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de transmissió sexual?
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Les infeccions de  transmissió
sexual (ITS) han viscut un aug-
ment en els darrers anys. D’a-
cord amb l’últim informe ‘La sa-
lut sexual i reproductiva a la ciu-
tat de Barcelona’, de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona
(ASPB), el 2007 hi havia 0 ca-
sos de clamídia, el 2017 més de
1.000 i el 2019 se superaven els
4.000. Pel que fa a la gonorrea,
mentre el 2007 hi havia 0 casos,
el 2017 ja eren més de 1.000 i el
2019 estaven per sobre dels
4.000. Si es parla de sífilis,
també es va evidenciar un crei-
xement entre el 2007 i el 2017,
quan va passar dels menys de
200 casos als més de 1.000, va
continuar augmentant el 2018
trobant-se a prop dels 1.500
casos i va caure de manera im-
portant el 2019 arribant als me-
nys de 1.000.
Alba Martínez, metgessa de

família del CAP Passeig de Sant
Joan i metgessa del grup de
referents d’infeccions de trans-
missió de l’Institut Català de la
Salut (ICS), constata aquesta re-
alitat des de la seva experiència.
“Fa uns deu anys que les ITS
van en augment, sobretot, entre
els joves –de 16 a 25 anys–”, as-
senyala fent referència a un
creixement que es deu a diver-
sos factors. 

MÉS PEDAGOGIA
Una altra veu és la de la infer-
mera del Centre Jove d’Atenció
a les Sexualitats (CJAS), Paula
Barrantes, que explica que el
fet que en els últims anys s’hagi
aconseguit una millor capacitat
de detecció d’infeccions es tra-
dueix amb una pujada de casos.
“Ara les proves són més sensi-

bles, es notifiquen i es registren
infeccions que abans s’ometien
i  la gent es fa més tests perquè
sap millor que temps enrere que
pot fer-los”, assegura Barrantes,
qui alhora detalla que, mentre les
ITS més freqüents entre els joves
són la clamídia i la gonorrea, de
VIH hi ha molt pocs casos. 
Encara que, afortunada-

ment, pocs joves coneguin en
primera persona què és el VIH,
és justament el fet que ara amb
tractament el virus no es pugui
transmetre ni ser mortal, el
que, segons Martínez, pot haver
propiciat entre alguns “un rela-
xament”, que tinguin més pa-
relles sexuals i, en conseqüèn-
cia, creixin les ITS. 
“Algunes persones creuen

que, per exemple, la sífilis o la
gonorrea no tenen importància
i que el monstre – el VIH – que
feia tanta por, ha desaparegut”,

sosté Martínez sobre un aug-
ment de les infeccions sexuals
que, segons Barrantes, es pot es-
menar parcialment si s’acaba
amb el discurs de la por. És a
dir, instal·lant, tal com diu, en
l’imaginari col·lectiu la idea que

no s’han de fer proves d’ITS
quan s’ha tingut una possible re-
lació de risc, sinó que s’han de
fer regularment per tenir cura
d’un mateix. 
En aquest sentit, la inferme-

ra de CJAS també recalca que
una altra manera de fer caure les
ITS entre els joves és reforçar

una pedagogia que encara té
poca presència a les escoles: l’e-
ducació sexual. “Encara hi ha
gent que no sap a quins centres
especialitzats, més enllà dels
CAP, pot anar a fer-se proves”,
agrega Barrantes fent referència
a una realitat que, a vegades, pot
haver fet que alguns se sentin jut-
jats per contraure una ITS. “És
el tracte que a vegades poden
trobar en un centre mèdic, i
això és una limitació perquè la
següent vegada que tinguin
símptomes potser no hi torna-
ran”, conclou Barrantes. 

