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SANTA EULÀLIA pàg 16

El consistori confia que
aviat hi haurà acord per
l’escola Paco Candel

SANT JOSEP pàg 14

Desallotgen l’Astilla
després de 13 anys ocupat

LA FLORIDA/LES PLANES pàg 18

Divisió d’opinions sobre 
l’increment de policia al barri

La Nit del Comerç homenatja les botigues històriques pàg 11

Essència local

Augmenten lesqueixesde la
plantillade laGuàrdiaUrbana
El PSC defensa la inversió feta al cos, rebutja celebrar un debat al Ple i els agents protesten al carrer pàg 10
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A L’ESPERA pàg 3

El govern espanyol ratifica 
el soterrament de les vies,
però no en dona dates

ESCENARI DE CINE pàg 14
L’actor Mario Casas roda 
a Sant Josep la seva primera
pel·lícula com a director
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El soterrament de les vies del
tren al seu pas per l’Hospitalet és
una de les grans obres més es-
perades i necessàries. Si bé és
cert que hi ha un projecte sobre
la taula que preveu cobrir sis qui-
lòmetres de vies de les línies de
Vilafranca i Vilanova que es-
quincen la ciutat, els mesos pas-
sen i el neguit per un possible
nou retard sobrevola l’ambient. 

I no és per a menys, atès que
aquest projecte ha estat molts
anys al calaix, tot i les nombro-
ses promeses dels diferents go-
verns estatals. El 2018, el govern
de Mariano Rajoy ja va anunciar
que tiraria endavant el soterra-
ment per uns 600 milions, un

compromís que va entomar el
govern de Pedro Sánchez quan
va arribar a la Moncloa. 

Des d’aleshores, les promeses
i ratificacions del projecte s’han
succeït. Fins i tot Adif va anun-
ciar el març de l’any passat que
havia adjudicat la redacció del
projecte. Tanmateix, l’horitzó
de les obres és encara llunyà i hi
ha qui es pregunta si hi ha pre-
vist cap termini per al seu inici. 

Això és el que precisament va
preguntar la senadora d’ERC
Adelina Escandell a la ministra
de Transports, Raquel Sánchez,
a mitjan novembre en una ses-
sió a la cambra Alta. En respos-
ta, Sánchez va tornar a ratificar
el compromís del govern central
amb el soterrament. “Li he tras-
lladat diverses vegades a Núria
Marín: aquest govern complirà
amb la seva promesa”, va res-

pondre la ministra, que va des-
tacar que, fruit del cobriment de
les vies, la ciutat guanyarà
120.000 metres quadrats d’espai
per a zones verdes. De fet, Ma-
rín ha assenyalat en diverses
ocasions que tenen pensat con-

vocar un concurs internacional
per buscar el millor projecte per
a aquesta zona alliberada.

“És la transformació urbana
més important que ha de viure
l’Hospitalet i és clau per la co-
hesió social i territorial”, apun-

ta el candidat d’ERC a l’alcaldia,
Jaume Graells, que va visitar
Madrid fa uns dies per demanar
“concreció” amb el soterrament.
De fet, Escandell va haver de re-
preguntar Sánchez per obtenir
algun termini d’execució del
projecte més concret. 

L’ESTUDI INFORMATIU, EL 2023
Així i tot, la ministra només va
anunciar que enllestiran l’estu-
di informatiu durant l’any vinent.
“Hem de fer bé les coses”, va ar-
gumentar Sánchez per evitar dir
cap termini concret. “Hem d’ad-
vocar per les millors solucions
abans de plantejar terminis ir-
reals”, va concloure. 

Mentrestant, projectes de so-
terrament com el de Montca-
da –desencallat el dia 30 de no-
vembre, segons va anunciar
Sánchez via Twitter– o el de

Sant Feliu –les obres del qual es-
tan en marxa– avancen. 

Des del consistori es remeten
a les paraules de la ministra al Se-
nat, però a peu de carrer hi ha una
certa sensació d’escepticisme que
es resoldrà el dia que arribin les
excavadores. Així ho expressen
des de l’Associació de Veïns del
Gornal, un dels barris que més pa-
teix la separació que provoquen
les vies. Sense anar més lluny, la
mateixa senadora Escandell va re-
cordar que la presència d’aques-
tes línies ferroviàries –més la del
Carrilet, que va ser soterrada du-
rant els 80 i que travessava l’a-
vinguda del mateix nom– “han
marcat el desenvolupament ur-
banístic de la ciutat”, amb barris
que s’han desenvolupat de ma-
nera independent de la resta de la
ciutat. I, com diu la dita, d’aque-
lla pols venen aquests fangs.

Les vies, al seu pas per la frontera entre Santa Eulàlia i la Torrassa. Foto: Línia L’H

Sense data per cobrir les vies
» La ministra Sánchez ratifica el compromís de soterrar les línies del tren, però evita donar terminis
» ERC reclama més celeritat i la representant de Transports respon que “s’han de fer les coses bé”

6
Són els quilòmetres de
vies que el projecte de
soterrament té previst
cobrir a la ciutat

F. J. Rodríguez
L’HOSPITALET



| 4

Opiniólínial’H.cat Desembre 2022

Dipòsit Legal: B 12321-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011

Editor-Administrador: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Director General: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Controller: Mauro Favieri

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Subdirectora de digital: Anna Corbatera

Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),

Anna Utiel i Guillem Francàs (Barcelona), Olga

García (Vallès), Gerardo Santos (Barcelonès Nord

i Baix Maresme), Francisco J. Rodríguez (l’Hos-

pitalet i Baix Llo bregat), Mar Sifre (Montserratí), Toni

Delgado (Esports), Andreu Asensio (suplements

i branded content) i Júlia Estivill (xarxes)

Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

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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Detenen el presumpte autor de l’assassinat 
d’un home a Pubilla Cases per robar-li el patinet1

2 Mario Casas roda una pel·lícula amb aroma
de cinema ‘quinqui’ a Sant Josep

Els comuns presenten un informe que 
assenyala irregularitats a Cosme Toda

Efectes col·laterals de la 
Cosme Toda a Sant Josep

Som Santa Eulàlia: “Ja està bé de 
menjar-nos tot el que Barcelona no vol”

El + llegit línial’H.cat

3

4

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

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

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

Les famílies de l’escola Paco
Candel han començat una

campanya de mobilitzacions
per demanar al departament

d’Educació de la Generalitat que
validi el projecte del nou edifici.

