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Una passejada pels terrenys que
la justícia ha salvat (de moment)
va ser la manera de celebrar la
sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per la pla-
taforma No Més Blocs. Una pas-
sejada que va recórrer els camps
que els contenciosos presentats
per L’Hospitalet en Comú, Es-
querra Republicana, la CUP i
DEPANA han aconseguit prote-
gir. Però el govern de Núria Ma-
rín i el conseller de Territori, Da-
mià Calvet, ja han anunciat que
presentaran un recurs de cassació
al Suprem per poder tirar enda-
vant el projecte que, a banda de
soterrar la Gran Via i impulsar un
clúster biomèdic a Bellvitge, tam-
bé preveu construir fins a 26 gra-
tacels en els últims terrenys agrí-
coles que queden a la segona ciu-
tat de Catalunya.

El Consell General del Con-
sorci per a la reforma de la Gran
Via es va reunir dilluns 30 de no-
vembre. Allà, Marín i Calvet van
aprofitar per anunciar que co-
mençaran a reformular imme-
diatament el projecte per poder
tramitar un nou Pla Director Ur-
banístic per a la Gran Via. Tant l’al-
caldessa com el conseller de Te-
rritori van remarcar que el PDU és
un “projecte de país”. Aquest és
l’argument que volen fer servir al
recurs de cassació que presenta-
ran al Tribunal Suprem contra les
sentències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que
anul·len el PDU totalment, de
“ple dret”.

ABÚS DE COMPETÈNCIES
En les estimacions als dos con-
tenciosos presentats per l’oposició,
els magistrats del TSJC consideren
que la Generalitat no podia lami-

nar les competències en matèria
d’urbanisme de l’AMB, que és qui
hauria d’haver aprovat el projecte.

A més, remarquen que l’AMB
està impulsant un PDU metro-
polità que ha de substituir el Pla
General Metropolità de 1976,
aprovat a les acaballes del fran-
quisme, sense institucions votades
en democràcia pels ciutadans, i
que aquest nou pla de l’AMB ja po-
drà incloure algunes de les pro-
postes que preveu el PDU Gran-
via tombat per la justícia.

DEMANDA DE DIÀLEG
Al Ple de novembre, l’Hospitalet
en Comú va presentar una mo-
ció en què demanava al govern
de Marín que no presentés el re-
curs al Suprem, acatés la sen-
tència del TSJC i s’obrís a dialo-
gar amb partits i entitats sobre
quin ha de ser el futur de la zona
agrícola de Can Trabal.

Tots els partits de l’oposició
van donar suport al text i van re-
clamar a Marín que no aprofiti el
consens de ciutat que hi ha entorn

de projectes com el clúster bio-
mèdic de Bellvitge o el soterra-
ment de la Gran Via, que compten
amb el suport de partits i entitats

veïnals de tota la ciutat, per im-
pulsar un projecte urbanístic que
destrueixi l’última zona agrícola de
la ciutat, la portada d’entrada al
Parc Agrari i un enclavament
molt important per al medi natu-
ral del Delta.

El PSC va fer valdre la seva ma-
joria i va tombar el text i, tot i que
l’alcaldessa es va mostrar oberta a
dialogar amb la resta de grups mu-
nicipals sobre el futur de Can Tra-
bal, el tinent d’alcalde Fran Belver
es va mostrar força bel·ligerant i va
assegurar que, tot i la sentència del
TSJC, “el PDU continua vigent”.

MIRANT CAP AL 14-F
Belver també va explicar que el re-
curs el presentaran “juntament
amb la Generalitat” perquè és “el
promotor” del projecte. Aquest
punt també es va esgrimir per par-
tits i plataformes opositores al
projecte, que consideren que cal-

dria esperar-se als resultats de les
eleccions del 14 de febrer per
aclarir el futur del PDU.

En aquest sentit, el portaveu
d’Esquerra Republicana a l’Hos-
pitalet, Antoni Garcia, assegura
que el conseller de Territori, Da-
mià Calvet, de Junts, “actua de
manera unilateral” i “d’esquenes”
al Govern i al Parlament, que ha
votat dues vegades en contra del
PDU. Garcia assegura que la pre-
sentació del recurs anunciada pel
titular de Territori “no s’acorda al
Consell de Govern” i afegeix que,
si Esquerra ostenta la cartera en el
pròxim Govern de la Generalitat,
repensarà el projecte.

Per altra banda, entitats com
No Més Blocs també treballen
perquè la qüestió del PDU entri a
la campanya electoral, obligui els
partits a posicionar-s’hi clara-
ment i recordar així als ciutadans
quins partits hi donen suport.

Pau Massip Martori
L’HOSPITALET

Uncamíquenos’haacabat
» El TSJC diu que el PDU Granvia és “nul de ple dret” i tomba el projecte que amenaça Can Trabal
» L’Ajuntament diu que “el PDU continua vigent” i anuncia que presentarà un recurs amb Territori

Alguns dels participants de la passejada que va organitzar No Més Blocs per celebrar la sentència del TSJC. Foto: Twitter (@NoMesBlocs)

OPORTUNITAT PER AL
BAIX LLOBREGAT

4La plataforma SOS Baix
Llobregat i l’Hospitalet diu
que les dues sentències del
TSJC poden tenir conse-
qüències en altres projec-
tes urbanístics de la co-
marca i defensen que re-
força la seva petició d’una
moratòria de dos anys a
tots els projectes per re-
pensar el model urbanístic.
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La lupa

Una de les interpretacions del procés inde-
pendentista és que ha sigut la conseqüèn-
cia política d’una nova etapa de la tensió se-
cular entre Madrid i Barcelona.

Si l’Espanya del segle XX s’havia construït a par-
tir d’una capital política i dos motors industrials a la
perifèria (Catalunya i el País Basc), l’Espanya post-
industrial ha anat desplaçant i concentrant el poder
econòmic també a Madrid. En bona part gràcies a les
privatitzacions de les grans empreses estatals (com Te-
lefónica, Iberia, Repsol, Endesa, etc.), que van ser la
llavor per construir noves multinacionals amb seu a
Madrid i amb un ull posat a Espanya i l’altre a Llati-
noamèrica.

Això va anar acompanyat d’accions decidides de
l’Estat per regular mercats com l’elèctric, el de les te-
lecomunicacions o el financer a favor d’aquest nou ca-
pitalisme de l’IBEX-35 que, de fet, en bona part era
un capitalisme del BOE. Però no fou només el paper
del regulador, sinó també les grans decisions dels go-
verns en matèria d’infraestructures. L’aposta constant
per Barajas com a gran aeroport intercontinental o,
sobretot, la xarxa radial d’AVE i d’autovies gratuïtes
va anar reforçant la posició de Madrid. I Madrid va
aprofitar totes aquestes cartes marcades per conver-
tir-se en un gran pol d’atracció.

Tot això es va fer sense massa resistència perifè-
rica. Fins que a Catalunya, després del col·lapse de les
infraestructures i del final abrupte de la reforma de
l’Estatut, i enmig de la crisi econòmica més profun-
da en dècades, es va generalitzar la percepció que es-

tàvem, efectivament, jugant una partida amb les car-
tes marcades.

Mentre el turisme havia anat guanyant pes a casa
nostra, la indústria fugia d’Europa i la nova economia
s’anava desplaçant a poc a poc però de manera in-
exorable cap a Madrid. Aquí ens quedava, a tot esti-
rar, el somni d’un Eurovegas o el seu succedani tar-
ragoní Barcelona World, que encara cueja. Ni els in-
tents de reformar el finançament, ni les crides civilit-
zades a impulsar el corredor mediterrani, ni el clam
dels sectors econòmics per poder gestionar, almenys,

l’aeroport del Prat van ser atesos. Ni tan sols considerats
seriosament. Per això es va estendre la idea que, sen-
se els instruments polítics d’un Estat, Catalunya tenia
un futur negre. Perquè el recorregut de la creativitat
i la capacitat d’innovació era limitat i l’impuls creatiu
de la Barcelona olímpica ja quedava molt lluny.

A partir de llavors Catalunya va entrar, de manera
abrupta i inesperada, en una fase de confrontació
oberta amb l’Estat i el centre de gravetat del catala-
nisme es va desplaçar clarament cap al sobiranisme.
La tensió va anar pujant fins a la tardor de 2017, que
ja sabem tots com va acabar. Però mentrestant Ma-

drid no es va aturar. De fet, va entrar en una nova
fase. Si a Catalunya es va aspirar a sortir de la crisi
amb un Estat propi, a Madrid l’aposta va ser inten-
sificar la capacitat de centrifugació de recursos, in-
versions i talent. La comunitat i l’Ajuntament de Ma-
drid van aprofitar el marge d’autonomia per impo-
sar una mena de turbo-capitalisme madrileny. Li-
beralització gairebé absoluta d’horaris comercials i
baixades massives d’impostos que van provocar un
efecte succionador: contribuents rics d’altres terri-
toris es van desplaçar a Madrid, on els tipus de l’IRPF
per a les rendes més altes i els impostos sobre el pa-
trimoni són els més baixos de l’Estat.

Així, a més dels beneficis de la capitalitat, els fa-
vors del regulador a les grans empreses privatitza-
des i la política centralista d’infraestructures, ara Ma-
drid ha sumat una nova carta: el dúmping fiscal. Una
competència deslleial amb els altres territoris que,
paradoxalment, a qui més ha afectat no ha sigut Ca-
talunya sinó les comunitats autònomes del seu
voltant. Però en tot cas, aquest és el debat que s’ha
plantejat en la negociació dels pressupostos entre
Esquerra Republicana i el PSOE. Malgrat la con-
tradicció aparent que genera que un partit sobira-
nista demani limitar el marge d’una altra comuni-
tat autònoma per decidir els seus impostos, és evi-
dent que en un context econòmic integrat cal dotar-
se de mecanismes d’autodefensa davant de pràcti-
ques com el dúmping fiscal. Perquè, a més, en el cas
de Madrid és una carta marcada més que s’afegeix
a una partida absolutament desigual.

El dúmping fiscal és una carta
marcada més que s’afegeix a una

partida absolutament desigual

per Jordi Muñoz

Madrid–Barcelona

El Dr. Argimon ha dit
que reobrim perquè no

hi ha diners. Després el
Síndic de Comptes ens ha explicat
que el sobrecost de 5.000 milions de
l’L9 es deu a mala gestió, mala planifi-
cació i, afegeixo, poca rendició de
comptes amb els diners públics durant
anys. Vasos comunicants.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Una persona que no
va armada, que té mos-

tres clares de patir un
brot d’angoixa i li disparen una tàser
amb descàrregues elèctriques. Això
en una democràcia de veritat suposa-
ria la immediata detenció d’aquests po-
licies. Però ja podeu esperar asseguts,
aquí no passarà res. 

@albertmartnez

El 30 de novembre és
el dia internacional

contra els Trastorns de
la Conducta Alimentària. Ser dona i
adolescent són els principals factors de
risc per desenvolupar-ne. És una lluita
que sens dubte s’ha de col·lectivitzar i
posar sobre la taula. Jo porto 11 anys
amb ella. Cuideu-vos.

Declara el sotsinspec-
tor de la Policia Nacio-

nal acusat de traficar amb
permisos de residència. L’acusat de-
nuncia que cobraven per objectius:
“Indirectament t’obliguen a fer deten-
cions per estrangeria per fer expulsions.
Cada dia: entràvem en bars a guetos,
identificant 50 persones”.

