitosa novel·la d’Isabel Allende, que narra les aventures i desventures de quatre generacions de la família
Trueba, protagonistes d’una trama que
segueix de manera paral·lela els moviments socials i polítics que van acompanyar la història del Xile postcolonial.
Al teatre Romea de Barcelona.

Adrià Salas, el cantant de La Pegatina, ha
publicat aquesta tardor un disc en solitari: Eclipse en Miura (Calaverita Records).
L’àlbum aplega nou cançons, i totes
són col·laboracions. Entre els artistes
amb què ha comptat Salas, hi ha Clara
Fiol, Mr. Kilombo o Colectivo Panamera.
El cantant també està preparant un
disc de col·laboracions amb La Pegatina.

Juny de 1816. La fragata l’Alliance, de la
Marina francesa, embarranca en un
banc de sorra davant de les costes del Senegal. Han d’abandonar la nau. Com que
els bots disponibles no són suficients, es
construeix un petit rai, una embarcació
precària on obliguen a pujar 147 homes.
El corrent l’arrossega i desapareix a l’horitzó. Un horror que va durar dies i dies.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Hora de vacunar-se contra la grip
Foto: Pexels

i

SALUT

l Departament de Salut es troba immers en la campanya
de vacunació de la grip, que va començar el passat 25 d’octubre i que enguany coincideix amb la inoculació de la tercera dosi de la vacuna del coronavirus als majors de 70 anys que
faci més de sis mesos que en van rebre la segona.
Salut recorda que l’objectiu és “protegir les persones més
vulnerables i disminuir al màxim la possible incidència del virus
en els grups de risc”. A més, subratlla que la vacuna “és segura i
té uns efectes adversos mínims”. Però qui s’ha de vacunar? Les
persones considerades de risc són els majors de 60 anys, dones
embarassades, infants d’entre 6 mesos i 2 anys nascuts prematurament, persones amb malalties cròniques, usuaris de geriàtrics o altres institucions tancades, persones amb obesitat mòrbida, cuidadors de persones de risc i professionals de la salut,
sociosanitaris i docents. Totes aquestes persones poden demanar cita contactant directament amb el seu CAP o a través del
web de programació de visites, així com a l’apartat ‘Cita’ de La
Meva Salut. S’han establert punts de vacunació segurs en espais
annexos i equipaments per descongestionar els CAP.

Les claus
QUI?

Persones de risc: majors de 60, embarassades, infants de 6 mesos
a 2 anys, malalts crònics o usuaris de residències, entre altres

PER QUÈ?

Per “protegir les persones més vulnerables i disminuir al màxim
la possible incidència del virus en els grups de risc”, segons Salut

QUAN I ON?
COM?

Des del passat 25 d’octubre als punts de vacunació segurs
que s’han establert en espais annexos i equipaments
Tres opcions: contactant directament amb el CAP, a través del web
de programació de visites o a l’apartat ‘Cita’ de La Meva Salut

Foto: Pexels
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Cada dimecres al teu barri