L’escola fa 13 anys 
que funciona en barracons. 

pàgina 16Educació

La colla de diables i tabalers
Skamot Diabòlic celebra 35 anys
més en forma que mai. El parc

de l’Alhambra i la plaça Francesc
Macià van acollir a finals de
novembre diversos actes per

celebrar l’aniversari d’una de les
colles més actives de la ciutat.

pàgina 16Skamot Diabòlic

Alumnes de Batxillerat de
l’Institut Bellvitge han participat
en una intervenció artística en 
la qual reivindiquen la feina i la
trajectòria de diversos veïns

històrics del Gornal i de Bellvitge
que han treballat per convertir
aquests barris en un lloc millor.

pàgina 16Institut Bellvitge
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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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Pancartes als ponts contra
l’especulació urbanística

PROTESTA4Diversos col·lec-
tius contraris al creixement
urbanístic de la ciutat, agrupats
al voltant de la plataforma ‘Un
altre l’Hospitalet és possible’,
han posat en marxa una nova
manera de fer visible la seva
protesta. Per tot plegat, el 20 de
novembre van presentar a l’Es-
pai Pedro Álvarez, a Sant Jo-
sep, la campanya Ponts contra
l’especulació. 

Aquesta iniciativa, que es fa
l’últim diumenge de cada mes a
diferents ponts de l’Hospitalet,
va arrencar precisament el di-

umenge 27 de novembre amb
una acció al pont de la Vangu-
ard, que uneix els barris de Sant
Josep i Santa Eulàlia per sota de
les vies del tren. Aquell dia, di-
verses entitats van presentar-se
amb les seves pancartes, que van
penjar del pont per visibilitzar la
seva disconformitat contra la
“cultura del totxo”. 

Es tracta d’una convocatòria
oberta a tots els col·lectius de la
ciutat que vulguin protestar
contra “les polítiques especula-
tives” i relacionades amb el crei-
xement urbanístic de la ciutat. 

Diverses entitats denuncien
mancances als serveis socials
QUEIXES4El Sindicat de Llo-
gateres, les PAH de l’Hospitalet
i Barcelona i l’Aliança contra la
Pobresa Energètica consideren
que l’Ajuntament “no està a l’al-
tura” de la situació d’emergència
social actual i denuncien “inac-
ció” dels serveis socials. 

Així li van traslladar al tinent
d’alcaldia de Benestar Social,
Jesús Husillos, en una reunió
que va tenir lloc a mitjan no-
vembre. Així i tot, les entitats
han anunciat una sèrie de mo-
bilitzacions “fins que el govern
municipal reaccioni”.

Preguntat per Línia L’H, Hu-
sillos ha reconegut que sempre hi
ha marge de millora, però ha de-
fensat la feina dels serveis socials
municipals. “És un sistema com-
plex i molt desconegut”, refle-
xiona el tinent d’alcaldia, que
anuncia que amb la renovació del
contracte programa, que deter-
mina la relació i finançament de
la Generalitat  perquè funcionin
els serveis socials municipals, hi
haurà un increment de profes-
sionals. També recorda que les
múltiples crisis han generat una
“càrrega assistencial important”.

Pont de la Vanguard amb les pancartes. Foto: Twitter (@altrelhpossible)

Successos | Detingut l’autor del crim del patinet 
Els Mossos d’Esquadra van detenir a finals del novembre un home acusat

d’haver-ne assassinat un altre el 18 de setembre per robar-li el patinet. 
Els fets van tenir lloc en un carrer del barri de Pubilla Cases. 

Cada dia queda més clar que la
seguretat serà un dels temes es-
trella en la campanya electoral de
les municipals del maig. I no no-
més pel que fa als índexs de de-
linqüència, sinó també per la si-
tuació de la plantilla de la Gu-
àrdia Urbana, que des de fa
temps protesta per les condi-
cions del servei, cosa que es tra-
dueix en una disminució de les
patrulles, sobretot els caps de
setmana. Tot plegat va quedar
clar durant la sessió del Ple del
novembre, el passat dia 23, quan
es va debatre una moció sobre la
seguretat a la ciutat presentada
pel PP i es van viure moments de
tensió a l’Ajuntament. 

Aquell dia un centenar de po-
licies del sindicat SPL-CME van
personar-se al Ple per protestar
per les condicions de la plantilla
i per la manca d’efectius per fer
front al dia a dia de la ciutat. Pre-
cisament en aquella sessió el PP
va presentar una moció per re-
clamar un debat monogràfic so-
bre la seguretat a la ciutat. La seva
portaveu, Sonia Esplugas, va po-
sar de manifest que la insegure-
tat és la principal preocupació dels
hospitalencs –ho és per a un
42%, segons l’últim Baròmetre
d’opinió– i que la Guàrdia Urba-
na està “trencada, desorganitza-
da i desmotivada” pel que consi-
dera mala gestió del govern. 

Mentrestant, a l’exterior de la
sala els agents concentrats van
intentar accedir-hi, però un co-
mandament del cos els ho va im-

pedir, segons relaten des del
sindicat a Línia L’H. Després
d’alguns moments de tensió, els
agents van decidir sortir de ma-
nera voluntària de l’Ajuntament
“per no donar pas a una situació
pitjor”, i es van dirigir a protes-
tar a la comissaria de la Guàrdia
Urbana a Sant Josep. 

