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COMERÇ DE BARRI pàg 16
Nova edició dels Premis
Impuls dels comerciants
dels Tres Turons

ESPAI PÚBLIC pàg 10

Un ascensor i dues escales
mecàniques per al 2023

Se celebra la 26a edició dels Premis Horta-Guinardó pàg 10

Talent local

La Teixonera lluita per salvar
l’últimaoficina bancària

El veïnat es manifesta per evitar que La Caixa tanqui a partir de l’1 de gener l’oficina que queda al barri pàg 10
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PREMIATS pàg 10
El Grup d’Estudis El Pou
i la UA Horta reben
la Medalla d’Honor

A FONS pàgs 14 i 15

El poder dels algoritmes
condiciona les nostres vides

TRENCAR INÈRCIES pàg 3

Violència sexual: educar
des de l’etapa infantil per
combatre aquesta xacra
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Ni patatona, ni tita ni cap altre
eufemisme. Vulva, penis, cul i
pits. Saber el nom real de les
parts íntimes i atrevir-se a par-
lar-ne sense embuts des de ben
petits pot ser clau a l’hora de pre-
venir o posar fre a un cas de vio-
lència sexual a menors. 

Ho subratllen des de la Uni-
tat d’Atenció a les Violències
vers la Infància i l’Adolescència
de l’Hospital Vall d’Hebron, co-
neguda com a Equip EMMA. I ho
comparteix la doctora Alba Mar-
tínez, metgessa de família d’un
centre d’atenció primària barce-
loní i impulsora d’un projecte d’e-
ducació sexual a través del joc,
Sexit. “L’educació afectivosexu-
al ha de començar a l’etapa d’in-
fantil. Si comencem a l’adoles-
cència, ja fem molt tard”, afirma.

Cal recordar que, segons el
Consell d’Europa, un de cada
cinc nens, nenes i adolescents ha
patit algun tipus de violència
sexual. En aquest sentit, Martí-
nez destaca la importància de
donar eines als infants perquè
sàpiguen verbalitzar què passa i
manifestar que no els agrada. És
la manera d’empoderar-los. Això
pot facilitar que ho expliquin a
algun adult de confiança que
pugui aturar i denunciar la si-
tuació, i fins i tot pot tenir un
efecte dissuasiu per a l’agressor.

Aquests agressors, per cert,
tenen un perfil molt clar: en el
96% dels casos són homes i la
meitat de les vegades són del nu-
cli familiar de la víctima. És l’es-
fereïdora radiografia que deixa el
segon any de funcionament de
l’Equip EMMA. Pel que fa a les
víctimes, la majoria de pacients
que atén aquesta unitat de la Vall
d’Hebron, un 87%, són nenes o

noies adolescents, i el perfil més
habitual és una noia de 13 anys.

MENORS AGRESSORS
Un terç dels agressors sexuals
dels 341 pacients atesos en l’úl-
tim any per l’Equip EMMA eren

també menors d’edat. Aquesta
és una de les dades més alar-
mants que ha deixat l’últim ba-
lanç de la unitat. En aquest as-
pecte, hi torna a jugar un paper
molt important l’educació se-
xual o, més aviat, la seva escas-
setat a escoles i instituts.

David Garcia és dinamitza-

dor d’un dels Punts InfoJOVE
(PIJ) de Barcelona i fa sessions
sobre sexualitat i gènere a insti-
tuts de la ciutat. Allà constata de
primera mà que, quan arriben a
l’ESO, els alumnes ja estan “con-
taminats” i tenen “referents molt
marcats”, de manera que “ja és
massa tard per fer prevenció”.

Això es nota en la forma de
relacionar-se que tenen els nois
amb les noies i també entre ells
mateixos. A l’hora del pati, per
exemple, és habitual sentir pa-
raules com maricón en boca
dels nois que “reprodueixen els
rols de gènere de la masculinitat
hegemònica”. Són precisament
aquests els qui sovint responen
amb un “no em ratllis amb
aquest tema” quan se’ls intenta
parlar de qualsevol qüestió re-
lacionada amb el feminisme. 

Per a Garcia, molt sovint els
adolescents repeteixen els dis-

cursos de famosos que tenen
idealitzats, com ara influencerso
streamers. Alerta que aquestes
actituds detectades als instituts,
que sovint passen desapercebu-
des o s’entenen com a “coses
d’adolescents”, són la punta de l’i-
ceberg de la violència masclista
i poden derivar en coses pitjors.

QUE NO ELS EDUQUI EL PORNO
La concepció equivocada que
tenen moltes famílies de l’edu-
cació sexual fa que es posin les

mans al cap si se’ls planteja im-
partir-la a infantil i primària.

Però passen per alt dades com
que els nens comencen a con-
sumir pornografia a 5è (amb 10
o 11 anys), tal com recorda la
doctora Martínez. “Per tant, si no
fas educació afectivosexual, es-
tàs cedint aquest espai al porno”,
lamenta. I què els ensenya el por-
no mainstream al qual tenen ac-
cés? “Models masclistes, pràcti-
ques agressives, cossos i situa-
cions allunyats de la realitat...”,
detalla la metgessa.

Per això, en comptes de veu-
re l’educació sexual com una
amenaça, les famílies l’haurien de
percebre com a aliada i els pro-
fessors, segons Martínez, l’hau-
rien d’incorporar a la seva for-
mació. Defensa que, adaptant-la
a cada etapa educativa, hauria
d’estar present en tots els cursos
escolars de forma “transversal”.
Perquè l’educació sexual sí que és
–i ha de ser– cosa de nens.

Anna Utiel
BARCELONA

Educar abans no sigui tard
» Vall d’Hebron atén en un any 341 nens i adolescents per violència sexual, un terç agredits per menors
» L’educació afectivosexual impartida des d’infantil ha de ser clau per fer front a aquest panorama

Una treballadora social de l’Equip EMMA de l’Hospital Vall d’Hebron amb el dibuix d’una víctima de violència sexual infantil. Foto: Laura Rodríguez/ACN

El Consell d’Europa
alerta que 1 de cada 5
nens i adolescents ha
patit violència sexual

La doctora Martínez
recorda que els nens
comencen a veure
porno a 5è de primària
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Estupefacció al Parla-
ment Europeu durant la

compareixença de la di-
rectora del CNI per l’espionatge amb Pe-
gasus. 28 preguntes sobre #Catalan-
Gate. Respostes: ZERO. “No se puede
hablar de eso más que en el Congreso. Los
intereses nacionales son competencia
exclusiva del estado español”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He demanat quatre
pressupostos per can-

viar les finestres de casa.
Quatre han anat de 18 a 12 mil euros.
El cinquè, un tio que ha vingut a les 8
del matí d’un dissabte a prendre mides
amb un metro de tota la vida, ho ha
pressupostat per 6 mil IVA inclòs. Ma-
teixa feina, mateix material.

Si un bitllet només d’a-
nada a ca meua per

veure sa meua família
me costa 120 euros amb es 75% de
descompte de resident, ja me poden
explicar ses històries que vulguin, que
açò és una estafa i encara que me
descomptessin es 100% me sortiria
car, lladres de Vueling.

Casi uno de cada dos
menores de 30 años en

España cobra menos de
1.000 euros. En octubre, el alquiler de
un piso de 60 m² y una habitación cos-
taba de media 1.150 euros en Barce-
lona, 1.005 en Madrid y 850 en Bilbao.
No tenemos proyectos de vida, tene-
mos estrategias de supervivencia.

@bartoleiros@roserlilith@XavierAntich

La lupa

Si algun tret ha definit l’estratègia d’Esquer-
ra Republicana la darrera dècada ha estat la
voluntat de sumar al projecte republicà sen-
sibilitats i persones provinents d’altres espais

polítics. La resposta de l’Estat espanyol al procés de
reforma estatutària que van posar en marxa els go-
verns progressistes a Catalunya la primera dècada
d’aquest segle va afavorir notablement aquest tràn-
sit de capital polític cap a les files republicanes. Eren,
en bona part, persones que van haver de renunciar
al seu propòsit de regenerar l’Estat espanyol un cop
van xocar amb un immobilisme intransigent que fo-
ragitava els federalistes decebuts. En el marc d’aquest
procés han anat desembarcant a ERC persones
amb un gran bagatge polític que han acabat encap-
çalant projectes municipalistes. El cas més para-
digmàtic és el d’Ernest Maragall, guanyador de les
eleccions municipals a Barcelona el 2019 i que re-
peteix com a candidat el 2023, com a símbol d’aquest
trànsit de l’ànima catalanista del PSC cap a l’inde-
pendentisme. El maragallisme forma part avui dia
de l’ADN d’Esquerra Republicana.

Aquesta voluntat de suma, de construir grans ma-
jories i consensos, de comptar amb diferents sen-
sibilitats per poder fer créixer el projecte republicà
i servir la ciutadania de la millor manera possible
és palpable dia rere dia i en tots els àmbits. Només
així s’entén la composició del nou Govern de la Ge-
neralitat, un cop Junts va decidir marxar a l’oposi-

ció. Per obrir aquesta nova etapa, el president Pere
Aragonès va decidir incorporar com a consellers per-
sones provinents de diferents espais polítics, com
Carles Campuzano (un veterà socialdemòcrata amb
una llarga trajectòria a CDC), Quim Nadal (que ha-
via estat conseller del PSC, on va militar 35 anys) o
Gemma Ubasart (que havia liderat Podem a Cata-
lunya). També cal destacar la incorporació al Govern
de l’exdiputada de la CUP Mireia Boya i de Maties

Serracant, exalcalde de Sabadell encapçalant la
Crida per Sabadell. El resultat és un govern plural,
republicà i al servei de la ciutadania, amb la voca-
ció de representar i defensar els grans consensos de
la societat catalana.

