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L’aixecament de barreres i la reutilització dels peatges com a plantes fotovoltaiques consoliden el projecte de pacificació de l’N-II. Foto: Carola López/ACN

Renovació verda de l’N-II
» La fi dels peatges ha impulsat actuacions per avançar en la pacificació d’aquesta artèria comarcal
» Part de l’estructura dels peatges es reconvertirà en grans instal·lacions de plaques fotovoltaiques
Anton Rosa
BAIX MARESME
L’aixecament de les barreres de la
C-32 el setembre passat va marcar un abans i un després en
clau de mobilitat al Baix Maresme. La fi a 52 anys de peatges tornava a posar sobre la taula de les
autoritats la llargament reclamada pacificació de l’N-II. Des
d’aleshores s’han produït diversos moviments de la Generalitat
encarats a consolidar aquesta
aposta per un canvi modal a la comarca, com la retirada de part de
l’estructura dels peatges o l’aprofitament dels mateixos per
instal·lar-hi plaques solars. En paral·lel, però, també els consistoris afectats han començat a treballar amb aquest horitzó.

L’Ajuntament de Premià de
Mar és una d’aquestes administracions locals que ja ha iniciat diversos tràmits en aquesta línia. Segons informa l’executiu encapçalat per Rafa Navarro en un comunicat, el consistori està centrant els seus esforços en la creació d’un equip
de treball compartit amb els
governs de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar i el Masnou per
coordinar les diferents mesures
a aplicar a nivell local per avançar en la pacificació d’aquesta artèria comarcal.
Per altra banda, l’administració premianenca també
col·labora amb el municipi veí de
Premià de Dalt per aportar millores al nou enllaç amb la C-32
que vol impulsar el Govern català. En aquest sentit, també
des del Consell Comarcal del

Maresme s'està fent un seguiment i un control del projecte de
pacificació sota les directrius
que es van consensuar al Pacte
per la Mobilitat del 2020.

UNA N-II AMB CARRILS
BICI I VORERA AMPLA
4La previsió és que la
nova N-II només tingui un
carril de circulació de vehicles en cada sentit, que
estarà flanquejat per vies
pedalables contínues que
connectin el municipi de
Montgat amb Mataró. També s’afavorirà el transport
públic i es faran unes voreres més amples.
En la mateixa línia, l’Ajuntament de Vilassar de Mar ja ha

iniciat petites actuacions en
punts concrets del seu terme
municipal, com la millora de la
seguretat viària a la intersecció
del Camí del Crist amb l’N-II.
Aquestes obres –consistents en
el repintat del tram i les seves senyalitzacions– incloïen la introducció de diversos elements
per disminuir la velocitat dels
vehicles en previsió de la més
que possible afectació d’aquesta zona per part del projecte comarcal de pacificació, actualment en fase de redacció.
ELS PEATGES, UNS ALIATS?
Paradoxalment, una de les iniciatives més celebrades que afavoreix la pacificació de l’N-II és
la preservació dels peatges. O
més aviat la reutilització de la
seva estructura. Parlem del projecte per transformar les 'platges'

dels antics peatges en grans
plantes fotovoltaiques. Aquesta
actuació, promoguda pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, requerirà
una inversió total de 8,5 milions d’euros i serà capaç de generar fins a 20.000 MWh anuals, una quantitat d'electricitat
que permetrà que tota la xarxa
viària catalana sigui energèticament autosuficient.
Des de la Coordinadora Preservem el Maresme –que fa més
d’una dècada que lidera la croada contra els peatges– recorden
que la reutilització de les ‘platges’
com a plaques solars va ser iniciativa de les entitats i celebren la
seva implementació. Tanmateix,
alerten que, per aconseguir el
canvi en la mobilitat desitjat, cal
invertir per fer el transport públic
més “ràpid, còmode i barat”.
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La lupa

Combatre el canvi climàtic té costos
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

C

aldria esperar que la cimera de Glasgow no
fos l’enèsima ocasió en què els líders mundials
s’omplen de bones paraules de lluita contra
el canvi climàtic però després les concrecions
no arriben. Però hi ha pocs motius per a l’optimisme.
Un dels problemes dels acords multilaterals contra el canvi climàtic és que estan subjectes al que s’anomena la tragèdia dels comuns: tot i que tots estaríem millor si reduíssim globalment les emissions,
cada país individualment té incentius per no fer-ho
i esperar que els altres ho facin. D’aquesta manera,
es pot beneficiar de la reducció global sense pagar el
cost de la reducció d’emissions. El resultat d’aquesta lògica és que ningú no pren les decisions que caldria prendre per acostar-se als objectius de reducció
d’emissions que els científics consideren necessaris
per limitar l’escalfament global. El problema de
fons és que l’atmosfera és un bé comú, del que tothom se’n beneficia, però els costos de la reducció d’emissions són ben concrets.
Aquesta lògica endimoniada de les negociacions
entre estats es reprodueix a petita escala: si he de deixar el cotxe a casa i fer un trajecte de 30 o 40 minuts
més per anar a la feina, tindré incentius per mirar
de fer la viu-viu i que siguin els altres els que perdin
temps mentre jo segueixo anant en cotxe. O si una
ciutat com Barcelona ha de limitar el trànsit de cre-

uers, altres ciutats de la Mediterrània poden aprofitar-se’n: es beneficiaran de la reducció d’emissions
sense pagar el cost de retallar un sector econòmic.
Cada municipi, o comarca, tendirà a mirar d’escapolir-se d’instal·lar molins de vent o parcs solars al
seu territori esperant que altres assumeixin els costos de la transició energètica.

Uns tenen por de perdre eleccions,
altres de perdre diners i tots
d'empitjorar el ritme de vida
Perquè la reducció d’emissions no és gratuïta. Els
estats poden mirar de compensar i incentivar la transició ecològica amb polítiques expansives, que vindria a ser el que s’ha anomenat Green New Deal. Però
el fet és que mitigar el canvi climàtic és una decisió
política molt costosa. No podrem desplaçar-nos
tant en cotxe, ni en avió. Els viatges hauran de ser més
cars i tardarem més temps a arribar a la feina. Alguns
sectors econòmics hauran de redimensionar-se a la
baixa i introduir canvis que els faran menys competitius (en preu). Això, si no canvien moltes altres coses, farà créixer l’atur. Si més no en el curt termini.

I com a consumidors, haurem d’assumir costos més
elevats en molts productes. Si hem de produir prou
energia renovable per substituir les fonts d’energia
brutes i per electrificar bona part del que ara es mou
amb combustibles fòssils, els paisatges que tant ens
estimem s’hauran de transformar. No podrem plantejar-nos models de desenvolupament basats en el
creixement infinit.
No és un discurs fàcil de fer, però és imprescindible per passar de les paraules als fets. Tothom ha de
ser conscient de què vol dir combatre el canvi climàtic. Per això crida l’atenció que encara tinguem debats
sobre mesures com la reducció de carrils per a cotxes,
els peatges d’entrada a les ciutats, el veto a l’ampliació de l’aeroport, la implantació de renovables o la reducció del consum: són mesures mínimes, de sentit
comú, que apunten en l’única direcció possible si és
que ens prenem seriosament la mitigació del canvi climàtic. Cal superar el doble llenguatge i la dissociació
entre discursos que són pretesament ecologistes
quan parlen en general però profundament desarrollistes quan parlen de coses concretes. Els polítics tenen por de perdre eleccions, els empresaris de perdre
diners i els ciutadans d’empitjorar el seu ritme de vida.
Però només prenent riscos i assumint els costos en primera persona podem evitar el desastre cap al qual ens
encaminem. Val més dir-ho i no seguir enganyant-nos.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@andreajvilloria
Va passar dijous passat
a una clínica privada a
Sarrià. Una dona que esperava ser atesa va fer el símbol d’ajuda contra la violència masclista i una
treballadora la va veure i va avisar al
112. Els Mossos van parlar amb ella i la
seva parella, de 64 anys, i van endur-se’l
detingut.

@JordiMagrinya
Més enllà d’aquesta
mesura [el confinament
dels no vacunats a Àustria], el fet de prohibir la lliure circulació
de persones en funció de la seva condició, en aquest cas sanitària, estableix
un precedent extremadament perillós.
I com tot, si es normalitza, acabarà girant-se contra els mateixos de sempre.
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@jofrellombart
[Sobre el cas Blanquerna] Aquests fets
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Apugen els impostos metropolitans

El polèmic projecte per instal·lar
grans pantalles acústiques a les
vies del tren ha estat suspès
temporalment després que
diversos municipis com el
Masnou reclamessin a Adif
mesures alternatives per reduir
el soroll dels combois.

Foto: Albert Cadanet/ACN

ADIF

per Manuel Reyes, president del PP a la demarcació de Barcelona

pàgina 10

Vilassar de Noir

Correus
El + llegit

El festival de novel·la negra
Vilassar de Noir va recuperar la
seva programació presencial
assolint xifres de públic
prepandèmiques. El certamen
va superar amb escreix les mil
visites registrades en la versió
online del 2020.
pàgina 18

El trasllat dels carters d'Alella i
Teià a les oficines de Correus
del Masnou ha aixecat força
polseguera als dos municipis
maresmencs, on sindicats com
CCOO i UGT han convocat
protestes en contra d'aquesta
centralització del servei postal.
pàgina 20
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El Suprem envia a presó l’exgerent del cine
la Calàndria del Masnou per abús de menors

2

L’excés de soroll posa contra les cordes
una fàbrica de vidre del Masnou

3

Rescaten un home amb símptomes
d’hipotèrmia arrossegat per la riera de Teià

4

En cas d’aiguats, la informació salva vides

5

Salut aposta per la proximitat

E

ns trobem en un moment
molt delicat. Moltes famílies ho estan passant
fatal per poder arribar a final de
mes. El rebut de la llum no para
de pujar. També ho fa el del gas,
l’aigua o la benzina. Els productes de primera necessitat
també ho fan, i cap cop és més
car omplir la cistella de la compra. La inflació està pels núvols
i moltes persones encara continuen en ERTOs o a l’atur.
Davant d’aquesta situació
tan greu per a molts ciutadans,
en la qual encara no hem superat ni la pandèmia ni la crisi econòmica i social, no pot ser que les
administracions escanyin més
les butxaques dels contribuents
amb noves pujades d’impostos.
Aquest és el cas de molts
ajuntaments governats pel PSC
i els seus socis separatistes, i també és el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que

novament apuja el tribut metropolità a milers de llars arreu
de Barcelona i dels municipis
que conformen la metròpoli.
No és de justícia aquest
tribut que no es paga en cap altra zona metropolitana de Catalunya o de la resta d’Espanya.
No pot ser que només per ser
propietari d’un pis, un pàrquing o un local hagis de pagar
aquest impost a més del corresponent IBI, ja que a l’hora
d’agafar el transport públic
també et cobren (i molt, ja
que Barcelona té uns dels preus més elevats de les ciutats europees del nostre entorn).
Doncs ara, la senyora Colau,
el PSC i la resta de socis han

apujat la taxa metropolitana de
residus municipals un 5,1%,
mentre que el tribut metropolità augmenta un 3%. Pujades
del tot fora de lloc, ja que els
sous de les famílies no han pujat en aquestes quantitats. De
fet, directament no han pujat.
És temps de canvi. Aquells
que només es recorden de les
persones en el moment de demanar el vot han demostrat
estar molt allunyats del que
Barcelona i el seu entorn metropolità necessita. Per això,
cada cop som més els que treballem per construir l’alternativa des del sentit comú i les
inquietuds que tenen milers de
veïns de la metròpoli.