EL PSC VOTA EN CONTRA
En paral·lel, a l’interior del Saló
de Plens el PSC tombava la pro-
posta del PP. “La seguretat és una
prioritat absoluta per a aquest
equip, però no es pot fer servir
demagògicament”, va respon-
dre a Esplugas el tinent d’alcal-
dia responsable de la Guàrdia Ur-
bana, José Castro, que va afirmar
que els partits de dreta són “ex-
perts en estigmatitzar els barris”. 

Tot i això, Castro va reconèixer
que el cos està en un “procés de re-
organització de la seva estructura
i d’ampliació dels seus agents” –re-
centment se n’han incorporat
22–, i que “cal reforçar alguns
torns a les nits”. El tinent d’alcal-
dia també va aprofitar la seva in-
tervenció per defensar la inversió
de l’Ajuntament en la Guàrdia Ur-
bana, que va xifrar en 25 milions,

i que l’objectiu del govern és fer un
“esforç econòmic” per arribar als
400 agents. 

Pel que fa a la resta de partits,
que van votar a favor la propos-
ta del PP, destaca la intervenció
de la portaveu de LH En Comú
Podem, Ana González, que va
demanar una “diagnosi rigoro-
sa i real sobre la percepció de se-
guretat” i va assegurar que la in-
seguretat no es combat “només
amb mesures policials”. Per la
seva banda, el portaveu de Ciu-
tadans, Miguel García, va de-
fensar que la Guàrdia Urbana
“ha de tenir els recursos sufi-
cients per fer front a les algara-
des”, mentre que ERC va pro-
posar fer un debat sobre la se-
guretat en el qual s’incloguin
les entitats socials i veïnals. 

OPOSICIÓ POLÈMICA
Per altra banda, l’Ajuntament
acaba d’anul·lar les oposicions a
la plaça de superintendent del
cos, en detectar un error a les ba-
ses. Aquesta plaça ha generat po-
lèmica, ja que els sindicats con-
sideren que no és necessària i
que és incongruent amb la reta-
llada de despeses que s’està fent.

Concentració a l’exterior del consistori el dia del Ple. Foto: SPL-CME GU

Francisco J. Rodríguez
L’HOSPITALET

Les protestes de la plantilla de
la Guàrdia Urbana arriben al Ple
» Tensió a l’Ajuntament per una protesta d’un centenar d’agents

» El PSC diu que l’objectiu és fer un esforç per arribar als 400 agents
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Un congrés per impulsar
l’ocupació dels majors de 45

FEINA4L’Auditori Barradas va
ser l’escenari el dia 24 de no-
vembre de la quarta edició del
Congrés sobre l’Ocupació de les
Persones de més de 45 anys, una
cita que organitza l’Associació de
Persones Aturades de més de 45
anys de l’Hospitalet –Assat50–,
amb el suport de l’Ajuntament.

L’activitat va estar presidida
per la presidenta d’Assat, María
Hilda López, i l’alcaldessa, Nú-
ria Marín, que van estar acom-
panyades per la Síndica de Greu-
ges de la ciutat, Merche García,
i de Catalunya, Esther Giménez.

La cita es va celebrar sota l’es-
lògan Som experiència, eina de
futur, aprofita-ho i, de fet, per
primer cop es va fer una sessió
de networking, a través de la
qual 60 persones sense feina
de més de 45 anys van poder fer

més de 150 entrevistes amb 14
empreses. Una activitat que es va
portar a terme a través del Pac-
te Local per l’Ocupació i el Des-
envolupament Econòmic, sig-
nat ara fa dos anys per consistori,
patronals i sindicats. 

EL VALOR DE L’EXPERIÈNCIA
Amb tot, l’objectiu del congrés va
ser precisament “lluitar pel va-
lor de l’experiència i el talent” i
donar visibilitat a un col·lectiu,
de la gent de més de 45 anys, que
mostra dificultats a l’hora de
reenganxar-se al mercat laboral. 

De fet, el congrés va comptar
per primer cop amb una taula
rodona en aquest sentit, la qual
duia el títol de El valor de l’ex-
periència i va servir per difondre
històries de persones que han
pogut trobar feina de nou. 

RECONEIXEMENT4En el marc
de la iniciativa que va posar en
marxa l’Ajuntament fa uns me-
sos per preservar els comerços
històrics de la ciutat, el passat di-
umenge 27 de novembre es va
celebrar la Nit del Comerç, una
ocasió que va servir per reco-
nèixer la tasca de 26 d’aquestes
botigues emblemàtiques. 

Els guardons es van dividir
en diferents categories, com ara
els dedicats als comerços amb
història, que per la seva trajec-
tòria han acabat tenint un paper
rellevant als seus barris. Es trac-
ta de confeccions Falguera i la
perruqueria Montserrat Gabriel,
a Santa Eulàlia, i de Mascotas
Florida, al barri del mateix nom.

La Nit del Comerç també
volia fer visibles aquells establi-
ments que compten amb un pa-
trimoni arquitectònic singular.
En aquest sentit, el cafè Porto
Rico, al costat de l’Ajuntament,
es va endur un reconeixement. 

Els premis també van ser
per a aquelles botigues que ator-
guen personalitat als barris on
són. Els guardonats en aquesta
categoria van ser Chousa Mobi-
liari i Pintó Pell, els dos a la Flo-
rida; el bar Córdoba i el bar Ta-
ver, a Pubilla Cases, així com Ál-
varez Joyeros. Per últim, l’em-

blemàtic restaurant la Flama, de
Bellvitge, també va ser premiat
en aquesta categoria.

Seguidament es van premiar
fins a 11 comerços més que re-
unien les tres requisits ante-
riors: la farmàcia Sanfeliu, la
ferreteria Ustrell, Vidal Vall-
honrat i Fustes Busquets, al
Centre; la bodega Casa Bou,
Conservas Llopart, la farmàcia
Batllori-Bohera i la ferreteria
Tormo, a Collblanc; el bar Serra
i l’herbolari Camps, a Santa Eu-
làlia, i per últim Legumbres Co-
cidas Pesca Salada, a la Florida.