Amb les eleccions municipals en un horitzó
cada cop més proper, ara arriba el torn de continu-
ar amb la suma en l’àmbit local. En aquesta línia, les
darreres setmanes s’han anunciat diverses coalicions
d’Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alter-
nativa a diferents municipis metropolitans, com
l’Hospitalet, Cornellà i Mollet, i s’està treballant per

aconseguir més acords en altres ciutats. A les zones
metropolitanes volem continuar creixent i sumant
des de l’esquerra, i ho fem amb qui compartim un
llarg historial de lluites compartides, començant per
les lluites veïnals que va encapçalar el PSUC els anys
70 fins als nostres dies. Amb aquests acords, tenim
la voluntat de representar els nostres barris, amb un
marcat caràcter social i sent útils al conjunt de la ciu-
tadania, especialment en aquests moments en què
la inestabilitat internacional, l’augment dels preus
dels serveis bàsics i la pujada dels tipus d’interès di-
ficulten els projectes de vida de bona part de les fa-
mílies del nostre país.

El republicanisme, doncs, continua sumant, cada
dia i des de tots els àmbits. Hi ha una part de l’inde-
pendentisme que, incapaç de sumar voluntats i de ge-
nerar consensos, ha mostrat un especial interès a ri-
diculitzar el concepte “eixamplar la base”. Aquells que
no tenen un projecte propi ni cap estratègia defini-
da per avançar cap a la República catalana dediquen
totes les seves energies a posar pals a les rodes i a mi-
rar de fer descarrilar el projecte d’aquells que sí que
en tenim. Davant d’aquest tacticisme destructiu, des
d’Esquerra Republicana hi contraposem la nostra res-
ponsabilitat i el nostre esforç incansable per conti-
nuar sumant, treballar per fer possibles grans con-
sensos i ser útils a la ciutadania. Ho continuarem fent,
malgrat el soroll i  les dificultats, des dels valors re-
publicans i progressistes, sempre al costat de la gent.

Volem representar els nostres
barris, amb un marcat caràcter
social i sent útils a la ciutadania

per Oriol López, secretari de Mobilització i Coordinació Municipal d’Esquerra Republicana

A les grans ciutats, continuem sumant
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El Mercat de l’Estrella no anirà 
als Jardins del Baix Guinardó1

2 Un accident a Vall d’Hebron 
provoca llargues cues a la ronda de Dalt

Els mercats de Barcelona 
ofereixen preus rebaixats cada dijous

3

4

5

El + llegit líniahorta.cat

L’Hort d’en Tomàs resisteix
i evita el desallotjament

Festa de l’orgull al barri del Carmel

A les xarxes

@agenciaacn: Depeche Mode, Kendrick
Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs i
St. Vincent, caps de cartell del @Prima-
vera_Sound 2023.

@324cat: El sindicat Metges de Catalunya,
majoritari en aquesta professió, convocarà
una vaga de dos dies, el 25 i 26 de gener,
per reclamar millores en la sanitat pública.

#VagaDeMetges

@TaniaTapiaDiaz: El Suprem augmenta a
9 anys la pena de presó als exfutbolistes de
l’Arandina per violar una menor. Adverteix,
però, que amb la llei antiga haurien estat 10.

#NomésSíÉsSí #CartellDeNivell

Safata d’entrada

No és estrany sentir una
gran decepció pel me-
nyspreu que se li fa a l’O-

NU quan continua sent, només,
un lloc de tràmit quan les coses
s’agiten, tal com passa quan un fu-
róncol ens obliga a anar al metge.
La veritat és que el que s’hi par-
la no és vinculant, i hi ha una àm-
plia polèmica sobre el tema: les úl-
times declaracions del secretari
general de les Nacions Unides,
António Guterres, en què retreu
als governs certes actituds “cri-
minals” davant la manca de com-
promís per la sostenibilitat del
planeta, en són un clar exemple.

L’arrogància d’alguns fa difí-
cil expressar lliurement allò que
es pensa i arriba el dilema de sem-
pre: el fi justifica els mitjans? Al
festival de la informació, la ma-
nipulació és l’avantsala a la cultura
de les mentides: la propaganda i
la por. On no es respecta el veri-
table sentit de les coses, tot es con-
verteix en un eslògan que els tec-
nòcrates utilitzen per provocar au-
toengany i doblegar-nos als inte-
ressos econòmics. La bellesa a les
seves mans és una trampa per fo-
mentar els seus valors. 

El silenci és l’eina que deshu-
manitza i exclou, potser és per això
que als bars i als sopars familiars

Un lloc sense nom
per Francesc Reina

és on més es parla, perquè no es
pot fer res per demostrar res, en-
cara que la parròquia segueixi
atenta al que passa amb tota la
ràbia (o la complaença), amb in-
diferència (o radicalitat), entre
vins i cafè, la majoria continuem
submergits en el mutisme social. 

Les persones que tenen es-
perança no deixen d’avançar, i
encara que el futur és fosc,
com deia Virginia Woolf, no ca-
len narratives descoratjadores,
ja les coneixem. Parlar d’espe-
rança és complicat, explica Re-
becca Solnit, convençuda que
l’ésser humà pot ser molt mi-
llor, fins i tot en els desastres,
plantant cara al canibalisme i la
covardia del “campi qui pu-
gui” i així engrandir la noblesa
de la solidaritat. La veu és l’es-
tri que ens permetrà mobilitzar-
nos, però, si no podem dir el
que ens dol, mai no abordarem
la realitat més enllà d’un me-
diocre grapat de dies frustrats. 

La cimera del clima d’Egip-
te va veure augmentada en un

25% la presència de lobbies, és
a dir, de grups de pressió que
condicionen les decisions polí-
tiques. Coca-Cola, una d’aque-
lles multinacionals que més
alimenten les dues grans crisis
(la climàtica i l’energètica) hi va
estar present, aprofitant el mo-
ment i amagant la seva marca
més contaminant. Mentre la
falsedat vola, la veritat arriba
coixa, i les coincidències no
existeixen. Mentir bé no és una
cosa que s’improvisi; és un art
amb totes les lletres. Nova-
ment, la dictadura del mercat. 

Com passa a l’ONU, arriben
els 27 anys de cimeres pel clima
sense acords vinculants, amb
consensos inabastables. Poc
abans de ser detingut, Carsten
Jensen, reputat escriptor danès
i activista contra l’ecocidi, va es-
criure un text amb el títol L’úl-
tim discurs que dono abans de
convertir-me en un criminal.
En ell advertia: “Si creus que els
teus fills tindran una vida com
la teva, t’equivoques”. 
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Els semàfors

La UA Horta ha estat recentment
reconeguda per partida doble
pel seu centenari. Primer va ser
el passat 16 de novembre,
durant els Premis Horta-
Guinardó, i més endavant, 
el dia 30, quan va rebre la

Medalla d’Honor de la ciutat.
pàgina 10UA Horta

El mateix 30 de novembre, 
l’entitat El Pou-Grup d’Estudis de
la Vall d’Horta i la Muntanya
Pelada també va rebre la

Medalla d’Honor de la ciutat 
per la seva tasca de divulgació
del patrimoni i la història dels

barris del districte. 
pàgina 10El Pou

Carmel Comerç ha tornat a
organitzar, juntament amb els
Comerciants de la Teixonera, els
Premis Impuls que reconeixen
iniciatives comercials. A més, als
Premis Horta-Guinardó, l’entitat
va ser premiada per la tasca de
promoció del comerç local.

pàgina 16Carmel Comerç
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Mirada pròpia

N

La tàctica de llançar enganys, mentides,
postveritats o com vulguin anomenar-les
està feta amb la intenció d’estendre una in-
formació manipulada o directament falsa

fins a aconseguir que es converteixi en una veritat
en l’imaginari de la població. Això ho expliquen per-
fectament algunes persones enteses en la matèria i
també aquelles persones opinadores professionals
que es passegen pels platós de
tants programes de tertúlies,
dels que ofereixen, sobretot,
panem et circenses.

Qui no recorda els bombar-
dejos de l’estiu? Aquelles can-
çons amb què ens martiritzaven
durant l’època estival? Doncs les
campanyes mediàtiques de cri-
minalització de l’ocupació no en
són ni més ni menys que un bon
exemple. Han arribat per que-
dar-se en substitució dels vells
èxits estiuencs. Podríem fins i
tot posar-hi títols. Un d’ells po-
dria ser: “Compte, no vagi a
buscar el pa que quan torni li
hauran ocupat l’habitatge”.

El que és inaudit és que,
periòdicament, són les dades de
l’administració les que informen
que les ocupacions van baixar
un 7% entre el 2019 i el 2021.
Que el 100% dels pisos ocupats
estaven buits. I que d’aquests, el
73% pertanyien a grans tenidors
com la Sareb. Aquestes són les
darreres dades facilitades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Però és clar, el mal ja està fet i
és més còmode quedar-se amb
la mentida que intentar anar a
l’arrel del problema.

I ara, posem-nos per un moment a la pell d’una
persona que ha d’ocupar un habitatge per necessi-
tat, perquè l’han desnonat per no poder assumir l’in-
crement desorbitat del lloguer o perquè no pot pa-
gar la hipoteca, perquè ha perdut la feina i no té xar-
xa de suport econòmic entre la família o les amis-
tats. Si això li passés a vostè, estimada persona que

gentilment està llegint aquest article d’opinió, es que-
daria de braços plegats, sabent que hi ha milers d’ha-
bitatges buits de bancs i d’entitats financeres,
aquells que ens han tret i que són utilitzats com a
mercaderia amb fins de lucre?

Anem ara al punt més cru de la situació: posem
per cas que vostè té una família amb membres me-
nors d’edat, amb persones grans o amb algun grau

de dependència, és a dir, una família vulnerable. Ac-
ceptaria anar-se’n a viure al carrer perquè els bancs
o entitats financeres (també anomenades fons vol-
tor) es neguen a fer-li un lloguer social d’acord amb
els seus ingressos, malgrat que a Catalunya ho pre-
veu la Llei 24/2015? Per cert, aprofito per dir que
l’administració no els pressiona prou perquè la com-
pleixin ni tampoc ofereix sortides dignes d’allotja-

ment perquè vostè i la seva família no acabin al car-
rer. Estic gairebé segura que, si encara li quedessin
forces per pensar, davant d’una situació tan deses-
perada acabaria lluitant per aconseguir un habitatge
buit de grans propietaris i l’ocuparia per poder co-
mençar a gestionar aquest lloguer social al qual té
dret com a persona de bona fe que s’ha vist des-
bordada per les circumstàncies.