@andreajvilloria@cintatort@carlosbaraibar
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Salut farà cribratges massius 
en tres punts de l’Hospitalet1

2
Reclamen a l’Ajuntament 
que protegeixi el Transformador

Denuncien l’aparcament 
de cotxes a tocar de Cal Trabal

La justícia declara nul l’ambiciós 
projecte per soterrar la Gran Via

La vàlua més feble: el coronavirus 
colpeja les treballadores de la llar

El + llegit línial’H.cat

3

4
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A les xarxes

@PepPrieto: Ha mort Montserrat Carulla.
Una actriu meravellosa que ens deixa un
llegat extraordinari d’interpretacions en
teatre, cinema i televisió.

@jordibaro: L’Agència Europea del Medi-
cament decidirà si aprova la vacuna contra
la Covid-19 de Pfizer el 29 de desembre a tot
estirar, i la de Moderna, el 12 de gener.

#LaVacunaMésAProp

@lluis_llach: Una cosa és segura. La
@LauraBorras [candidata de Junts per
Catalunya]  dinamitzarà aquestes elec-
cions. I molt.

#BorràsCandidata #AdeuALaCarulla

Safata d’entrada

Aquest esclat incessant ens
ha cobert tots els buits fins
a fer-los desaparèixer.

Emmudir no és només callar.
Diuen els budistes que som res-
ponsables del soroll perquè l'har-
monia no és possible sense una
ment afable.

Qui calla atorga, resa la dita, un
tòpic tan desmesurat que alguna
mala intenció ha d'ocultar. Es
tracta d'una omissió admesa so-
cialment i cultural, un signe in-
equívoc que s'ha d'acceptar el que
l'altre està dient, encara que po-
ques vegades sigui cert. La mor-
dassa d'un món desconcertat,
l'ansietat, la cobdícia, l'eterna de-
pendència de les majories oculta-
des... Tot això no dispensa qui pre-
tén encimbellar altres intencions
per fer veure als altres (o a qui cor-
respongui) només el que li inte-
ressa que creguin. 

Ens han dit que es pot ocultar
la certesa atenint-nos al cínic
pressupost que els altres no de-
uen, o no saben, o no poden fer ús
de la seva intuïció (que és, per cert,
la nostra gran saviesa, com refle-
xiona el filòsof  Gianni Vattimo).
Parlar o no parlar són dues formes
de discreció on se sol distingir sen-
se gaire esforç qui reconeix els al-
tres. Només pot conviure amb la
cautela qui està en pau (en sàns-
crit: mudesa). Cal·ligrafia invisi-
ble del so. La immensa majoria de
les sentències van ser dissenyades
per al control dels pensaments, les
actituds i els hàbits de la gent, sent
el púlpit de les esglésies el seu
principal focus de difusió i els ca-
labossos la farmàcia dels pobres.

John Cage, músic avantguar-
dista, va compondre la peça 4’33

Anatomia del soroll
per Francesc Reina

fa 75 anys, intentant aconsegu-
ir un moment de reserva abso-
luta sense aconseguir-ho. En la
càpsula de l’estudi va percebre
dues estridències, una d’agu-
da –el seu sistema nerviós– i
una de greu –la seva sang cir-
culant pel seu cos–. Però no és
el mateix sentir el batec del
cor, el so de la nostra respiració
o el simple murmurar del vent
que el rugit d'aquells avions
que obliga els animals del mar
del Nord a allunyar-se’n per
sobreviure. No és el mateix el
mutisme fèrtil de la consciència
pasturant en l'ànima o aquell al-
tre amatent per dir “és això,
això” –com va dir el pensador
anarquista Paul Goodman–.

Sonen temps d'hermetisme
per poder mediar, per poder en-
tendre algunes coses del món,
algunes coses que passen entre
les persones. Hi ha moments en
què les paraules són les que més
enrenou munten, provocant el
punt i a part. Taques nècies
llançades enmig d'un dibuix.
L'amor propi és una forma afa-
ble d'estar a la societat que no
necessita la verborrea, l'exhibi-
ció, el sermó o el discurs xis-
clador. Quin fantàstic esforç
dissimular les veritats amb
mentides sonores. Quina enor-
me bondat i sacrifici aguantar la
discreció legal, el mutis admi-
nistratiu de la burocràcia. Sota
la mateixa tempesta no tothom

pateix igual: només 3 de cada 10
joves tenen ocupació, un de
cada 5 viu en la misèria, la res-
ta són sous mínims, desnona-
ments i ajudes injustes...

Hi ha qui es lucra massa en
aquests temps. Pertorben des
dels seus aparadors mediocres
per distreure l'atenció d'allò més
urgent. I encara que la seguretat
continua marcant l'objectiu, la fe-
licitat, la llibertat o la justícia cor-
ren el risc de ser coses succedà-
nies. Caldrà fixar-se molt més en
les etiquetes que s’amaguen dins
de la roba abans d'opinar. Quan
en el llenguatge musical un si-
lenci apareix en el pentagrama
ens està indicant que no hem de
tocar aquesta part. Aquesta dada
representa un enorme xàfec ètic,
escenari adient per comprendre
la Intelligentsia, escola de des-
afecte agrupada per alguns ideò-
legs, intel·lectuals, publicistes, es-
peculadors, polítics, aristòcrates,
aprenents de cortesans... Inter-
mediaris tots. 

Una elit minúscula, un gra-
pat de privilegiats al marge,
substància grisa que corona la
primíssima cúspide d'una pirà-
mide on la resta seguim a la base
sense haver deixat mai de remar.
Hi ha vegades que hauríem, tal
vegada, de prodigar més el vot de
silenci, per dir menys i triar mi-
llor, perquè el que es revela tin-
gui valor o alguna cosa a al·legar
contra la inutilitat totalitària. 

Els semàfors

Partits, sindicats, patronals 
i entitats han firmat el Pacte 

de Ciutat, un document
impulsat per l’Ajuntament

que recull més de 200 projectes
per fer fins al 2023. L’objectiu 

és reactivar la ciutat 
davant de la crisi.

pàgina 8Ajuntament

El president de Renfe, Isaías
Táboas, va visitar l’estació de

Bellvitge a mitjans de novembre,
en un dia que tot funcionava a la
perfecció. Però diverses entitats
han denunciat reiteradament els

problemes de funcionament
dels nous ascensors. 

pàgina 14Isaías Táboas

11 medalles. Aquest va ser el
botí que l’Hospitalet Atletisme

va obtenir en el Campionat
d’Espanya d’atletisme adaptat

que es va disputar a San
Fernando (Cadis) el mes passat.
Laia Fabra va brillar amb llum

pròpia, guanyant tres ors.
pàgina 20L’H Atletisme
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En una situació com la que estem vivint –in-
esperada i excepcional– és fàcil caure en el
pessimisme i arribar a conclusions alar-
mistes. Tanmateix, sembla evident que el

tancament dels restaurants no és sinònim de la fi de
la gastronomia, ni els gimnasos tancats són la fi de l’es-
port. De la mateixa manera, seria agosarat i irres-
ponsable afirmar que després de la crisi de la Covid-
19 el turisme no té futur. El que sí que ens pertoca plan-
tejar-nos és com serà aquest futur.

És cert, i tampoc podem negar-ho, que molts esta-
bliments, comerços, empreses i
companyies del sector s’estan en-
frontant –i ho continuaran fent els
pròxims mesos–a moments com-
plicats. A curt termini, moltes
empreses hauran de fer un esforç
immens per superar una crisi que
ningú havia previst. Algunes no so-
breviuran. Ara bé, hem de ser ca-
paços de mirar el sector amb
perspectiva i de continuar posant
el focus en els reptes que ja teníem
i en els que ara se’ns afegeixen. 

La notícia positiva és que te-
nim perfectament identificats els
problemes que cal resoldre i els
reptes als quals ens enfrontem.
Tenim les eines i els professio-
nals. Les destinacions turísti-
ques tenen formulats els reptes i
les estratègies per assolir-los.
Disposem d’organismes inter-
nacionals plenament implicats en
aquesta tasca i una societat per-
fectament capacitada per fer-ho.
Des dels ODS (Objectius de Des-
envolupament Sostenible) de les Nacions Unides
fins a les línies estratègiques de l’OMT (Organització
Mundial del Turisme) s’ha aconseguit una fita insò-
lita: que tots els països es posin d’acord a l’hora d’as-
senyalar els reptes de la nostra societat, marcant una
agenda global comuna. Ara s’ha de complir.

LES EXPERIÈNCIES, ALLÒ QUE NO CANVIA
Viatjar, conèixer llocs nous, tenir contacte amb altres cul-
tures, amb altres paisatges i amb altres sabors són vi-
vències que mai no passaran de moda. L’essència del tu-

risme segurament no ha canviat o, si més no, ha canviat
molt poc des dels seus inicis: parteix sempre de la ne-
cessitat que tenim les persones d’ampliar les nostres fron-
teres físiques i mentals. El que varia és el context, les cir-
cumstàncies, les expectatives i el grau d’exigència tant
dels visitants com dels residents de cada destinació.

Soc de les convençudes que el turisme té molt re-
corregut, i que aquest futur estarà marcat pels valors.
Uns valors que, de fet, no són cap novetat, però que
després de la pandèmia esdevenen inajornables. Par-
lo d’innovar i de no conformar-nos amb els models

que ja coneixem i que hem fet servir fins ara. El món
canvia a un ritme vertiginós i cada vegada és més fà-
cil quedar-se enrere. No podem oferir les respostes
de sempre a preguntes completament noves. Aques-
tes respostes hauran de passar també per integrar
del tot la sostenibilitat en la mateixa gestió. D’això
en depèn la nostra competitivitat, la salut del nos-
tre entorn i el progrés social. Només adoptant un
compromís ferm i real per part de tots els actors im-
plicats en el sector turístic podrem garantir que la
nostra activitat sigui perdurable en el temps. Dit d’u-

na altra manera: si no som innovadors i sostenibles,
segur que no hi ha futur. 

Per això aquest procés d’evolució del turisme s’ha
de fonamentar en el coneixement i la formació. Ne-
cessitem professionals que tinguin els coneixements
i els recursos per poder oferir als turistes d’ara, i als de
demà, una experiència transformadora, curosa amb
la destinació i els seus residents. Des del CETT, el cen-
tre universitari de turisme, hosteleria i gastronomia
adscrit a la UB que, des de fa més de 50 anys, es de-
dica a fer recerca aplicada i a formar els professionals

del sector, hem pogut contribu-
ir a la transformació del sector i
comprovar la potencialitat d’a-
quest món fascinant i transversal. 

Aquest és un bon moment per
replantejar-nos moltes coses. Si
ens centrem en Barcelona, no no-
més ens hem de qüestionar quin
turisme volem, sinó també qui-
na ciutat volem. M’atreveixo a dir
que la resposta a aquestes pre-
guntes s’ha de formular en plu-
ral. El que hem de buscar és una
ciutat que afavoreixi una econo-
mia plural i sostenible, el progrés
i la cohesió social, que assumei-
xi i posi en valor la diversitat, que
garanteixi el diàleg i la convi-
vència i que sigui, en definitiva,
una ciutat de ciutats. De la ma-
teixa manera, el turisme que vo-
lem és un turisme més diversifi-
cat, plenament responsable i sos-
tenible. Un turisme que vetlli
pels veïns i visitants i per la per-
durabilitat de la destinació. En

aquesta equació, el turisme continuarà sent una pa-
lanca cabdal en l’impuls de l’economia i en la generació
de llocs de treball. Com ja he dit, ho serà sempre que
apostem per un sector de qualitat, amb professionals
ben formats i gestors responsables. Un turisme for-
mat per diferents turismes que abracin la innovació,
la sostenibilitat i el coneixement.

