
17 anyslínialescorts

OJD-PGD: 5.900 exemplars - publicació quinzenal | redacció: 657 165 047 – linialescorts@comunicacio21.com |  anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

30/11/2022 · Núm. 258 · linialescorts.cat

QUEIXES VEÏNALS pàg 10

Quatre detinguts i 84
identificats en un ‘after’
del carrer Entença

BIBLIOTECA FEMINISTA pàg 14

La Montserrat Abelló acull 
la mostra ‘Molt més que cops’

GASTRONOMIA pàg 16

Tercera estrella Michelin
per als germans Torres

La Mostra de l’Eix Sants les Corts, tot un èxit pàg 16

Un comerç viu

Compromísmunicipalper
salvarelpatidel’escolaPaideia
El consistori diu que farà els tràmits perquè el centre d’educació especial conservi l’espai tot i la requalificació pàg 10
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TRENCAR INÈRCIES pàg 3

Violència sexual: educar
des de l’etapa infantil per
combatre aquesta xacra

125è ANIVERSARI pàg 18

Curro Espinós: “El gran
èxit de l’RC de Polo són
les escoles esportives”
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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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Junts pressiona l’Ajuntament perquè cobreixi 
la ronda del Mig entre Diagonal i Prat de la Riba1

2
Preocupació pels robatoris 
que pateix Sant Ramon

Una vintena d’activitats 
per celebrar el 25N a Les Corts

Els Mossos detenen quatre 
persones en un ‘after’

Els Premis Comerç reconeixen 
els millors establiments

El + llegit línialescorts.cat

3

4

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

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

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

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 biblioteca Montserrat Abelló
acull des d’ahir i fins al pròxim 
3 de febrer l’exposició Més que

cops en el marc del 25-N. 
La mostra està formada per

quatre murals teixits que
reivindiquen l’eliminació de 
la violència contra les dones. 

pàgina 14Montserrat Abelló

El restaurant Cocina Hermanos
Torres va rebre el 23 de

novembre la seva tercera
estrella Michelin. L’establiment

dels germans Sergio i Javier
Torres, situat al barri de les Corts,

s’ha unit al grup selecte de
locals catalans amb la distinció. 

pàgina 16Hermanos Torres

Els comerciants de l’Eix Sants
les Corts van celebrar el 26 de

novembre la Mostra de Comerç
a Joan Güell. Una edició que

s’havia d’haver celebrat abans,
però que es va ajornar pel

temps. Tot i el canvi, des de l’Eix
afirmen que va ser tot un èxit. 

pàgina 16Eix Sants les Corts
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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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La biòpsia és el mètode clau per confir-
mar si, a partir de la sospita de proves
diagnòstiques prèvies, un home pateix
càncer de pròstata, el més freqüent
entre la població masculina. Actual-
ment, els avenços en tècniques d'imatge
i programari mèdic permeten aplicar la
biòpsia per fusió d'imatge de ressonàn-
cia magnètica (RM) i ecografia, un pro-
cediment que aconsegueix detectar
més del 96% de casos i que, respecte a la
biòpsia convencional, augmenta fins a
un 40% la precisió diagnòstica.

La biòpsia transrectal clàssica pre-
senta diferents limitacions: és cega –
s'extreuen mostres de teixit de manera
aleatòria–; és parcial –permet accedir
només a la meitat de la glàndula–; i
presenta un risc més gran d'infeccions
–a causa del seu abordatge per la cavi-
tat rectal. L'evolució tecnològica que
ha fet possible la biòpsia per fusió d'i-
matge permet superar aquestes limi-
tacions i fer la prova de manera més
segura, eliminant pràcticament el risc
d'infecció greu o sèpsia.

"La biòpsia per fusió és l'eina més
avançada per al diagnòstic del càncer de
pròstata", afirma el Dr. Jorge Pastor, cap
del Servei d'Oncologia Radioteràpica de
Clíniques Biomèdiques Ascires. Aquest
procediment presenta dos avantatges
importants: la fusió de dues tècniques
d'imatge diagnòstica per mitjà d'un pro-
gramari específic i la via d'accés a la
pròstata, que es realitza pel perineu, en
comptes de pel recte.

Màxima precisió amb dues tècniques
d’imatge i un equip multidisciplinari 
Les dues proves d’imatge que es combi-
nen són la ressonància magnètica mul-
tiparamètrica (RMm) i l’ecografia. La

primera es du a terme de manera prèvia
a la biòpsia. "A Ascires la realitzem amb
una ressonància de 3 Tesles, actualment
la de més qualitat d'imatge en la pràc-
tica mèdica", detalla l'especialista. En l'a-
nàlisi de la RMm i en la planificació de la
biòpsia intervenen un radiòleg expert
en pròstata, un enginyer biomèdic i un
oncòleg radioteràpic, amb l'objectiu de
determinar amb exactitud la localització
del possible tumor.