Fem aquesta anàlisi: saben
quina és la solució per evitar l’o-
cupació? Garantir el dret a un
habitatge digne! Per això des de
la PAH i altres plataformes so-
cials hem treballat pel dret al
sostre per a totes, que a Cata-
lunya ens va conduir fins a la
consecució de la nostra pre-
uada Llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica.

La PAH hem trencat la su-
premacia de la banca a força de
pressionar les seves entitats.
Però ho hem fet de manera pa-
cífica. Queden enrere aquells
temps en què, angoixades per
no poder pagar, ens presentà-
vem a les seves oficines per ex-
plicar els nostres problemes de
liquiditat. Aquelles oficines on,
quan tot anava bé, ens atenia l’e-
quip de comercials ben entre-
nats per dir-nos que estàvem
fent la inversió de la nostra
vida, que l’habitatge mai no es
depreciaria, que tot era xerino-
la. I, de sobte, tot es va torçar i
van començar a tractar-nos amb
menyspreu, a fer-nos sentir cul-

pables per haver “volgut viure per sobre de les nos-
tres possibilitats”… Ah, “és el mercat, amic”. Va ser
aquí quan vam fer recollida de la intel·ligència
col·lectiva que ens caracteritza i vam començar a vi-
sitar-los en manades, sempre molt pacífiques, però
gens disposades a anar-nos-en sense una solució.

Així que, bancs i voltors: un desnonament?
Una ocupació!

Les millors
perles

Què faries per demostrar a la policia que no has begut, tot i
haver rebentat l’alcoholímetre en el control? A Sevilla un

home va provar sort amb la capoeira. Sorprenentment,
l’espectacular tombarella no va convèncer els agents.

Un home va a Urgències perquè el seu rellotge
intel·ligent li diu que no té pols. Sí que en té. La

recepta del metge: reparar l’aparell. Queda clar que
l’intel·ligent és el rellotge espatllat, i no el seu propietari.

Manolo Lama, comentant el primer partit d’Espanya a
Qatar: “Están los costarricenses rezando a su Dios. Vamos a

rezar nosotros al nuestro”. Un company li va haver de recordar
que és el mateix Déu (per raons que ara no venen al cas).

Hollywood ens mira. L’actriu Eva Longoria, que fa mesos
que treballa en una sèrie a l’Empordà, ha penjat un

vídeo en què li pregunta a la seva amiga on són. L’amiga diu
“a Espanya” i Longoria s’afanya a corregir-la: “A Catalunya”. 

LA FOTO

per Lucía Navarro, activista de la PAH de Barcelona

A qui interessa criminalitzar l’ocupació?

Maxime Van Cleven/ACN
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@urinethearmynow: Me estoy acordando
del anterior mundial cuando marcó un gol
Japón y un hombre en el bar felicitó al
chino que estaba jugando a las tragaperras.

@Antoni_Gelonch: Alguna cosa co-
mença a moure’s a la Xina? Centenars de
persones es manifesten denunciant la po-
lítica de covid 0 del govern.

@paucusi: Sempre que et prometen una
“experiència immersiva”, l’únic que
acaba passant és que la música està
massa forta.

Tribuna

Les tendències alcistes del preu de l’electrici-
tat s’estan produint en un context de crisi
econòmica i social derivada de la crisi sani-
tària de la covid. Els impactes devastadors de

la pandèmia ens desvelen xifres alarmants, com ara
l’increment de l’exclusió social severa. Això ens situa
davant d’una societat cada cop més desigual, en la
qual el grup que més augmenta és el de les persones
més desafavorides, a les quals els és cada cop més di-
fícil participar en la societat per les seves dificultats
per accedir al treball, consum, habitatge o serveis bà-
sics. És preocupant que, mentre que aquest gruix de
persones han caigut en situació d’exclusió amb una
rapidesa vertiginosa en context de crisi, el procés de
sortida d’aquesta situació en context de recuperació
serà molt més lent. Però, a casa nostra, no tothom ho
està patint de la mateixa manera: la geografia urba-
na de la pobresa a Barcelona posa en relleu les desi-
gualtats a la ciutat.

A tot això s’ha d’afegir que l’hivern que s’acosta es
preveu que serà un dels més durs a Europa, però no
pas perquè hagi de ser més fred que la mitjana, sinó,
en gran part, per les conseqüències de la invasió rus-
sa d’Ucraïna i la inflació.

A l’Estat espanyol no s’espera, de moment, arribar
a l’extrem de tenir talls de subministraments, però la
guerra es nota des de fa mesos a les factures dels sub-
ministraments bàsics. Són moltes les famílies a casa
nostra que seran incapaces de mantenir el seu habi-
tatge a una temperatura adequada durant els mesos

freds o s’hauran d’endarrerir en el pagament dels re-
buts dels subministraments bàsics.

Centrant-nos en les tarifes elèctriques, ens cal de-
fensar la necessitat d’abordar els assumptes relacio-
nats amb l’energia des d’un enfocament basat en els
drets humans. Un canvi de paradigma, un nou con-
tracte social, encaminat a fer que les persones deixin
de ser considerades mers clients d’una empresa sub-
ministradora i passin a ser titulars d’un dret subjec-
tiu als subministraments bàsics a un preu assequible
i dins d’uns paràmetres de consum bàsics i essencials.
Ens cal transitar de l’assistencialisme i els privilegis a
l’àmbit de les necessitats i els drets.

És per aquesta raó que considerem que la formu-
lació del dret humà a l’energia és una prioritat davant
la mercantilització que està patint aquest bé comú. Mer-
cantilització que implica que el poder de control sobre
aquest bé bàsic es concentri en mans d’uns quants ac-
tors econòmics, grans oligopolis, amb el vistiplau de les
autoritats públiques.

Sabent que l’energia és indispensable per a la vida de
les persones, no ens podem permetre durant més temps
el luxe de deixar la seva supervisió en mans purament pri-
vades, ja que qui té el poder sobre el subministrament
energètic acaba exercint control sobre la societat. Revertir
les lògiques imperants avui dia passa per la formulació
i el reconeixement del dret humà a l’energia. No serà una
tasca fàcil, però sí que és possible: només cal que gosem
jugar la partida, com així ho hem fet en el darrer infor-
me de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Flaixos

Ens cal defensar 
la necessitat d’abordar 

els assumptes relacionats
amb l’energia des d’un

enfocament basat 
en els drets humans

““
per David Bondia, síndic de greuges de Barcelona

El dret humà a l’energia
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Espai Línia, el primer centre de co-
municació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha con-
solidat com un lloc de referència
en el món local.

En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha aco-
llit esdeveniments com les pre-
sentacions del llibre El fantasma
de Lerroux,de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revis-
ta Serra d’Or, així com un debat so-
bre les fake news amb la partici-
pació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. 

Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de con-
ferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Ca-
talunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplina-
ri i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Bar-
celona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mos-
trat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equi-
pada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.

De fet, l’escenari ha acollit en-
trevistes a personatges molt co-
neguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia,que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea me-
tropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.

Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Lí-
nia per on passaran una quinze-
na d’alcaldes i alcaldesses metro-
politanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, tam-
bé passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.

UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fo-
menta el debat metropolità i des

del qual es reivindiquen valors es-
tretament lligats amb la proximi-
tat, com la defensa del petit co-
merç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.

Espai Línia compta amb el su-
port de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Co-
berta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciu-
tat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolita-
nes, un think tankde pensament i
de reflexió sobre els reptes de la con-
urbació metropolitana.

A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un re-
corregut per autèntiques joies ar-
quitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris tam-
bé compta amb un espai per a vi-
deoart, on ara es pot visualitzar l’o-
bra SonsColorsRostres, de Joan-
na Chichelnitzky, dedicada al ba-
tec dels mercats municipals.
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Espai Línia supera 
totes les expectatives

Espai Línia, la Casa dels Barris

Andreu Asensio
BARCELONA
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Un ascensor i dues escales
mecàniques per al 2023

MOBILITAT4El Govern muni-
cipal té previst instal·lar dues no-
ves escales mecàniques al pas-
satge Font de la Mulassa i un
nou ascensor al Torrent de Can
Mariner per fer més fàcil l’accés
en carrers amb forts pendents.

La instal·lació està prevista
que es faci el 2023, quan també,
segons ha anunciat l’Ajunta-
ment, està previst que se sub-
stitueixin i es modernitzin di-
verses escales que estan arribant
al final de la seva vida útil.

I això no és tot, perquè a part
d’aquest nou ascensor i les noves
escales, el consistori també co-
mençarà el procés per fer rever-
sibles les escales mecàniques
de Sant Dalmir, Agudells, la
Manxa, José Millán González i
Sant Gemma.

Amb tot, no només Horta-
Guinardó tindrà aquestes mi-
llores, sinó que l’Ajuntament
també ha aprovat posar noves
escales i ascensors als districtes
de Nou Barris i Sant Martí.

PREMIS4Horta-Guinardó va
celebrar el passat 16 de no-
vembre la 26a edició dels pre-
mis locals que reconeixen les
persones, entitats o col·lectius
que fan una tasca dinamitza-
dora als diferents barris.

L’acte es va fer a l’Hotel Ali-
mara, on la regidora del Dis-
tricte, Rosa Alarcón, i el presi-
dent d’aquest, Max Zañartu,
van lliurar els premis.

Aquests guardons van ser
per a l’Associació de Comer-

ciants Carmel Comerç, per la
seva tasca de promoció del co-
merç de proximitat al barri i la
seva implicació al teixit social;
per a la Unió Atlètica Horta
amb motiu del seu centenari; per
a l’Agrupament Escolta i Guia
Perot Guinarda, pels seus 40
anys promovent l’educació en el
lleure al barri del Guinardó; i el
darrer premi va ser per a Andreu
Bernadàs Peñalver, per la seva
implicació amb el teixit associa-
tiu per millorar la Teixonera.