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

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

A les xarxes

#EsmenaALaTotalitat

@cupnacional: “Presentarem l’esmena a la
totalitat [als pressupostos], però seguirem
treballant pels objectius d’aquesta legislatura: gir d’esquerres i independentista”.

#VacunaCatalana

@marinaromero_: Els responsables de la
vacuna catalana, Hipra, es mostren satisfets
amb els resultats dels assajos [...] Destaquen
que està preparada per a totes les variants.

#TornaDaniAlves

@andreuginola: Estic convençut que,
amb 38 anys, Dani Alves serà el millor lateral dret del Barça des que va marxar
Dani Alves.
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El contrapoder antirepressiu
per Dolors Sabater
D’una banda, dimecres la magistrada del TSJC
Maria Eugenia Alegret feia detenir l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa en un clar avís que l’Estat espanyol no té cap intenció d’aturar la persecució i la repressió ideològica. Costa estava citat davant
del tribunal com a investigat per permetre debatre al
ple sobre monarquia i autodeterminació. L’exvicepresident va decidir no presentar-s’hi perquè no reconeix el tribunal, i la magistrada va fer-lo detenir per
obligar-lo a fer-ho. Ell mateix ha avisat que no pararà
fins que el seu cas arribi a Europa.
L’endemà, des d’Europa, precisament, ens arri-

Foto: ACN

l cor de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de
Ronçana, fa uns dies teixíem poble en un
entranyable acte comunitari de solidaritat
amb l’Ernest, una de les més de 4.500 persones represaliades per la causa general contra l’independentisme que s’ha enfrontat a la justícia tot just
ara. Un acte intergeneracional, amb gastronomia popular, música en viu, parlaments i, sobretot, molta
complicitat. S’hi respirava el contrapoder que construeix el poble quan s’autogestiona. S’hi feia sentir la
força de la convicció i el compromís col·lectiu.
A cada acte, a cada acció, sigui per les detingudes
del 23-S, 9 de Lledoners, Encerclem el Parlament, Urquinaona,
la Junquera, Jusapol, Meridiana,
conselleria d’Economia… Per en
Marcel, en Brayan, l’Arnau, la
Xènia, la Queralt… Sigui quin sigui el seu nom i la seva circumstància, una són totes. Som. I
mantenir les xarxes de suport,
solidaritat i visibilització és vital
perquè puguem trencar la seva
repressió, que busca trencarnos a nosaltres. Fer conèixer i
viure al màxim de població, dins
i fora dels entorns, l’abast del
marc repressiu és imprescindible. I més ara que els indults han
tret les preses i presos polítics de
les presons. Cal evitar que s’instal·li la creença que la causa general contra l’independentisme
ha afluixat. La repressió s’ha de
transformar en contrapoder antirepressiu.
S’acaba l’octubre, un mes
carregat d’aniversaris polítics per als Països Catalans,
que incrementa les dates memorables des del 2017.
A l’anterior article parlava de l’1 d’octubre, ara del 27.
Tot just l’acabem de passar, i aquest 4t aniversari de
la proclamació de la República Catalana no implementada ha quedat marcat per dos fets aparentment
contraposats però que venen a parlar del mateix. Un
passava el mateix dia 27, l’altre l’endemà. Un en clau
estatal, l’altre en clau europea. Tots dos relacionats
amb la repressió i els tribunals. Tots dos vinculats a
les constitucions i a la monarquia.

ba un fet molt remarcable. Des de Bèlgica. El Tribunal
Constitucional belga, en resposta al Tribunal d’Apel·lació de Gant, que examina l’euroordre contra el
raper Valtonyc, ha tombat la seva pròpia llei d’injúries
a la Corona vigent des del 1847. Amb aquest dictamen, que deixa clar que castigar aquells que insultin el rei és inconstitucional perquè no respecta la llibertat d’expressió (no s’ajusta a la Constitució belga ni al Conveni Europeu de Drets Humans), l’alt tribunal belga allunya l’extradició del cantant. Mentre
a l’Estat espanyol la figura del monarca està sacra-

Les millors

perles

n home explica que ha estat 35 anys en coma i que, en
aquest temps, s’ha casat i ha tingut dues filles. A molts
mitjans no els grinyola res i publiquen la notícia. La història falsa
de Manel Monteagudo ha ensenyat una lliçó als periodistes.

U

a dècades que Angelo Fregolent, un italià de 94 anys, no
toca el seu vell cotxe, un Lancia Fluvia del 1962. Després
de 47 anys aparcat al mateix lloc, la seva ciutat, Conegliano,
ha ascendit el vehicle a la categoria de monument.

F

n home s’acosta a dues persones pel carrer per oferir-los
droga. Els possibles clients resulten ser agents dels Mossos
d’Esquadra que patrullen vestits de paisà a Lleida. El detenen
per un delicte contra la salut pública. Ja és mala sort...

U

os encaputxats van agredir brutalment l’exblaugrana i
actual jugadora del PSG Kheira Hamraoui. Primer es
va dir que els havia contractat una companya, i ara es
parla d’Eric Abidal i la seva dona... Aquest cas portarà cua.

D

Twitter (@Yolanda_Diaz_)

litzada i insultar-lo o permetre que el Parlament la
debati pot costar anys de presó, multes i inhabilitacions, a Bèlgica han decidit que el que seria delicte
és castigar qui l’insulta. El contrapoder antirepressiu aquí es multiplica.
Aquest dictamen belga és un nou avís de com de
sola es va quedant la (in)justícia espanyola en el marc
europeu, i se suma al rotund fracàs de Llarena, fa un
mes a l’Alguer, quan la presidenta de la Cort d’apel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, va considerar que
no hi havia motius per imposar mesures cautelars
contra el MHP Puigdemont perquè la seva immunitat
està intacta. Tot plegat va consolidant la gran potència que té
la feina feta des de l’exili. Quatre anys després, i malgrat que
Europa no va estar a l’altura del
que s’esperava ni per protegir el
dret d’autodeterminació del poble català ni per condemnar la
brutalitat policial exercida contra persones en clara actitud de
resistència pacífica, la via de la
internacionalització s’erigeix en
una via imprescindible (no pas
única) per avançar cap a l’autodeterminació i la independència.
I encara un tercer fet: el
Constitucional espanyol ha rebutjat el recurs d’empara que
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell va presentar
en contra de la sentència del
Procés (onze anys i mig de presó per sedició), i aquesta resolució contrària li permet portar
el seu cas a Europa. I això també és contrapoder. Malgrat que Europa és un camí
molt lent. En el cas d’Arnaldo Otegui, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar Espanya per vulnerar el dret a un judici just als cinc
dirigents abertzales en el cas Bateragune, ja havien
complert la condemna. Però, així i tot, és una victòria internacional justa, que mina la credibilitat del
sistema judicial espanyol.
La repressió no es pot viure com una derrota.
Donar-li la volta i convertir-la en contrapoder és una
forma de desactivar-la.
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A

Més enllà del melic teatral de Barcelona

@paulacarreras: S’ha de ser molt caradura per 1) no voler-te vacunar i 2) demanar-me que et deixi el meu certificat Covid
perquè tu puguis entrar a la discoteca.

@damesonpareras: Té tota la pinta que
la senyora de les alpaques [va aparèixer al
Telenotícies Comarques de TV3] acabarà a
les llistes de JxCat. Guardeu el tuit.