En el moment de fer la biòpsia, el
programari permet fusionar la imatge
de la ressonància –amb les estructures
d'interès delimitades– amb la de l'eco-
grafia, que es fa en temps real. Amb això,
l'equip mèdic és capaç d'obtenir amb
total precisió la mostra de teixit de la
part sospitosa, prèviament delimitada a
la RMm.

A més, tenint en compte que en el
70% dels casos el càncer de pròstata és
multicèntric –té diferents focus o tu-
mors–, en la biòpsia també es prenen al-
tres mostres del conjunt de la glàndula.
“El gran avantatge és que amb la biòpsia
transperineal podem accedir, a més, a la
part anterior i l'àpex de la pròstata, de
manera que obtenim un estudi complet
de la glàndula. Aquest mapatge integral
és complex i, de vegades, impossible
amb la biòpsia convencional, ja que
només tenim accés a la part posterior de
la pròstata”, aclareix el Dr. Pere Bassa,
metge nuclear de Cetir Ascires i espe-
cialista en biòpsia prostàtica ecodirigida.

Més opcions terapèutiques i menys
seqüeles
El fet de fusionar les dues tècniques d'i-
matge i aconseguir un accés complet
a la zona permet un estudi més precís

tant a nivell anatòmic –de totes les re-
gions on hi pot haver tumor– com del
grau del possible càncer. "D'aquesta
manera, amb la biòpsia transperineal
per fusió aconseguim diagnosticar fins
a un 40% més de tumors agressius que
amb la convencional", apunta el Dr.
Pere Bassa.

Aquest increment en la precisió dia-
gnòstica afavoreix una selecció més
adequada del tractament per a cada pa-
cient. "Detectar el càncer de manera
més precisa i primerenca obre la porta a
una selecció més adequada de les op-
cions terapèutiques, cosa que ens per-
met tenir una taxa d'èxit més gran en el
tractament i un menor grau de seqüe-
les", subratlla el metge nuclear.

Menor risc d’infecció 
La biòpsia per fusió no només és
més precisa, sinó també més segura.
De fet, la via de punció per accedir a
la pròstata és un altre dels valors di-
ferencials de la nova tècnica que ha
implantat Clínicas Ascires. Amb la
biòpsia transrectal, l'accés a la glàn-
dula es produeix travessant el recte,
una cavitat contaminada. Això pro-
voca una taxa d'infeccions del 20%,
que van des de la infecció urinària
fins a la prostatitis o la sèpsia. Per
contra, amb l'abordatge transperi-
neal, l'agulla no travessa en cap mo-
ment la cavitat rectal i es redueixen
les infeccions, mentre que la taxa de
sèpsia queda en xifres properes al 0.

Per totes aquestes raons, davant
d'una sospita de càncer, les princi-
pals guies oncològiques europees* i
nord-americanes** ja recomanen,

com a primera opció, una ressonàn-
cia magnètica multiparamètrica i
una biòpsia dirigida per ecografia,
sempre que estigui disponible.

A Clíniques Ascires el procediment
es porta a terme a la clínica de Cetir
Ascires Viladomat (Barcelona) i a Asci-
res Campanar (València), amb una du-
rada aproximada d'una hora. Es
realitza sota sedació superficial i anes-
tèsia local, de manera que el pacient
no percep cap molèstia i, després de la
recuperació de l'anestèsia, rep l'alta
ambulatòria el mateix dia. 

Sobre Cetir Ascires
L'equip mèdic català Cetir forma part del
grup biomèdic Ascires. D'arrels mediter-
rànies, per tecnologia aquest grup és
pioner a Espanya tant en Diagnòstic per
Imatge com en Medicina Nuclear i Ge-
nètica Mèdica.

Amb una trajectòria de més de 50
anys, centra la seva activitat en el dia-
gnòstic de precisió i el tractament, i rein-
verteix anualment una mitjana del 15%
dels beneficis en R+D+i, una reinversió
que li permet la constant incorporació de
l'última tecnologia i programari mèdic.

Càncer de pròstata: la biòpsia per fusió detecta 
el 96% de casos, un 40% més que la convencional

Ascires fusiona les imatges 
de la ressonància magnètica 
multiparamètrica i de l’ecografia 
per realitzar biòpsies de pròstata 
de màxima precisió

A diferència de la tècnica convencional
(transrectal), la nova modalitat 
de biòpsia es du a terme per via 
transperineal, amb la qual cosa 
es minimitza el risc d’infecció

Permet un estudi complet de tota la glàndula i redueix els falsos negatius

Contingut especial

Més informació: www.cetir.com

Un metge i un enginyer biomèdic planifiquen la biòpsia amb la fusió de RM i ecografia.

*European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) i European Association of Urology.
** National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Urological Association (AUA)

La biòpsia per fusió augmenta un 40%
la precisió diagnòstica respecte 
a la tradicional, fet que permet 
seleccionar millor l’abordatge 
terapèutic per a cada pacient 

La nova modalitat de biòpsia es realitza per via transperineal, de manera que es minimitza el risc d'infecció.
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Els Mossos detenen quatre
persones en un ‘after’

SUCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir quatre per-
sones i en van identificar 84 –en-
tre totes elles van sumar 91 an-
tecedents policials– en una en-
trada en un after a les Corts, al
carrer Entença amb l’avinguda
Josep Tarradellas, aquest passat
27 de novembre.