Vaig més enllà. No només el turisme té futur, sinó
que no podem entendre el futur sense el turisme.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Les millors
perles

Carrer Covid, número 19. Aquesta és l’adreça on el SEPE ha
enviat centenars de cartes per notificar ERTOs, segons ha

publicat la Cadena SER. Sembla que va ser la mesura del servei
públic d’ocupació estatal per no perdre temps buscant adreces.

El primer visitant del MACBA va ser un peluix. Betevéha
recuperat el vídeo que va publicar ara fa 25 anys sobre

la inauguració del museu. Una nena havia de ser la primera
a entrar-hi, però va voler que ho fes abans el seu nino. 

La nòvia virtual d’un jove va induir-lo a matar el seu pare el
juny de 2019. Ho han descobert ara els Mossos i ho ha

publicat La Vanguardia. La noia li va fer creure que eren parella
i el va sotmetre fins que va aconseguir que cometés el crim.

Se salten el confinament municipal de cap de setmana iacaben atrapats a la neu. Això li ha passat a una família
amb dos menors que va requerir l’ajuda dels Mossos i dels
Bombers. Després, la policia els va denunciar.

LA FOTOper Anna Utiel @FCBarcelona_cat

per Maria Abellanet

Els turismes del futur
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@aleixramia: S’acosten les deu i el centre
de la ciutat de cop es torna intens. Tothom
s’acomiada, gent que comença a caminar
ràpid i una mena de tensió a l’ambient.

@egguardiola: Preparem-nos per la ins-
trumentalització de la condició de dona de
Laura Borràs per part de gent que no hi en-
tén un borrall de feminisme ni de sororitat.

@PatrickurbanoR: És al·lucinant com la
nostra generació ha acceptat els premis,
retweets i copets a l’esquena varis com a
formes de pagament per la nostra feina.

Tribuna

ue la policia dispari una persona és sempre
una mala notícia. Justificat o no, prémer el
gallet i foradar el cos d’algú amb una bala no
és plat de gust per a ningú, excepció feta dels
malalts que gaudeixen fent mal només per

fer-lo. No és aquest el cas de la policia. 
A Catalunya el debat sobre l’actuació dels cossos de se-

guretat –Policia Nacional i Guàrdia Civil, Mossos d’Es-
quadra i policies locals–està sempre viu. Això té coses bo-
nes. Al cap i a la fi, els cossos policials són la part visible
del monopoli de la força que els ciutadans hem cedit a l’Es-
tat. I és del tot oportú que vigilem l’ús que els uniformats
fan d’aquesta prerrogativa. Fiscalitzar-los permanentment
és, des d’aquesta perspectiva, imprescindible per a la sal-
vaguarda i bon funcionament democràtic de la nostra so-
cietat i la preservació dels nostres drets de ciutadania.

Passa sovint, però, que el debat al voltant dels cossos
i forces de seguretat es polititza. Llavors l’objectiu deixa
de ser la necessària fiscalització de la seva feina per con-
vertir-se només en una manera de treure’n rendiment par-
tidari o ideològic. A Catalunya, aquesta forma de fer és, per
desgràcia, la més habitual. I el perjudici que provoca és cla-
ríssim: totes les actuacions policials acaben situades sota
sospita, debilitant així innecessàriament la confiança
dels ciutadans envers els professionals que s’encarregu-
en de garantir-los la seguretat i que fan una feina im-
prescindible.

El darrer cas que ha agafat volada és el d’una perso-
na sense llar que va rebre dos trets d’un agent quan la Gu-
àrdia Urbana de Barcelona intentava reduir-lo. A l’espe-
ra de conèixer els resultats de les diferents investigacions
que estan en marxa, qui més qui menys ja s’ha posicionat,
bé culpabilitzant els responsables polítics de l’Ajuntament
de Barcelona i la policia, bé defensant l’actuació de l’agent. 

El fet que es tracti d’una persona sense llar ha portat
també a debat la violència que pateixen aquestes perso-
nes pel fet de viure al carrer i s’hi han afegit preguntes pre-
visibles sobre si és més fàcil per la policia abusar d’aquests
individus que viuen en circumstàncies tan precàries i ha-
bitualment sense una xarxa de seguretat i ajut com la que
faciliten la família o les amistats. 

Amb tot, convindria no precipitar-se a risc d’equivocar-
se en un sentit o un altre. Però interessa fer notar que és
precisament quan més es requereix la virtut de la pacièn-
cia quan resulta més evident l’elevada factura que paguem
perquè a força d’anys s’hagi malmès la confiança necessària
en els cossos policials i els seus responsables polítics. 

Aquesta confiança s’ha esberlat per tres motius, i de la
rectificació de tots tres en depèn que en el futur es pugu-
in tenir debats serens que donin resultats sobre les ac-
tuacions policials. Val a dir, el lector ja ho ha copsat, que

aquest plantejament és a parts iguals utòpic i naïf, en la
mesura que resulta impossible que el canvi que es proposa
tingui la més mínima possibilitat de concretar-se.

El primer motiu de desconfiança deriva de la poca
transparència històrica dels cossos policials i d’un cor-
porativisme innegable, impossible de justificar massa ve-
gades. Aquest fet interpel·la directament les policies i no-
més són elles les que poden posar-hi solució. Assenyalar
els mals professionals i depurar responsabilitats és sem-
pre la millor manera de defensar la policia i el conjunt dels
seus professionals. Tot i que hi ha hagut millores els dar-
rers anys, encara preval en excessives ocasions el corpo-
rativisme que dona ales als mals agents. 

La segona qüestió que ha danyat la confiança és el tri-
pijoc de molts partits per voler guanyar rèdit polític qües-
tionant, moltes vegades de manera barroera, les actuacions
policials. Aquesta és una mala praxi que la política de par-
tits i capelletes exercita tot sovint. És fàcil intuir que, si en
lloc de ser un agent de la Guàrdia Urbana el que ha pro-
tagonitzat aquest darrer incident hagués estat un Mosso
d’Esquadra, els responsables polítics de l’Ajuntament de
Barcelona haurien intentat treure’n suc en lloc de defen-
sar l’agent que ha disparat, com fan ara. De fet, com dè-
iem respecte a les policies, aquí també hi trobaríem ex-
emples de totes les formacions polítiques. 

I el tercer element, cabdal també per entendre els ni-
vells de desconfiança envers les actuacions i versions ofi-
cials de la policia, rau en la manera de fer d’una part de
l’activisme social que considera, normalment des de po-
sicions d’extrema esquerra, que tot s’hi val per capgirar el
sistema i que una de les peces que cal tombar per acon-
seguir-ho és la credibilitat dels cossos de seguretat. 

Aquesta manera de fer també resulta extremadament
perjudicial, sobretot quan s’hi afegeixen com a altaveus de
ressonància de les seves tesis algunes formacions políti-
ques. El reportatge Ciutat morta, que fins i tot va rebre dis-
tincions periodístiques en forma de premis atorgats per
l’Ajuntament de Barcelona, tot i ser un exemple reeixit de
mala praxi periodística que només buscava el despresti-
gi de la Guàrdia Urbana i de la policia en general, en se-
ria un bon exemple.

És difícil que res d’això canviï. Ben al contrari, el més
probable és que el deteriorament de la credibilitat poli-
cial vagi a més. Totes tres qüestions requereixen que la
política s’exerceixi sense perdre de vista l’interès gene-
ral i que deixi de jugar-se frívolament amb una qüestió
tan cabdal per al manteniment del model de societat que
tenim i que, amb carències i obligades millores que no
podem ajornar, reprodueix diàriament el petit gran mi-
racle de la convivència pacífica per a la qual la policia és
una peça fonamental i irreemplaçable.

Flaixos

Convindria no 
precipitar-se a risc

d'equivocar-se en un
sentit o un altre. 

Però interessa fer notar
que és precisament quan
més es requereix la virtut

de la paciència quan
resulta més evident

l'elevada factura que
paguem perquè a força

d'anys s'hagi malmès 
la confiança necessària 

en els cossos policials

“
“

per Josep Martí Blanch

Disparar un sense sostre
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ACORD4Un principi. Això és el
que es van proposar que sigui el
Pacte de Ciutat tots els signants
del document en l’acte que es va
celebrar dilluns 30 de novembre
al Palauet de Can Buxeres. Que
no sigui una foto fixa o tot que-
di en paper mullat. La voluntat
de partits, sindicats, empresaris
i entitats ciutadanes és que la fir-
ma d’aquest acord que recull
més de 200 projectes per a la ciu-
tat per als pròxims tres anys es
posi en marxa tan aviat com si-
gui possible perquè els més dam-
nificats de la crisi social i eco-
nòmica ja en comencin a obtenir
els primers resultats.

Per començar, l’Ajuntament
ja hi destinarà deu milions del
seu pressupost, quatre dels quals
seran ajudes directes per a au-
tònoms i un altre es destinarà a
la dinamització comercial. En
aquest sentit, l’alcaldessa Núria
Marín va remarcar que tots
aquells recursos que altres ad-

ministracions destinin a la ciu-
tat serviran per accelerar aquests
projectes perquè es facin realitat.

El pacte marca un full de
ruta per aplicar mesures en qua-
tre àrees: urbana, social, econò-
mica i institucional, totes elles te-
nint en compte l’Agenda 2030 i
els objectius de desenvolupa-
ment sostenible.

Fruit del consens, diversos
actors també van demanar que

l’acord sigui viu i permeti adap-
tar-se a les noves necessitats
que puguin anar apareixent en el
futur.

El Pacte de Ciutat ha rebut el
suport de tots els partits del Ple,
els sindicats UGT i CCOO, les pa-
tronals AEBALL i Pimec, el Con-
sell de Ciutat, entitats socials,
culturals i educatives, la Fede-
ració d’Associacions de Veïns i
l’Espai de Ciutadania.

Tots els participants a l’acte de signatura del Pacte de Ciutat. Foto: Aj.

Deu milions d’euros per tornar
a posar en marxa l’Hospitalet

» Partits, sindicats, patronals i entitats firmen el Pacte de Ciutat
» El document recull més de 200 projectes per fer fins al 2023

La Xarxa de Suport Veïnal obre
la caixa de resistència de nou

SOLIDARITAT4La Xarxa d’E-
conomia Solidària de l’Hospita-
let (XES L’H) ha tornat a obrir la
caixa de resistència, que recap-
ta diners per oferir ajudes i su-
port a les famílies i persones que
queden fora de la tasca de Ser-
veis Socials però que igualment
necessiten ajuda davant la crisi
social que ha desencadenat el co-
ronavirus.

El maig es va crear la Xarxa de
Suport Veïnal amb l’objectiu d’or-
ganitzar-se col·lectivament i aju-
dar les persones que han vist
com, amb l’esclat de la crisi sani-

tària, econòmica i social, la seva
situació ha empitjorat. Com re-
corden des de l’entitat, un dels
sectors més perjudicats és el de les
treballadores de la llar, en què
moltes s’han quedat sense feina i
sense ingressos, perquè no tenien
contractes i ara no cobren res.

Des del mes passat, la Xar-
xa també ha posat en marxa
una prova pilot amb Mujeres
Unidas Entre Tierras i Alter-
banc per crear un economat de
fruites i verdures ecològiques
per ajudar les persones amb
menys recursos.