CONÈIXER EL COS
D’altra banda, des del projecte
Mandràgores, que ofereix ta-
llers d’educació sexual i afectiva
a joves i adolescents, confirmen
que l’educació sexual que arriba
al jovent hauria d’anar més en-
llà de parlar de mètodes anti-

conceptius. “La salut sexual tam-
bé és conèixer el cos, ja que d’a-
questa manera es poden detec-
tar símptomes d’ITS, o bé, pro-
moure una bona relació amb el
cos perquè, si no agrada, a ve-
gades es pot maltractar”, sub-
ratlla una de les impulsores d’a-
questa, Carlota Coll, que també
afirma que són clau les emocions
que desperten les parelles sexu-
als. La raó? Si per exemple, una
de les parts, tal com afegeix Coll,
no vol utilitzar protecció i a l’al-
tra la governa la por o la vergo-
nya, aquesta pot acabar “cedint”
sense voler-ho.
Això no és tot. Paral·lela-

ment, Coll recorda que prevenir
les ITS també depèn d’acabar
amb el seu estigma, ja que aquest
pot impedir que alguna persona
demani ajuda. “Cal recordar que
tota la gent pot tenir alguna in-
fecció alguna vegada”, sentencia.

Alba Losada
BARCELONA

Parar-ho és cosa de tots
» Les infeccions de transmissió sexual entre els joves han anat en augment en els darrers anys

» Hi té a veure la millora de les proves però també la pèrdua de respecte cap a aquestes malalties

L’educació sexual és un element clau per evitar el creixement d’aquestes malalties. Foto: Arxiu

Desestigmatitzar les
infeccions i reforçar
l’educació sexual, 
dos temes clau
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La lupa

Preguntem-nos, per exemple, si subvencio-
nar el lloguer i explicar que això emanciparà
els joves és cert. Preguntem-nos si hi pot ha-
ver emancipació sense bons salaris. No. I no

hi ha bons salaris sense bones empreses. I no hi ha
bones empreses sense polítiques a favor de la seva
implantació, ampliació o competitivitat. Preguntem-
nos –pregunteu-vos els que sou als ajuntaments i a
les institucions– si quan una empresa –petita, mit-
jana o gran– us presenta un projecte –posar plaques
solars, ampliar capacitat, fer un magatzem auxiliar,
modificar l’interior de la nau sense tocar el volum–
feu tot el possible perquè pugui fer la inversió o us
poseu en “mode avió”. Hi ha de tot a la vinya de la
Senyora Administració, però d’entre totes les per-
sones que formen aquest ecosistema protegit i difí-
cilment alterable n’hi ha que no s’atreveixen a decidir
quan un procediment no és reglat. I n’hi ha que han
nascut per trobar problemes a cada solució. També
n’hi ha d’extraordinàries, però aquest no és un ar-
ticle per lloar-les, sinó per preguntar-los, també, si
estan còmodes entre un bosc d’arbres que cobren el
mateix malgrat no fer tots la mateixa ombra.
Tampoc no hi pot haver emancipació sense una

bona formació. Formació professional i universitària.
I la pregunta incòmoda és si la tenim. Si la forma-
ció professional ofereix prou cursos i que tinguin de-
manda laboral acreditada. Si les carreres universi-
tàries estan actualitzades als requeriments del món
real. Les notícies sobre ambdues qüestions no ani-
men gaire. I som el país amb més atur juvenil de la
Unió Europea.
Preguntem-nos per què, i mirem d’anar desfent el

fil de les raons que ens porten al podi de la catàstro-
fe. Preguntem-nos si fer marxa enrere i deixar d’exi-
gir el B2 d’anglès als estudiants que acaben la carre-
ra iguala en competència, serveix de consol per a algú

i, sobretot, si modifica els requeriments de les em-
preses a l’hora de contractar personal jove. La resposta
és no. No perquè mantindrà la bretxa entre els nanos
que es poden pagar l’anglès i els que no. No perquè
no hi ha consol en la mediocritat. I no perquè les em-
preses seguiran demanant l’anglès per necessitat o com
a filtre a l’hora de contractar.
La cantarella que exigir el B2 als estudiants ge-

nera una bretxa entre els que poden pagar-se clas-
ses privades i els que no és fal·laç. Preguntem-nos
com una llei que es va començar a treballar fa deu
anys per aprovar-se el 2014, i que explicitava
aquesta obligatorietat, no va anar lligada de la in-