Segons han explicat fons po-
licials a l’ACN, dos dels quatre
detinguts són porters del mateix
local acusats de tinença il·lícita
d’armes. L’actuació policial es va
fer després de les múltiples quei-

xes veïnals que havien arribat a
la policia perquè al local s’hi
havien produït en els últims
temps baralles –algunes amb
armes blanques–, aldarulls i
tràfic i consum de drogues. Els
agents van fer un dispositiu de
vigilància de paisà la matinada
del diumenge 27 que va acabar
amb l’entrada al local a primera
hora del matí.

Els Mossos han posat 16 de-
núncies per drogues, una de les
quals al propietari del local per
permetre’n la venda i el consum.

EQUIPAMENTS4El centre edu-
catiu especial Paideia es troba en
una lluita per evitar perdre mig
pati a partir de l’abril de l’any que
ve a causa de la requalificació del
terreny. I és que el Pla General Me-
tropolità preveu que s’hagi d’o-
bligar al centre, que està gestionat
per les mateixes famílies, a tornar
els terrenys en el seu estat original,
ja que el Districte va cedir els ter-
renys que estan qualificats de
zona verda a l’escola per vuit anys.

Quan van saber que això po-
dia passar, les famílies del centre
es van començar a mobilitzar per
evitar que això passi, tal com ex-

pliquen en un manifest publicat
fa uns dies. I és que perdre la mei-
tat del pati vol dir que han de re-
tornar 386 metres de l’espai d’es-

barjo. L’Ajuntament va reaccionar
en la comissió d’urbanisme del
passat 15 de novembre on, a tra-
vés de la tinenta d’alcalde d’Eco-
logia i Urbanisme, Janet Sanz,
s’han compromès a  fer tots els
tràmits legals perquè l’escola no
hagi de retornar mig pati.

L’oposició, al ple del Distric-
te de demà 1 de desembre, pre-
sentarà una proposició conjun-

ta sobre la qüestió. Concreta-
ment, instarà el govern munici-
pal a signar un acord amb l’es-
cola que deixi constància del
calendari del tràmit de la re-
qualificació, a trobar una solució
que garanteixi l’ús actual del
pati mentre duri el tràmit, i
quan s’hagi garantit el seu ús,
que se signi un nou conveni per
ampliar la cessió de l’espai.

L’escola Paideia no vol perdre mig pati. Foto: Pich Architects

Compromís per salvar el pati
de l’escola especial Paideia

Operatiu dels Mossos en un after de les Corts. Foto: Mossos d’Esquadra

Habitatge | Nou acte en defensa de Montnegre 46
El Grup d’Habitatge de les Corts, juntament amb la Plataforma Salvem el Camp

de la Creu, es van concentrar a la plaça del Carme fa pocs dies per reivindicar 
de nou que l’edifici número 46 de Montnegre 46 no sigui enderrocat.

L’Ajuntament diu que
farà tots els tràmits
perquè l’escola no
perdi la meitat del pati
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4El 3 de desembre és el Dia In-
ternacional de les Persones amb
Discapacitat i, com cada any,
Barcelona i les Corts se sumen a
la celebració. Amb el lema Som
diversitat. Construïm Barcelona,
s’aprofita l’efemèride per re-
ivindicar els drets de les perso-
nes amb discapacitat i per posar
en relleu la riquesa de la diver-
sitat a l’hora de construir una ciu-
tat justa i igualitària. El 3 de de-
sembre de 1992, l’Assemblea
General de les Nacions Unides va
decidir proclamar aquest dia
com el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, i
des d’aleshores se celebra arreu
del món.

TROBADA ANUAL
Avui dimecres, les instal·lacions
del CE Laietà acullen una nova
edició de la trobada d’inclusió de
les Corts, una cita que reuneix la
xarxa d’agents del territori (uni-
versitats, empreses, organitza-
cions del Tercer Sector, i les en-
titats de persones amb disca-

pacitat del districte) que formen
l’Espai d’Inclusió de les Corts,
que impulsen projectes per sen-
sibilitzar i contribuir a la millora
de la qualitat i condicions de
vida de les persones amb disca-
pacitat. Cal destacar que en-
guany, a més, se celebren els

deu anys de l’aprovació de la pri-
mera Mesura de Govern sobre in-
clusió al Districte.