Un grup de veïns faran 
de conciliadors comunitaris

CONVIVÈNCIA4L’Ajuntament
ha posat en marxa una prova pi-
lot perquè veïns i veïnes facin
tasques de conciliació comuni-
tària per tal d’ajudar a superar
conflictes de convivència. Si la
prova acaba amb èxit, l’objectiu
del consistori és crear una xar-
xa de conciliadors i conciliado-
res comunitaris que es dedi-
quin a col·laborar amb la tasca
que fa el Servei de Mediació
Comunitària i la Unitat de Con-
vivència de l’Ajuntament.

La iniciativa, que es va posar
en marxa a finals de novembre,

neix amb l’objectiu d’aconse-
guir que la tasca municipal de
conciliació tingui més èxit i més
impacte entre els ciutadans en
haver-la dut a terme un veí.
Amb això també es busca que els
actors veïnals es responsabilitzin
en la gestió de la convivència i
puguin oferir una visió propera
amb el Servei de Mediació, amb
qui poden compartir estratè-
gies, detectar conflictes i derivar-
los casos. Una dotzena de per-
sones ja han començat les 150
hores de formació per formar
part del projecte.

La pandèmia ja ha fet 
tancar 400 empreses

OCUPACIÓ4A la ciutat hi ha
18.446 persones a l’atur. A
aquestes cal sumar-hi les més de
15.500 que estan afectades per
un ERTO, segons va explicar
Núria Marín en l’acte de pre-
sentació del Pacte de Ciutat.

A la pèrdua de llocs de treball
cal sumar-hi el tancament d’em-
preses, que durant el tercer tri-
mestre ha pujat un 7%, tal com
recull un informe elaborat per la
Cambra de Comerç. Segons

aquest estudi, el tercer trimestre
d’aquest any es va tancar amb
5.299 empreses a la ciutat. Això
són 399 menys de les que hi ha-
via a la ciutat el mateix trimes-
tre del 2019.

Tot i això, els autors de l’in-
forme afirmen que “la recupe-
ració del teixit empresarial és
gradual i una mica més intensa
que la de la mitjana catalana,
després de registrar una caigu-
da més gran el març”.

Condol | Mor el regidor del PSUC José Carrasco
José Carrasco, regidor del PSUC al primer Ple després del franquisme, va morir a
mitjans de novembre. Va ser un dels fundadors del partit a la ciutat el 1965 i tam-

bé va impulsar l’Associació de Veïns de Pubilla Cases i les Comissions Obreres.
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Anna Simó presenta recurs 
al Suprem per la inhabilitació
TRIBUNALS4Anna Simó ha pre-
sentat un recurs de cassació al
Tribunal Suprem per la sentèn-
cia del TSJC en què la condem-
nen, juntament amb la resta de
membres independentistes de
la Mesa del Parlament de l’ante-
rior legislatura, a un any i vuit
mesos d’inhabilitació per haver
permès la tramitació de les lleis
de desconnexió.

Simó, juntament amb la res-

ta de membres inhabilitats, de-
nuncia que durant el judici se’ls
van vulnerar diversos drets. Se-
gons el diari Ara, el text recull vul-
neracions al dret a ser jutjats
per un tribunal imparcial, a la in-
violabilitat parlamentària o a la
llibertat d’expressió.

En l’escrit de Simó també es
reclama que la inhabilitació no-
més es refereixi a càrrecs electes
i que es redueixi la multa.

Al·legacions d’ERC i del PP 
a les Ordenances Fiscals

ECONOMIA4Esquerra Republi-
cana i el Partit Popular han pre-
sentat al·legacions a les Orde-
nances Fiscals aprovades pel go-
vern de Núria Marín per a l’any
que ve, que congelen impostos
com l’IBI i n’incrementen d’altres,
com les taxes de retirada de ve-
hicles de la via pública o les que
es paguen per aparcar el cotxe al
carrer en zones blaves i verdes.

Els republicans consideren
que la proposta del PSC “és in-
suficient i no respon a la situació
vigent provocada per la Covid-
19”. En aquest sentit, el grup
d’Antoni Garcia proposa rebaixar
l’IBI un 5% durant aquest man-
dat per revertir la pujada del 3%

que va aplicar el govern de Núria
Marín l’any passat per tal de
compensar la pressió fiscal que
estan patint les famílies. Per això
també proposen bonificacions
per a famílies nombroses i mo-
noparentals.

També proposen bonifica-
cions per als qui instal·lin plaques
solars o facin servir energies re-
novables i per al comerç local, els
mercats i les pimes.

Una mesura que també pro-
posen des del PP, que aposten per
bonificar l’Impost d’Activitats
Econòmiques a diversos col·lec-
tius o per reduir a la meitat la taxa
que paguen els comerciants dels
mercats ambulants.

POLÍTICA4L’alcaldessa Núria
Marín ha anunciat que compa-
reixerà a la Comissió d’Afers Ins-
titucionals del Parlament per do-
nar explicacions sobre el cas del
Consell Esportiu. L’alcaldessa ho
va anunciar l’endemà mateix que
la Comissió aprovés la seva com-
pareixença a proposta d’Esquerra
Republicana i de Catalunya En
Comú Podem, que també van de-
manar que hi participin els regi-
dors Cris Plaza i Jaume Graells
així com el tinent d’alcalde i se-
cretari del PSC de l’Hospitalet
Cristian Alcázar. Tots els partits
hi van votar a favor menys els so-
cialistes, que consideren que el
cas està en mans dels tribunals i
és la jutgessa qui n’ha de treure
l’entrellat.

Els republicans van defensar
la compareixença perquè consi-
deren que “és flagrant la manca
de transparència” sobre aquest
cas per part del govern de Núria
Marín. En canvi, els comuns
consideren que el Parlament ha
d’investigar el cas perquè part
dels diners que ha rebut el Con-
sell Esportiu provenen de la Ge-
neralitat.

TEMPS DE DESCOMPTE
Però l’anunci de l’alcaldessa pot
quedar en no-res si la compa-

reixença no es fa abans del 22 de
desembre. Aquell dia està previst
que es dissolgui el Parlament.
Això farà que la sol·licitud de
compareixença decaigui i s’hagi
d’esperar a la constitució del
nou Parlament sorgit de les elec-
cions del 14 de febrer perquè es
torni a posar en marxa tot el pro-
cés, formant una nova Comissió
d’Afers Institucionals i dema-
nant, de nou, la compareixença
de Marín i els regidors.

Si això passa, el portaveu
d’Esquerra a l’Hospitalet, Anto-
ni Garcia, ha assegurat a Línia

L’H que el seu partit ho tornarà
a demanar.

MÉS DETINGUTS
El 24 de novembre la Policia Na-
cional va detenir durant unes ho-
res Gerard Figueras, secretari ge-
neral de l’Esport de la Generali-
tat, per interrogar-lo sobre el cas.

A Twitter, Figueras va asse-
gurar que el Govern no forma
part del Consell Esportiu i que
aquest sempre ha justificat co-
rrectament les subvencions que
ha rebut per part de la Secreta-
ria de l’Esport.

Les eleccions poden endarrerir la compareixença. Foto: Àlex Recolons/ACN

Marín accepta comparèixer 
al Parlament pendent del 14-F
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Mor Montserrat Company,
fundadora de l’Escola Patufet
CONDOL4Montserrat Com-
pany, una de les fundadores de
l’Escola Patufet-Sant Jordi Fran-
cesc Batallé i Aragonès, va mo-
rir dimecres 2 de desembre. Ella
va ser una de les creadores d’a-
quest centre, juntament amb el
seu marit, per oferir una educa-
ció catalana i renovadora en ple
franquisme.

Com a pedagoga, Company
també va ser una de les impul-

sores del moviment d’ensen-
yants El Casalet i va ser recone-
guda amb el premi Rosa Sensat
el 1996.

En política, Company va ser
regidora d’Educació entre 1999
i 2007, després de presentar-se
com a cap de llista d’ICV. Durant
els seus dos mandats va impul-
sar la xarxa d’escoles bressols
municipals i l’Escola Municipal
de Música-Centre de les Arts.

Salut ja ha fet més de 3.000
tests en els cribratges massius
CORONAVIRUS4El casal de gent
gran de Sant Josep és un dels
tres punts de la ciutat on Salut
està fent tests d’antígens des
del 25 de novembre per detectar
persones que tinguin la Covid i
siguin asimptomàtiques.

També se n’estan fent a Pu-
billa Cases i a Santa Eulàlia i, se-
gons L’HDigital, Salut ha anun-
ciat que en farà a Collblanc i la
Torrassa. L’objectiu és detectar
tots els asimptomàtics possi-

bles per tallar la transmissió co-
munitària. Tot i que no s’han pu-
blicat les dades dels positius,
des de Salut asseguren que n’hi
ha molt pocs de confirmats.

Per altra banda, Salut també
va obrir una nova àrea d’atenció
ciutadana al CAP Just Oliveras
a mitjans de novembre. L’ob-
jectiu és que l’atenció sigui més
fluida, segura i confortable i així
acabar amb les cues al carrer que
s’han vist els últims mesos.

PATRIMONI4“El patrimoni és
secundari” per al govern de Nú-
ria Marín. Amb aquesta con-
tundència parla la plataforma
Stop Massificació, que reclama
la conservació de l’antiga fàbri-
ca de Cosme Toda i l’aturada del
projecte que està construint di-
versos blocs de pisos en els te-
rrenys que havia ocupat aques-
ta indústria. L’entitat denuncia
que hi ha forns “que s’estan
conservant que estan pitjor con-
servats que els del costat del
carrer Batllori”. Per això, la pla-
taforma ha presentat una ins-
tància a l’Ajuntament demanant
que els expliquin els resultats de
l’informe arqueològic que han
elaborat els experts.

Aquestes crítiques arriben
després que el govern local anun-
ciés que conservarà alguns dels
forns trobats durant les obres
d’excavació. El regidor David
Quirós va explicar a L’HDigital
que “quedaran a l’aire i seran vi-
sibles, però protegits de les in-
clemències del temps i dels ac-
tes incívics”. Des del consistori

asseguren que volen que es vegi
el passat industrial de les fàbri-
ques que ocupaven aquest espai.

Però des de Stop Massifica-
ció consideren que “és pura fa-
çana, una maniobra per netejar
la cara” davant la destrucció del
patrimoni i afegeixen que, si el
govern de Marín hagués volgut
protegir-lo, el primer que hauria

hagut de fer és “trobar una uti-
litat per als edificis” que ja hi ha-
via i que s’han enderrocat.

La plataforma assegura que
només s’han conservat aquells
elements que no molesten a
l’hora de fer els fonaments dels
nous edificis i remarquen que
per al govern municipal “el que
prima és la cultura del totxo”.

Forns de Cosme Toda destruïts durant les obres. Foto: Twitter (@SMasificacion)

Stop Massificació diu que Marín
“prima la cultura del totxo”

Equipaments | Acaben les obres al pavelló Bastante
La reforma del pavelló municipal Juan Antonio Bastante que va començar a mitjans
d’agost ja s’ha enllestit. Les obres, que han costat uns 380.000 euros, han servit per
canviar la coberta, que era de fibrociment, i per millorar la protecció contra incendis.
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Vagabundes, sensesos-
tre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes

maneres, la majoria d’elles pejo-
ratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són re-
alment les dones sense llar? 

Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Home-
lessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoc-
tar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de vio-
lència també es considera sense-
llarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem sa-
ber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia si-
tuació. Segons denuncien les or-
ganitzacions que treballen en
aquest terreny, no hi ha xifres. Sí
que sabem, en canvi, el nombre de
dones que dormen al ras. 

La Fundació Arrels calcula que
l’11% de les 1.239 persones que el
2019 vivien als carrers de Barce-
lona eren dones. A l’àrea metro-
politana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és si-
milar. A Badalona, de les 57 per-
sones sense sostre en l’últim re-
compte del 2018, 3 eren dones, i a
Terrassa n’eren 6 de 46. A Sant
Adrià i a Santa Coloma sabem que
hi havia 19 persones sense sostre
el 2019 i el 2018, respectivament,
però no sabem quantes eren do-
nes. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajunta-
ments no han incentivat un re-
compte i no hi ha xifres.

A més, aquesta entitat deter-
mina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són mi-
grants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vul-
nerabilitat. És a dir, que té malal-
ties cròniques, pateix agressions fí-
siques o és addicte a alguna droga.

ON SON?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’a-
collida Assís de Barcelona ha aug-
mentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta or-
ganització, considera que les do-
nes sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als re-
cursos assistencials. 

Per què és tan difícil detectar-
les? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè es-
tan amagades, camuflades i ocul-
tes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no moles-
tar, passen tot el dia al carrer. Al-
tres ofereixen treball o sexe a can-
vi d’un sostre, tenen relacions tò-
xiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.

Sala considera que les dones tri-
guen més a arribar a una situació
de carrer perquè, d’una banda,
“cultiven xarxes de suport mutu i
resisteixen millor les crisis” i, de l’al-
tra, fan mans i mànigues per no ha-
ver de dormir al ras, ja que es trac-
ta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una

associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, conside-
ra que això té a veure amb la cul-
tura masclista “que socialitza els ho-
mes per ocupar l’àmbit públic i les
dones per romandre al domèstic”.
“La societat ens diu que nosaltres
al carrer no som més que un pro-
ducte a l'abast dels homes”, afirma. 

Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades fí-
sicament i psicològica perquè han
esgotat totes les possibilitats. De
fet, la mitjana de temps que una

dona passa sense un sostre és de
3 anys i 8 mesos, un temps supe-
rior al dels homes. 

Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar per-
què intenten passar desapercebu-
des. “Quan dormen es tapen sen-
ceres i vesteixen pantalons i jerseis
amples que amaguen els pits”, diu
Naya. Aquesta forma d’actuar no és
estranya si tenim en compte que,
segons l’Observatori Hatento, el
19% d’elles diuen que han patit
agressions sexuals al carrer. 

QUAN ENCARA TENEN SOSTRE
El seu nom és Josefa, però a Lola
No Estàs Sola li diuen Pepi. Té 45
anys i en fa sis que no té casa. Ara
viu amb un amic que li ha deixat
un lloc al seu pis, però fa un any,
després de sortir de la presó sara-
gossana de Zuera, va estar vivint en
una tenda de campanya al districte
de Nou Barris de Barcelona. 

Va néixer al Raval barceloní i
dels 16 als 27 anys va treballar de
prostituta. Just va començar aques-
ta professió després de tenir la

seva primera filla amb un home que
la va deixar. Treballava al Camp
Nou i ara, molts anys després,
aconsegueix explicar amb entere-
sa una vegada que la van violar.

“Eren les sis del matí i davant
meu va parar una furgoneta. Va
baixar primer un noi i després un
altre que em va posar un ganivet
al coll”, relata. Entre els dos la van
posar dins de la furgoneta i, quan
va intentar escapar-se, un d’ells li
va clavar tres cops de puny al nas.
“Estava embarassada i em feia

La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

Una de cada deu persones sense sostre és dona, segons xifres de la 
Fundació Arrels. El 19% d’aquestes dones diuen que han estat víctimes

d’agressions sexuals al carrer. Però no només això: el 56% han patit violència
masclista de les seves parelles i el 48% han intentat suïcidar-se

Dones sense llar:
una realitat invisible



13 | 

línial’H.catDesembre 2020El reportatge del mes

n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barce-
lona per ser el centre europeu de ven-
da i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als ca-
rrers de Barcelona.

A Arrels la coneixien bé. L’Anna ha-
via passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació. 

El seu cos va ser trobat per la
Guàrdia Urbana sota el remolc d’un
camió, nuu de cintura cap avall i amb
signes d’haver patit una forta pallis-
sa. Aquesta mort exemplifica, cruel-
ment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa po-
den arribar a patir.

L’Anna va arribar a Barcelona fu-
gint d’un matrimoni que l’havia por-
tat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suè-
cia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir mar-
xar a Londres. A la capital anglesa vi-
via amb la seva germana i treballava
en el món de la música. 

Amb l’entrada del mil·lenni va arri-
bar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora. 

No sempre hi ha un motiu que
desencadeni el sensellarisme, però en
el cas de l’Anna sembla que quan una
lesió al genoll va frustrar el seu somni
de convertir-se en ballarina de ballet
tot es va precipitar. La noia va entrar
en una espiral d’alcohol i festes i,
quan no va poder pagar el pis, va co-
mençar a viure al carrer.  

Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

l’Anna era una dona especial. “Li en-
cantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràc-
ter”. “Era vegetariana i mai no menja-
va res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recor-
den el seu somriure i la seva alegria.

Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 seguei-
xen obertes. Com va arribar l’Anna
des del Paral·lel fins a Can Tunis? Qui
la va portar fins allà? Queden moltes
incògnites en aquesta història. “Pot-
ser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

El cas més tràgic

por que em tiressin per qualsevol
barranc després de violar-me”,
explica.

Als 29, quan ja havia deixat la
prostitució, la Pepi tenia sis fills.
Des de llavors va treballar a l’ae-
roport, però als 30 anys el seu pare
va morir i ella va agafar una forta
depressió. Estava enganxada a la
cocaïna i, per por de perdre el seu
fill més petit, va iniciar un procés
de rehabilitació. “Per desgràcia, al
cap d’un temps vaig tornar-m’hi a
enganxar i em van treure el nen”,
recorda. Aleshores tot va desem-
bocar en la pèrdua de la llar.

La vida de la Pepi és l’exem-
ple clar dels motius que duen a
una persona a viure al carrer. No
hi ha un fet detonant, no hi ha
una sola vivència que ho desen-
cadeni tot. Segons la investiga-
dora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: mal-
tractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o reti-
rades de custòdia. Els homes de
carrer n’han viscut 8 o 9 i qui té
un sostre només 4 o 5 en tota la
seva vida. A més, com explica
Sala, “el 56% de les dones sense
llar han patit violència masclista
de la parella, el 48% han intentat
suïcidar-se i el 32% han patit
agressions sexuals”. 

QUAN VIUEN AL CARRER
La María José fa 11 anys que viu al
carrer amb el Paco, la seva pare-
lla. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Es-
tic farta de tot això, al carrer no
descanses mai, et fa mal tot el cos,
tens fred”, relata. La seva pell i les
seves poques dents confirmen el
comentari. Té 34 anys i, tot i ves-
tir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.

Són la una del migdia d’un di-
vendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pen-
sió. Quan des de lluny ell li indica
que ha cobrat, ella exclama: “Quin
bon divendres ens està quedant!”.
Sap que el Xavi els convidarà a
unes canyes i a dinar a algun res-
taurant. També que avui podran
posar piles a la ràdio i “ballar amb
els 40 Principales o Kiss FM”. 

“El pitjor de viure al carrer és
que et robin les poques coses que
tens. Quan menys t’ho esperes et
desapareix un mitjó o una manta”,
comenta. Sorprèn que en el seu
context la María José no parli de
la por a les agressions sexuals. “A
mi mai m’han molestat, perquè
m’he sabut valdre i perquè estic
amb el Paco”, afirma. 

La mitjana de temps
que una dona passa 
al carrer és superior 
a la dels homes: 3 anys 
i 8 mesos. Fins fa poc 
la majoria dels recursos 
per a sensellar estaven
destinats als homes

Moltes dones que viuen al ca-
rrer acostumen a tenir parelles que
sovint abusen d’elles a canvi de
protegir-les de la resta d’homes.
Res sembla indicar que el Paco si-
gui un d’aquests homes. Res
sembla indicar el contrari. El
que està clar és que la María
José mai se separa del Paco i del
Xavi. Com ella, la majoria de
dones no volen viure amb altres
dones. “Estar amb algú a qui
poden violar em posa a mi en pe-
rill”, reflexiona Naya. “Les dones
no s’ajunten amb altres dones
perquè serien com un imant per
als perills”, conclou. 

QUAN SURTEN DEL CARRER
El cas de l’Estebana és paradig-
màtic perquè demostra com de lli-
gat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Se-
gons dades d’Arrels, el 39% de les
dones que viuen al carrer són
nascudes a l’Estat espanyol, el
39% en països de la Unió Europea
i el 23% en altres indrets. 

L’Estebana té 53 anys i va
arribar a Catalunya el 2018 fugint
de Colòmbia, on estava amena-
çada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets hu-
mans. Quan va arribar a Barce-
lona no tenia res i durant els pri-
mers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva tra-
jectòria és molt diferent de la d’al-
tres dones sense llar: després de
viure en un alberg va aconseguir
una pensió dels Serveis Socials.
“L’estança havia de ser per unes
setmanes, però es va allargar
durant un any”, explica. “Per a mi,
el pitjor ha estat la violència ins-
titucional”, denuncia. Es tracta
d’una violència freqüent per a les
dones, perquè, com relata Sala,
“encara que ara està canviant, fins
fa poc la majoria dels recursos per
a persones sense llar estaven
destinats als homes”.  

A diferència de l’Estebana, que
ara col·labora amb l’associació
Mujeres Pa’lante i viu a la llar Im-
puls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclu-
sió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconse-
gueixi una paga se n’anirà a Sara-
gossa a viure. “M’he cansat de
Barcelona, vull oblidar el passat i
viure en un altre lloc on ningú em
conegui”, explica per acabar amb
un colpidor “vull ser feliç”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Quan dormen es tapen
senceres i vesteixen
pantalons i jerseis
amples que amaguen
els pits”, diuen les
entitats. No s’ajunten
amb altres dones per
reduir el perill sexual

La mort d’una dona de 46 anys l’estiu del 2018 a
Barcelona exemplifica el grau màxim de la violència

que les dones sense llar poden arribar a patir
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RECONEIXEMENT4L’actriu Nú-
ria Espert, nascuda al barri l’11
de juny del 1935, va començar la
seva carrera als escenaris amb
només 13 anys, debutant amb la
Companyia Titular Infantil del
Teatre Romea. El seu primer
gran èxit va arribar poc des-
prés, amb la representació que
va fer de Medea al Teatre Grec.

Durant més de 71 anys no ha
deixat mai d’actuar, experiència
que l’ha convertit en “la gran

dama del teatre” al nostre país i
a tot el món.

Per això, el Ple ha decidit
atorgar-li per unanimitat la Me-
dalla d’Honor de la ciutat, que se
li entregarà en un acte públic
quan les circumstàncies sanità-
ries ho permetin.

L’acte serà un homenatge i
un reconeixement a una trajec-
tòria plena d’èxits i una vida
dedicada al teatre i a la trans-
missió de la cultura.