D’altra banda, l’Ajuntament
va celebrar el 30 de novembre
l’acte de lliurament de les Me-
dalles d’Honor de Barcelona
2022, presidit per l’alcaldessa
Colau. Aquest guardó inclou
cinc medalles de ciutat i dues
medalles per a cada districte.

En el cas d’Horta-Guinar-
dó, les entitats que van rebre el
reconeixement van ser la Unió
Atlètica Horta pels seus 100
anys d’història, i el grup d’estu-
dis de la vall d’Horta El Pou.

Escales mecàniques a la Teixonera. Foto: Ajuntament

Un reconeixementmerescut

L’Agrupació Escolta i Guia Perot Guinarda recull el guardó. Foto: Ajuntament

Equipaments | Retirats vuit quioscos en desús
L’Ajuntament està començant a retirar quioscos en desús. El consistori té

previst que a mitjans de l’any vinent n’hi hagi trenta menys, i els vuit
primers que s’han desmantellat han estat a Horta-Guinardó.

SERVEIS4No fa tant de temps,
a la Teixonera hi havia cinc ofi-
cines bancàries, tres de les quals
eren de CaixaBank. Ara només
en queda una, d’aquesta matei-
xa entitat, però té els dies comp-
tats: es preveu que tanqui l’1 de
gener. Davant d’aquesta situació,
el veïnat del barri s’ha mobilitzat
per evitar la pèrdua d’un servei
necessari. Desenes de persones,
sobretot dones grans, protes-
ten cada dijous davant l’oficina
del carrer Fastenrath, número 8.

“No entenem aquest tanca-
ment. Som un barri obrer i un
dels més envellits de Barcelona”,
recorda el president de l’Asso-
ciació de Veïns de la Taxonera,
Lluís Cairell. Si la clausura es fa
efectiva, els usuaris que viuen al
barri s’hauran de desplaçar fins
a l’oficina de Sant Genís dels
Agudells. “No té cap sentit que
gent gran i persones amb pro-
blemes de mobilitat hagin de fer
una caminada de 15 o 20 minuts

en pendent per anar al banc”, de-
nuncia Cairell. També li sembla
difícil d’entendre que CaixaBank
se’n vagi de la Teixonera però
que es quedi a Sant Genís. “La
Teixonera té 12.000 habitants,
Sant Genís en té la meitat. És
una incoherència que marxin
del nostre barri”, apunta.

Per tot plegat, el veïnat té

clar que mantindrà les protestes
setmanals fins que CaixaBank
es replantegi la decisió. “No al
tancament de la Caixa” o “Soli-
daritat amb les persones grans”
són alguns dels missatges que es
poden llegir cada dijous a les
pancartes de veïns i veïnes a qui
el pas dels anys no els ha robat la
determinació ni l’esperit lluitador.

Protesta a l’oficina de CaixaBank del carrer Fastenrath. Foto: AV la Taxonera

La Teixonera vol conservar 
la seva última oficina bancària
» La Caixa preveu tancar l’única oficina que queda al barri al gener
» El veïnat està indignat i es manifesta cada dijous per evitar-ho
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4L’energia és més cara que mai i
som en un moment de gran in-
certesa en l’evolució del mercat
energètic. En aquest context, l’A-
juntament de Barcelona està im-
pulsant un servei d’autoconsum
municipal perquè els barris ge-
nerin la seva pròpia energia re-
novable i els veïns puguin estalviar
en la factura elèctrica.  

El gran objectiu és aprofitar el
potencial que té Barcelona en en-
ergia solar per impulsar la transició
energètica a la ciutat i apropar les
renovables a ciutadania i comerços.
En paraules de Cristina Castells, di-
rectora d’Energia i Qualitat Am-
biental de l’Ajuntament, es vol
“oferir energia generada de forma
renovable a la ciutat i compartir-la

amb la ciutadania”. “Considerem
que és una oportunitat per fer-ho,
ara que tenim un marc jurídic que
ens ho permet”, afegeix.  

SERVEI D’AUTOCONSUM 
Un dels projectes impulsats és la
instal·lació, en espais públics, de
pèrgoles fotovoltaiques capaces de
generar energia solar i que aques-
ta energia generada la puguin
gaudir els veïns i comerciants en
compartir-la. Mitjançant aquestes
instal·lacions d’autoconsum com-
partit, compartiran quotes de 500
W d’energia solar, amb un màxim
de 2.000. Això permetrà un estal-
vi d’entorn del 25% de la factura,
que suposa uns 200 euros any, de-
penent de l’ús que faci la família i
del preu del subministrament. 

El projecte pilot s’iniciarà amb
el repartiment de l’energia gene-
rada en dues pèrgoles ubicades a
la Ronda de Dalt i a la plaça Alfons
Comín, d’un primer paquet format
per 11 pèrgoles generadores que
permetran compartir energia amb
més de 1.000 consumidors. 

L’accés al servei d’autocon-
sum municipal es preveu a través
d’una convocatòria de concur-
rència pública per als consumidors

en general. Els requisits per gaudir
del servei són pagar una quota
anual de 70 euros, ser titular d’un
contracte de subministrament en
baixa tensió i viure a un radi de-
terminat de les instal·lacions, que
fins ara era de 500 metres i ara nor-
mativament s’ha ampliat fins als 2
quilòmetres, tot i que en aquest
projecte s’arriba a un quilòmetre.
Una part de l’energia generada es
reservarà per a compartir amb fa-
mílies vulnerables, que tindran la
quota anual bonificada.  

ENERGIA ALS TERRATS
Una altra opció d’autoconsum és
la d’incorporar una instal·lació de
generació energètica en l’edifici on
visc. La campanya municipal Mo-
ment Solar Barcelona pretén en-
grescar la ciutadania i mostrar-li els
avantatges d’aquest model ener-
gètic. Mitjançant un conveni signat
amb el Gremi d’Instal·ladors de

Fo
to
s:
 A
ju
nt
am
en
t

Energia Barcelona

Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Autoconsum per es  
» Barcelona instal·la pèrgoles fotovoltaiques per generar energia re     

» Creix l’interès de la ciutadania per consumir i compar   

Les famílies podran
estalviar entorn del
25% de la factura 
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4Com una evolució de l’autoconsum compartit, i
a mode pilot, l’Ajuntament treballa en el desenvo-
lupament d’una comunitat energètica a l’àmbit del
Poblenou. A partir d’una primera instal·lació foto-
voltaica, ubicada a l’Institut Quatre Cantons, s’està
creant una comunitat energètica que compartirà l’e-
nergia solar generada i que serà el punt de partida
d’una xarxa i d’una comunitat molt més àmplies.   

Les comunitats energètiques, segons el reial de-
cret 23/2020, són entitats jurídiques basades en la
participació oberta i voluntària de socis membres
situats a les proximitats dels projectes d’energies re-
novables que siguin propietat de les mateixes en-
titats. Hi poden participar particulars, empreses, en-
titats i fins i tot municipis. L’objectiu és promoure les
energies netes i optimitzar el consum.   

LA COMUNITAT DEL POBLENOU
El primer pol generador d’aquest projecte és una
instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’Institut Qua-
tre Cantons, capaç de generar 73.750 kWh/any. Els
primers consumidors seran el mateix centre edu-
catiu, l’Institut Maria Espinalt, el Centre Cívic Can  Fe-
lipa - Oficina de Drets Socials i la Caserna del Parc
de Bombers de Llevant i, en l’àmbit privat,  30 uni-
tats de convivència que conformaran la primera par-
ticipació de membres privats de la comunitat.    

Una d’aquestes unitats de convivència que par-
ticipen en el projecte és la de la Marike Charlier, una
de les promotores. “Hi havia diversos veïns interes-
sats, entre ells el Joan Herrera, que està treballant en
comunitats energètiques al Prat de Llobregat. L’ins-
titut i l’AFA també hi estaven interessats. Va ser un in-
terès comú de tothom a la vegada”, relata. Actualment,
les plaques ja estan instal·lades a la coberta del cen-
tre educatiu i s’estan fent els tràmits tècnics perquè
puguin funcionar a ple rendiment i, alhora, els tràmits
jurídics per poder fer el repartiment. “Voldríem que
això anés més ràpid i que es fes extensiu a més edi-
ficis”, confessa la Marike, “però sabem que és com-

plicat”, afegeix. Efectivament, tal com explica la di-
rectora d’Energia i Qualitat Ambiental de l’Ajuntament,
“la legalització d’aquestes instal·lacions no és fàcil”.
“S’han de conèixer bé els membres que en formen
part i tots han de signar un contracte de repartiment.
Hi ha coses que no poden anar més ràpid”, afirma. 

A banda dels descomptes en la factura, aques-
tes comunitats tenen un repte encara més agosa-
rat: “Són una evolució del consum compartit, però
van molt més enllà perquè han de treballar per fer
més racional el consum d’energia a la comunitat per
així consumir millor”, diu Castells. 

“LA GENT EN TÉ MOLTES GANES”
De moment, iniciatives com aquesta estan impul-
sades i fins i tot finançades per l’Ajuntament, que en
paga la instal·lació i el manteniment,  però en el fu-
tur el consistori serà un membre més de la comu-

nitat, més que no pas un líder. L’associació de veïns
del Poblenou, els professors del Quatre Cantons o
les mateixes famílies del centre que han donat su-
port a la iniciativa són un bon exemple del liderat-
ge que cal per portar a terme un projecte d’aquestes
característiques. Però encara cal molta pedagogia,
segons el parer de la Marike. “La gent en té moltes
ganes, però se li ha d’explicar bé com funciona. La
situació energètica que tenim ara mateix, si no mi-
llora aviat, és el moment perfecte per fer el canvi cap
a les renovables. Sabem que és complicat, però
s’hauria de ser més ambiciós”, conclou.<

“Ara és el moment perfecte per
al canvi cap a les renovables”

La instal·lació fotovoltaica 
a l’Institut Quatre Cantons
generarà 73.750 kWh/any
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Energia Barcelona

stalviar 
       enovable propera als barris 

        rtir energia solar

Barcelona i el Col·legi d’Adminis-
tradors de Finques, l’Ajuntament
ofereix acompanyament a les co-
munitats de propietaris per fer re-
alitat instal·lacions de generació
d’energia a les seves cobertes du-
rant tot el procés, des de la infor-

mació inicial fins a l’execució i el
manteniment. 