Foto: Pexels

Prat de Llobregat, i al gener a l’Atrium de Viladecans. O
The Opera Locos de la companyia Illana, que ja ha passat per Badalona gairebé un any abans que entri a la cartellera del Teatre Poliorama.
Sigui perquè els programadors de fora de Barcelona s’espavilen per ser els primers, perquè les companyies volen
testar el públic dels voltants abans d’entrar a la gran ciutat o bé perquè l’estrena o preestrena forma part de l’acord
de residències artístiques en teatres municipals, el fet és que,
si estàs a l’aguait, pots convertir-te en el rei de l’spoiler teatral veient abans que cap barceloní obres d’artistes com José
Sacristán o Concha Velasco, per posar dos exemples recents.
En l’àmbit de la dansa, una de les arts escèniques més
complicades de programar per l’habitual baixa resposta
del públic, algunes sales com el Teatre-Auditori de Sant
Cugat han aconseguit incloure estrenes dins de les seves
programacions que han atret espectadors de tot el país
amb el reclam de prestigioses companyies nacionals i internacionals com el Béjart Ballet Lausanne, el Malandain
Ballet Biarritz, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía María Pagés o el Ballet Nacional de España.
Precisament, en aquesta mateixa disciplina tenim una
flor que esperem que faci estiu: Dansa Quinzena Metropolitana, una iniciativa impulsada per l’ICUB i que té com
a objectiu descobrir nous espais, espectacles i altres activitats que ajudin a relligar el teixit creatiu dins de l’àmbit metropolità, amb propostes a Badalona, Barcelona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans.
I és que la unió fa la força i disminueix el risc en el sempre aventurat món de l’espectacle. Una prova va ser “Els
Teatres Amics”, una associació que agrupava el TeatreAuditori de Sant Cugat, el Teatre Auditori de Granollers,
el Teatre Kursaal de Manresa, l’Atrium de Viladecans i l’Atlàntida de Vic amb l’objectiu de posar en valor les programacions dels teatres municipals i la importància de la
cultura al territori. Des del 2013 fins al 2018, van impulsar diverses iniciatives, com la producció de l’obra Vilafranca, un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas (premi Butaca 2016), que es va presentar als teatres associats
i, posteriorment, en altres sales del país i de les Illes Balears, i també al Teatre Lliure.
Més recentment, l’Atrium de Viladecans i el Teatre Zorrilla de Badalona, juntament amb el Teatre Jardí de Figueres i el Teatre Monumental de Mataró, han sumat esforços per reduir despeses programant de manera coordinada l’aclamada Jauría de Jordi Casanovas (premis Max
2020 al Millor Espectacle Teatral i a la Millor Adaptació
Teatral), una obra que, inexplicablement, no s’ha representat a Barcelona ni probablement ho acabarà fent.
Cal deixar de mirar-nos el melic per sumar sinergies
i trencar amb estigmes com el de les companyies que creuen que, si no estrenen a Barcelona, no existeixen, o els
promotors que asseguren que sense ajuts públics no es
pot fer gira a fora de la ciutat. Tenim grans creadors, boníssimes propostes teatrals i espais magnífics, i hi ha públic per a tot, però l’hem d’incentivar a anar al teatre, sigui al seu propi municipi o bé al del costat, i en això cal
que remem tots plegats: promotors, sales, administració,
mitjans de comunicació, artistes i espectadors.
De moment, podríem començar ensinistrant la Siri, l’Alexa, la Cortana i el Google Now perquè, a més d’encendre’ns la cafetera i localitzar-nos el millor sushi de la zona,
ens mostrin també en temps real l’agenda d’espectacles
dels teatres de l’àrea metropolitana. I ens recomanin on
anar a sopar després de la funció, per descomptat.

“

Ni a les cartelleres
dels principals diaris
del país ni als
portals especialitzats
hi trobem el concepte
d’agenda teatral
metropolitana

“

ctualment, tenim els recursos i la predisposició
a viatjar per tot el món –fins i tot alguns privilegiats ho fan a l’espai–, però cada cop més ens
movem menys de casa. I no és per la pandèmia.
Abans del confinament, ja estàvem vivint aquesta tendència a convertir l’entorn domèstic en l’oficina, el restaurant, la sala de cinema, el gimnàs, el saló de jocs i, fins
i tot, el lloc per lligar a través de les plataformes de cites.
Ens ho porten tot a casa, des d’una hamburguesa fins
a la tinta de la impressora. Els carrers s’estan omplint de
furgonetes de missatgeria aparcades en doble fila que sovint només transporten petits paquets de productes procedents de l’Àsia que no fa gaire anàvem a comprar a la
ferreteria de la cantonada.
Tenint en compte aquests nous hàbits de consum, encara rai que seguim anant al teatre o a veure concerts. És
la màgia del directe, suposo. Per molta mega-altíssima
definició que tingui el nostre aparell de TV i l’excel·lent
qualitat en què s’emetin els concerts o espectacles en
streaming, òbviament no es gaudeixen amb la mateixa
intensitat que en viu, on la pantalla deixa lloc a l’escalfor del públic, la vibració del so i els refredats pels canvis bruscos de temperatura.
Llavors, posats a moure el cul, per què som capaços
de desplaçar-nos d’una punta a l’altra de Barcelona per
treballar o fer gestions, però, en canvi, rarament traspassem les fronteres de la ciutat per veure una obra de teatre a l’Hospitalet, Badalona o Cornellà? La distància o el
temps no és motiu suficient, perquè, segons on vius, et costa menys anar a un teatre d’aquestes ciutats metropolitanes que fer-ho a un barri allunyat de casa.
El problema és que ni tan sols ens plantegem que fora
de Barcelona pugui haver-hi una oferta tan diversa i de
qualitat com la de la capital catalana. I és lògic, perquè a
Barcelona és on hi ha més públic, més teatres i on es representen els grans espectacles fent temporada. Però què
passa realment a fora de la ciutat? No ho sabem per què,
possiblement, no ens ho hem preguntat i també per què
ningú ens ho ha fet evident. Ni a les cartelleres dels principals diaris del país ni als portals especialitzats en les arts
escèniques hi trobem el concepte d’agenda teatral metropolitana. De fet, la majoria parlen específicament de
Barcelona i, amb sort, alguns hi inclouen també l’oferta
d’altres ciutats grans catalanes.
Es troba a faltar una cartellera més ampla de mires que
fomenti el trànsit de públic no només cap a Barcelona, sinó
també de Barcelona cap a les ciutats properes. Quan ha
acabat temporada un espectacle que no et volies perdre,
podries optar a la “repesca” i anar a veure l’obra a una altra ciutat veïna. De fet, molts ja ho fan, però són els més
motivats, perquè seguir la pista de les funcions d’un espectacle als teatres de l’àrea metropolitana no és gens fàcil, a no ser que siguis el president del club de fans de la
companyia o treballis per a la SGAE.
I el que encara menys gent sap és que les sales de fora
de Barcelona no només programen espectacles que ja han
passat pels grans teatres de la ciutat, sinó que, en algunes ocasions, són aquests espais “Off-BCN” els que prenen la iniciativa i presenten en primícia obres que després es podran veure a Barcelona. Aquest és el cas d’El
gran comediant de Joel Joan, que després d’estrenar-se
al festival Temporada Alta i abans de fer temporada al Teatre Goya, es representarà a Badalona i a l’Hospitalet de
Llobregat. També Una noche sin luna, de Juan Diego Botto –sense data encara per a Barcelona–, es podrà veure
al desembre al Teatre Zorrilla de Badalona i a l’Artesà del

per Víctor Porres

Flaixos

@EvaPiquer: Dic a una dona que no es
vol vacunar que la pandèmia fa pujada.
“Sí, alguna cosa s’han d’inventar per continuar fent negoci”.

9|

Pàgines especials

Novembre 2021

líniamar.cat

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

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

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

166.566

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

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol
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Societat | A presó l’exgerent de la Calàndria per abús de menors

Novembre 2021

El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 23 anys i vuit mesos de presó per a l’exgerent del
cinema la Calàndria del Masnou, que durant anys va abusar sexualment de diversos menors
d’edat que treballaven per a ell repartint publicitat. El testimoni de les víctimes ha estat clau.

Aturat el projecte per posar
pantalles a les vies del tren
INFRAESTRUCTURES4El polèmic projecte per instal·lar pantalles acústiques a les vies del
tren del Masnou ha estat suspès
temporalment. Així ho va anunciar el passat 16 de novembre la
ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern
espanyol, Raquel Sánchez, en
resposta a una intervenció de la
senadora d’ERC Mirella Cortès,
on demanava apostar per mesures alternatives.
“S’ha previst la seva suspensió temporal. Estem treballant
en una solució que compatibilitzi
les demandes dels municipis”, va
apuntar Sánchez en la seva compareixença, on va avançar que
s’ha de trobar una alternativa
apropiada per reduir la contaminació acústica. La decisió de
la ministra es produeix després
de mesos de protestes i reclamacions dels diferents municipis del litoral català afectats,
que van unir forces per demanar
el replantejament d’un projecte
que no generava consensos ni en
l’àmbit polític ni en el veïnal.

El Masnou és un dels municipis que s’oposen al projecte d’Adif. Foto: Friviere

En el cas del Masnou, el
consistori va arribar a amenaçar
la companyia ferroviària d’emprendre accions legals si continuava endavant amb la iniciativa, ja que considera que té
nombrosos defectes de “fons i
forma”. “Les pantalles accentuarien l’efecte barrera que separa el passeig Marítim i la
platja de la resta del municipi,
incrementarien la sensació d’inseguretat i potenciarien la de-

gradació urbana, ja que sovint
acaben sent un suport per a
pintades i un allotjament per a
la brutícia”, assenyalava el govern local en un informe traslladat a Adif a principis d’octubre, on també s’apuntava que hi
ha mesures preventives menys
costoses i efectives per reduir el
soroll dels combois, com la insonorització dels edificis afectats
on se superin els límits de contaminació acústica.

Una fàbrica de vidre del
Masnou, en perill pel soroll

TRIBUNALS4La fàbrica de vidre
Ramon Clemente Glass del Masnou podria veure’s abocada a
tancar les seves portes per culpa
del soroll. Així ho ha dictaminat
el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), que emplaça el consistori i la Generalitat a precintar les instal·lacions si
no es prenen mesures immediates per “corregir definitivament”
els problemes de contaminació
acústica del recinte.
El cas es remunta a quinze
anys enrere, quan un grup de veïns va començar a queixar-se
pel soroll de les màquines de la
fàbrica, que està ubicada al centre del municipi. Durant aquest
temps s’han dut a terme molts
mesuraments, amb els quals s’ha

evidenciat que la indústria superava els límits. Tot i això, l’empresa ha seguit operant amb
normalitat, amb el vistiplau de
l’Ajuntament i la Generalitat.
El juliol del 2020, el TSJC ja
es va pronunciar al respecte amb
una sentència on donava la raó a
la quinzena de veïns afectats i lamentava la “incompetència” de les
administracions en no fer complir
la normativa i la seva “tíbia reacció” per solucionar la problemàtica. Aleshores el tribunal apuntava que el consistori només havia sancionat l’empresa amb una
multa de 900 euros.
Per la seva banda, la Generalitat li va renovar la llicència ambiental el 2017 tot i les deficiències detectades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre
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L'obra ‘Canto jo i la muntanya balla’ de la companyia La Perla 29 va ser la gran
triomfadora amb vuit guardons de l’edició del 2021 dels premianencs Premis
Butaca, que enguany van celebrar-se al Teatre Monumental de Mataró.