EQUIPAMENTS4El vicepresi-
dent Pere Aragonès, la consellera
de Salut Alba Vergés i l’alcal-
dessa Núria Marín van visitar di-
mecres 2 de desembre el nou
centre d’atenció primària del
barri. El CAP Alhambra va obrir
portes el 30 de novembre per
substituir l’antic CAP Mossèn
Cinto Verdaguer, que havia que-
dat antic i sense espai per aten-
dre tota la població.

Com va explicar Marín a la
roda de premsa posterior a la vi-
sita, aquest nou edifici, fruit del
Pacte de Salut firmat amb la
Generalitat ara fa dos anys, per-
met tenir al barri “un equipa-
ment del segle XXI i no un que
era del segle XIX”. L’alcaldessa
també va aprofitar per recla-
mar altres projectes com els
nous CAPs de la Florida i de Sant
Josep o el nou hospital.

Ubicat al número 20 del ca-
rrer Alhambra, el nou centre
disposarà de 35 noves consultes.

El centre ha suposat una inver-
sió de quatre milions d’euros que
ha assumit la Generalitat. De fet,
Aragonès va recordar que ell va
visitar les obres quan van co-
mençar i va voler remarcar que
el Govern compleix amb els
compromisos adquirits amb la
ciutat a l’hora de construir els
equipaments que fan falta.

L’Institut Català de la Salut
(ICS) serà l’encarregat de ges-

tionar el centre, que haurà d’a-
frontar els reptes del Pla d’En-
fortiment i Transformació de
l’Atenció Primària i Comuni-
tària.

L’objectiu és reforçar el paper
dels professionals de la salut
per tenir un enfocament comu-
nitari que serveixi per lluitar
contra les desigualtats socials,
l’origen de moltes malalties crò-
niques que afecten la ciutadania.

Aragonès, Vergés i Marín durant la visita al nou CAP. Foto: Ajuntament

Aragonès, Vergés i Marín 
visiten el nou CAP Alhambra

El Ple aprova atorgar a Núria
Espert la Medalla d’Honor

SALUT4Fer servir la intel·ligèn-
cia artificial per millorar l’atenció
als malalts de Covid ingressats a
les UCI. Això és el que farà
l’Hospital de Bellvitge, l’únic cen-
tre de tot l’Estat que participarà
en un projecte europeu que des-
envoluparà un sistema intel·ligent
per ajudar a prendre decisions als
metges i que comptarà amb 4,9
milions d’euros de pressupost.

Una aplicació analitzarà les
dades dels instruments de mo-
nitoratge assistencial, els canvis
fisiològics dels pacients, els me-
dicaments que se’ls administri
i els esdeveniments mèdics cru-
cials. L’objectiu és que el siste-
ma ajudi els professionals a
prendre decisions més ràpida-
ment i que aquestes siguin més
beneficioses per als pacients.
Per al doctor Rafael Máñez,
cap del Servei de Medicina In-
tensiva, investigador de l’IDI-
BELL i un dels líders de l’estu-
di, “s’han d’optimitzar tots els
processos i la combinació de la
intel·ligència artificial amb el

criteri del metge” pot ajudar a
“prendre la millor decisió per a
cada malalt”.

La feina per frenar la pan-
dèmia també s’està fent des dels
CAPs, com per exemple el del
Gornal, que des de l’octubre és
una Unitat de Notificació i Se-
guiment Covid per tota l’àrea
metropolitana sud de l’ICS. Des
del centre s’ha fet el seguiment
de més de 6.000 persones a
qui se’ls ha comunicat els re-
sultats de les proves PCR que
s’han fet i se’ls ha fet el segui-
ment en cas de ser positives.

És l’únic centre de tot l’Estat que participa en aquest projecte. Foto: Hospital

Intel·ligència artificial per a una
millor atenció als pacients Covid

Bellvitge | Gornal

Protestes | Malestar veïnal per dos locals ocupats
Veïns del carrer Jansana es van manifestar a mitjans de novembre per denunciar
l’ocupació de dos locals al seu carrer i al carrer Salamina. Un dels locals ha quedat
buit després que el 14 de novembre si calés foc i els inquilins haguessin de marxar.

Denúncia | Un vídeo per mostrar un futur sense cultura
Gisela Galera, antiga estudiant de l’Institut Jaume Balmes, ha fet un vídeo per ima-
ginar com seria un futur sense cultura. Com explica a L’HDigital, el treball vol ser
una denúncia de la precària situació que viu el sector, agreujada per les restriccions.
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INFRAESTRUCTURES4La reno-
vada estació de Rodalies de Bell-
vitge fa uns mesos que es va es-
trenar, però diverses entitats
han denunciat reiteradament
els problemes de funcionament
d’un dels elements més impor-
tants que s’han instal·lat durant
les obres, els nous ascensors
que milloren l’accés tant a l’an-
dana com al vestíbul de l’estació.

Adif va resoldre aquests pro-
blemes tècnics perquè tot fun-
cionés a la perfecció durant la vi-
sita que van fer, a mitjans de no-

vembre, el president de Renfe,
Isaías Táboas, i l’alcaldessa Nú-
ria Marín.

Renfe ha destinat gairebé
tres milions d’euros per resoldre
una exigència que els veïns i veï-
nes del barri feia anys que re-
clamaven: facilitar l’accés a l’es-
tació a les persones amb mobi-
litat reduïda. Actualment, més
de 6.000 passatgers passen
cada dia per aquestes instal·la-
cions, que connecten amb el
centre de Barcelona en menys
d’un quart d’hora.

El president de Renfe visita la
renovada estació de Bellvitge

MULTA A L’ICS PER LA
MORT D’UNA DONA

4Salut ha sancionat l’ICS
perquè l’Hospital de Bell-
vitge no va enviar als jut-
jats l’informe mèdic de la
dona que va morir assas-
sinada pel seu marit ara fa
un any al Prat. La víctima
va anar al centre el juny
del 2019 amb una costella
trencada després de ser
apallissada per l’home.
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TRIBUNALS4La plataforma Pe-
dro Álvarez ha portat al Congrés
dels Diputats el cas del jove as-
sassinat ara fa 28 anys a l’avin-
guda Catalunya. El pare de la víc-
tima, Juanjo Álvarez, ha recla-
mat que cal acabar amb la “im-
punitat” i que cal fer “depura-
cions” perquè hi ha “infinitat de
casos” d’abusos policials i de
poder com el del seu fill, ja que
el principal sospitós del crim és
un agent de la Policia Nacional.

Diputats d’Esquerra, En
Comú Podem, Junts i la CUP
van acompanyar-lo durant la
protesta de la plataforma, di-
marts 1 de desembre. A més,
també han registrat una propo-
sició per exigir la reobertura del
cas abans que prescrigui, després
que l’Audiència de Barcelona
ho denegués fa unes setmanes,
i perquè el Congrés se solidarit-
zi amb la plataforma i amb la fa-
mília de Pedro Álvarez.

Dies abans, el portaveu d’Es-

querra a la cambra, Gabriel Ru-
fián, va registrar una pregunta a
la cambra per demanar al Mi-
nisteri de l’Interior que investi-
gui les amenaces que han rebut
la família de Pedro Álvarez i al-
guns membres de la plataforma
per “acovardir-los” o perquè
“cessin” l’activitat per demanar
que es reobri el judici del cas, tal
com recull l’ACN.

Esquerra també pregunta si

aquestes amenaces surten del
mateix ministeri o de membres
de la policia.

La petició al Congrés se
suma a la que els mateixos par-
tits van fer al Parlament, en què
es va exigir que la justícia reo-
bri la investigació del cas per-
què l’assassinat de Pedro Álva-
rez no acabi prescrivint sense
haver-se pogut resoldre ni jut-
jar els autors dels fets.

El pare de Pedro Álvarez protestant davant del Congrés. Foto: ACN

La investigació de l’assassinat de
Pedro Álvarez arriba al Congrés

PATRIMONI4Protegir el Trans-
formador perquè no es perdi
un edifici d’alt valor històric i ar-
quitectònic i assegurar-se que
l’entorn serà una zona verda en
un dels barris més densament
poblats d’Europa. Aquests són
els objectius que Defensem el
Castell de Bellvís va exigir en una
reunió amb Olga Gómez, regi-
dora del Districte, que van man-
tenir dijous 26 de novembre. Els
representants de la plataforma
van entregar més de 620 firmes
de persones i entitats que donen
suport a les seves peticions.

A més, des de Defensem el
Castell van demanar que el
Transformador es torni a in-
cloure al Pla Especial de Pro-
tecció del Patrimoni Arquitec-
tònic (PEPPA). De fet, ja n’ha-
via format part, però en l’última
revisió es va descatalogar i En-
desa ho va aprofitar per ende-
rrocar diversos elements del
recinte.

L’entitat també vol que es ga-
ranteixi que l’espai serà una

zona verda per al barri, tal com
diu el planejament urbanístic.
Aquest planejament es va can-
viar, ja que abans la zona del
Transformador era considerada
una àrea de serveis, però aques-
ta es va traslladar al parc de la
Torrassa per poder-hi construir

el nou camp de futbol, col·locant
els metres de zona verda dins del
recinte del Transformador.

La plataforma reclama al go-
vern de Núria Marín que es po-
sicioni sobre la protecció d’a-
quest espai, tant de l’edifici com
de la zona verda que l’envolta.

La plataforma entregant les firmes a la regidora. Foto: Defensem el Castell

Més de mig miler de firmes
per protegir el Transformador

Collblanc | La Torrassa

L’Ampa de l’Ernest Lluch
demana un institut-escola

EDUCACIÓ4L’Associació de Ma-
res i Pares de l’Escola Ernest
Lluch ha decidit fer un vídeo per
reclamar a Educació que el nou
centre que està construint al ca-
rrer Montseny sigui un institut-
escola.

Els pares denuncien que fa
una dècada que esperen el nou
edifici definitiu, que va començar
a construir-se el maig, i que ara
ja hi ha alumnes que han acabat

l’educació primària i que han de
començar la secundària.

Com que al barri també falta
un institut, des de l’AMPA pro-
posen que es construeixi un ins-
titut-escola al mateix centre per-
què els estudiants mantinguin el
mateix projecte educatiu.

Per fer-ho, els pares han ver-
sionat ‘Jean-Luc’, una canços
dels Amics de les Arts, per fer arri-
bar la seva proposta a Educació.

Compte enrere per obrir
l’espai comunitari L’Espora

ENTITATS4L’espai cooperatiu
L’Espora va prenent forma. Les
diverses entitats i cooperatives
que en formen part han posat en
marxa un micromecenatge que ja
ha recollit la meitat dels diners
que necessiten per arrencar el
projecte. Gairebé 10.000 euros
que serviran perquè el nou local
pugui obrir portes per convertir-
se en la seu de la llibreria coope-
rativa Espai Llavors, la coopera-

tiva especialitzada en gestió
comptable, assessoria financera
i suport organitzatiu Ekonomikon
i el punt de trobada d’entitats com
Mujeres Unidas Entre Tierras,
que treballa per defensar els drets
humans de les treballadores de la
llar migrants.

Els impulsors compten amb
el suport de la Xarxa d’Economia
Solidària de l’Hospitalet i de l’a-
teneu La Col·lectiva.

Premi | L’ONCE reparteix el ‘Sueldazo’ a la Florida
La venedora de l’ONCE Elizabeth Verónica Duchi, que treballa a la caseta que hi

ha a tocar del mercat de Torrent Gornal, va ser l’encarregada de vendre la butlleta
guanyadora, que rebrà 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant vint anys.