‘FLASHMOB’ INCLUSIVA
El divendres 2 de desembre serà
el moment de moure el cos, de
coordinar-nos al so de la música,
estudiar la coreografia i ballar
per la inclusió. El districte de
les Corts participarà, juntament

amb altres districtes de la ciutat,
escoles i instituts, entitats i ser-
veis de persones amb discapa-
citat i tothom qui vulgui, en una
flashmob al so de la cançó Mira
on som, del grup Sense Sal. Es
tracta d’un cant a la vida i a la
transformació del ser a partir
de l’amor i de l’obertura del cor.
La plaça Comas acollirà la tro-
bada, el divendres 2 de desem-
bre a partir de les 10.30 h del
matí. Aquest acte es portarà a
terme al mateix moment al dis-
tricte de Ciutat Vella, Horta-Gui-
nardó, Nou Barris, Sants-Mont-
juïc, Eixample, Gràcia i Sant An-
dreu, i també en el centre de re-
habilitació del camp de refu-
giats de Talbieh la Kifah de Jor-
dània. Podreu trobar la coreo-
grafia al web del Districte (ajun-
tament.barcelona.cat/lescorts). 

MIRADES INCLUSIVES
Passejar durant aquestes set-
manes per la Seu del Districte és
descobrir rostres i mirades dels
i les alumnes de l’escola Jeroni de

Moragas. L’exposició Un autre
regard ens mostra, a través dels
ulls de la seva autora, la Monica
Das Neves, un recull del dia a dia
de la tasca educativa que realit-
zen els i les professionals de l’Es-
cola Jeroni de Moragas amb els
seus infants. També és una mos-

tra d’aquest treball compartit
entre alguns dels agents de l’Es-
pai d’inclusió: l’Ajuntament, el
Centre Comercial l’Illa i la mateixa
escola, amb l’objectiu de visibi-
litzar i sensibilitzar la ciutadania
envers el col·lectiu de persones
amb discapacitat i les seves fa-
mílies. La mostra estarà dispo-
nible fins al pròxim 16 de de-
sembre. 

IL·LUMINACIÓ
El dissabte 3 de desembre, de 18
a 19 h la façana de la Seu del Dis-
tricte de les Corts, a la plaça Co-
mas, s’il·luminarà de taronja per
celebrar l'efemèride i fer una cri-
da al valor de la diversitat, a la in-
clusió i a l'accessibilitat. Vol ser un
gest per remarcar la diversitat i la
participació de les persones amb
discapacitat en la construcció
d’una ciutat justa i igualitària i,
també, per posar de manifest la
decidida lluita de l’Ajuntament
pels drets del col·lectiu, engua-
ny, especialment, pel dret a la in-
clusió laboral.

La programació es comple-
menta amb contacontes, espec-
tacles familiars, exposicions, con-
ferències i tallers. Podeu consultar
tot el programa d’activitats al web
ajuntament.barcelona.cat/lescorts.
Com cada any, el programa d’ac-
tivitats és accessible per a les per-
sones amb discapacitat visual,
gràcies a un codi QR que es troba
a la portada i que enllaça amb un
programa de locucions.

Les Corts celebra la inclusió
» Fins al 14 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
» Torna una nova edició de la Trobada d’Inclusió, la reunió de l’Espai d’Inclusió del districte

El districte acull 
un programa amb
activitats variades  

El 3 de desembre se celebrarà amb diferents activitats el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Es vol fer visible 
el col·lectiu de cara 

a la ciutadania

Barris al dia
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Les Corts commemora
el Dia Mundial de la Infància
DRETS4El Centre Cívic Can
Deu va acollir el passat 20 de no-
vembre l’acte d’inauguració de
l’escultura Abraçada, situada
al seu jardí, en el marc de la com-
memoració del Dia Mundial dels
Drets de la Infància.

L’escultura, de bronze, sim-
bolitza els drets dels infants i vol
mostrar el compromís de la ciu-
tat amb els drets dels més petits.
Representa una nena que ha
perdut un peu a causa de la gu-
erra i sosté entre els seus braços
a una nina que significa la seva
salvació. És obra de l’autora
Carme Solé i Vendrell.

El regidor de les Corts, i
també d’Infància, Joventut, Per-
sones Grans i Persones amb

Discapacitat, va afirmar durant
l’acte que l’escultura represen-
ta “un reconeixement de la ciu-
tat cap als seus infants, així
com un record per tots aquells
infants que pateixen o han pa-
tit algun tipus de violència”. 

A l’acte també hi van ser el
primer tinent d’alcaldia de l’A-
juntament, Jaume Collboni; la
secretària d’Infància, Adoles-
cència i Joventut del Departa-
ment de Drets Socials de la Ge-
neralitat de Catalunya, Núria
Valls; l’autora de l’escultura,
Carme Solé; el ministre de cul-
tura i esport, Miquel Iceta; i
l’alumnat de l’Institut-Escola
Tres Fonts de les Corts, que
van llegir un manifest.

EXPOSICIÓ4La biblioteca Mont-
serrat Abelló acull des d’ahir i fins
al pròxim 3 de febrer l’exposició
Més que cops en el marc de la ce-
lebració del 25N, Dia Interna-
cional per l’Erradicació de la
Violència vers les Dones.