Ball de regidors en la tornada
als Plens presencials a Premià
POLÍTICA4L’Ajuntament de Premià de Mar va poder tornar a celebrar un Ple presencial després
de la pandèmia del coronavirus.
La sessió ordinària del passat 17
de novembre no va ser telemàtica –com fins ara, a excepció del
Ple d’investidura de l’alcalde Rafa
Navarro celebrat el desembre del
2020 a l’Espai Amistat–, sinó
que va tenir lloc en una sala especialment habilitada per a l’ocasió de la Biblioteca Martí Rosselló del municipi. La recuperació
del cara a cara entre els diferents grups va coincidir casualment amb el comiat de la veterana regidora de la Crida Premianenca Paquita Guirao i la presa de
possessió del jove Roc Monfort
com a nou representant d’ERC.
El canvi generacional en
aquest ball de regidors, però, va
ser l’anècdota d’un Ple intens on
encara va semblar durar la ressaca de l’aprovació fallida de les
ordenances fiscals, que va tenir
lloc en la sessió del mes d’octubre
gràcies a un front comú força inèdit dels quatre grups de l’oposi-

En marxa el disseny del nou
edifici de l’escola Mar Nova

EDUCACIÓ4El procés participatiu per dissenyar el nou edifici de l’escola Mar Nova de Premià
de Mar ja està en marxa. Els tècnics de l’Ajuntament i del departament d’Educació de la Generalitat han iniciat la primera
ronda de reunions amb les famílies i la direcció del centre
per a la definició de l’estructura
i fisonomia de les futures instal·lacions escolars.
La intenció és poder enllestir
aquest procés tècnic previ a la licitació del projecte abans del febrer del 2022. En paral·lel, les
dues administracions treballaran
per enllestir a principis d’any

nou el conveni pel qual el consistori assumeix la construcció de
l’edifici, un tràmit aprovat per
unanimitat al Ple del passat mes
de maig.
En declaracions a Ràdio Premià de Mar, les famílies del
centre confien que del procés
participatiu en surti una proposta
de nova escola que sigui apta per
desenvolupar-hi el projecte educatiu, però assumeixen que podran incidir poc en el disseny purament arquitectònic. Cal recordar que actualment l’escola Mar
Nova està ubicada en mòduls
prefabricats i que va estar a punt
de desaparèixer el 2017.

El primer Ple presencial a Premià després de la pandèmia. Foto: Ajuntament

ció. La principal polèmica del
Ple va girar entorn del programa
d’ajuts escolars i de la seva redefinició, actualment en mans d’una comissió formada per la direcció dels centres i per representants de les diferents associacions de famílies d’alumnes, tal
com informa Ràdio Premià de
Mar. Ciutadans –un dels promotors de la primera edició dels

ajuts– va defensar el seu caràcter
universal, mentre la resta de
grups de l’oposició van reclamar
modificar els criteris actuals per
fer un repartiment més equitatiu.
Tampoc va estar exempt de
discussió l’apartat de mocions,
on les formacions van posar sobre la taula el debat sobre el caràcter vinculant de les mocions
no resolutives.

Una de les protestes per evitar la desaparició de l’escola el 2016. Foto: ACN
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Pàgines especials

» La Vicepresidència presenta el full de ruta per desplegar els serveis
» S’invertiran 450 milions d’euros per millorar la connectivitat i afavor

4El Govern de la Generalitat ha
aprovat recentment el full de ruta
per al desplegament d’infraestructures digitals a Catalunya fins
al 2030, l’anomenat Pla Estratègic
d’Infraestructures Digitals (PEID),
que defineix la xarxa necessària per
potenciar els serveis digitals actuals i futurs al conjunt del territori
des de dues perspectives: la corporativa i la de país.
El PEID s’emmarca en la priorització del Govern, elevada al màxim nivell amb la Vicepresidència de
Polítiques Digitals i Territori que lidera Jordi Puigneró, de les infraestructures físiques i digitals com a
clau per fer de Catalunya una nació
digital amb una ciutadania apoderada, un territori connectat, una
administració cibersegura, una
economia digitalitzada i una mobilitat col·lectiva i descarbonitzada.
Partint del convenciment que
la connectivitat és un dret social

La connectivitat és un
dret social i econòmic

i econòmic del segle XXI i l’element fonamental sobre el qual es
construeix la societat digital amb
igualtat d’oportunitats, el PEID
situa les infraestructures digitals
com a eines bàsiques i estratègiques per assolir la cohesió social
i territorial del país i garantir el desenvolupament i la competitivitat de la indústria i l’economia en
un mercat i un món cada cop
més global i digitalitzat.
En aquest sentit, les infraestructures digitals considerades pel
PEID són: xarxes fixes i mòbils (serveis de connectivitat); CPD i punts
d’intercanvi de tràfic de dades
(serveis de computació); IoT (serveis smart); xarxa RESCAT (serveis
d’emergències) i xarxes TDT/FM
(serveis de difusió).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El PEID s’alinea amb els objectius
marcats pel Govern i les administracions i entitats locals en el Pacte Nacional per a la Societat Digital
(PNSD), però els amplia, els redefineix i els actualitza d’acord amb les
necessitats actuals i els reptes futurs
del país. Tot plegat per establir

Foto: ACN

del segle XXI

l’estratègia i les accions a executar
per assolir-los.
En aquest sentit, el PEID es
marca quatre objectius estratègics. En primer lloc, dotar tot el país
de cobertura de xarxes de nova generació amb una bona qualitat
de servei. En segon lloc, promoure la competència efectiva en xarxes fixes i mòbils. En tercer lloc, habilitar infraestructures que permetin la implantació dels nous
serveis digitals. I, per últim, ampliar
la cobertura i les prestacions dels
serveis corporatius via ràdio.
Entre les actuacions proposades
per assolir aquests objectius destaca com a prioritària i clau la de
completar la xarxa troncal de fibra
òptica de titularitat pública, una infraestructura que el PEID situa com
a eix vertebral sobre el qual des-

Un futur millor p
als discapacita

4La transformació digi
si es fa de manera inclus
com pretén el vicepresid
Jordi Puigneró, també
oferir a les persones a
discapacitat un accés
llor al mercat laboral i u
oportunitats més grans d
compliment. Així ho ind
un estudi conjunt de la F
dació Randstad i la UOC
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s digitals futurs de Catalunya
rir la cohesió social i territorial

Més dones al sector tecnològic,
més innovació social
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plegar noves tecnologies i serveis
digitals per a la gestió intel·ligent del
territori. En aquest sentit, el pla ratifica el compromís adquirit en el
marc del PNSD de disposar d’un
punt de presència a tots els muni-

Els fons europeus

NextGenerationEU

ajudaran a finançar-ho
cipis de Catalunya i a les zones d’activitat econòmica.
També preveu desplegar una
xarxa d’accés a partir de la infraestructura troncal existent per
dotar de connectivitat els punts de

servei de la Generalitat i possibilitar així el desplegament de noves
tecnologies com la 5G, la Internet
de les Coses (IoT) o la computació,
i dels serveis intel·ligents que
aquestes possibiliten, com ara la
sensorització i el cotxe autònom i
connectat, entre altres.
El PEID estima en més de 450
milions d’euros la inversió necessària per executar les accions que
proposa per fer de Catalunya un
país cohesionat amb infraestructures digitals competitives. El finançament d’aquestes actuacions
previstes s’articularà mitjançant el
pressupost ordinari de la Generalitat de Catalunya i els de les quatre Diputacions, els fons europeus
NextGenerationEU i ReactEU, la
contractació corporativa i la col·laboració publicoprivada.<

4Vuit dones procedents dels àmbits empresarial,
professional i acadèmic, una iniciativa empresarial
i una iniciativa social han estat recentment guardonades d’entre un total de 80 candidatures que optaven als Premis DonaTIC 2021. Aquests guardons,
impulsats pel departament de la Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori, s’inscriuen dins el Pla
DonaTIC, que té com a objectiu prioritari incrementar
la presència femenina al sector tecnològic.
Més concretament, el Pla DonaTIC consta de 4
eixos d’actuació. En primer lloc, fer les TIC atractives per al talent femení del futur. En segon lloc, visibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats
per dones. En tercer lloc, formar i capacitar digitalment tothom. I, per últim, promoure una participació plena i efectiva de les dones TIC en la presa de decisions i l’emprenedoria.
El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va presidir l’acte de lliurament dels premis celebrat a mitjans d’octubre coincidint amb el Dia d’Ada Lovelace, en què s’homenatja la primera programadora de la història.
Puigneró va destacar “la voluntat del Govern de
visibilitzar i fer créixer el talent tecnològic femení que hi ha a Catalunya des del Pla DonaTIC“. La
directora general de Societat Digital, Joana Barbany, per la seva banda, va fer la cloenda de la gala.
Des de l’any 2015, els Premis DonaTIC han rebut un total de 541 candidatures. En comparació amb anys anteriors, en l’edició d’enguany ha
destacat l’augment de candidatures en la categoria revelació, fet que demostra que les noies
cada vegada estan més preparades per competir al sector digital.
LES PREMIADES, CASOS PRÀCTICS
En la categoria d’emprenedora, la guardonada pels
Premis DonaTIC 2021 ha estat Cristina Corchero
García, doctora en Estadística i Investigació Operativa, fundadora de l’empresa Bamboo Energy i
líder d’un grup de recerca en l’aplicació de la intel·ligència artificial i els mètodes d’optimització
a l’àmbit de l’energia.
Pel que fa a la categoria d’empresària, la premiada ha estat María Jesús Salido Rojo, enginyera
en Sistemes de la Informació i fundadora i CEO de
SocialDiabetes, una start-up de l’àmbit de Digital
Health nascuda a Barcelona i que comercialitza una

plataforma digital de reconeixement internacional
per la gestió de la diabetis.
A nivell professional s’ha guardonat Anna
Benavent Navarro, enginyera superior de Telecomunicacions i CIO a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, des d’on ha desenvolupat un projecte per
transformar i millorar el sistema de salut utilitzant les TIC.
Com a acadèmica, la premiada ha estat Alicia
Fornés Bisquerra, doctora en Informàtica i que ha
liderat nombrosos projectes nacionals i internacionals de recerca, amb l’objectiu de millorar el reconeixement automàtic de manuscrits textuals i
gràfics, contribuint a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural.
Per altra banda, la divulgadora premiada enguany ha estat Maria José Lodeiros Zubiria, llicenciada en Matemàtiques i amb una trajectòria
de més de 20 anys treballant en el món de les TIC.