Equipaments |Obre el nou camp de futbol de la Torrassa
El camp de futbol que l’Ajuntament ha construït al parc de la Torrassa va entrar
en funcionament l’últim cap de setmana de novembre després que fa uns mesos
algú cremés la gespa. Les obres per fer-lo han costat més de 3,1 milions d’euros.

El festival de curts Filmserè
rep un premi a la solidaritat

RECONEIXEMENT4Els impul-
sors del festival de curtmetratges
Filmserè podran recollir el premi
a la solidaritat i els drets humans
que elsentregarà el jurat dels Pre-
mis Aprenentatge i Servei durant
la gala telemàtica que se celebra-
rà l’11 de desembre.

L’Institut Eduard Fontserè
ha estat premiat per aquest guar-
dó, que entrega la xarxa espanyola
aprenentatge-servei, l’editorial

Edebé i el Ministeri d’Educació i
Formació Professional.

El director de l’Institut, Josep
Maria Almacellas, ha volgut des-
tacar en declaracions a L’HDigi-
tal que el “festival cobreix la ne-
cessitat de cultura que té” el ba-
rri i que, a més, ho fan amb enti-
tats de la Florida per donar “un
bon nom a aquesta zona, que de
vegades està associada a esdeve-
niments no massa favorables”.

Un incendi crema part d’un
pis de l’avinguda del Masnou
SUCCESSOS4Un incendi va cre-
mar la cuina i el menjador d’un
habitatge del número 72 de l’a-
vinguda del Masnou el 24 de no-
vembre. El fum va omplir la
resta del pis i el Sistema d’E-
mergències Mèdiques va haver
de traslladar cinc persones a
centres hospitalaris ferides lleus
per inhalació de fum. Tres d’elles

van anar a l’hospital Moisès
Broggi i les altres dues van anar
a l’hospital de la Creu Roja.
Dues més també van ser ateses
però no van haver de ser tras-
lladades a cap centre mèdic.

Sis dotacions de Bombers
van treballar en l’extinció del foc,
que va obligar a desallotjar tot el
bloc, on hi ha sis pisos.
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TREBALL4Ja està en marxa el
nou procés per atorgar més ajuts
per a les persones treballadores
autònomes. Dilluns 30 de no-
vembre es va obrir el registre
previ per accedir a aquestes aju-
des extraordinàries i es tancarà el
pròxim 7 de desembre al migdia.
Aquest cop, l'ordre d'inscripció al
registre no determinarà la pre-
ferència en l'atorgament de l'ajut,
que el Govern encara no ha pre-
cisat i que es negociarà conjun-
tament al Consell Català del Tre-
ball Autònom d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries
del 2020 i del 2021. 

La presentació del formulari
d'inscripció prèvia és equivalent
a demanar l'ajut i no cal fer cap
altre tràmit. Els 10.000 benefi-
ciaris de la subvenció del 9 de

novembre passat no poden op-
tar a les noves ajudes, tal com ha-
vien reclamat que s’establís tots
aquells autònoms que es van
quedar fora d’aquella primera
tanda d’ajuts. De fet, la prestació
tampoc és compatible amb la
convocatòria que va fer el de-
partament de Treball per donar
subvencions per afavorir l'auto-
ocupació dels joves inscrits al
programa de Garantia Juvenil
per a l'any 2020.

Per ara, el Govern –que ha
creat un grup especial amb Vi-
cepresidència, la conselleria de
Presidència, Treball i Polítiques
Digitals per tractar els ajuts– se-
gueix analitzant com es resoldrà
la convocatòria i com es con-
cretaran els ajuts, així com de
quina quantitat seran.
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to

s: 
Pe

xe
ls 

i A
CN

ENSENYAMENT4El Departament d'Educació tre-
balla perquè aproximadament d’aquí a dos cursos tots
els centres educatius tinguin com a mínim un referent
en educació afectiva i sexual. Això s'està fent a través del
programa Coeduca't, que es va implantar el curs passat
i a través del qual s'estan formant els docents en la co-
educació perquè la puguin aplicar en el seu dia a dia. 

Fins ara ja han fet aquestes formacions uns 1.500
docents, segons explica la directora general de Currí-
culum i Personalització, Maite Aymerich. En el primer
trimestre del curs actual s'han obert 17 cursos i s'hi han
inscrit 577 docents de 424 centres educatius. L'objectiu
és continuar avançant, tot i que ara en format virtual
per la pandèmia.

El programa es va començar a implantar al gener
amb una oferta de dos cursos per cada servei territorial
o consorci, tot i que durant el tercer trimestre del curs
passat no se'n va poder fer cap pel virus. En total s'han
fet 11 cursos de 20 hores i s'està tancant la certificació
d'uns 200 docents que ja els han acabat. També s'han
certificat unes 600 persones a través de la formació te-
lemàtica Coeducació per a una educació no sexista.

INSPECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Departament d'Educació ha ordenat també a Ins-
pecció que inclogui la lluita contra la violència de gè-
nere en el Pla director de la inspecció 2021-2026. El con-
seller Josep Bargalló diu que aquesta ha de ser una de
les eines de treball d’Inspecció per ajudar i acompan-
yar els centres, però també "d'avaluació" dels centres
educatius i d'actuació "contra persones de la comuni-
tat educativa que actuen indegudament".<

Educació contra el masclisme

més ajuts 
per als 
autònoms

En marxa el nou 
procés per atorgar
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La inscripció la poden fer els
autònoms donats d'alta al règim
RETA o a una mutualitat que fan
l'activitat com a persona física a
títol individual amb o sense tre-
balladors a càrrec. En tot cas, el
màxim de persones contractades
per compte aliè d'aquest autò-
nom no pot superar les sis, pre-
nent com a referència la mitjana
de l'any passat.

També poden optar-hi els au-
tònoms que han constituït una
empresa amb personalitat jurí-
dica pròpia, sigui unipersonal o
amb altres socis, però en aquest
cas no pot haver-hi més de tres
socis. La suma entre socis i tre-
balladors per compte aliè no pot
superar les sis persones.

En el cas de socis de coopera-
tives que cotitzen al RETA o a una

mutualitat, també s'hi poden su-
mar si no hi ha més de tres socis i
la xifra total de socis i treballa-
dors és d'un màxim de sis persones.

AJUDANT ELS MÉS AFECTATS
A més, cal que les persones tin-
guin el domicili fiscal a Catalun-
ya, estiguin donades d'alta al
RETA o a una mútua des d'abans
de l'1 d'octubre, tinguin una base
imposable sobre la renda de les
persones físiques que en el da-
rrere exercici disponible sigui
igual o inferior a 35.000 euros i un
rendiment net de l'activitat en els
tres primers trimestres del 2020
que no superi els 13.125 euros.
Tot plegat per afavorir el mante-
niment de l'activitat econòmica
dels autònoms més afectats per
les mesures anti-Covid.<

SALUT4La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arri-
baran a Catalunya "una mica més de 900.000 dosis"
de la vacuna contra la Covid-19. La consellera ho va
explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual
va detallar que els primers vacunats seran els usua-
ris de residències i els seus treballadors, el personal
sanitari i les persones majors de 80 anys. 

Més concretament, Vergés especifica que amb
aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar
aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors ani-
ran arribant més dosis per ampliar la vacunació a més
col·lectius. L'objectiu, assegura, és assolir durant el 2021
el 70% de la població immunitzada. De fet, avança que
ja es treballa en l'organització de la campanya de va-
cunació i que el paper dels CAPs arribaria quan la va-
cunació sigui més generalitzada, sense descartar tro-
bar espais alternatius com ja s'està fent ara.

Vergés remarca que s'ha aconseguit aturar la se-
gona onada i que s'ha doblegat la corba, però que

la situació no és com la del juny. Tot i això, desta-
ca que el sistema també està "més preparat" per
atendre la pandèmia, afegint que la situació actual
fa que no es pugui fer una reobertura total i que
calguin els trams establerts en el pla de reobertu-
ra. Així, diu que cal “donar temps per avaluar” els
resultats de cada fase.

De cara a Nadal, el Govern treballa en un docu-
ment perquè la gent tingui "clarificats" els termes.
Vergés insisteix que un dels punts clau és el concepte
de bombolla i de no encadenar trobades amb per-
sones de diferents bombolles. Tot i això, remarca que
la millor manera de protegir Nadal és el compliment
de les mesures durant aquestes setmanes que que-
den fins a les festes i, per això, també demana ser
"molt escrupolosos" amb aquest compliment.

Vergés reitera les crítiques al govern espanyol per
"no haver mogut ni un dit" per acompanyar la po-
blació i donar ajuts com altres països. "Hem vist un
hands offper part del govern espanyol", conclou.<

900.000 dosis de la vacuna
el primer trimestre del 2021



La pandèmia ha forçat els orga-
nitzadors del Torneig de Bàsquet
júnior Ciutat de l’Hospitalet a ajor-
nar la disputa de la seva 42a edició,
que com cada any estava prevista
per al mes de gener. “Davant l’ac-
tual situació generada amb la pan-
dèmia del coronavirus el Club Bàs-
quet l’Hospitalet ha pres la decisió
de posposar l’edició i moure-la a
una data encara per determinar en-
tre el mes d’abril i de juny de
2021”, van explicar el passat 26 de
novembre en un comunicat signat
per Francisco Caballero.

L’escrit també explica que tan
bon punt es tinguin més notícies
d’una possible futura data (con-
dicionada a l’evolució de la pan-
dèmia), s’anirà informant els clubs
interessats i també els aficionats.
El club confia que en les dates amb
les quals treballa (la primavera de

l’any que ve) siguin “molt més pro-
pícies per celebrar aquesta festa
del bàsquet de formació”.

Jugadors com Rudy Fernán-
dez, Nikola Mirotic, Erazem Lor-
bek, Luca Doncic, Sergio Llull,
Pau Gasol, Rajon Rondo, Kris-
taps Porzingis, Willy Hernangó-
mez i Mario Hezonja, entre al-
tres, van passar per la ciutat en
edicions anteriors d’un torneig
que en l’edició del 2020 va gua-
nyar l’NBA Global Academy Aus-

tralia, però que en les seves més
de quatre dècades de vida ha co-
ronat campions com la Penya, el
Barça, el Real Madrid, el CSKA
de Moscou, el Lietuvos Rytas de
Lituània i el Zeleznik de Belgrad
(club que va fusionar-se amb
l’Estrella Roja), entre altres.

El CBLH ha arribat a la final
en tres ocasions (1984, 1985 i
1990), però en totes va perdre: les
dues primeres contra el Joventut
i l’última contra el Barça.

L’NBA Global Academy Australia va guanyar el torneig del 2020. Foto: CBLH

El Torneig de bàsquet júnior 
no se celebrarà el mes de gener
Pau Arriaga
L’HOSPITALET

Waterpolo | L’AESE, líder de Primera després de cinc jornades
L’AESE de Jorge Timblau lidera, en solitari, el grup B de Primera Divisió femenina després
de les primeres cinc jornades. Les de Santa Eulàlia van empatar en l’estrena (contra l’Elx)

però d’aleshores ençà només han guanyat. L’equip tancarà l’any rebent el Canoe. 

Dos partits més i l’Hospi de
Jonathan Risueño tancarà
un 2020 difícil per la pan-

dèmia però difícilment millorable
des del punt de vista esportiu,
amb el retorn a Segona B i la con-
secució de la primera Copa Cata-
lunya de la història de l’entitat.