Finalment, hi va haver una
menció especial a cinc comerços
que s’han distingit per la seva con-
tribució al teixit comercial local:
la tintoreria Cal Muntané, al Cen-

tre; la ganiveteria Soto, a Coll-
blanc; Albart Rellotges i Vene-
cianes Hospitalet, a la Torrassa,
i l’òptica Colom, a Bellvitge.

UN ESPERÓ PER A NADAL
Aquesta entrega de premis, que
es va celebrar a l’hotel SB Plaça
Europa i va comptar amb l’as-
sistència de l’alcaldessa, Núria
Marín, va tenir lloc tres dies
després de l’encesa oficial de
llums de Nadal, que enguany
il·luminen 78 carrers i 15 places
de la ciutat amb una reducció de
92 hores d’encesa respecte de l’a-
ny anterior. 

Unes llums que formen part
de la campanya de Nadal de
l’Ajuntament per fomentar les
compres al comerç local.

La Nit del Comerç es va celebrar a l’hotel SB Plaça Europa. Foto: Ajuntament

Homenatge a les botigues
històriques a la Nit del Comerç

A la sessió de ‘networking’ es van fer unes 150 entrevistes. Foto: Ajuntament
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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
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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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Mario Casas roda una
pel·lícula a Sant Josep

CINEMA4L’actor Mario Casas
va rodar una pel·lícula al barri a
principis del novembre. Es trac-
ta de la seva primera peça com
a director, i porta el nom de Mi
soledad tiene alas, a través de la
qual vol fer un homenatge al ci-
nema quinqui dels anys 80.

Els veïns del barri es van
sorprendre en trobar-se un set
cinematogràfic al carrer Enric
Prat de la Riba, cantonada amb
Rodés. De fet, l’alcaldessa, Nú-
ria Marín, i el regidor de Cul-
tura, David Quirós, van visitar
el muntatge i es van fer una fo-

tografia amb Casas, que no és la
primera vegada que visita l’àrea
metropolitana per fer cinema.
Sense anar més lluny, a princi-
pis d’any se’l va veure a Gavà
protagonitzant una pel·lícula
de ciència-ficció, un spin-off
de A ciegas, un film apocalíp-
tic de Netflix que també comp-
tarà amb diverses escenes fil-
mades a Barcelona.

Pel que fa a Mi soledad tie-
ne alas, aquest film tracta sobre
un grup de joves de la perifèria
barcelonina que es dedica a ro-
bar a joieries. 

SANT JOSEP4Un ampli dispo-
sitiu dels Mossos d’Esquadra
va desallotjar el dia 1 de de-
sembre l’espai de l’Astilla, una
antiga fàbrica abandonada i ocu-
pada per un col·lectiu des del
2009. La policia es va personar
a primera hora del matí i va
identificar les persones que hi
havia a la nau. El col·lectiu ocu-
pa havia organitzat un esmorzar
reivindicatiu per intentar aturar
l’expulsió i reivindicar que l’As-
tilla ha acollit diversos projectes
i ha portat a terme una tasca so-
cial important.

L’amenaça de desallotja-
ment, tanmateix, existia des de
principis del 2020, quan els jut-
jats van atendre la reclamació de
la promotora immobiliària pro-
pietària dels terrenys. Sense
anar més lluny, el col·lectiu que
ocupava la nau denuncia que en
aquells terrenys es faran pisos de
luxe. Per tot plegat, aquella ma-
teixa tarda van organitzar una
concentració de protesta al me-
tro de Torrassa, molt a prop
d’on és la nau. 

El que també és molt a prop
de l’Astilla és la promoció d’ha-
bitatges de Cosme Toda, que
està en el punt de mira dels co-
muns, que a mitjan novembre
van presentar un informe que
assenyala irregularitats a les ob-
res dels pisos. Per tot plegat, han
presentat un recurs al consisto-
ri per demanar-ne l’aturada.

Ho diuen a partir d’un infor-
me –que tot i haver estat pre-
sentat ara va ser signat l’abril del
2022–d’un pèrit que indica que
sis dels vuit edificis projectats no

compleixen els requisits de la
normativa pel que fa a les hores
de llum necessàries. De fet, el
partit argumenta que la modifi-
cació del Pla General Metropolità
(PGM) que va fer possible la
promoció dels habitatges pre-
senta “resultats incoherents” i
mostra “un comportament con-
trari a les lleis de l’astrofísica”. 

Fonts municipals consulta-
des per Línia L’H indiquen que
han de ser els tècnics municipals
els qui revisin l’informe per cor-
roborar les seves afirmacions. 

Manifestació posterior al desallotjament. Foto: Twitter (@AE_LHospitalet)

Els Mossos desallotgen l’Astilla
després de 13 anys d’ocupació

Casas, amb Quirós i Marín, durant el rodatge al barri. Foto: Ajuntament

Cultura | Presenten la biografia de Ros Marbà
La sala d’actes de la biblioteca central Tecla Sala va acollir el passat 29 

de novembre la presentació de la biografia del compositor i director
d’orquestra hospitalenc Antoni Ros Marbà, escrita per Lluís Brugués.
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ANIVERSARI4La colla dels dia-
bles de l’Skamot Diabòlic va ce-
lebrar el passat dia 26 de no-
vembre una festa per comme-
morar el seu 35è aniversari a la
plaça Francesc Macià i al proper
parc de l’Alhambra, on es va ce-
lebrar un concert de rock que va
servir com a final de festa. 

Abans, però, la plaça Fran-
cesc Macià es va omplir amb els
membres i les bèsties de la colla,
que van fer tremolar el carrer

amb un espectacle de foc i soroll
de tabalers. Un dia abans, a
més, l’Skamot havia participat en
la Tabirrada, una ruta per dife-
rents bars de Santa Eulàlia
acompanyada pels tabals. 