L’exposició mostra els quatre
murals tèxtils que han cocreat les
participants de la quarta edició
del Bibliolab Makerde cocreació
tèxtil amb l’objectiu de reivindi-
car l’eliminació de la violència
contra les dones.

Les creacions reflecteixen
les diferents etapes de la
vida –dividides en quatre– de

les dones fent especial èmfasi en
la seva relació amb la violència
masclista. Així doncs, repre-
sentant diferents combinacions
de teixits, colors i figures bro-

dades, els murals porten per tí-
tol: Et prendré el que més esti-
mes (infància); Tinc por de sor-

tir sola (joventut); Molt més
que cops (maduresa); i Sempre
he dit sí a tot (vellesa).

Amb l’activitat, les partici-
pants han pogut experimentar
amb tècniques de costura i teixits
de manera conjunta amb el su-
port de la dissenyadora de moda
ecològica, Núria de Bloi.

Amb tot, es tracta d’una ini-
ciativa que vol reivindicar la invi-
sibilitat i el silenci aparent de les
dones que encara avui és molt pre-
sent. És per això que des del Dis-
tricte i les associacions feministes
proposen projectes com aquest
per continuar aquesta lluita.

Murals de costura contra la violència masclista. Foto: Ajuntament

‘Molt més que cops’: un clam
contra la violència masclista

L’estrena de l’escultura es va fer el 20 de novembre. Foto: Ajuntament

L’exposició es pot
visitar fins al 3 de 
febrer a la biblioteca
Montserrat Abelló
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Tercera estrella Michelin 
per als germans Torres

GASTRONOMIA4El restaurant
Cocina Hermanos Torres va re-
bre el 23 de novembre la seva ter-
cera estrella Michelin. L’establi-
ment dels germans Sergio i Javier
Torres està ubicat al carrer del Ta-
quígraf Serra de les Corts.

Els germans només fa quatre
anys que van inaugurar el res-
taurant i ja s’han unit al grup se-
lecte d’establiments catalans
que tenen tres estrelles Michelin.
De fet, amb la seva inclusió, ja en
són quatre a Catalunya: el Celler
de Can Roca dels germans Roca,

l’AbaC de Jordi Cruz i el Lasar-
te de Martín Berasategui i els
nouvinguts germans Torres.

Els clients que eren a l’esta-
bliment van ser partícips de la
festa improvisada entre els tre-
balladors i els dos responsables
del local. I és que la cinquante-
na de persones que treballen a la
cuina del restaurant van esperar
al final del servei per treure el
cava i el confeti per celebrar el re-
coneixement als dos germans,
que van aparèixer acompanyats
de les seves famílies.

ENTITATS4Els comerciants de
l’Eix Sants les Corts van celebrar
el 26 de novembre una nova edi-
ció de la Mostra de Comerç a
Joan Güell. Una edició que s’ha-
via d‘haver celebrat unes set-
manes abans, però que per cul-
pa de la previsió de pluja els co-
merciants la van ajornar.

El canvi ha resultat ser un
encert. Tal com afirma la pre-
sidenta de l’Eix, Reyes de la Cor-
te, els feia “una mica de por” el
canvi de data perquè no havien
fet mai la Mostra tan tard i no
sabien què es trobarien.  Però la
conclusió de la jornada, segons
afirma, és que estan molt con-
tents perquè “va ser tot un èxit”.
La presidenta de l’Eix explica
que el bon temps i la tempera-
tura els van respectar i, a més,
quan a la tarda es van encendre
els llums de Nadal van tancar
una “jornada rodona” amb una
“gran postal”.

La Mostra de Comerç va ser
una bona oportunitat per co-
nèixer un cop més en profundi-
tat els establiments cortsencs i

aprofitar per fer compres de
Nadal degut a les dates en què
es va fer. D’altra banda, de la
Corte explica que per a segons
quins comerços “és l’època de
vendes més important” i la fira
al carrer és una oportunitat de
donar-se a conèixer.

Amb tot, també hi va haver
tota mena d’activitats com el

tast de paelles, una exposició fo-
togràfica, tallers i concursos.

MERCAT A PEDRALBES
D’altra banda, el 27 de novem-
bre es va fer el 12è Mercat de Na-
dal de Pedralbes. Un mercat
amb productes artesans i para-
des solidàries organitzat per
l’Associació de Veïns. 

Mostra de Comerç de l’Eix Sants les Corts. Foto: Twitter (@BCN_LesCorts)

Jornada rodona a la Mostra 
de Comerç al carrer

Els Torres i els treballadors celebren el premi. Foto: ACN/Guillem Roset

Nadal | Festa per estrenar la il·luminació nadalenca
Els carrers de Barcelona ja s’han il·luminat per donar el tret de sortida a la
campanya de Nadal. I enguany el consistori ha apostat per celebrar l’acte

tradicional de l’encesa de les llums a la plaça major de Nou Barris.
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Esports

"Fer 125 anys és una fita pels nú-
meros i, sobretot, el fruit d'un
compromís amb tot, els socis i
sòcies, l'esport, la ciutat, el país,
els valors de l'esport...", celebra
Curro Espinós, president des de
2016 de l'RC de Polo de Barce-
lona, en una conversa amb Raúl
Andreu per a Mundo Deportivo.