Puigneró: “Volem visibilitzar

i fer créixer el talent tecnològic
femení que hi ha a Catalunya”

Menys experiència però un futur igualment prometedor té la premiada en la categoria revelació:
Isabel García Baños, graduada en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i màster europeu
en Enginyeria de Sistemes Informàtics Incrustats,
CEO i cofundadora d’Eways, una start-up dedicada a reduir les deixalles electròniques produïdes
als països del nord, i actualment CEO i cofundadora
de Bleta, una altra start-up que pretén eliminar la
bretxa digital a la tercera edat i apropar les noves
tecnologies a la gent gran.
Els Premis DonaTIC 2021 també han guardonat dues estudiants (Marta Bertran Ferrer, universitària, i Sara Puig Cabruja, d’FP) i dues iniciatives referents: CoE Women on Fairness, d’Everis
Spain, per reduir els biaixos de gènere que perpetuen els algoritmes, i la tasca d’Enginy-era, una
entitat social que té com a objectiu fer arribar les
TIC a la infància i al jovent vulnerable.<
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El passat 19 de novembre el municipi de Vilassar de Mar va fer 237 anys
d’història. El naixement de la població es remunta al 1784, quan el rei
Carles III signava un decret que el separava de Sant Genís de Vilassar.

El Vilassar de Noir recupera
el pols en la seva sisena edició
CULTURA4Èxit rotund. El festival de novel·la negra Vilassar
de Noir va recuperar aquest
2021 la seva programació presencial assolint xifres de públic
prepandèmiques. El certamen –que es va celebrar del 29
al 31 d'octubre a la sala cultural
Maria Roser Carrau de Vilassar
de Mar– va aconseguir fregar la
xifra de prop de 2.000 assistents d’edicions anteriors i va
superar amb escreix les prop de
mil visites que es van registrar
en les jornades de l’any passat,
que es van celebrar íntegrament en línia a causa de la pandèmia del coronavirus.
La millora de la situació sanitària va permetre als organitzadors reprogramar enguany algunes de les activitats estrella del
festival, com les xerrades temàtiques, les taules rodones i les entrevistes; i ho van fer de la mà
d’un cartell d’autors de luxe amb
noms com Màrius Serra, Jair
Domínguez, Paz Velasco o Andreu Martín. En una jornada
plagada d’estrelles del gènere, el

Inaugurat l’Espai Galbany,
punt de trobada per a entitats
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Vilassar de Mar va inaugurar
el passat 25 d’octubre l’Espai
Galbany, un nou equipament
que ha de servir com a punt de
referència per al teixit associatiu
del municipi. Les flamants instal·lacions del número 2 del carrer Sant Roc –que abans eren un
centre social– han estat completament remodelades i ampliades per poder oferir uns 400
mestres quadrats de sales, oficines i espais per a l’activitat
d’entitats i per encabir-hi diversos serveis municipals.

“Amb l’Espai Galbany donem sortida a la demanda d'espais municipals on poder fer activitat associativa”, apunta l’alcalde Damià del Clot, que destaca
del recinte la seva polivalència i
capacitat d’adaptació.
De moment, l’espai servirà
com a nova seu del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) –fins ara integrat als
serveis socials– i de totes aquelles associacions i entitats diverses que fins ara estaven ubicades al Centre Social Les Pinedes del municipi.

L’edició 2021 del Vilassar de Noir es va celebrar amb públic. Foto: Ajuntament

protagonisme va ser per a un vilassarenc. L’autor Aniol Florensa guanyava el Tercer Premi Vilassar de Noir de novel·la negra
en català amb la novel·la Lladrucs a les estrelles. Els jutges
del certamen van valorar d’aquest thriller ambientat al Baix
Maresme la seva naturalesa "arriscada, extrema i salvatge" que
"s'allunya del costumisme" d'al-

tres propostes negres actuals. En
paraules del tribunal, l’obra "sorprendrà i despertarà més d'un
somriure".
Florensa –que és guionista de
professió, a més de muntador i
creatiu publicitari– va destacar
en l’entrega del premi que el reconeixement és "una injecció
de motivació en vena i una empenta a seguir escrivint".

Una de les sales del nou Espai Galvany de Vilassar de Mar. Foto: Ajuntament
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Premià de Dalt | Desallotjada una casa ocupada en mal estat
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La Policia Local de Premià de Dalt va desallotjar i tapiar el passat 18 de novembre una
casa ocupada al passatge Sant Crist del municipi per l’existència d’un imminent “risc
per a la integritat i seguretat” de les tres persones que hi residien des de feia mesos.

El trasllat dels carters d’Alella
i Teià desferma la polèmica
SERVEIS4Alella i Teià ja no tenen una unitat de repartiment de
cartes i paquets pròpia. Els carters que fins ara operaven als dos
municipis maresmencs han estat traslladats a l’oficina de Correus del Masnou, que des del
passat 1 de novembre assumeix
la distribució postal de les poblacions veïnes.
Aquest moviment de la companyia ha encès la polèmica entre els treballadors de les dues
seus deslocalitzades, que el passat 29 d’octubre ja van protagonitzar una concentració a les
portes de l’Ajuntament d’Alella.
“Amb el trasllat a les oficines del
Masnou no només es multiplica
el temps de repartiment, sinó que
també es perd aquesta funció social dels carters”, lamenta Juani
Cerezos, secretària provincial de
CCOO. La representant sindical
considera que eliminar aquesta
figura de proximitat posa en risc
la funció de servei postal públic
i veu que l’estratègia centralitzadora de Correus podria ser un
primer pas per a la desaparició de
les oficines que no tinguin servei

Protesta de treballadors de Correus davant de l’Ajuntament d’Alella. Foto: UGT

propi de repartiment, com les
d’Alella i Teià.
A l’espera de conèixer com
avança el cas, la relocalització dels
carters ja ha suposat la pèrdua
d’un dels sis empleats que cobrien el municipi d’Alella. Segons
explica Cerezos, l’afectat –que
s’encarregava de la distribució a
peu– tenia un contracte temporal que finalment no ha estat renovat per la companyia. Pel que
fa a Teia, la plantilla de l’oficina

del Masnou ha assumit els quatre treballadors que repartien
per tota la població.
La reclamació dels empleats
de Correus també té el suport del
sindicat UGT i de l’Ajuntament
d’Alella, que al Ple d’octubre va
aprovar una moció per via d’urgència contra el trasllat dels
carters del municipi, tal com
havien fet altres poblacions afectades per casos semblants, com
per exemple Tiana.

Nou bus directe
entre Barcelona
i Cabrera de Mar

MOBILITAT4El Departament
de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha anunciat
aquest novembre la posada en
marxa el pròxim gener d’una
nova línia de bus que unirà de
forma directa el municipi de
Cabrera de Mar amb Barcelona.
El servei oferirà fins a sis horaris d’anada i tornada de dilluns
a divendres i tindrà tres parades
a Cabrera i una més a la plaça
Tetuan de Barcelona.

Una Festa Major
amb caràcter
‘excursionista’

TEIÀ4La Festa Major de Sant
Martí d’aquest 2021 va tenir com
a un dels seus grans protagonistes el Club Excursionista Teià.
L’entitat, que enguany celebra el
seu vintè aniversari, va ser l’encarregada de fer el tradicional
pregó que dona inici a les festes
el passat 10 de novembre i que va
tenir lloc a l’envelat ubicat a Can
Bruguera, on també es va instal·lar un rocòdrom gegant.

Cabrils instal·la
plaques solars a
l’Espai Jove Altell
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Cabrils està impulsant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments
municipals, com la pista ludicoesportiva de la zona escolar,
l’edifici de Correus i l’Espai Jove
Altell. En aquest últim cas, el
consistori ha instal·lat a la coberta del centre ubicat al número 6 del carrer Emília Carles de
la població un total de catorze
mòduls fotovoltaics.

Obres de millora
a la zona de pistes
de Can Banús
VILASSAR DE DALT4L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ja ha
posat en marxa les obres per millorar les pistes exteriors de Can
Banús. Aquesta actuació, que
consisteix en la reparació dels
paviments, el tractament d’esquerdes i la reducció de la formació de bassals, també s’aprofitarà per millorar la seguretat i
l’accessibilitat, eliminant obstacles i reduint desnivells.