Així i tot, la colla no descan-
sa, atès que el 3 de desembre ce-
lebra una trobada amb unes al-
tres colles d’arreu del país que
estan convidades a venir a la pla-
ça Francesc Macià per participar
en una trobada de diables.

L’Skamot Diabòlik celebra els 
35 anys al parc de l’Alhambra

INNOVACIÓ4L’Hospitalet i Es-
plugues han signat un conveni de
cooperació per impulsar el pro-
jecte BioClúster, que vol crear un
pol d’investigació biomèdica al
sud de la ciutat afectat pel Pla de
Desenvolupament Urbanístic
(PDU) Biopol-Granvia. Ho han
fet juntament amb els hospitals
de Bellvitge i Sant Joan de Déu,
l’IDIBELL, l’Institut Català d’On-
cologia (ICO) i la Universitat de
Barcelona (UB), amb els quals es
coordinaran per sol·licitar les
ajudes destinades a la consecució
del projecte. Aquest grup pro-
motor també ha acordat la crea-
ció d’una comissió de seguiment
i coordinació de l’acord, que es re-
unirà de forma trimestral per
analitzar l’evolució del projecte. 

El clúster biomèdic tindrà el
seu epicentre a la Gran Via i és
una de les principals potes del
PDU Biopol-Granvia, un pro-
jecte urbanístic que ha generat
força polèmica a la ciutat els úl-
tims anys. Sense anar més lluny,
l’anterior versió del PDU va ser

tombada fins a dues vegades als
tribunals, fet que va obligar l’A-
juntament i la Generalitat -els im-
pulsors del pla a través del Con-
sorci per la Reforma de la Gran
Via- a replantejar el projecte.
Fruit d’aquest procés de reci-
clatge va sorgir el PDU Biopol-
Granvia, rebatejat amb el nom
d’un clúster biomèdic que vol ser
el més important del continent. 

Els impulsors  asseguren que
l’objectiu d’aquest pol és millorar
la innovació i investigació en sa-
lut alhora que es potencia el ter-

ritori que l’acull, en aquest cas
l’Hospitalet i Esplugues. 

Sigui com sigui, la platafor-
ma No Més Blocs, totalment
contrària al PDU, proposa que el
clúster biomèdic s’instal·li a zo-
nes industrials en desús de la
ciutat. Amb tot, es preveu que el
PDU sigui aprovat aviat. És per
aquest motiu que el col·lectiu va
celebrar el dia 28 una assemblea
a la plaça de l’Ajuntament per
anunciar que plantaran cara al
nou projecte amb al·legacions i
un recurs contenciós als jutjats. 

L’objectiu és crear un eix biomèdic a l’àmbit Llobregat. Foto: Ajuntament

Acord amb Esplugues per
impulsar el pol biomèdic

Bellvitge | El Gornal

L’Institut Bellvitge 
homenatja els avis del barri

ART4Alumnes de Batxillerat
de l’Institut Bellvitge han creat
una obra artística en la qual ho-
menatgen els avis del Gornal i
Bellvitge. La van presentar en el
marc del festival EsCultura, que
es va celebrar el cap de setmana
del 26 i 27 de novembre, i con-
sisteix en una enganxada de
cartells amb cares de diferents
veïns que han estat protagonis-
tes de les millores dels dos bar-
ris els últims anys.  “El valor de
Bellvitge és la seva gent”, asse-
nyalen des del centre educatiu. 

L’obra d’art es va fer sobre la
tanca metàl·lica del Centre Cívic
de Bellvitge al llarg d’aquell cap
de setmana. I és que el festival
EsCultura té la finalitat de con-
vidar la gent a participar en la
transformació dels carrers i les
places de les ciutats. 

Aquest certamen forma part
de l’A Place, un projecte impul-
sat per l’Agència Europea Crea-
tiva que treballa en aquesta línia
i que promou la participació
dels ciutadans en la millora de
l’espai públic. 

Patrimoni | Continua el serial sobre el futur de la Godó i Trias
El Ple del novembre va rebutjar una moció de Ciutadans per demanar fer equipaments a

l’antiga fàbrica Godó i Trias, on els promotors del fallit projecte de l’Hermitage de Barcelona
volen fer un museu d’art digital. El PSC va fer valdre la seva majoria per tombar la proposta. 

Condol |Mor Mateo Revilla, líder veïnal de Bellvitge
Mateo Revilla, activista de l’Associació de Veïns de Bellvitge i membre de la Federació
d’Associacions de Veïns, ha mort a 77 anys. La ciutat i el barri ploren la mort d’un referent 
en les lluites veïnals per fer de Bellvitge i de l’Hospitalet un lloc millor on viure.

La colla té una llarga experiència a la ciutat. Foto: Skamot Diabòlic

Els alumnes, elaborant el mural. Foto: Twitter (@InstBellvitge)

L’escola Paco Candel fa 12 anys
que funciona en barracons. Les
famílies han dit prou i han anun-
ciat mobilitzacions per exigir
que es desencalli la construcció
del nou edifici. I això és el que
sembla que passarà aviat, se-
gons ha explicat a Línia L’Hel re-
gidor d’Educació, David Quirós,
que confia que abans de finalit-
zar l’any hi haurà acord amb el
departament d’Educació.

I és que el projecte de cons-
trucció del nou edifici del centre
escolar estava encallat des de
feia mesos, no tant per les obres
d’adequació del solar, com ha as-
senyalat ERC –i de les quals se’n
farà càrrec el consistori–, sinó
més aviat per un increment pres-
supostari en les obres. El projec-
te sencer té un cost de 8,8 mi-

lions, però la Generalitat volia
ajustar al màxim els comptes. 