Recorda, orgullós, que va
ser l'únic club privat de l'Estat
que va albergar una prova olím-
pica (els salts d'equitació) als
Jocs de Barcelona 1992. Dubta
si també ho ha estat d'arreu del
món. Amb cinc seccions (polo,
hípica, tenis, pàdel i hoquei her-
ba), l'RC de Polo ha celebrat la
seva efemèride amb molta en-
ergia: "Hem organitzat moltes
coses i fer-ho amb salut de club,
la ciutat i els socis i sòcies ha es-
tat el moment més especial".

L'entitat té 11.000 socis i sò-
cies i, de moment, no s'hi pot ins-
criure ningú més: "Ara mateix es-
tem a prop dels límits de servei
que els podem oferir. Tenim

molt limitat el creixement mal-
grat disposar de 20 hectàrees i
perquè el món del cavall ocupa
molt espai. Els projectes de futur
vindran en sentit vertical".

LES ESCOLES ESPORTIVES 
Espinós es retrata com un presi-
dent que "estima el club" i que ha
estat "uns anys donant el màxim
juntament amb el seu equip per-
què l'entitat continuï tenint la
transcendència d'aquests anys".
I perquè això sigui possible és fo-

namental l'aposta de les escoles
esportives, que arriben a més de
2.300 nens i nenes: "Són el gran
èxit del club perquè els transmets
els valors de l'equip i, sobretot, el
coneixement i la pràctica d'a-
questes cinc disciplines que esti-

mem tant. L'esport crea millors
persones i millors persones creen
millors societats".

Reivindica la importància
del Concurs de Salts Interna-
cional (CSIO), que aquest any ha
arribat a la seva 110a edició.

"La ciutat és conscient de la
magnitud d'un esdeveniment
així i de la dificultat de recupe-
rar-lo si, al final, el perds. És un
patrimoni que tenim", exposa.

"Tot esport que no estigui
vinculat amb el futbol té man-
ca de recursos per molts moti-
us i d'aquí que l'ajuda de les ins-
titucions sigui molt important.
Per això, tot i que a nosaltres ens
ajuden, necessitaríem que ho
fessin més per dur a terme els
projectes que hi ha sobre la
taula. Les ajudes públiques no
han arribat al 7% del pressu-
post, i si ho compares amb al-
tres esdeveniments, és molt
poc", adverteix Espinós.

Curro Espinós, president de l’RC de Polo. Foto: RCPB

CurroEspinós,el timódel’RCdePolo
» Es veu un president que “estima el club” i que ha estat uns anys “donant el màxim amb el seu equip”   

» “Que el club hagi fet 125 anys és una fita i, sobretot, el fruit d’un compromís”, reivindica Espinós

Futbol sala | L’AE Les Corts-UBAE visita el CD La Concòrdia
El conjunt de Robert Caneda visitarà el pròxim diumenge 4 de desembre el CD La Concòrdia, en partit
corresponent a la 10a jornada del grup 2 de Segona Divisió. L’AE Les Corts-UBAE hi arribarà després

de la seva gran victòria per 2-1 contra el líder, l’AE Penya Esplugues, del passat 26 de novembre.

Toni Delgado
PEDRALBES

L’RC de Polo té cinc
seccions esportives
(polo, hípica, tenis,
pàdel i hoquei herba)

“L’esport crea millors
persones i millors
persones creen millors
societats”, assegura
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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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És divendres, per fi ets a casa. El cansament de
tota la setmana passa factura, t’estires al
sofà, obres la teva plataforma preferida i
busques la pel·lícula o la sèrie que més t’a-
grada... Ep! Un moment, has mirat si hi ha
l’opció de veure-la en català?

És un gest important! Ara mateix és més
possible que mai que a les opcions d’àudio
i de subtítols hi trobis l’opció del català en-
tre les llengües a seleccionar. Això s’explica
gràcies a l’acció que està duent a terme el
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya aquesta legislatura, i que té per
objectiu fer possible que la llengua catala-
na sigui més present al món audiovisual.
Aquesta acció es pot resumir breument en
dos sentits: per una banda, més diners
perquè el sector català creï pel·lícules i sè-
ries en la nostra llengua; i per altra banda,
més relació amb les plataformes perquè
aquestes incorporin el català.

Tradicionalment, Catalunya és un país au-
diovisual. Un gran exemple d’això és “Alca-
rràs”, la producció catalana dirigida per Car-
la Simón que va guanyar l’Os d’Or de la Ber-
linale i que ara competeix pels Oscars. Sens
dubte, una de les fites més importants de la
cinematografia catalana. I en la nostra llen-

gua, amb normalitat! A Catalunya hi ha un
talent creatiu enorme que fa anys que tre-
balla obtenint uns resultats magnífics que
han esdevingut una referència. Però també
és veritat que molts grans professionals
d’aquest àmbit, i de casa nostra, han hagut
de marxar a trobar feina fora.