Moment Solar respon a la vo-
luntat de promoure l’autocon-
sum  d’energia i incrementar sig-
nificativament el nombre d’ins-
tal·lacions de generació a la ciutat
en l’àmbit residencial, però tam-

bé a l’interès creixent de la ciuta-
dania. “Ara mateix hi ha moltíssi-
ma gent que truca perquè estan
decidits a fer una instal·lació i vo-
len saber com ho poden fer”, as-
segura Castells.

REFERENT MUNICIPAL 
El consistori també ha fet una
aposta per incrementar la potència
fotovoltaica instal·lada en l’àmbit
municipal i de ciutat. A finals del
2020 l’Ajuntament comptava amb
102 instal·lacions d’energia solar en
cobertes d’edificis i equipaments
municipals, 15 en façanes i mitge-
res i 17 pèrgoles situades a l’espai
públic, i posava en marxa una vui-
tantena de projectes més que do-
blaran la potència fotovoltaica. Tot
i que aquesta energia s’associa al
consum municipal, s’estan estu-
diant models per compartir-la amb
consumidors privats que com-
pleixin determinats requisits.<

El nou marc jurídic
facilita la creació 
de comunitats 
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Algoritme. Què és un al-
goritme? Quan la ma-
joria pensem en la defi-
nició d’aquest concepte,

ens venen al cap Google o Face-
book. Sovint, es relacionen els al-
goritmes amb el sistema que fan
servir les grans companyies tec-
nològiques per ordenar els resul-
tats de les cerques. Malgrat això,
lluny del relat lluminós de Silicon
Valley, els algoritmes, avui dia, po-
den ser molt més simples i estan
presents a la nostra vida sense que
ens n’adonem. 

La periodista Karma Peiró,
en la seva recerca Intel·ligència
Artificial. Decisions Automatit-
zades a Catalunya, defineix els al-
goritmes com “un conjunt d’or-
dres que cal seguir per resoldre un
problema o una tasca”. Quelcom
similar a una recepta de cuina.
Amb l’arribada de les noves tec-
nologies, aquesta funció, que
temps enrere era manual, ara es
fa de forma automatitzada. En un
exemple senzill es pot entendre
millor: abans, els mestres havien
de determinar la nota mitjana de
totes les assignatures dels seus
alumnes amb la calculadora o
fent sumes i divisions en un paper.
Ara, els docents introdueixen les
notes en un programa i aquest,
sense mediació humana, deter-
mina la nota mitjana dels estu-
diants. Això és un algoritme? Sí,
un de molt senzill. Els algoritmes
són, per tant, un conjunt d’ordres
que donem a una màquina perquè
ens doni un resultat, ordeni una
llista o faci una predicció. El pro-
blema de tot plegat és que aquests
sistemes s’han estès sense atura-
dor i ara juguen un paper desta-
cat en el nostre dia a dia. Alhora,
s’han sofisticat i generen debat.

ALGORITMES QUOTIDIANS
D’ençà que ens llevem al matí es-
tem generant dades que poden ser
aprofitades per algoritmes. Apa-
guem l’alarma del mòbil, mirem les
nostres xarxes socials, anem en
transport públic, som captats per
les càmeres que hi ha a la nostra
ciutat, fem un pagament amb tar-
geta, demanem hora al CAP per in-
ternet, retirem diners del banc...
Fins i tot hi ha empreses que in-
tenten extreure’ns dades mentre
dormim, amb rellotges intel·li-
gents que ens mesuren les pulsa-
cions. Vivim en l’era de les dades
i, el que és més important, els en-
ginyers han après a gestionar-ne
enormes quantitats gràcies als al-
goritmes. Així, decisions que abans
es prenien de forma lenta, ara en
pocs segons poden quedar resoltes.

“En el sector privat és obvi que
s’utilitzen algoritmes”, explica el
periodista especialitzat en noves
tecnologies Pablo Jiménez. “Un
banc, per estimar si dona un crè-
dit a un client, fa servir sistemes
d’aquesta mena”, afegeix. De fet,
és en les finances on més algorit-
mes ens afecten. Les assegurado-
res, per exemple, determinen amb
dades si un jove de 18 anys té més
probabilitats de patir un accident
de cotxe que una dona de 50 i, en
funció d’això, els ofereixen pro-

ductes diferents. Els bancs, per al-
tra banda, tenen prou informació
per saber si un client podria voler
una hipoteca aviat i d’aquesta
manera oferir-li el servei abans que
l’hagi demanat. També existeixen
sistemes automatitzats que de-
terminen si a un client li han ro-
bat la targeta perquè les compres
que està fent no tenen res a veu-
re amb els seus moviments de di-
ners freqüents.

Aquests, però, no són els únics
algoritmes amb els quals ens to-

pem diàriament. En el seu estudi,
Peiró n’identifica més de 50 que
s’utilitzen a Catalunya. 

Un dels camps en els quals n’hi
ha més és la medicina. Hi ha sis-
temes que s’estan començant a im-
plementar als hospitals de Barce-
lona i que permeten determinar
quina quantitat exacta de medi-
caments ha de rebre un pacient
que acaba de viure un trasplanta-
ment de ronyó. D’aquesta mane-
ra, s’evita que el cos rebutgi el nou
òrgan. També hi ha algoritmes que

permeten saber si una persona pa-
tirà cirrosis o saber si un pacient
tornarà a l’hospital.

En altres sectors, com el de l’e-
ducació, també estem veient casos
similars. “Diversos instituts de
Catalunya ja han provat un algo-
ritme que fa els grups a classe”, as-
senyala Peiró. Partint de 20 pre-
guntes als estudiants, el sistema
estableix quina és la millor manera
d’agrupar-los. Per fer-ho, la mà-
quina determina el caràcter dels
estudiants segons si són introver-

tits o extravertits, assenyats o in-
tuïtius, analítics o emotius i reso-
lutius o reflexius. Segons explica
la periodista, aquest algoritme ha
millorat el rendiment dels grups
“entre un 25% i un 30%”.

En el món de l’empresa, el
nombre de sistemes de decisió au-
tomatitzada és cada vegada més
gran. Les companyies hoteleres o
d’avions poden determinar –tot i
que el grau d’encert és qüestio-
nable– si un client anul·larà una
reserva a última hora i així poden

Vivim en l'era de les dades i els enginyers han après a gestionar-ne enormes quantitats gràcies als algoritmes. Foto: Barcelona Supercomputing Center/ACN

Els trobem a l’àmbit de la seguretat, l’educació, les finances, la feina, el medi
ambient o els serveis socials. Avui dia són molts els algoritmes que defineixen 

i organitzen les nostres vides. En veiem alguns dels més freqüents i ens
preguntem quins són els inconvenients de fiar-ho tot a la tecnologia predictiva 

Algoritmes: caixes
negres omnipresents

Desembre 2022
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n Els algoritmes s’utilitzen en molts
camps de la vida quotidiana. Malgrat
tot, on més controvèrsia generen és
en l’àmbit de la seguretat.
A casa nostra, des del 2009 les ins-

titucions penitenciàries empren Ris-
Canvi. Aquest sistema es fa servir per
donar o no permisos de sortida als
presos, en funció de la possibilitat
que tenen de cometre un delicte de
nou. “El programa acumula el com-
portament de l’intern a la presó: si ha
agredit algú altre, si ha intentat auto-
lesionar-se o suïcidar-se”, explica la
periodista Karma Peiró. L’algoritme,

però, funciona amb altres paràmetres
més sensibles, com la nacionalitat, la
renda de les famílies del pres o el seu
nivell d’estudis. En la mateixa línia
s’inscriu SAVRY, un algoritme que va-
lora el risc de reincidència en joves i
que fa servir la Generalitat.
Els sistemes automatitzats s’estan

estenent arreu de l’Estat. És l’exemple
de VeriPol, un algoritme que utilitza
la Policia Nacional i que, per tant, no
està en funcionament a Catalunya,
que determina si una denúncia és fal-
sa. Ho fa a través de les paraules que
utilitza qui posa la denúncia. “En re-
alitat, és un sistema creat per un sol
policia a partir de 1.122 denúncies”,
assenyala Paula Guerra, del col·lectiu

AlgoRace. “La policia va dir que era
un agent amb molta experiència... Si
dius la paraula navalla, per exemple,
hi ha molts números que la teva de-
núncia sigui falsa”, afirma Guerra.
“Això és una anàlisi esbiaixada, per-
què què passa amb les persones que
no són natives del territori i tenen un
vocabulari diferent?”, afegeix. 
Per altra banda, des de la mateixa

organització també critiquen l’algo-
ritme VioGén, que s’encarrega de de-
terminar si una dona que denuncia
ser víctima de violència masclista ne-
cessita més protecció pel risc de ser

assassinada. “A més de preguntar si el
maltractador és estranger, assumeix
que si no hi ha violència física, una
dona no patirà una situació de més
violència, i això pot deixar dones fora
de la protecció”, lamenta.
Finalment, a l’Estat s’ha comen-

çat a veure com algunes policies lo-
cals –de moment cap a Catalunya–
estan emprant Eurocop. “Aquest al-
goritme determina a quins barris
s’ha de patrullar perquè hi ha més
possibilitats que hi hagi delictes”, ex-
pliquen des d’AlgoRace. Amb tot,
denuncien que “no s’entrena l’algo-
ritme amb delictes com els de coll
blanc, sinó amb informació esbiaixa-
da de classe i d’ètnia”.