Això, tanmateix, topa amb
l’essència del nou edifici, que està
adaptat als requisits del nou
model d’Escola 21, que exigeix
centres escolars més amplis. I
això, segons detalla Quirós, im-
plica un increment de metres
quadrats i, per tant, de pressu-
post. “Hi ha un compromís de la
Generalitat per ajustar al màxim
la partida, resten serrells per

arribar a un acord”, tranquil·lit-
za Quirós, que el dia 2 va trans-
metre a les famílies aquesta in-
formació. Unes famílies que es-
tan fartes d’anar a l’escola en bar-
racons i que han anunciat mo-
bilitzacions fins que no s’aprovi
definitivament el projecte. “Nos-
altres no estem a favor ni en con-
tra de ningú, només volem un
edifici per a la Paco Candel”, diu
Cristian Gil, president de l’As-
sociació de Famílies d’Alumnes.

Les famílies reivindiquen el nou edifici. Foto: AFA Paco Candel

El consistori confia que aviat hi
haurà acord per la Paco Candel
Francisco J. Rodríguez
SANTA EULÀLIA



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
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“No estem soles”: una mà amiga per
deixar enrere la violència masclista
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Collblanc | La TorrassaAniversari | La Llibreria Llavors celebra dos anys
El 12 de desembre del 2020 obria un nou establiment a la Torrassa, la Llibreria 
Llavors. Des d’aleshores, aquest comerç s’ha erigit en centre de referència de
presentacions i activitats. El dia 11 celebrarà el seu segon aniversari amb una festa. 

Projectes | L’espai de Matacavalls s’ampliarà
El president de la Fundació Contorno Urbano, Esteban Marín, va informar a

finals del novembre que l’espai recuperat de Matacavalls s’ampliarà per acollir
tecnologies aplicades al verd urbà. Així ho va dir a l’Informatiu de LH Digital.

Petites accions que canvien el
panorama. Aquest és l’esperit del
projecte Torrassa Verda, que es
va posar en marxa a l’abril i que
promou la recuperació dels es-
cocells dels arbres a través del
cultiu de plantes. 

L’espai a plantar és petit i està
sovint amenaçat per l’incivis-
me d’alguns, però des del col·lec-
tiu impulsor del projecte asse-
guren que, en general, “hi ha
molt de respecte”. Així ho des-
taca Santi Carulla, un dels veïns
que s’encarrega de tenir cura dels
escocells. “Creem mini jardins
als escocells i convidem els veïns
a apadrinar-los”, explica a Línia
L’H. De fet, de la desena d’esco-
cells que han recuperat des de
l’abril, tots estan apadrinats per
un veí de la zona. Això vol dir que
es comprometen a fer-se’n càr-
rec, a tenir-ne cura i a regar els

vegetals plantats, alguns dels
quals, fins i tot, són comestibles. 

Amb tot, la voluntat d’aquest
projecte, que compta amb el su-
port d’Eixarcolant –que va posar
en marxa una iniciativa similar
a Barcelona en la qual s’emmi-
ralla aquesta de la Torrassa– és
aportar verd a una de les zones
més massificades de la ciutat. “El
veïnat té molta importància en el
projecte”, assegura Carulla, que
convida a tothom a participar-hi. 

Els encarregats del projecte
es reuneixen el segon i el quart
dijous de cada mes per fer una
ronda i revisar els escocells, fer-
ne el manteniment que necessi-
tin i parlar amb els padrins. Tot
plegat per dotar de verd un bar-
ri que, precisament, pateix pel
futur dels arbres. En concret,
dels del carrer Martí i Julià, dels
quals avisen els veïns que corren
perill arran de les obres que
han arrencat en aquell vial. 

Un dels escocells apadrinats a la Torrassa. Foto: Eixarcolant

Aprofitar els escocells per
reivindicar un barri més verd

Francisco J. Rodríguez
LA TORRASSA

L’increment de la presència de
patrulles de la Guàrdia Urbana
i dels Mossos d’Esquadra anun-
ciat per l’alcaldessa, Núria Ma-
rín, i el conseller d’Interior de la
Generalitat, Joan Ignasi Elena,
als barris de la Florida i les Pla-
nes –que els primers dies ha pro-
vocat una reducció dels delictes
del 15%– genera divisió d’opi-
nions. Per una banda, hi ha els
qui l’han rebut amb els braços
oberts, mentre que uns altres
consideren que més policies no
donaran resposta als problemes
relacionats amb l’incivisme i la
seguretat als dos barris. 

Aquesta última és l’opinió
de l’Associació de Veïnes i Veïns
de la Florida. “Per a una proble-

màtica social calen mesures so-
cials”, sostenien des de l’entitat
un cop es va fer públic l’incre-
ment de la presència policial. 

En una entrevista recent a
l’Informatiu de LH Digital, la se-
cretària de l’AViV, Walaa Hec-
hach, reconeixia que el pla poli-
cial que plantegen l’Ajuntament
i la Generalitat “farà que molts
veïns se sentin segurs”, però
avisa que no suposarà la solució
als problemes de base. En aquest
sentit, des de l’entitat veïnal re-
clamen que aquest pla especial
contempli una feina de cohesió
social amb més recursos, com
mediadors i educadors. A més,
Hechach va avisar que l’incre-
ment de la presència policial
pot comportar més identifica-
cions per perfil racial al barri. 

Qui sí que s’ha mostrat com-
pletament a favor del pla poli-
cial és l’associació de veïns Dis-

tricte IV. Des de l’entitat asse-
nyalen a Línia L’H que els veïns
estan “molt contents” amb el fet
que el dispositiu tingui conti-
nuïtat”. A més, aquesta asso-
ciació argumenta que en cap cas
es demonitza el barri. “Al con-
trari, precisament són les famí-
lies treballadores i pensionistes

les que estan exigint un aug-
ment d’efectius policials perquè
els protegeixin contra una mi-
noria que va apropiant-se del
carrer”, assenyalen. 