Per això el Departament de Cultura tam-
bé impulsa el projecte del Catalunya Media
City, un hub audiovisual amb platós, forma-
ció, espais de postproducció... Que es cons-
truirà als peus de les Tres Xemeneies de Sant
Adrià de Besòs i Badalona, i que servirà per re-
tenir aquest talent, potenciar-lo i convertir-lo
en el far de les noves generacions de profes-

sionals. En aquesta indústria audiovisual, per
cert, també hi entra el videojoc, que a casa nos-
tra juga un paper molt rellevant.

Per tant, tenim sector, tenim voluntat
política i tenim relació amb les plataformes.
L’equip de la consellera Natàlia Garriga man-
té interlocució directa amb cadascuna d’a-
questes empreses. El Departament de Cultura
ha establert un seguit de complicitats que te-
nen un doble objectiu: per una banda, afegir
als catàlegs els doblatges i els subtítols en ca-
talà ja existents (produïts amb anterioritat per
Televisió de Catalunya o la Secretaria de Po-
lítica Lingüística); per altra banda, esperonar
les plataformes perquè ofereixin el seu pro-

pi contingut en llengua catalana; i finalment,
aconseguir que aquestes empreses entrin en
la coproducció d’obres en la nostra llengua.

La resposta i el compromís de serveis com
Netflix, amb qui es va acordar el mes de març
incorporar el català (en el doblatge o en els
subtítols) a una setantena de títols cada any,
ha estat molt positiva. I això ha generat una
onada a la qual hi estan pujant altres grans pla-
taformes com són Amazon Prime o Disney,
que estan incrementant per iniciativa pròpia
la presència de la nostra llengua en el seu ca-
tàleg. I cal destacar la tasca que sempre ha fet
Filmin, nascuda a casa nostra i que des d’un
bon inici ha estat sensible a la realitat lingüística
del català, o la feina de desenes de volunta-
ris que incentiven l’activisme lingüístic i la cons-
cienciació a les xarxes. Amb tot aquest esforç,
com a usuari no pots desaprofitar l’oportunitat
de poder gaudir de continguts en la teva llen-
gua. Relaxa’t, seu al sofà i escolta la impres-
sionant veu de l’Estel Tort interpretant la Ga-
ladriel a ‘Els Anells de Poder,’ o qualsevol altre
doblatge en català! La feina de fons s’està fent.
Ara ets tu qui tens l’oportunitat de canviar
d’hàbits en només un clic. Ens ajudes a nor-
malitzar la llengua? Fem un gir de guió per a
l’audiovisual en català!

Territori cultura

Com a usuari, obre l’opció d’idiomes i comprova si el títol que vols veure té el doblatge o la subtitulació en llengua catalana! 
El Departament de Cultura està fent un gir per a l’audiovisual en català: ha incrementat el pressupost del sector i treballa 

amb les principals plataformes de continguts per tal que tota la ciutadania pugui gaudir de pel·lícules i sèries en la seva llengua

El teu gest compta: a les plataformes, busca audiovisual en català!

Catala plataformes. Autor: Towfiqu Barbhuiya
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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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4“Quan ja anava a llençar la to-
vallola, em va oferir una darrera
mà que em va salvar”. La Berta
(nom fictici per preservar la seva
intimitat) és una professional de
la neteja que ha refet la seva vida
després de patir maltractament
per part de la seva exparella. Ho
ha fet amb l’ajut de la Unitat de
Suport i Acompanyament a les
Persones (USAP) de Clece –on
treballa–, una iniciativa que s’em-
marca en el compromís de l’em-
presa per una societat lliure de
violència masclista. El seu és un
cas de superació i de determina-
ció per deixar enrere les adversi-
tats, així com el de la Mari (igual-
ment nom fictici per preservar la
seva intimitat), una altra profes-
sional de la neteja de Clece que
durant l’últim any ha viscut un au-
tèntic calvari relacionat amb la
seva anterior parella.

Tant la Berta com la Mari van
beneficiar-se d’un acompanya-
ment que té la finalitat de detec-
tar i d’assistir dones que han es-
tat o són víctimes de violència de
gènere. “Aquesta és una causa
que ens sentim molt nostra”, afir-
ma la Montse Parés, delegada
social de Clece a Catalunya, a qui
tant la Berta com la Mari estan
eternament agraïdes per l’ajuda.

La USAP està formada per una psi-
còloga, l’Olga, que s’encarrega
d’aconsellar i d’acompanyar
aquestes dones en tot el procés
cap a una vida millor. “Volem aju-
dar les dones supervivents de
violència masclista perquè reini-
ciïn la seva vida i s’empoderin”, as-
segura la Montse, que assenyala
que aquest suport no és invasiu.
“Prevenim i detectem, però mai
actuem en contra de la voluntat
de ningú”, aclareix la delegada so-
cial. “Volem establir un vincle de
confiança amb la persona”, afe-
geix, en aquest sentit.