Èxit rotund del‘nou’Horrorland

Una de les atraccions del parc de terror Horrorland. Foto: Estefania Escolà/ACN

VILASSAR DE DALT4El parc del
terror Horrorland va tancar el
passat 6 de novembre la seva primera edició al recinte de l’Illa
Fantasia de Vilassar de Dalt. La
nova ubicació a les instal·lacions del parc aquàtic maresmenc va tenir una estrena d’altura i va aconseguir aplegar prop
de 16.500 persones durant els
onze dies que va durar la temporada d’enguany, aconseguint
esgotar completament les entrades disponibles per al pri-

mer cap de setmana d’obertura
al públic.
Els organitzadors de l’esdeveniment han comprovat com el
trasllat de Cercs (Berguedà) a Vilassar de Dalt es traduïa en un
augment de les visites de públic
estranger, sobretot de ciutadans anglesos, que han experimentat un creixement d’un 18%
respecte de les xifres de la darrera edició. Tanmateix, els francesos segueixen sent el principal
públic no nacional del parc, tal

com ja passava a les instal·lacions del Berguedà.
De cara a l’edició de l’any que
ve, els impulsors d’Horrorland
confien a poder vendre les entrades sense limitacions de grups
bombolla per la pandèmia del
coronavirus, allargar-ne els dies i
recuperar la popular atracció Extreme House, un recorregut individual on el contacte físic i el llenguatge grotesc estan permesos i
que era un dels grans reclams del
parc en temporades anteriors.
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» La Generalitat incentiva l'increment d'activitat no Covid als CAP i als hospi
» Una nova eina digital permet als usuaris programar-se visites no urgents
4La pandèmia del coronavirus ha
capgirat per complet el nostre
dia a dia durant més d’un any i
mig. Amb la progressiva millora
dels indicadors, la majoria de sectors han anat tornant escalonadament a una relativa normalitat.
Però el sistema sanitari ha continuat fins ara immers en l’operativa que es va establir en plena
pandèmia per aturar el col·lapse als
hospitals i als Centres d’Atenció Primària (CAP). Ara, a ell també li arriba l’hora dels canvis.
En concret, les novetats més
immediates afecten com demanem cita al nostre CAP. Fins ara, donades les circumstàncies, no podíem demanar hora al metge directament al centre: calia fer una
petició prèvia i era el centre qui
contactava amb el o la pacient i valorava si calia donar-li una cita o fer-

Es volen escurçar els

temps d’espera de les
visites a l’especialista

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

Foto: ACN

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

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

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

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

12 grans eixos de treball
per un millor sistema sanitari

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

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

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

“La primària ha de

tornar a obrir portes,

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

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

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

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

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

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

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

La salut mental és “una

prioritat ineludible d’aquesta

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

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

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

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

5
impuls 5
| 24

AMB 5

líniamar.cat

Un mercat de treball
més dinàmic
L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB té
com un dels seus objectius
aconseguir millores en el mercat de treball. És per això que
impulsa un programa metropolità de dinamització del mercat
de treball que dona suport tècnic i econòmic als municipis
metropolitans perquè tirin endavant iniciatives que ajudin a
facilitar la inserció laboral i a
millorar les competències professionals de les persones, sobretot d’aquelles que tenen més
dificultats per inserir-se en el
mercat de treball.
Amb l’aposta per facilitar
l’accés a una feina digna a aquelles persones que ho necessitin, i
donant prioritat a les persones
més vulnerables amb dificultats
personals i econòmiques, l’AMB
busca un increment de l’ocupació efectiva i de qualitat.5

Contingut patrocinat per l’AMB

empreses i comerç
internacionalització

L’economia circular, clau per
potenciar el teixit industrial

Noves economies
Una de les línies estratègies de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
està relacionada amb l’economia circular, un
model de producció que permet crear valor
afegit a partir del reciclatge i la reutilització
dels materials i els productes. És per això
que disposa d’una plataforma web per promoure estratègies d’economia circular entre
el teixit industrial.
Aquesta plataforma recull informació
sobre professionals i bones pràctiques
orientades a la promoció d’aquestes estratègies en el teixit industrial metropolità. La
iniciativa forma part del programa d’impuls
a l’economia verda i és una font per tal que
puguin fer consultes els tècnics i els responsables de projectes d’economia circular

que estan en marxa als municipis o també
per a les empreses interessades a posar en
marxa estratègies d’aquest tipus. És una
bona oportunitat perquè els experts es
donin a conèixer i per mostrar al públic les
iniciatives que puguin estar impulsant, els
recursos disponibles i el potencial de l’economia circular al territori metropolità.
TRES CAMPS D’INFORMACIÓ
La plataforma inclou informació sobre tres
grans camps: una base de dades d’experts en
diversos temes, la recopilació de bones pràctiques i documentació de referència.
Pel que fa a les bones pràctiques, es recopilen projectes locals i exemples empresarials
que implementin l’economia circular per
donar a conèixer el que s’està fent i perquè
serveixin com a font d’inspiració per a noves

iniciatives. En funció de la naturalesa del
projecte, s’organitzen en projectes territorials
(projectes en què participen diverses empreses d’un municipi, polígon industrial, etc.) i
exemples empresarials (casos concrets d’aplicació d’economia circular o simbiosi industrial en la col·laboració entre empreses).
En paral·lel a aquesta plataforma,
també cal remarcar que l’AMB impulsa el
projecte DREAM, una publicació, resultat de la col·laboració entre les àrees de
Planificació Estratègica i de Desenvolupament Social i Econòmic, que presenta l’economia circular com una estratègia de
transformació dels patrons de producció i
consum que té com a objectius la indispensable reducció de la petjada ambiental
i la millora de la competitivitat del teixit
econòmic metropolità.5

Foto: Arxiu

FLAIXOS

Novembre 2021

Els parcs
s’omplen de verd

Lideratge femení per encarar
els desafiaments globals
Foto: AMB

Els darrers episodis de pluges
viscuts en les últimes setmanes
han fet que els parcs metropolitans reverdeixin i tingui un aspecte millor. Això, juntament
amb unes temperatures suaus i
unes humitats elevades, també
ha propiciat la floració d’algunes espècies.
Els prats florits són espais
que tenen un gran valor ornamental i paisatgístic i mostren
els canvis estacionals del nostre
clima mediterrani, de tal manera que presenten una floració
exuberant a la primavera i s'assequen en els mesos estiuencs.
El manteniment es basa en la
gestió de les segues i el control
i gestió d’algunes espècies. L’objectiu és trobar un equilibri entre
el seu desenvolupament òptim i
els diferents usos que s’hi porten
a terme i, entre d’altres, millorar
la biodiversitat i crear reservoris
per a la fauna útil.5

Mercat laboral
El passat juny es va celebrar la jornada de
presentació de l’informe ‘Lideratge en femení’, que forma part de la col·lecció d’estudis i informes TROP de l’Institut Cerdà.
L’informe identifica les diferències que hi ha
en la forma d’exercir el lideratge entre homes
i dones i apunta que el lideratge femení podria suposar un avantatge competitiu per encarar els nous desafiaments globals.
I és que, tot i la baixa representació femenina en empreses, política, organitzacions
i associacions, diversos estudis assenyalen alguns trets característics i diferents beneficis
del lideratge femení en el seu entorn, com

ara més flexibilitat, un esperit més col·laboratiu i horitzontalitat.
La jornada, que va ser virtual, va comptar
amb la participació d’una cinquantena de persones de l’àmbit local, l’empresa privada i representants polítics –entre els quals hi havia
Montserrat Ballarín, vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB–,
i va servir per parlar, entre altres, del paper de
les dones com a referent en el lideratge econòmic de les organitzacions o de la força femenina de resiliència en temps de crisi.També
es van presentar una sèrie de perfils de dones
líders en diversos àmbits de la societat.5
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innovació
economies emergents
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Apostant per l’emprenedoria
de base social i tecnològica

Emprenedoria
Amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria social i tecnològica, i al mateix temps
enfortir el teixit econòmic per potenciar
la capacitat d’innovació, l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
té un programa de beques per ajudar a
posar en marxa projectes de persones
emprenedores de l’àrea metropolitana
de Barcelona.
Així doncs, les beques estan destinades a emprenedors que vulguin tirar endavant iniciatives amb una base
tecnològica o social i d’aplicació digital.
Els projectes poden estar relacionats
amb les tres següents branques: pràctiques d'innovació social; innovació, reforçament i apoderament dels serveis
públics, comunitaris i de solucions smart
per a ciutats i comunitats i, finalment,
tendències tecnològiques en economia
circular i de continguts emergents i innovadors. Tenen una dotació mínima de
5.000 euros i van adreçades a persones
físiques o jurídiques empadronades o
amb domicili fiscal en qualsevol municipi metropolità.
D’aquesta manera, des de l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB es promou un programa d’ajudes per desenvolupar idees basades en
la innovació tecnològica i el retorn social. Un dels grans objectius és connec-

tar el talent emprenedor que hi ha a l’àrea metropolitana amb la realitat i les
necessitats que hi pugui haver entre la
ciutadania o en els mateixos serveis públics per tal de facilitar la cohesió i la inclusió social a través de la creació de
llocs de treball en un sector com el de la
innovació tecnològica i social, que és un
motor per al creixement econòmic.
En l’ampli ventall d’exemples que es
poden trobar entre aquests projectes, hi
ha la dinamització i la participació ciutadana, la creació de monedes comple-

Campus social virtual, una idea nascuda
a Cornellà. En el primer cas, es tracta
d’una aplicació que permet donar d’alta
gratuïtament els productors i obradors
de productes ecològics i connectar-los als
consumidors, amb l’objectiu de pagar un
preu més just i fomentar la compra de
productes ecològics. Pel que fa al segon
projecte, es tracta d’una iniciativa per millorar i facilitar l’experiència de la formació en línia replicant un campus de
realitat virtual que permet interactuar
entre alumnes i professors, tant per
temes de formació, com conferències i
altres interrelacions entre ells mateixos.

L’AMB té un programa
de beques destinades a
impulsar projectes amb un
perfil social i tecnològic

TERRITORI CAPDAVANTER
Un dels objectius que s’ha marcat
l’AMB és que l’àrea metropolitana de
Barcelona sigui un territori capdavanter
en projectes d'innovació econòmica, tecnològica i social, una estratègia que
també serveix per afavorir la cohesió social de la zona.
És per això que la creació d’unes beques com aquestes és una aposta estratègica, que s’impulsa en el marc de la
creació d’una xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de
les iniciatives dels serveis locals, i amb
la participació d’universitats, empreses,
centres d'excel·lència, municipis i
agents econòmics i socials. La base ha
de ser l’intercanvi de bones pràctiques

mentàries, solucions smart relacionades
amb la salut, el medi ambient, la governança o l’economia, l’internet de les
coses, la creació d’aplicacions per a l’ecoinnovació o la gestió energètica eficient i circular.
Dos exemples de projectes que han
tirat endavant amb l’acompanyament de
l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB són l’Ecolocal Market
App, al municipi de Castelldefels, i el

d’innovació en el camp de la promoció
econòmica i la formació d’agents d’innovació que actuïn com a dinamitzadors dels projectes.
Per tal d’estructurar tota aquesta
xarxa, hi ha el Hub Talent Metròpolis
Barcelona, que posa en comú els projectes que es fan arreu de territori metropolità i que, al mateix temps, busca
mecanismes de cooperació i col·laboració amb la vista posada en la reactivació de l’economia, especialment en un
moment com l’actual on la els efectes
de la pandèmia encara es noten. Un dels
seus pilars és la xarxa de centres d’innovació, que té com a línia de treball la
creació d’espais d’innovació o fablabs
per compartir bones pràctiques i buscar
la cooperació.
En aquesta línia, i a banda de les beques, l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB també té, per
contribuir a fer realitat nous projectes,
un fons d’inversió anomenat ‘1a oportunitat’, a través del qual es creen prototips i es poden fer proves pilot en
camps com l’edificació sostenible, el
desenvolupament d’eines tecnològiques
o el transport. Un dels objectius és
atreure talent jove i posar-lo en contacte amb el món empresarial per tal
que l’emprenedoria social i tecnològica
pugui donar resposta als reptes socials
de les empreses i dels diferents agents
del territori metropolità.5
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L’AMB, al Biz Barcelona,
la fira de la innovació