Des dels partits amb repre-
sentació a l’Ajuntament també hi
ha hagut diversitat d’opinions.
Mentre que Ciutadans lamenta

que el pla “no té concreció” i que
sembla una “operació improvi-
sada”, en paraules del seu por-
taveu, Miguel García, ERC, del
mateix color polític que el con-
seller Elena, celebra el pla i cri-
tica el que considera “incapaci-
tat” del govern municipal “d’es-
coltar i tenir en compte totes les
veus per liderar la resposta que
necessita el barri”. Així i tot, els
republicans hospitalencs, se-
gons ha expressat el seu candi-
dat a l’alcaldia, Jaume Graells,
han recordat que “només amb
mesures policials no es resoldran
els problemes de la ciutat”, a l’ho-
ra que advoquen per una “rege-
neració urbana” i per la millora
de l’espai públic i la convivència.

Amb tot, recentment s’ha sa-
but que l’Ajuntament rebrà un
milió d’euros de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB)
per millorar les Planes.

Divisió d’opinions pel nou pla policial
» L’increment de la presència de Mossos i Guàrdia Urbana al barri va començar a mitjan novembre
» Segons les dues administracions, en els primers dies de l’operatiu han baixat un 15% els delictes

Un dispositiu conjunt de mossos i guàrdies urbans al barri. Foto: Ajuntament

Francisco J. Rodríguez
LA FLORIDA/LES PLANES

POLÍTICA4Els dos candidats
d’ERC a les alcaldies de l’Hos-
pitalet i Barcelona, Jaume
Graells i Ernest Maragall, van
passejar a principis de novembre
pels barris de Collblanc i Sant
Ramon. Allà van posar de ma-
nifest que hi ha “problemes co-
muns a banda i banda” de l’Hos-
pitalet i Barcelona, com ara “la
inseguretat, la degradació de
l’espai públic i carrers poc cui-
dats”, a més d’una “neteja defi-
cient” i un “comerç abandonat”,
segons van denunciar.

Els dos candidats, als quals
uneix una amistat, van visitar el
Mercat de Collblanc, on van
parlar amb alguns paradistes.
“Els governs municipals no po-
den seguir tirant-se la pilota i
ignorant els problemes que cal
respondre conjuntament”, va
expressar la secretària d’Acció
Política i Estratègia d’ERC a
l’Hospitalet, Sílvia Casola. 

Per tot plegat, els republicans
prometen que Barcelona i l’Hos-
pitalet “es miraran als ulls” si
acaben governant.

Graells i Maragall (ERC)
prenen el pols a Collblanc

Graells i Maragall (a la dreta) al Mercat de Collblanc. Foto: ERC
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Esports Futbol | Joan Pujol, soci número 1 del CE l’Hospitalet, fa 92 anys
El passat 17 de novembre Joan Pujol Riera, soci número 1 del CE l’Hospitalet, va fer 92 anys. “Quin

orgull! Gràcies per la teva fidelitat! Per molts anys, Joan!”, el va felicitar el club a les xarxes 
socials. El primer equip masculí visitarà el Girona FC B el pròxim diumenge 11 de desembre.

"Als Estats Units vaig perdre la
sensació d'estar enamorada del
bàsquet. Allà el joc és molt ràpid
i físic, i a mi m'agrada que sigui
molt més tècnic i que tothom hi
participi. A més, si no entres en
el quintet inicial, després és
molt difícil retrobar-te amb el cos
tècnic i l'equip", confessa Marta
Zori (Barcelona, 1998), escorta
del CB Grup Barna.  

Viure, estudiar i competir
tres anys als Estats Units la va
fer “despertar i créixer una bar-
baritat". La primera temporada,
la badalonina va gaudir d'una
gran experiència a Jefferson
College (Junior College): "D'a-
quell any sobretot m'enduc les
persones d'arreu del món que
vaig conèixer i els viatges que
vaig fer". Després, Zori va mar-
xar a St. Francis College (NCAA
divisió 1), on va començar amb
mala sort, amb una fractura
d'un metatarsià del peu que la va
obligar a perdre's gran part de la
temporada. Un obstacle que,
sobretot, va fer-li dubtar sobre
si estava en el lloc oportú. 

"Moltes vegades volia i sentia
que havia de tornar a casa. Com
que  no ho vaig fer, vaig xalar del
millor any de la meva vida, el se-
güent i últim als Estats Units.
Molts cops em costa tenir pa-
ciència. Al final, tot arriba!", re-
flexiona Zori, una enamorada
de Nova York a qui li encantaria
anar-hi un cop a l'any. 

A les sis de la tarda, després
d'una jornada intensa d'univer-

sitat i de bàsquet, Zori agafava
una motxilla i es perdia entre la
immensitat de Nova York: "Vaig
recórrer cada carrer de la ciutat
amb els ulls ben oberts i ho tor-
naria a fer 1.000 vegades més. Si
no saps estar sola i gaudir amb
tu mateixa, és difícil que ho fa-
cis amb altres persones. Si algú
volia acompanyar-me, m'ho pas-
sava igual de bé".  

RECUPERAR LA CONFIANÇA 
Mai s'ho ha passat millor que el
curs passat, el del seu retorn a Ca-
talunya, a l'AB Premià, on va “re-
cuperar la confiança perduda” i
va tornar a sentir que li agrada-
va el bàsquet. Hi van influir, és
clar, l'estil de joc i "el millor
grup” en el qual ha estat. Estava
envoltada de la gran majoria de
les millors amigues que li ha do-
nat el bàsquet: Judit Valls, Bru-
na Vila, Marina Peinado, ara ja
retirada, Esther Murat i Alba
Vera. "Júlia Quintana ens dona-
va suport des de la grada, i la res-
ta de la quadrilla és la Paula
Moreno, del SESE", matisa. 