versió necessària per incorporar l’anglès a tot el ci-
cle educatiu. Els governs han disposat d’anys per fer-
ho possible, i no ho han fet. I ara ens tornen a ex-
plicar que només uns quants poden estudiar anglès,
com a excusa per espolsar-se la responsabilitat de
no haver forçat el canvi estructural que l’educació
necessita. Pregunteu-los si el que ha passat és que
no s’han atrevit a forçar que els mestres i els pro-
fessors l’estudiessin –aquests sí, becats si cal– o si
no han promogut que s’incorporessin mestres es-
trangers al nostre ensenyament per afavorir una im-
mersió real a la llengua anglesa. Resulta paradoxal
que les nostres infermeres o biotecnòlegs puguin

anar a l’estranger a treballar, però els mestres de pri-
mària i secundària estrangers no puguin venir aquí
massivament a fer una immersió real en l’ense-
nyament dels nostres joves.
Preguntem-nos si la pluja de milions que havien

d’arribar d’Europa canviaran algun dels dèficits es-
tructurals que tenim com a societat. Quants diners in-
jectarem a digitalitzar la formació i els formadors? Es
podran aprendre oficis en dualitat amb l’empresa de
manera fàcil? Podrem fer que els nanos que es per-
den quan no acaben ni l’ESO puguin anar a fer d’a-
prenents en empreses? Aprofitarem la digitalització
per reduir tràmits i esperes de mesos i anys a l’hora
d’aprovar projectes d’inversió, sigui en obres o ins-
tal·lacions de caràcter industrial? Reindustrialitzarem
amb incentius per fer tornar producció que avui ja no
fem? Invertirem en renovables per no dependre tant
de l’energia de fora i ser més competitius?
Si la resposta a aquestes preguntes no és afirma-

tiva i contundent, ens aboquem a un escenari de plu-
ja de milions teòrica que seguiran dopant l’economia
espanyola sense abordar les reformes que necessita
la societat.
I aquestes receptes s’assemblen massa a les que no

ens han funcionat, a les quals podem afegir les tra-
dicionals d’apretar fiscalment els que tenen contro-
lats per la nòmina, deixar forats per als que no hi són,
desincentivar l’estalvi personal i gastar més del que
s’ingressa esperant un miracle que no es produirà.
Deixo per al final un comentari sobre l’afirma-

ció que he fet en referència a la necessitat d’inver-
tir en renovables. I ja no ho faig en mode de pre-
gunta, sinó que necessito fer-ho en mode d’alerta i
d’afirmació rotunda: renunciar a instal·lar energia
renovable de manera intensiva a tot el país és un er-
ror monumental que pagarem molt car. I si no, mi-
rin-se la factura de la llum dels pròxims mesos.

Preguntem-nos si la pluja 
de milions que havien d’arribar

d’Europa canviarà algun 
dels dèficits estructurals 
que tenim com a societat

NLes millors
perles

El videoclip d’Ateo, en què C. Tangana i Nathy Peluso
apareixen ballant bachata a la catedral de Toledo, ha

provocat una polèmica que ha acabat amb la dimissió del degà
del temple i en un acte de “purificació i reparació dels pecats”.

Una dona es posa de part als EUA i la seva parella intenta
portar-la a l’hospital en cotxe, però el vehicle s’espatlla

i han d’anar-hi caminant perquè no es poden permetre
trucar a l’ambulància: costa mil dòlars. God bless America.

“Conducta homosexual d’alt risc”. És el diagnòstic que li van
fer a Teresa Bernadas, exportera de la selecció espanyola

d’hoquei patins, a un CAP de Vic. Ho ha denunciat ella mateixa a
les xarxes socials arran de la notícia d’un cas semblant a Múrcia.

Uns lladres encasten el cotxe a la botiga de Dior del
passeig de Gràcia de Barcelona per robar-hi. No

aconsegueixen accedir a l’establiment de luxe i, en fugir
del lloc dels fets, xoquen amb un vehicle dels Mossos.

LA FOTOPSOE

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Preguntem-nos



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

7 | 

líniasants.cat20 d’octubre del 2021

Cristian Mulero, un adeu inesperat1

2
Creu Coberta exigeix que les 
destrosses no es repeteixin

Nou dentista gratuït per a persones 
amb problemes al Poble-sec

Agressió trànsfoba a Sants per 
part d’un agent de seguretat

Orgullosament de la metròpoli

El + llegit líniasants.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

A les xarxes

@quiquepeinado: Mucho escándalo con
que Carmen Mola sean en realidad tres
tíos, pero Antònia Font son cinco y nadie
dice nada.