Aquest mes de novembre ha tingut lloc
al Recinte Montjuïc de la Fira Barcelona la Fira Biz Barcelona, la fira de
l’emprenedoria, el creixement empresarial i les startups, que aquest any ha
posat l’accent en la innovació amb l’objectiu que el teixit productiu tingui més
garanties a l’hora de superar els efectes
generats per la covid i aconseguir la reactivació econòmica. L’esdeveniment
ha reunit més de 300 ponents i 120
conferències amb consells, tendències i
coneixements per a les persones emprenedores, els autònoms, les pimes i
les startups. Es tracta d’una cita que
qualsevol persona que vulgui emprendre el seu negoci o consolidar la seva
empresa ha de tenir molt en compte
per tot el que s’hi pot trobar.
Per quart any consecutiu, l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB hi ha participat, ja que també
n’és promotora, amb un estand propi,
presentant una mostra dels seus programes més rellevants, desenvolupats juntament amb els diferents ajuntaments
metropolitans.
Tal com es va fer l’any passat i de
manera paral·lela, la fira ha dedicat un
espai al Saló de l’Ocupació, així com diversos tallers, xerrades i activitats incloses al programa BCN Talent. Les dues
xerrades més destacades han estat ‘El
5G a la gestió dels PAE per afavorir la
digitalització de la indústria’ i ‘HUB
TALENT, una nova eina metropolitana
per a la innovació empresarial’.
En paral·lel, també s’han presentat
15 programes a l’estand de l’Agència, en
matèria de promoció econòmica i ocupació. Tots els programes tenen en la innovació la principal eina per afavorir el

Les polítiques relacionades
amb la innovació
empresarial i l’ocupació
han estat els dos pilars
creixement econòmic sostenible i el desenvolupament local. Aquests programes
han permès parlar, entre altres, d’economia circular, de l’experiència municipal
en atraure inversions internacionals, de
les beques relacionades amb la innovació, de les polítiques d’igualtat, del sistema alimentari o de la innovació en els

Foto: AMB

Empresa i emprenedoria

centres corporatius i en la gestió de les
comunitats energètiques.
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
La presència de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB a la Fira
Biz Barcelona demostra l’aposta clara de
l’entitat que té a veure amb la innovació
i la tecnologia per tal d’atreure inversions
i fomentar l’autoocupació. L’objectiu és
que l’àrea metropolitana de Barcelona
sigui un territori capdavanter en projectes d'innovació econòmica, tecnològica i
social, i d’aquesta manera afavorir la cohesió social, un altre dels pilars bàsic de
l’acció diària de l’ens metropolità.
Per tal d’assolir tots aquests objectius,
es vol establir una xarxa de centres d'innovació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de les
iniciatives dels serveis locals, i amb la participació d'universitats, empreses, centres
d'excel·lència, municipis i agents econòmics i socials. La base ha de ser l’intercanvi de bones pràctiques d’innovació en
el camp de la promoció econòmica i la
formació d'agents d’innovació que actuïn

com a dinamitzadors dels projectes, entre
els quals l’economia verda ha de tenir un
pes important.
En aquest escenari també es posa el
focus en el talent jove i per aquest motiu
es fa un acompanyament tutelat per a la
posada en marxa de projectes de nous
emprenedors. Això, juntament amb el

L’AMB ha organitzat
dues xerrades i ha
presentat 15 programes
des del seu estand
fet de tenir la Formació Professional
(FP) com un eix estratègic, consoliden
l’aposta pels joves d’una forma clara i
específica.
EMPRESA
D’altra banda, una altra de les principals
apostes de l’AMB és el suport a l’em-

presa. La reindustrialització del territori
metropolità és una prioritat per a la
creació d’ocupació de qualitat. Es volen
enfortir els sectors que disposen de gran
potencial industrial i de valor afegit, els
estratègics que són capdavanters, els que
generen ocupació i emprenedoria i els
que creen sinergies al territori.
L’Agència desenvolupa diferents accions en suport a l’empresa i l’emprenedoria metropolitana. Hi destaca la
Plataforma de Serveis a l’empresa, un
agregador web on consultar tots els recursos públics a l’abast del teixit productiu i comercial per donar suport als seus
processos de creació, creixement, millora
i innovació. També s’ha promogut la
Xarxa de Oficines d’Atenció a l’Empresa
Metropolitana (XOAEM), un nou recurs per estandarditzar els processos, serveis i recursos ofertats pels Ajuntaments
metropolitans a les seves empreses i promoure accions per afavorir i dinamitzar
l'associacionisme empresarial, l'anàlisi de
les normatives urbanístiques i la consecució de certificacions de qualitat dels
polígons industrials.5

5
AMB
5
5 impuls
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innovació
economies emergents

Ubicaempresa: les millors
oportunitats immobiliàries
Una de les qüestions fonamentals per a qualsevol empresa és tot allò
que té a veure amb la part immobiliària. És a dir, poder tenir accés i coneixement de les naus, solars industrials, oficines i locals que el mercat
ofereix i que es puguin adaptar millor a les necessitats de cada negoci.
Per tal de facilitar el procés que les empreses, però també l’administració pública, han de fer per implantar o relocalitzar les seves activitats econòmiques al territori, l’AMB, a través de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic, posa al servei de tothom qui ho necessiti un servidor immobiliari batejat amb el nom d’Ubicaempresa.
Aquesta eina es va posar en marxa el 2015 i amb els anys ha anat millorant les seves característiques i també ampliant el territori que abasta.
De fet, aquest 2021 ha inclòs la comarca de l’Alt Penedès, que s’afegeix
al Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
A Ubicaempresa, doncs, s’hi poden trobar ofertes de milers de
naus, solars industrials, oficines i locals dels principals portals immobiliaris i d’altres entitats, com l’Incasòl o el Consorci de la Zona
Franca. Un dels aspectes destacats del cercador és que millora les
ubicacions de les ofertes, verifica les dades, elimina les ofertes errònies i posa a disposició dels usuaris un panell d’indicadors per analitzar l’evolució del mercat immobiliari i, per exemple, treure
estadístiques. Al marge, entre les seves novetats més recents, hi ha
la valoració de la qualitat de les localitzacions, una millora en l’actualització de dades urbanístiques, la inclusió de fotografies amb
fitxa, l’enllaç directe als serveis per a empreses, la pàgina d’aterratge
i un disseny renovat. En paral·lel, també permet fer cerques per categories, amb visió per mapa i llistat i afegir filtres de cerca.

Les polítiques
del temps, a escena

REGIÓ METROPOLITANA
La consolidació i el creixement de l’Ubicaempresa ha fet que actualment doni servei a gairebé tota la regió metropolitana, cosa que demostra la col·laboració entre les administracions. En aquesta línia, la
vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de
l'AMB, Montserrat Ballarín, destaca que se “sumen recursos públics
per projectar-nos sobre el teixit econòmic i productiu i en benefici de
l’interès general”. Ballarín afegeix que “amb l’intercanvi d’informació
sobre els nostres polígons, enfortim l’oferta de les nostres comarques,
evitem duplicitats, aprofitem les eines que ja tenim, compartim experiències i desenvolupem junts les eines que ens falten”.5

Foto: AMB

Un punt de trobada de les iniciatives
emprenedores més innovadores
Economia digital
L’economia digital té com a una de les
seves principals característiques la innovació. Per tal de crear un espai referent on
diferents projectes d’aquest sector puguin
convergir, l’AMB disposa de la plataforma HUB Talent. Es tracta d’un espai
digital per a la metròpolis barcelonina
que fa de punt de trobada de les iniciatives emprenedores que tenen en comú la
innovació, el talent i el coneixement en la
nova economia del Segle XXI.
Així doncs, el HUB Talent Hub Talent és una plataforma per llançar reptes
que tenen les empreses, entitats i admi-

Una tardor amb
aliments variats
Fa poques setmanes va tenir lloc
la presentació del Menú de Tardor en el marc dels actes de la
capitalitat mundial de l’alimentació sostenible que aquest 2021
exerceix Barcelona, on també
participa l’AMB.
El menú es va presentar en
un showcooking amb el xef Víctor Quintillà i amb la presència
de les alcaldesses de Barcelona i
l’Hospitalet, Ada Colau i Núria
Parlón. Més de 160 restaurants
de la metròpolis de Barcelona ja
s’han adherit a la iniciativa, que
promou el consum d’aliments
de temporada i de proximitat.
Els productes bàsics del
menú són la coliflor, la mongeta
del ganxet, el moniato, el bulb de
fonoll, el sorell, la magrana, el
pollastre, la castanya i el rovelló.
Tots els aliments són de temporada i de proximitat provinents
del territori metropolità. 5

Fotos: Arxiu i AMB

Mercat immobiliari

FLAIXOS

nistracions, i que altres empreses, emprenedors, startups, centres tecnològics... hi
proposin solucions.
En aquesta línia, un dels principals
reptes és avançar en la implementació
de l’Agenda 2030 i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides a escala metropolitana i
posicionar l’àrea metropolitana de Barcelona com un node rellevant en les xarxes de fluxos globals d’informació,
coneixement, persones, estudiants i
mercaderies que caracteritza l’actual societat del coneixement.5

La Trobada de Polítiques del
Temps d’ens locals, metropolitans i regionals de la Time Use
Week, que es va fer a finals d’octubre, va servir per formalitzar el
rellançament de la Xarxa de
Governs Locals i Regionals per
les Polítiques del Temps, amb
més de 70 municipis presents.
La xarxa és l’eina per compartir coneixements entre els
seus membres intercanviant experiències, lliçons apreses i bones
pràctiques sobre polítiques del
temps locals i regionals i estudiar
la possibilitat de dur a terme projectes conjunts. El rellançament
de la xarxa és una oportunitat per
aprofundir en les polítiques de
temps de segona generació associades a les cures, la sostenibilitat
i els efectes de la digitalització,
així com per ampliar l'abast de la
xarxa original incloent les metròpolis i les regions i ciutats d'arreu del món.5

i MÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat
Telèfon: 93 223 51 51
Xarxes: @AgenciaEconAMB
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Bàsquet | El Masnou Basquetbol visita el Sant Gervasi

El conjunt de Pol Serra viatjarà a Mollet del Vallès el pròxim diumenge 28 de
novembre per jugar contra un Sant Gervasi que es troba en una situació compromesa.
El partit correspon a la novena jornada del grup 3 de Copa Catalunya.