Seguretat predictiva

oferir els seus productes a altres
consumidors. Els diaris, per la
seva banda, ja fa temps que es-
criuen notícies amb algoritmes.
Quan es tracta d’un partit de fut-
bol, el periodista només ha d’in-
troduir el nombre de gols i algu-
nes estadístiques més i l’algoritme
fa la resta. Un cop acabat, el lec-
tor està llegint una notícia re-
dactada per una màquina.

A rebuf de l’àmbit privat, en els
últims anys hem vist com les ad-
ministracions públiques estan
creant els seus propis sistemes de
decisió automatitzada. “El sector
públic va per darrere i contracta
empreses privades per desenvo-
lupar algoritmes, però moltes ve-
gades no sap el que està pagant”,
considera Jiménez.

Sigui com sigui, l’Ajuntament
de Barcelona ha desenvolupat un
algoritme per determinar quina
mena de recursos poden oferir els
treballadors socials a la ciutada-
nia. El sistema va llegir els infor-
mes de milers de primeres cites i
va determinar quina ajuda es do-
nava en cada cas. Actualment, a al-
guns centres de serveis socials, l’al-
goritme suggereix als treballa-
dors quins recursos poden oferir.
Amb això es facilita enormement
la feina, però és el treballador
qui té l’última paraula.

Així mateix, hi ha altres apli-
cacions dels algoritmes, com el
que la Seguretat Social va encar-
regar a la Universitat de Barcelo-
na per detectar les persones que,
per allargar la baixa, fingeixen te-
nir més dolor del real.

O fins i tot hi ha algoritmes en
temes mediambientals, com el
que l’Agència Catalana de l’Aigua
i l’empresa Amphos 21 van crear
i que permet predir el grau de sa-
linitat del riu Llobregat.

Com demostren tots aquests
casos a tall d’exemple, alguns al-
goritmes són útils. “Poden ser un
bon aliat”, puntualitza l’experta en
l’àmbit digital de l’entitat en de-
fensa dels drets humans Lafede,
Judith Membrives. Amb tot, els al-
goritmes també generen proble-
mes, com l’excessiva confiança
que hi tenen les administracions
i la possibilitat de no assumir
conseqüències derivades de les se-
ves decisions polítiques. “El tec-
nosolucionisme fa que, un cop l’al-
goritme ha pres una decisió, no hi
hagi rendició de comptes, perquè
no hi ha un humà a qui adreçar-
se”, considera. I això passa enca-
ra que siguin decisions errònies. 

PROBLEMES ALGORÍTMICS
L’Anna i l’Albert són una parella
que vol assegurar la furgoneta que

Els bancs tenen prou
informació per saber 
si un client podria 
voler una hipoteca
aviat i d'aquesta
manera oferir-li el
servei abans que 
l'hagi demanat

s’acaben de comprar. Han decidit
fer-ho amb una gran companyia
de la qual no volen donar el nom.
A ella, que és veterinària i fa més
de 10 anys que treballa en la ma-
teixa empresa, li demanen 700 eu-
ros l’any. A ell, que és artista i no
té una feina estable, 400. “L’home
que va fer les gestions ens va dir
que les grans empreses tenen
centenars de dades nostres i que
ell no podia dir-nos per què aques-
ta diferència de preus”, relaten. La
majoria d’algoritmes són com
caixes negres. No sabem les dades
que utilitzen, com funcionen ni el
motiu de les seves decisions.

Com en el cas de l’Anna i de
l’Albert, l’algoritme que gestiona
les comandes a domicili que cada
repartidor de Glovo ha de fer
també és opac. “Es tracta d’una es-
tafa, ja que t’enganxa perquè tre-
ballis molt al principi i després,
quan baixa la feina, acabis mar-
xant pel teu propi peu i no pugu-
is denunciar l’explotació que vius”,
considera Dani Gutiérrez, de Ri-
ders x Derechos. Per saber com
gestiona el repartiment de la fei-
na, el govern espanyol va impul-
sar l’anomenada Llei Rider, que
obliga la companyia a mostrar als
comitès d’empresa els criteris se-
gons els quals un repartidor té
unes comandes determinades.

Amb tot, si parlem d’opacitat,
el cas més paradigmàtic és el de
Bosco. Aquest sistema és l’encar-
regat de determinar si una família
rep el bo social de l’Estat espany-
ol. La plataforma d’investigació
periodística Civio va descobrir que
hi havia persones, com els mem-
bres de les famílies nombroses, que
per llei l’havien de rebre, però a les
quals el programa denegava l’aju-
da. És per això que Civio ha de-
manat accedir, per via judicial, al
codi de l’algoritme. Tanmateix, la
justícia mai ho ha permès, al·legant
arguments tan diversos com la
seguretat pública, la seguretat na-
cional o la propietat intel·lectual.
Per a Paula Guerra, de l’organit-
zació que analitza els biaixos ra-
cistes i masclistes dels algoritmes
AlgoRace, no hi ha dubte que “si un
algoritme no funciona bé, s’ha de
poder revisar per dins”. Alhora, el
cas demostra un element més: la fe
cega en la tecnologia. “Es creu que
les tecnologies són neutres”, diu
Membrives, assegurant que “són
productes creats per una societat
concreta i estan travessats pels ei-
xos de poder”.  

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“El tecnosolucionisme
fa que, un cop
l'algoritme ha pres 
una decisió, no hi 
hagi rendició de
comptes, perquè 
no hi ha un humà 
a qui adreçar-se”

Els sistemes d’automatització que s’utilitzen per a 
la predicció en l’àmbit policial o de la justícia 

són els que generen més controvèrsia
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Barcelona Comerç premia
l’aposta per la proximitat

RECONEIXEMENT4Unes 250
persones es van aplegar l’1 de de-
sembre a la nit a l’Hotel Inter-
cotintenal amb motiu de la gala
dels Premis Barcelona Comerç.
Els guardons de la fundació,
que aquest any han arribat a la
18a edició, reconeixen “la quali-
tat, la tradició i el compromís
amb el comerç de proximitat”.

En aquesta edició dels pre-
mis, Barcelona Comerç ha en-
tregat un total de set guardons.
El premi al millor establiment
va ser per a Audenis (la Dreta de
l’Eixample), una botiga de mú-
sica especialitzada en pianos. El
premi al millor establiment de
restauració se’l va endur el res-

taurant de cuina catalana Vi-
vanda (Sarrià).

En la categoria de compro-
mís social, el guanyador va ser la
Papereria Canut, mentre que la
millor iniciativa comercial eu-
ropea va ser per a Independent
Retail Europe.

I també hi va haver tres pre-
mis individiuals, que van ser
per a Jaume Bertran, del Forn
Mistral, premi a la trajectòria del
comerciant. Josep Escofet, ex
president de l’Eix Comercial
Sants-les Corts, i Albert Closas,
periodista econòmic i director
del programa Valor afegit de
TV3, que es va endur el premi al
compromís amb el comerç.

GUARDONS4El barri del Car-
mel va celebrar la seva particu-
lar entrega de premis al comerç
local el passat 26 de novembre
amb una nova edició dels Premis
Impuls, uns guardons que fa
més de 10 anys que entrega la
Federació de Comerciants dels
Tres Turons juntament amb
Carmel Comerç i els Comer-
ciants de la Teixonera. Les dues
entitats comercials entreguen
cadascuna un premi a un esta-
bliment associat que s’hagi pre-
sentat com a candidat.

En aquesta edició, els premis
han estat pel Bar Plaza de la Tei-
xonera i la Farmàcia Padró del
Carmel. Tal com explica l’En-
carna, de Carmel Comerç, el
primer establiment guardonat
ho ha estat per reconèixer un lo-
cal que fa 58 anys que funciona
i que actualment està liderada
per la tercera generació familiar.
Mentre que el cas de la Farmà-
cia Padró és un reconeixement
per l’exemple de superació que
representa la filla dels propieta-
ris d’un establiment molt cone-

gut al barri. I és que l’Encarna
explica que els pares de l’actual
propietària van morir l’any pas-
sat en un espai de 10 dies. Tots
dos eren molt estimats al barri
per la implicació que tenien més
enllà de la farmàcia. La filla va
decidir tirar endavant el negoci
i, un any més tard, ha aconseguit
“guanyar-se l’estima”.

MÉS RECONEIXEMENTS
I això no és tot, perquè els pre-
mis que organitza l’Ajuntament
per cada districte ja s’estan ce-
lebrant. Els d’Horta-Guinardó es
van fer el 16 de novembre i un
dels reconeixements va ser, pre-
cisament, per a Carmel Comerç
per la seva tasca de promoció del
comerç local al barri.

El Bar Plaza, un dels guardonats. Foto: Carmel Comerç

Nova edició dels Premis 
Impuls al barri del Carmel

Foto de família dels guanyadors dels premis. Foto: Twitter (@eixosbcn)

Promoció | Comerços pintats a Can Baró i el Carmel
L’enitat Rebobinart ha fet que fins a 40 persianes de 27 locals comercials dels

barris de Can Baró i el Carmel es llevessin pintades el 4 de desembre amb
missatges i vinyetes a favor del comerç local fets per l’artista Javirroyo.
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Premis
Les Drassanes Reials han acollit la ceri-
mònia de lliurament de la 23a edició dels
Premis Comerç, que reconeixen els mi-
llors establiments de la ciutat durant l’any
2022, i dels Premis Mercats. Aquests gu-
ardons premien els professionals més in-
novadors, els més destacats, i les persones
i les entitats que han contribuït a la pro-
moció del comerç. 

El premi al comerç de proximitat s’ha
entregat a la Drogueria Rovira, per ser “un
referent en l’especialització, en la qualitat
de l’assessorament personalitzat i en el
bon tracte”, i el Colmado Casa Buendía
s’ha endut una menció. La bugaderia
Labar-Laundry Bar ha guanyat el premi
al comerç innovador perquè “ofereixen un
espai agradable i acollidor on els usuaris
poden desenvolupar altres activitats d’oci
o laborals mentre esperen”.