“HI HA UNA SORTIDA”
Les històries de la Mari i de la Ber-
ta són casos d’èxit. I és que tant
una com l’altra han pogut refer la
seva vida. “Hi ha una sortida”, re-
peteix la Berta una vegada i una
altra durant l’entrevista. Ella diu
que explica la seva història perquè
les dones que són víctimes de vio-
lència de gènere facin el pas i dei-
xin enrere els cops, els insults i la
por. “No estem soles, hi ha una se-
gona vida”, corrobora la Mari, que
fa un any va patir una greu agres-
sió per part de la seva exparella
que va fer obrir-li els ulls. Arran
d’aquells fets, va demanar consell
al seu entorn i va fer el pas de de-

nunciar. Així i tot, totes dues re-
coneixen que la por arriba a ser
paralitzant. En aquest sentit, la
Mari, que ara viu en un habitatge
protegit, reconeix que els mesos
posteriors a denunciar la seva
exparella van ser durs. “Em cos-
tava sortir al carrer, no podia dor-
mir i tenia malsons”, recorda. “Es-
tava morta de por”, resumeix.

Per la seva banda, la Berta
posa l’accent en la incertesa pel
futur. I és que, per a ella, la clau és
tenir una feina que et permeti ser
“independent” per tirar endavant.
I més en el seu cas, amb tres cria-
tures per les quals ha hagut de ser
“valenta”. “Jo puc amb tot”, es va
esperonar en el moment de fer el
pas per deixar enrere una vida de
violència. Sobre aquesta qües-
tió, la Montse destaca que la fei-
na “és molt important per a elles”,
perquè a més de ser un “espai se-
gur on se senten lliures”, es ge-
neren “entorns de confiança” que
faciliten la tasca de la USAP.

Perquè un cop detecta un cas
entre les treballadores, Clece posa
en marxa uns protocols d’auto-
protecció que treballen amb les
víctimes perquè, si les agressions
es tornen a repetir –cosa que
acaba passant sovint–, sàpigu-
en que tenen un referent que

els pot ajudar. Es tracta d’un
acompanyament intern i espe-
cialitzat, que també està pensat
per a persones en risc d’exclusió
o amb diversitat funcional.

UN CANVI DE VIDA
Actualment, tant la Berta com la
Mari han fet un gir radical a les se-
ves vides. La Berta ho testimonia a
través dels seus fills, amb els quals
viu en un pis de lloguer social al
Barcelonès Nord gràcies al Pro-
jecte Vesta, una iniciativa del Con-
sorci del Besòs amb el suport de l’A-
juntament de Barcelona que ofe-
reix casa a dones sense sostre,
maltractades o en risc d’exclusió. De
fet, Clece estableix aliances amb
entitats del Tercer Sector per la in-
serció al món laboral de dones que
pateixen violència i promoure així
nous començaments que siguin la
llavor de noves vides.

“Ara no hi ha crits a casa, és me-
ravellós”, destaca la Berta. I s’emo-
ciona quan parla de la seva filla
gran, que l’ha ajudat molt per fer
el pas cap a un nou horitzó vital. “Es
va haver de fer gran”, afirma, emo-
cionada, així com quan recorda
com la USAP i Clece van estar al seu
costat per a qualsevol cosa que ne-
cessitava, tant per portar-li roba
com joguines per als seus fills.

Per tot plegat, la Berta repeteix
que el compromís de Clece i figu-
res especialitzades com la USAP
“haurien d’existir a totes les em-
preses”. En la mateixa línia es mou
la Mari, que destaca que l’empre-
sa sempre li ha donat “facilitats”. De
fet, cada cop va augmentant les ho-
res de feina. “Anar a treballar em
motiva molt”, destaca, tal com fa la
Berta, que considera que la feina és
“molt important” per fer un pro-
jecte de vida independent i lliure.

FUTUR ESPERANÇADOR
Els horitzons d’aquestes dues su-
pervivents són més esperançadors
que mai. “Ara soc el que sempre he
volgut ser”, diu la Berta. “La meva
vida ha canviat completament”,
afirma la Mari, que reconeix que ara
vol fer coses que no havia fet abans.
Motivació palesa en dues dones
que, amb valentia i determinació,
van prendre una decisió que els ha
salvat la vida. “Jo no estaria parlant
ara mateix amb vosaltres si no fos
pel pas que vaig fer i l’ajuda rebu-
da”, coincideixen a dir tant l’una com
l’altra. Amb tot, “històries impac-
tants que deixen marca”, descriu la
Montse, que tanca la conversa
amb un missatge d’esperança per
a les dones que pateixen violència:
“Deixar-ho enrere és possible”.

Un cop detecta un cas entre les treballadores, Clece posa en marxa uns protocols d’autoprotecció que treballen amb les víctimes. Fotos cedides

Pàgines especials

“No estem soles”: una mà amiga per
deixar enrere la violència masclista
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