Els temps morts de Gerard Floriach
» L’entrenador del CEFS Sant Joan de Vilassar parla dels seus missatges quan s’aturen els partits
» “Som massa dèbils mentalment, i ja ho he parlat amb els jugadors”, confessa el tècnic barceloní
Toni Delgado
VILASSAR DE MAR

"Moltes vegades, en un temps
mort, el jugador no hi és, està
observant el cos arbitral o la grada, pensant una jugada... Has de
fer que et miri, i si és als ulls,
molt millor", enceta Gerard Floriach (Barcelona, 1982). El context marcarà el discurs de l'entrenador del CEFS Sant Joan de
Vilassar, de Tercera Divisió:
"Potser necessita que li diguis
que baixi les pulsacions. O donar-li confiança perquè acumula alguns errors. O donar
un cop a la taula perquè es posi
les piles...".
Floriach diu les coses com les
pensa, sense deixar-les a mitges.
Amb els anys i equivocant-se, ha
après a controlar més les seves
emocions. "Fa temps potser estava igual de tensionat o nerviós
que l'equip i, per tant, no podia

ajudar-lo prou ni bé", confessa
el barceloní.
Defensa que l'esport és un estil de vida. "Per molt que competeixis a la categoria més modesta, has de menjar bé, voler
millorar...", exposa. Quan era
nedador semiprofessional, s'entrenava quatre hores diàries i començava la seva jornada a les sis
del matí a la piscina. Després,
classes, exàmens i deures, i un altre entrenament.
EL CANVI DE PRIORITATS
A Floriach li sobta com han canviat les prioritats i ho descriu
amb un exemple molt simbòlic.
"Fa anys un juvenil a qui li proposaven pujar a entrenar-se amb
el primer equip tenia tanta il·lusió que la nit abans no podia dormir. Ara et poden arribar a dir
que si no jugaran, és millor que
no els convoquis. De veritat, no
ho entenc", lamenta.
És un malalt de l'esport que
va aprendre a llegir amb les

Gerard Floriach, durant un partit. Foto: Ricard Martin

cròniques de Mundo Deportivo
i que no digereix cap llibre que
no sigui d'aquesta temàtica. Fins
i tot va fundar el CFS Ciutat de
Mataró. Graduat en Ciències de
l'Activitat Física i de l'Esport
(CAFE), i amb un màster d'alt
rendiment, és mestre d'Educa-

ció Primària amb especialitat
d'Educació Física. La seva vocació és formar i ensenyar, i té
un to pedagògic.
Té moltes ganes de dirigir el
derbi, dissabte 27 de novembre al
Pavelló Municipal Paco Martín,
contra el CE Futsal Mataró, un

equip de joves "molt bons tècnicament i tàctica". "Serà un partit
molt maco i amb molts gols,
perquè a uns i altres ens agrada
el joc vistós i tenir la pilota",
pronostica. Des que dirigeix el
CEFS Sant Joan de Vilassar, el
grup repeteix un mateix patró: ser
un dels màxims golejadors i uns
dels més golejats. 8-8 va acabar
el seu partit contra el CEFS Prosperitat del passat dia 13.
És un equip sempre extravertit, enamorat de les transicions i del joc directe. "Si aprofitem les superioritats, marquem molts gols, però si no
som capaços de refer-nos en
defensa, en rebem massa", descriu Floriach. Els estats d'ànim
es contagien en el grup. "Som
massa dèbils mentalment, i ja ho
he parlat amb els jugadors. De
vegades ens tremolen les cames, tenim errors de concentració... Ens podria anar bé fer
teràpia amb algun especialista
per buscar solucions", conclou.
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| Battlefield 2042
Battlefield 2042 és la nova entrega d’aquesta famosa saga d’acció en
primera persona. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pere Francesch/ACN

Si algú es pregunta qui és el rei dels late
nights a Espanya, la resposta és clara: Andreu Buenafuente (Reus, 1965). L’humorista,
presentador i productor –és fundador d’El
Terrat, una de les productores audiovisuals
més importants del panorama actual– està
en actiu des dels anys 80 i té una trajectòria
envejable, que va ser reconeguda amb el
Premi Nacional de Televisió 2020. També té
un Ondas pel seu programa de ràdio amb el
seu inseparable Berto Romero, Nadie sabe
nada, i va guanyar el Premi Internacional
d’Humor Gat Perich l’any 2009. Ara, Buenafuente està en boca de tothom perquè ha
anunciat que el mes de desembre s’acabarà
el programa que ha fet durant set temporades a Movistar+, Late Motiv. Això sí, continuarà vinculat a la plataforma.

Exposició de Banksy
El Museu del Disseny de Barcelona, a les Glòries, acull des
del 12 de novembre l’exposició internacional ‘Banksy. The
Art of Protest’. La mostra, que aplega un centenar d’obres
originals d’aquest misteriós artista, ha rebut més d’un milió de visites en la seva gira mundial. Les obres incloses en
aquesta exposició han estat cedides en exclusiva per
col·leccions privades d’arreu del món, i algunes d’elles
són inèdites, segons expliquen des del Museu del Disseny. També asseguren que la proposta és una “immersió
multisensorial”. Es podrà visitar fins al 13 de març.

Llibres

?

A N D R E U

QUI ÉS

...

Va guanyar el Premi Nacional de Televisió 2020

Anunciar la fi de ‘Late Motiv’

QUÈ HA FET

Ha estat el seu programa a Movistar+ durant 7 temporades

...

A LES XARXES

Teatre

B U E N A F U E N T E

Ser un gran humorista i presentador

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Sap greu

Però hi ha impaciència per conèixer el seu nou projecte

Música

Pelis i sèries

Suite Toc
Bel Olid

L’oncle Vània
Anton Txékhov

No, no vuelve
Dani Martín

Spencer
Pablo Larraín

A la Clara Peya li van diagnosticar TOC amb
21 anys. Ella i la seva germana Ariadna, que
formen Les Impuxibles, van crear un espectacle que en parlava. A partir de l’obra,
i basant-se en desenes de testimonis de
persones amb TOC, Bel Olid fa un pas més
en la lluita contra el tabú de les malalties
mentals i reflecteix els efectes dels diagnòstics en la vida de la gent i la societat.

A L’oncle Vània, estrenada el 1899 a
Moscou, Anton Txékhov va reflectir en
cada personatge un final apocalíptic. El
tedi, la vida malgastada, l’amor no correspost o la feina inacabable marquen la
seva existència. Ara, el director lituà Oskaras Koršunovas dirigeix aquesta obra
en el marc del Temporada Alta.
Al Lliure de Montjuïc (Barcelona).

Va jugar amb nosaltres fent-nos creure
que l’esperat retorn d’El Canto del Loco
es faria realitat aviat, però finalment va
anunciar la publicació del seu nou disc
(en solitari, és clar): No, no vuelve. Aquest
treball, que acaba de veure la llum, recupera una desena de cançons de la mítica banda que Martín va liderar amb èxit
fins a la seva desaparició, l’any 2010.

Kristen Stewart es posa a la pell de Lady
Di en aquest biopic que explica un cap
de setmana crucial a la vida de la princesa de Gal·les. En aquell moment, a principis dels 90, Diana Spencer va decidir
que el seu matrimoni amb el príncep Carles no tenia futur. Van ser tres dies a la finca de Sandringham, en una de les seves
últimes vacances de Nadal a la reialesa.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
La dieta per salvar el planeta
Foto: Pexels

i

MEDI AMBIENT

ra que es parla de conceptes com l’ecoansietat –l’ansietat
provocada per ser conscient dels efectes de la crisi climàtica– és important recordar que els ciutadans corrents no
podem carregar amb la culpa de la situació actual del planeta.
Ara bé, sí que podem fer alguns canvis per no empitjorar-la.
Un d’ells no només és fàcil, sinó que també és agradable.
Parlem de seguir la dieta mediterrània, un costum que, segons
la UOC, “en el context espanyol pot facilitar una reducció de fins
a un 72% dels gasos amb efecte hivernacle, un 58% de l’ús del
sòl, un 52% del consum d’energia i un 33% del consum d’aigua”.
Ho ha explicat recentment la farmacèutica Anna Bach, doctora
en Salut Pública Nutricional i professora de la UOC.
Per seguir la dieta mediterrània –que aquí és la dieta de proximitat– hem de consumir productes locals i de temporada...
Més tomàquet i menys alvocat! Evidentment, la base han de ser
els productes d’origen vegetal, que contaminen molt menys que
els d’origen animal. També cal lluitar contra el malbaratament
(Bach alerta que un terç del menjar acaba a les escombraries) i
reduir els residus, sobretot plàstics, de l’embalatge dels aliments.

Les claus
PROXIMITAT
ORIGEN VEGETAL

Consumeix productes locals i de temporada: com menys
viatgin els aliments, menys contaminació generaran
Els aliments d’origen vegetal han de ser la base de la
dieta: contaminen molt menys que els d’origen animal

PROU MALBARATAMENT
RESIDUS

Compra el que hagis de consumir:
un terç del menjar acaba a les escombraries

Evita els aliments amb molts embalatges, sobretot si són de
plàstic: la fruita i la verdura ja tenen un embalatge natural

Foto: Pexels
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