Pel que fa al premi al comerç sosteni-
ble, ha recaigut en Yes Future Positive Su-
permarket, per “oferir a la persona
consumidora productes sostenibles i de
proximitat, servits a granel i a doll, sense
generar nous residus”.
El primer premi al comerç emblemà-

tic entregat pel jurat ha anat a parar a
mans de la Granja Viader, pel fet que,
“durant més de 150 anys, sempre s’hagi
dedicat a la venda de llet i derivats” i que

“el seu obrador sigui dels pocs que conti-
nuen actius dins de la ciutat”. També s’ha
concedit un premi a la tasca de contribu-
ció a la promoció, innovació i coneixe-
ment del comerç de la ciutat, l’anomenat

premi Albert González, en aquest cas a la
Fundació Barcelona Comerç. I s’ha en-
tregat una menció a Evaristo Sender, del
Mercat de Sant Antoni, per defensar la
proximitat com a valor imprescindible.
El primer premi Mercats de Barce-

lona Jordi Maymó l’ha guanyat la Frute-
ría Moreno, del Mercat del Carmel,
valorada especialment per l’obertura de la
nova línia de negoci digital i el seu “servei
de venda a domicili sense emissions de
diòxid de carboni”. I la millor iniciativa
col·lectiva ha anat a parar a l’Associació
de Venedors del Mercat de Sants, per
posar en marxa l’Aula Gastronòmica.   
Pel que fa a les mencions especials per

l’esforç i la resiliència del comerç durant
la pandèmia, el jurat ha reconegut l’Òp-
tica Cottet i l’Associació de Venedors dels
Mercats Municipals de Barcelona.

Els millors establiments
comercials del 2022

La Drogueria Rovira, 
el Colmado Buendía i 
la Granja Viader són
alguns dels premiats

Innovació
Dos projectes de digitalització als mercats
de Barcelona han tingut molt protago-
nisme a la principal cimera internacional
sobre ciutats i solucions urbanes intel·li-
gents, l’Smart City Expo World Congress,
celebrada el mes de novembre a Barcelona.
L’esdeveniment és el punt de trobada d’ex-
perts internacionals que comparteixen les
bones pràctiques de ciutats d’arreu del món
per a un entorn urbà més sostenible. 
Màxim López, gerent de l’Institut Mu-

nicipal de Mercats de Barcelona, hi ha ex-
posat el projecte Mercats a un clic, una
plataforma de venda en línia comuna a tota
la xarxa de mercats. Aquesta eina oferirà als

comerciants la tecnologia i els serveis ne-
cessaris per rebre i gestionar comandes mit-
jançant la plataforma. Així, les parades
podran fer el repartiment de comandes a
domicili i a través dels punts de recollida
instal·lats als mercats.    
L’altre projecte presentat és precisament

la creació d’una xarxa de recollida d’aques-
tes comandes en línia. Aquest servei és un
complement de la compra i permet em-
magatzemar els productes en armariets
ubicats als mercats per conservar-los fres-
cos, secs o refrigerats fins que els clients pu-
guin recollir-los. Els armaris estaran situats
en un lloc accessible, perquè se’ls puguin
emportar fins i tot fora de l’horari. Aquest
projecte es troba en fase pilot en alguns
mercats de la ciutat.

Dos projectes d’innovació als mercats,
protagonistes a la fira de la innovació urbana
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Mercats
Des de mitjans de novembre, cada dijous,
els usuaris dels mercats de Barcelona dis-
posen de cistelles de la compra amb preus
rebaixats. La cistella dels dijous és una ini-
ciativa conjunta de l’Ajuntament i de
l’Institut Municipal de Mercats que, a
conseqüència de la pujada del preu dels
aliments, “permetrà als veïns comprar pro-
ductes frescos i de proximitat amb des-
comptes i promocions, i així ajudar a
arribar a final de mes”, ha explicat el ti-
nent d’alcaldia Jaume Collboni.
En virtut d’aquest acord, cada parada

dels mercats ofereix, com a mínim, dos pro-
ductes a un preu especial. Aquests produc-

tes han de ser sempre diferents, de manera
que els usuaris puguin fer una compra va-
riada i lliure tot aprofitant les diverses pro-
mocions de les diferents parades dels
mercats on vagin a comprar.

‘HORES TRANQUIL·LES’
A més, els mercats de la ciutat també s’han
incorporat a una iniciativa ja implantada a
uns quants supermercats de la ciutat, amb
la intenció de permetre a les persones grans
o amb problemes de salut mental comprar
més relaxadament en aquests espais. Du-
rant les anomenades hores tranquil·les, que
tenen lloc els dimecres de 10 a 12 h, els
mercats rebaixen la intensitat de la llum i
redueixen el soroll per fer més fàcil l’accés a
les persones amb dificultats.

Els mercats de Barcelona ofereixen
preus rebaixats cada dijous

Un programa que impulsa
l’alimentació sana i sostenible

EN PRIMERA
PERSONA

Sostenibilitat
Un total de 263 projectes econòmics inno-
vadors i de proximitat han accedit al pro-
grama Impulsem el que fas, que ofereix
subvencions per cobrir fins al 80% del pres-
supost. 31 d’ells ho han aconseguit en la ca-
tegoria d’Alimentació sostenible i de
consum responsable. Són projectes que con-
tribueixen a avançar cap a un consum més
eficient i a garantir una alimentació sana,
justa i sostenible a la ciutat. 
Aquest nou model de consum respon-

sable i d’alimentació sostenible es basa en
l’enfortiment de l’economia i de l’agricultura
local, la lluita contra el canvi climàtic, la
transició agroecològica i la sobirania ali-
mentària, la sostenibilitat de la vida de les
persones, el respecte pel territori i la cultura

pagesa i el dret a una alimentació adequada.
Els projectes presentats en aquesta convo-
catòria han de contribuir a la recuperació
econòmica del territori on s’ubiquen.  
Un bon exemple de tot això és Molsa,

una cooperativa formada per botigues de
salut que comparteixen criteris de bona nu-
trició i que promouen l’alimentació ecològica,
els complements alimentaris i les teràpies na-
turals, com l’acupuntura, l’osteopatia o la ki-
nesiologia. El projecte va sortir de l’interès de
50 comerços membres de Bioconsum que
volien col·laborar i anar més enllà de les com-
pres comunes i del consum compartit. L’any
2016 la voluntat es va fer realitat i va néixer
una cooperativa de botigues de salut que
comparteixen eines comunes i alhora preser-
ven la diversitat, la personalitat i la singulari-
tat de cada establiment.

Enguany, l’Ajuntament ha destinat el
pressupost més alt fins ara al programa Im-
pulsem el que fas, 3,7 milions, i també s’ha ar-
ribat al nombre més gran de projectes
subvencionats. Més del 60% es concentren
en els sis districtes de renda més baixa, do-
nant empenta a nova activitat econòmica en
aquestes zones geogràfiques.
El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball,

Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni,
ha justificat la inversió i la posada en marxa
del programa perquè creu que “potenciar l’e-
conomia dels nostres barris a través de ne-
gocis de proximitat és una de les millors
respostes a la situació econòmica actual”, i ha
afegit que gràcies a aquest programa han
subvencionat “839 projectes amb un impacte
en formacions i serveis que han arribat a les
20.000 persones i a 5.000 empreses”. 

El comerç està canviant molt
ràpidament a la Barceloneta i
molts botiguers no poden resis-
tir els canvis. Sergi Ferrer de-
mana una mica d’ajuda per
revitalitzar una zona icònica de
Barcelona on els lloguers són
massa alts per als comerciants de
tota la vida. Projectes com el de
la llibreria La Garba són el
model a seguir.   

Quina és la situació del comerç
a la Barceloneta? 
Difícil. El comerç autòcton ha
anat tancant al llarg dels anys i
en queden quatre o cinc. Hi pre-
domina la restauració i poca
cosa més. Merceries, alguna
cansaladeria, queviures... Molt
poquet. I coses molt bàsiques.
És preocupant perquè els veïns
se’n van a comprar fora del barri. 

I què hi podem fer? 
Nosaltres no tenim capacitat de
maniobra perquè el que no pot
fer una botiga petita de roba que
arriba a la Barceloneta és pagar
els 2.000 euros de lloguer que li
demanen. No ho poden assumir
de cap manera. No surt rendible
obrir un negoci en un barri on
els lloguers estan disparats.   

L’Ajuntament s’ha ofert per
ajudar-vos en això?
Ens parlen de comprar locals
disponibles i d’oferir-los al co-
merç, però no ho estan fent.
Una manera d’ajudar-nos seria
posar en marxa projectes comu-
nitaris com el que ha salvat la lli-
breria La Garba. Potser aquest
model serviria per potenciar el
petit comerç del barri.

“Hem de posar 
en marxa projectes
comunitaris”
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Sergi Ferrer
President dels comerciants

de la Barceloneta
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Esports Bàsquet | | El Lima Horta Bàsquet rep el Baloncesto Alcobendas
El conjunt de Sergio Manzano rebrà el pròxim dissabte 11 de desembre el Baloncesto

Alcobendas, en partit corresponent a la 14a jornada de la Lliga Femenina 
Challenge. El Lima Horta Bàsquet hi arribarà en un bon moment de forma.

“Quan fa molt de temps que es-
tàs en una categoria o en un
club, hi ha un desgast molt
gran i necessites fer un canvi.
És el que em va passar al CFS
Eixample, on vaig passar 10
anys com a coordinador, en-
trenador o jugador”, reflexio-
na Cinto Garcia (Barcelona,
1987), que va acumular ascen-
sos i lligues amb diferents
equips de l’entitat. Cap “més
bèstia” que amb el sènior fe-
mení, a qui va pujar quatre ca-
tegories fins a col·locar-lo a Se-
gona Divisió, on ara és un dels
planters de referència.