Els reptes que els riberencs
hauran d’afrontar en aquesta rec-
ta final d’any seran un desplaça-
ment al Sagnier, el camp de l’AE
Prat (diumenge 13 a les 12 del mig-
dia) i un partit a la Feixa Llarga
contra l’Andorra FC (que encara
no té horari confirmat, però que
apunta que serà diumenge 20).

En els partits del mes de no-
vembre, l’Hospi es va seguir
mostrant solvent i resolutiu a
casa (2-1 contra el filial de l’Es-
panyol i 2-0 contra el Barça B),
tot i que va demostrar que les vi-
sites continuen sent la seva as-
signatura pendent i el principal
eix de treball (1-0 al Municipal
de Cornellà i 5-0 al Nou Estadi
de Tarragona) del cos tècnic.

L’Hospi tancarà
l’any contra 
el Prat i l’Andorra

11 metalls per 
a l’Hospitalet
Atletisme

L’Hospitalet Atletisme va
ser un dels grans vence-
dors del Campionat d’Es-

panya d’atletisme adaptat que es
va disputar a mitjans del mes
passat a San Fernando (Cadis).
El club va tornar del sud d’An-
dalusia amb 11 medalles.

Laia Fabra, amb tres meda-
lles d’or (una d’elles amb millor
marca personal inclosa) va ser la
representant del club amb un
millor botí, seguida de ben a
prop pels dos ors que van acon-
seguir tant Mari Carmen Pare-
des com Iván Soriano.

La resta de medalles que el club
va aconseguir a l’estatal van ser l’or
i el bronze de Paula Heras i la pla-
ta i el bronze de Vicente Martínez.
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4”Hola, soc ISSA. En què puc aju-
dar-te?”. Aquest és el missatge flo-
tant que apareix a la cantonada in-
ferior dreta de la teva pantalla
quan entres a la pàgina web o a la
seu electrònica de la Seguretat So-
cial. Qui et parla és un assistent vir-
tual creat per facilitar les consultes
i els tràmits en línia, que s’han fo-
mentat aquest any arran de la pan-
dèmia. Està disponible a qualsevol
hora els 365 dies de l’any.

LLENGUATGE PLANER
ISSA (el nom és una combinació
dels conceptes Intel·ligència Arti-
ficial i Seguretat Social) és un chat-
bot o bot de conversa en castellà
que entén el llenguatge escrit na-
tural i planer i té la capacitat de re-
soldre dubtes. 

El Ministeri d’Inclusió, Segu-
retat Social i Migracions ha posat
aquesta nova eina a disposició de
la ciutadania perquè tothom pu-
gui accedir a informació útil i re-
bre orientació a l’hora de fer ús
dels diversos serveis que oferei-
xen el web i la seu electrònica de
la Seguretat Social, com ara la
sol·licitud de la pensió de jubila-
ció o la tramitació de l’Ingrés Mí-

nim Vital, per posar només un pa-
rell d’exemples.

PROP DE 40 SERVEIS
Concretament, en el chatbot s’han
implementat els 37 serveis més de-
mandats pels ciutadans d’acord
amb les dades històriques d’ús, tal
com detalla el Ministeri. A més,
també s’han incorporat les pre-
guntes més freqüents que reben
les entitats i s’han tingut en comp-
te les excepcionalitats causades pel
coronavirus i que afecten la pre-
sentació de sol·licituds. 

En fer clic al missatge flotant on
apareix l’assistent virtual, pots es-
criure la teva pregunta si ja la tens
clara o pots clicar una de les op-
cions que t’ofereix el bot: ‘Ingrés Mí-
nim Vital’, ‘Covid-19’, ‘Pensió jubila-
ció’, ‘Alta Seguretat Social’ i ‘Altres’.
En el primer cas, per exemple,
ISSA explica quins són els requisits
i la documentació per accedir-hi,
com funciona el procés de sol·lici-
tud i quina és la quantitat a rebre. 

Des del Ministeri recorden que,
més enllà dels temes més habituals
actualment, l’assistent virtual ser-
veix per sol·licitar altres presta-
cions, com la de naixement i cura

del menor, i per preguntar, entre al-
tres coses, com demanar la vida la-
boral, com donar-se d’alta com a
autònom o com tramitar l’alta
d’un treballador de la llar. 

EM PUC REFIAR D’ISSA?
Potser els més reticents a utilitzar
les noves tecnologies es faran
aquesta pregunta. La resposta és
fàcil i rotunda: sí. L’assistent ISSA
està capacitat per mantenir con-
verses i oferir respostes basant-se

en la informació oficial de la Se-
guretat Social. Els ciutadans poden
formular les consultes que desitgin
fent servir les seves pròpies pa-
raules i, automàticament, el chat-
bot identificarà què necessiten i els
oferirà una resposta.

MILLORA CONTÍNUA
ISSA és un dels pocs assistents
virtuals que existeixen en l’àmbit de
les administracions públiques a
l’estat. Destaca, a més de per ser

una eina pionera en el seu context,
per abastar els diversos serveis i
prestacions que engloba una ad-
ministració tan complexa com la
Seguretat Social.

Per si no n'hi hagués prou, es
troba en un estat de millora contí-
nua, ja que incorpora una tecno-
logia d’aprenentatge automàtic
que permet que l’assistent s’adap-
ti a les noves necessitats que sor-
geixin i vagi introduint nous con-
tinguts de forma accelerada.

» Ja està en marxa l’assistent virtual ISSA per resoldre dubtes en qualsevol moment del dia
» Entén el llenguatge planer i et dona respostes automàtiques basades en informació oficial

L’assistent virtual de la Seguretat Social està disponible en tot moment. Foto: Pexels

SERVEIS DESTACATS:

aIngrés Mínim Vital
aCovid-19

aPensió de jubilació
aAlta a la SS
aVida laboral

i

La Seguretat Social, a tota hora
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Llibres

Disset anys després de la seva estrena, pot-
ser queda poca gent que no hagi vist El
mètode Grönholm, però qui no repetiria?
El fenomen que va convertir Jordi Galce-
ran en el dramaturg català més repre-
sentat al món torna amb Enric Cambray,
Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David
Verdaguer, sota la direcció de Sergi Belbel.

Al Teatre Poliorama de Barcelona.

Teatre

El mètode Grönholm
Jordi Galceran

La Marató de TV3 ha aconseguit conta-
giar enguany el seu esperit solidari a 54
artistes, que han gravat 19 cançons. El
tema principal és Serem més forts, cantat
per 25 veus catalanes. Però no només hi
han participat cantants de casa nostra: el
colombià Sebastián Yatra o l’estatunidenc
Jackson Browne són alguns dels noms in-
ternacionals que en formen part.

Música

La novel·la supervendes de Julia Navarro,
Dime quién soy, pren vida en forma de sè-
rie aquest desembre a Movistar+. De fet,
és la nova gran aposta d’època de la pla-
taforma, que ha confiat en l’actriu Irene
Escolar per posar-se en la pell de la pro-
tagonista, Amelia Garayoa, a qui acom-
panyarem en alguns dels esdeveniments
històrics més importants del segle XX.

Pelis i sèries

Dime quién soy
José Manuel Lorenzo

El disc de La Marató
54 artistes

BCN memòria fotogràfica
El centre d’arts digitals Ideal de Barcelona va triomfar a

principis d’any amb la seva primera experiència immer-
siva, dedicada a Monet. Ara n’ha estrenat la segona: ‘Bar-
celona memòria fotogràfica’. La nova mostra ofereix una

visió inèdita de la ciutat durant els anys 50 i 60 a través
de l’art digital, amb fotografies de Francesc Català-Roca,

Oriol Maspons, Leopoldo Pomés, Joana Biarnés, Xavier
Miserachs i Colita. Està formada per peces immersives

de gran format a 360 graus, realitat virtual, projeccions 
i propostes interactives amb intel·ligència artificial. 

Segurament li va semblar que Susana Cabero no
tenia prou ganxo i per això es va fer dir Susi Cara-

melo (l’Hospitalet de Llobregat, 1980). El cas és
que cada cop és més freqüent sentir aquest sobre-

nom als canals de televisió espanyols. Quan tenia
poc més de 20 anys, va decidir que es volia dedicar
a la comèdia i va començar a fer stand-ups a Barce-

lona. El 2008 se’n va anar a Madrid (per quedar-
s’hi) i va anar creixent com a humorista. El seu gran
moment, però, va arribar el 2019 amb el programa

Las que faltaban a Movistar+. La seva secció era
sempre el més vist; per aquest motiu, quan van

cancel·lar el format, la cadena de seguida va anun-
ciar que la catalana en tindria un de propi: Carame-

lo. I així ha estat. L’última entrega del programa
s’ha fet a la seva ciutat natal, on ha entrevistat el
també hospitalenc Antonio Orozco i l’alcaldessa
Núria Marín li ha col·locat una placa honorífica.

S U S I  C A R A M E L O

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser l’humorista de moda
Ara té el seu propi programa a Movistar+, ‘Caramelo’

Famosos

Fer un programa a l’Hospitalet, on va néixer
L’alcaldessa Núria Marín li ha posat una placa a la ciutat

Ha fet gràcia i il·lusió
El més comentat ha estat l’entrevista amb Antonio Orozco

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?
La fitxa

| Haven
Una història de ciència-ficció amb acció, exploració i tocs de joc de rol.
Així és Haven, el nou videojoc per a PC, PS5, Xbox One i Xbox Series X. 

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciu-
tat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la sec-
ció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos
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EL CONSELL DE LA SETMANA

PORTA-LES CURTES

Pintar-se les ungles acostuma a funcionar però, si no, 
fes servir un esmalt amarg: s’han creat justament per això

CREMA DE MANS

PINTA-LES

MANS OCUPADES

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

i SALUT

Per nervis, per estrès, per avorriment o per costum. Pot
ser que no tinguin clar quin és el motiu exacte, però el
cas és que molta gent té el (mal) hàbit de mossegar-se

les ungles sense ni tan sols adonar-se’n, i acostuma a arrosse-
gar aquesta mania des de la infància o l’adolescència. Si ets
una d’aquestes persones afectades per l’onicofàgia –sí, exis-
teix un nom tècnic i, de fet, el recull el DIEC–, t’expliquem
com deixar aquest costum perjudicial no només per a les un-
gles, sinó també per a les dents.

En primer lloc, porta les ungles tan curtes com puguis: re-
talla-te-les amb unes tisores adequades o amb un tallaungles
i evitaràs la temptació de fer-ho amb les dents. Un truc que
acostuma a funcionar és pintar-les, però, si fins i tot així te les
continues mossegant, prova un esmalt amarg (s’han creat jus-
tament per ajudar a abandonar aquest hàbit). En la mateixa lí-
nia, també és útil posar-te crema de mans per notar un gust
desagradable a la boca. D’altra banda, intenta mantenir les
mans ocupades amb qualsevol cosa, com una pilota anties-
très o un bolígraf, per posar un parell d’exemples. 

Deixa de mossegar-te les ungles

Fes servir unes tisores adequades o un tallaungles 
i porta les ungles tan curtes com puguis

Les claus

Acostuma’t a posar-te crema a les mans i notaràs 
un gust ben amarg quan te les acostis a la boca

Intenta mantenir les mans ocupades amb qualsevol
cosa, com una pilota antiestrès o un bolígraf



23 | 

línial’H.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 Desembre 2020



| 24

línial’H.cat Desembre 2020 Pròxima edició: 18 de gener