Gran part del grup es va co-
nèixer a la UE Mataró, on Zori va
arribar la mateixa temporada
en què va començar al CEJ l'Hos-
pitalet. "L'equip era lluitador,
energètic i estava boig pel bàs-
quet. Vam començar molt bé i
després les coses es van tòrcer,
vam baixar a Preferent B, i al de-
sembre vaig marxar a Mataró, a
Preferent", rememora. 

Es retrata com una eterna
observadora. "Moltes vegades
una mirada o un gest diuen molt
més que qualsevol paraula. En
una banqueta un xoc de mans o
un puny amunt signifiquen

tant...", enraona la badalonina,
encantada i completament adap-
tada al CB Grup Barna. Se li
nota, sobretot, als ulls. 

La banqueta del conjunt d'E-
loy Acedo és un cúmul d'estímuls
positius i adrenalina. "Som un
grup molt unit i humà, i es re-
flecteix en el nostre joc i també en
com ens animem. Hem de con-
tinuar creixent i confiar més en
nosaltres", reflexiona. Carla Grau
(Bàsquet Femení Viladecans),
Júlia Soteras (Manresa Club Bàs-
quet Femení 2021) i la mateixa
Zori (AB Premià) són les úniques
novetats d'un equip que va pujar
a Lliga Femenina 2 després d'un
curs gairebé perfecte a Copa Ca-
talunya i a la fase d'ascens.

Zori es va formar al BBC ba-
dalonès. "És el club de la meva
vida, que ara és la Penya", diu. Va
començar a jugar amb cinc anys
gràcies a la visita a l'Escola Jung-

frau d'en Ricky, un entrenador
del club que els va repartir uns
flyers: "Estaven intentant formar
un equip d'escola de bàsquet i la
meva família ens va apuntar a la
meva germana Sònia i a mi.
Aquest esport em va atrapar". 

Recorda especialment l'en-
trenadora Jessica Garcia, que és
i sempre serà la seva entrenado-
ra de formació. "És aquella tèc-
nica a qui sempre li tens el mà-
xim respecte, confiança i afecte.
La Jessica em va ensenyar tot el
que sé, em va formar i tota la base
que tinc és gràcies a ella. Em va
desenvolupar com a jugadora, i
em va transmetre què és el bàs-
quet", la retrata, agraïda. 

A l'entrevistada li va costar
molt abandonar el club on havia
crescut i on es va enamorar d'a-
quest esport per acceptar la pro-
posta del CB Granollers. Era el
primer cop que sortia de la seva

zona de confort. "Hi vaig fer un
pas endavant, vaig aprendre
molt de les companyes i, sobre-
tot, de l'entrenador, David De-
laurens, qui em va insistir molt
amb el meu tir i me'l va corregir.
Diria que ara és un dels meus
punts més forts", comparteix. 

Malgrat que Zori era júnior
de primer any, va competir amb
el Júnior A, amb "el millor
equip" que ha tingut mai el CB
Granollers (Clara Maspons, Ma-
ria Callizo, Jana Delaurens, Anna
Castells...). Després de les expe-
riències a l'Hospitalet i Mataró,
i ja com a sènior, va tornar al
conjunt granollerí, un any abans
de la seva aventura americana.    

Marxar als Estats Units i es-
tudiar Fisioteràpia han estat,
"sens dubte", les millors deci-
sions que ha pres fins ara la ba-
dalonina, a punt d'acabar el
grau. Està fent pràctiques a l'Ins-
titut Guttmann, hospital espe-
cialitzat en el tractament mèdic-
quirúrgic i la rehabilitació inte-
gral de les persones amb lesió
medul·lar, dany cerebral adqui-
rit o una altra discapacitat d'ori-
gen neurològic. "Hi estic valorant
encara més la vida perquè qual-
sevol dia pots tenir un ensurt",
adverteix. Cada cop li interessa
més la neurorehabilitació. 

A vegades surt "molt fotuda"
de l'Institut Guttmann després
de veure situacions "molt difí-
cils". "Quan entro allà, no puc
perdre mai el somriure perquè si
tu no els tens, potser els i les pa-
cients... A vegades és difícil som-
riure amb la boca i intentes fer-
ho amb els ulls, les mans... Amb
el que puguis", enraona Zori,
sincera i plena d'energia.

Toni Delgado
LES PLANES

L’aprenentatgedeMarta Zori
» L’exjugadora del CEJ l’Hospitalet va perdre “la sensació d’estar enamorada del bàsquet” als Estats Units 
» “Fent pràctiques a l’Institut Guttmann estic valorant encara més la vida”, diu l’estudiant de Fisioteràpia

Marta Zori, jugadora del CB Grup Barna. Foto: Toni Delgado
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4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està for-
mada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hec-
tàrees dins la província de Barce-
lona. La gestió de la Xarxa garan-
teix l’equilibri territorial i ambien-
tal als 100 municipis del seu àm-
bit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la po-
blació de Catalunya.

Seguint els Objectius de Des-
envolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputa-
ció de Barcelona planifica i ges-
tiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, ela-
borats amb la participació de
tots els agents implicats; prote-
geix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el des-
envolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’e-
ducació ambiental. 

La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutada-
nia centres d’informació i docu-
mentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposi-
cions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’es-
plai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i res-
pectar el medi natural.

A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet ar-
ribar-hi amb transport públic in-
tegrat, els dissabtes, els di-
umenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la con-
servació del patrimoni i dels es-
pais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va com-
prar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la re-
cuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la pre-
servació d’aquest espai tan em-
blemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les ins-
tal·lacions està supeditada a la fi-
nalització de les obres.

Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Dipu-
tació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”. 

I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?

Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais

a El Parc del Castell de Montesquiu
a L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
a El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
a El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
a El Parc del Montnegre i el Corredor
a El Parc de la Serralada Litoral
a El Parc de la Serralada de Marina
a El Parc Natural de la Serra de Collserola
a El Parc Agrari del Baix Llobregat
a El Parc del Garraf
a El Parc d’Olèrdola
a El Parc del Foix
a I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural 

dels Cingles de Bertí
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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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