Garcia sent que va arribar
on va arribar amb el CFS Ei-
xample gràcies a les jugadores
que va tenir, “d’un nivell altís-
sim”. “Ens exercitàvem en pis-
tes de col·legi i competíem con-
tra equips amb realitats molt
diferents, on les esportistes no
havien de pagar per jugar i en-
trenar-se”, recorda.

ASCENS AMB LA PB ANGUERA 
Després de l’ascens a Divisió
d’Honor amb la Penya Barce-
lonista Anguera, on jugava
molt i va iniciar-se al futbol 11,

Garcia va fitxar per la UE Sant
Andreu, que sí que podia ofe-
rir-li una categoria alta: “Vaig
abraçar, literalment, la pro-
posta. Hi vaig començar a ju-
gar de carriler, una posició en
què vaig despuntar”.

El seu gran curs a Sant An-
dreu li va obrir les portes, l’úl-
tim any de juvenil, al CE Mer-
cantil sabadellenc, on va com-
petir a Nacional com a carriler
i extrem. Com que el club no te-
nia sènior, va valorar les ofer-
tes de l’FC Martinenc, el Poble
Sec o la UE Caprabo, que era el
filial del CE Europa i amb qui
va passar les proves. La pers-
pectiva era que, amb el temps,
pogués jugar amb el primer
equip. Però quan encara no
havia signat el contracte, Gar-
cia es va trencar els lligaments
encreuats del genoll.

UN CONTRATEMPS CLAU
“Em vaig lesionar de la mane-
ra més ximple possible que hi
pot haver, jugant amb les me-
ves amistats. Mon pare m’ho
recorda a vegades”, confessa.
Un contratemps amb el qual, al
final, va tancar la seva etapa en
el futbol 11. Quan es va recu-
perar, jugava amb els amics,
fins que un dia un rival li va
parlar de la secció de futbol sala
de la UE Sants.

Al conjunt santsenc va re-
prendre la seva història amb el
futbol sala, que havia tancat des
que havia descobert aquest es-
port al Col·legi Sant Miquel.
Després d’un curs excel·lent
amb la UE Sants, amb més de
30 gols, el barceloní va rebre la

trucada de l’FS Estel Vallseca,
on va competir abans d’aterrar
al CFS Eixample, el club on ha
assolit més funcions.

Ara viu la seva segona eta-
pa a l’FS Estel Vallseca. La
temporada 2021-2022 hi va
tornar com a jugador i el pas-

sat mes d’abril es va trencar els
lligaments encreuats de l’altra
cama. Aquesta temporada és
l’entrenador del Tercera Na-
cional masculí. Els seus inicis
a la banqueta van ser a l’Esco-
la Carlit, amb un masculí i un
femení escolars.

El curs 2018-2019 Garcia
va aterrar a Primera Divisió
per dirigir l’AE Penya Esplu-
gues. “Em vaig tirar de cap a un
projecte il·lusionant. La idea
era que Robert Caneda ho dei-
xés un cop iniciada la tempo-

rada i que m’introduís al club
i a l’equip fins que jo fos el pri-
mer entrenador. Ell atresora-
va una experiència a l’elit que
jo no tenia. Vam aconseguir
classificar-nos per primer cop
per a una Copa de la Reina”,
recorda, molt orgullós.

LA DECISIÓ
A quarts de finals van exigir al
límit el CD Futsi Atlético Na-
valcarnero, l’actual campió de
la competició i que només va
guanyar per un ajustat 5-4.
L’AE Penya Esplugues volia
que continués, però el barce-
loní pensava que ja hi havia as-
solit grans coses i va decidir
tornar al CFS Eixample. Així és
Garcia, un apassionat incon-
formista que detecta quan ha
de canviar de reptes.

Toni Delgado
HORTA-GUINARDÓ

Els canvis deCintoGarcia
» L’exjugador de la UE Sant Andreu és una icona al CFS Eixample, on va ser tècnic, jugador i coordinador
» “Quan fa molt temps que estàs en una categoria o en un club, hi ha un desgast molt gran”, afirma

Cinto Garcia, entrenador de l’FS Estel Vallseca. Foto: David Garcia

Cinto Garcia va
acumular ascensos i
lligues amb diferents
equips del CFS Eixample

La temporada 2021-
2022 va tornar com a
jugador a l’FS Estel
Vallseca i es va lesionar

“A la UE Sant Andreu
vaig començar de
carriler, una posició en
què vaig despuntar”, diu
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Juan Carlos Martel dirigeix una de les pe-
ces més aplaudides de Federico García
Lorca, amb espai escènic de Frederic
Amat i música de Raül Refree. Yerma és
un poema tràgic que mostra el conflic-
te intern d’una dona que no aconsegu-
eix tenir fills i viu aquesta frustració sota
la pressió social i el seu desig de ser mare.

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Yerma
Federico García Lorca

La cantant maresmenca Mireia Vilaseca,
membre del grup Kirias, s’ha estrenat en
solitari aquest novembre amb Des de dins
(La Catenària), que inclou una desena de
cançons. “[L’àlbum] Neix en un moment
de debilitat força gran, en un moment en
què no trobo una estabilitat ni em tro-
bo a mi mateixa”, reconeix la mateixa ar-
tista al web de la discogràfica.

Música

Un repartiment de luxe per narrar si-
tuacions en què ens podem reconèixer,
però que preferiríem no explicar. De fet,
fins i tot preferiríem oblidar-les. Historias
para no contar recull trobades inespe-
rades, moments ridículs i decisions ab-
surdes. En total, cinc històries amb una
mirada àcida i compassiva a la incapacitat
per governar les nostres emocions.

Pelis i sèries

Historias para no contar
Cesc Gay

Des de dins
Mireia Vilaseca

Festival Dart
Ja està en marxa, a la sala Phenomena, als cinemes Girona i al
MACBA de Barcelona –i onlinea Filmin–, la sisena edició del
Festival Dart, que s’allargarà fins a l’11 de desembre. Aquesta
cita pretén ser “el punt de trobada entre el cinema i l’art a Es-
panya i l’Amèrica Llatina”, tal com diuen els mateixos organit-
zadors, que també presumeixen de ser “el primer festival de
cinema documental dedicat a l’art contemporani”. El seu ob-
jectiu és “entrellaçar la cultura i el coneixement amb el gran
públic” a través de documentals de temàtiques diverses: fo-
tografia, pintura, performance i arquitectura, entre d’altres.

Un futbolista que ha aconseguit estar en boca
de tothom tot i no estar convocat al Mundial
de Qatar. Té mèrit. Marc Bartra (Sant Jaume

dels Domenys, 1991), exculer i actual jugador
del Trabzonspor de Turquia, ha ocupat titulars
de la premsa del cor aquests dies després de

confirmar la seva nova relació amorosa. La par-
ticularitat és que ho ha fet per error. El defensa

–que va començar l’any divorciant-se de la
mare dels seus tres fills, Melissa Jiménez– va
publicar fa uns dies un vídeo a Instagram en

què apareixia fent-se petons amb la model i in-
fluencer barcelonina Jessica Goicoechea. Pocs

instants després, el va eliminar, però ja era mas-
sa tard. Les captures de pantalla no han deixat
de publicar-se a mitjans i xarxes i, malgrat que
cap dels dos protagonistes s’ha pronunciat al
respecte, la relació ja es dona per confirmada. 

M A R C  B A R T R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser futbolista de primer nivell
Va jugar al Barça entre el 2012 i el 2016

Famosos

Confirmar la seva nova relació per error
Va publicar un vídeo amb Jessica Goicoechea i el va eliminar

No hi ha marxa enrere
El vídeo s’ha escampat i tothom dona per confirmat l’afer

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La vida de Joana Biarnés (1935-2018), la
primera fotoperiodista del país, plena
d’experiències extraordinàries i desco-
negudes, va ser la vida d’una pionera que
va vèncer tots els prejudicis d’una èpo-
ca. Les seves imatges van captar una eta-
pa clau del segle XX: els anys del fran-
quisme, amb una Espanya trista i em-
pobrida, i els inicis de la democràcia.

Llibres

No serà fàcil
Jordi Rovira

| The Callisto Protocol
Acció i terror es donen la mà en aquest videojoc que et portarà a un
satèl·lit de Júpiter l’any 2320. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox Series X/S i One.  
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

FIBRA

Cal beure molta aigua i begudes vegetals, però aneu 
amb compte amb la llet de vaca i els seus derivats

CALMA

LÍQUIDS

PROTEÏNES

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

i NUTRICIÓ

Segons els experts, entorn d’un 70% de la població pateix
restrenyiment. Moltes d’aquestes persones pateixen tam-
bé flatulències, perquè ambdós trastorns estan molt rela-

cionats. Si no expulsem els excrements necessaris, es queden
retinguts a l’intestí i bloquegen la sortida dels gasos que es van
acumulant al nostre interior. Si aneu al bany cada dia i, tot i això,
patiu flatulències, llavors és que no aconseguiu buidar comple-
tament l’intestí per algun motiu.    

Al mercat hi ha pastilles o tractaments que poden ajudar-
nos, tant amb el restrenyiment com amb les flatulències, però la
solució no és prendre medicació, perquè el nostre intestí es tor-
narà mandrós i acabarà necessitant aquesta ajuda externa per
sempre. L’única solució per a aquest problema és canviar la nos-
tra alimentació i preocupar-nos cada dia per com i quan anem
de ventre i si tenim o no flatulències. 

Moltes persones s’avergonyeixen de parlar sobre aquestes
coses, però el fet és que els nostres excrements hi tenen molt a
dir sobre la nostra salut. Cal controlar-los i fer canvis en la nostra
dieta per garantir una bona salut digestiva i intestinal.    

Una mala dieta passa factura

Una dieta sana implica menjar més fruita i verdura, 
però també llegums, cereals integrals i peix 

Les claus

Les persones nervioses sovint pateixen flatulències 
perquè traguen més aire del compte quan mengen 

Una causa habitual d’aquesta mena de problemes 
és el consum excessiu de proteïna animal   
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