@neustomas: Tant dir que sense ordre del
dia i papers no hi hauria taula [de diàleg] i
resulta que el propi Govern diu que ni ac-
tes ni documentació. Primícia d’@apuente.

#OnSónLesActes?

@324cat: Vaga indefinida dels treballa-
dors del 061, que volen dependre del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques i no de
Ferrovial.

#061EnVagaIndefinida #CarmenNoMola

Safata d’entrada

El volcà Tambora va vo-
mitar les seves entrany-
es l’abril de 1815. El so-

fre va planxar a mil graus de
temperatura pobles sencers,
va ser l’erupció més gran de la
civilització humana (de 20.000
anys fins ara). Va eclipsar la
llum, va provocar pluges tor-
rencials, temperatures molt
baixes: gelades, neu... Una epi-
dèmia de tifus va afectar el
sud-est d’Europa, en molts anys
es van arruïnar milers de colli-
tes, no es van poder sembrar
cereals, el preu dels aliments va
augmentar fins al punt que es
van generar disturbis, incendis
i saquejos.
L’escriptora Mary Shelley va

parir el seu monstre durant els
mesos tempestuosos d’aquell fet
que va deixar mig món sense es-
tiu. El seu Frankenstein és una
representació variable de les
pors que ens aguaiten quan ens
menyspreen. El monstre és un
personatge tràgic, víctima de
rebutjos pel seu desig de trobar
algú que l’accepti.
Algunes criatures aprenen

lliçons brutes, inhumanes, que
cuinen l’enfrontament jugant
amb les desgràcies, que inventen
enemics i sembren odis amb pa-
raules lletges. Aprofiten l’espec-

Mal país
per Francesc Reina

tacle perquè, com deia Guy
Debord, el xou compleix la
funció equivalent a la religió
apocalíptica que es donava (i se
segueix donant) en àmbits fos-
cos, propis de l’edat mitjana.
Tals escenaris, sovint politit-
zats, porten a certa gent a un
pas de convertir-se en la mà
venjadora que destrueix allò
que troba al seu pas; com en
aquestes protestes, amb ideo-
logia o sense, desenfocades,
desorientades, que acaben ge-
nerant actes vandàlics, fronts
violents. Això no és obra de
nois, sinó de comunitats hostils
(i indiferents) que es nodreixen
de la frustració i la trista salut
d’un món limitat que busca el
càstig com a alleujament.
A l’illa de la Palma, el mo-

viment ecologista va denunciar
el 2019 la negligència política
i la incapacitat tècnica en la
gestió dels seus residus i abo-
caments il·legals, un motiu de
vergonya per a una illa que és
Reserva de la Biosfera.
La història de la naturalesa

prossegueix per molt que li
demanem permís, per molt
que l’egoisme d’alguns seguei-
xi apressant catàstrofes. Una
vida tan òrfena de sentit, com
diu Joaquín Araujo. Veus ex-
pertes ens informen que hi ha
un 33% de probabilitats que es
produeixi un esdeveniment
com aquell al llarg del nostre
segle. Es comenta que molts es
deuen a l’atzar; però hi ha da-
des que parlen d’estudis recents
que van passar desapercebuts
perquè la pandèmia era la prio-
ritat que centrava l’atenció.
Una conclusió per aquests
greus successos és que es ne-
cessita una vigilància de més
llarg termini, i més prevenció,
que segueix sent la solució (en
els incendis de boscos s’ha tor-
nat a demostrar), per molt que
es parli de sostenibilitat.
“Sense llamps i sense

camí, la terra gelada oscil·la
cega enfosquint l’aire sense
lluna”. Un vers de Lord Byron
en el poema Foscor, a propò-
sit del Tambora.
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Els semàfors

Ha començat la primera fase de
les obres del nou parc de Can
Batlló amb un disseny que és

resultat dels processos
participatius en els quals van
participar centenars de veïns. 
El parc tindrà un bosc i una 
zona infantil, entre d’altres.

pàgina 10Ajuntament

Els Castellers de Sants van
celebrar la seva 29a Diada el

passat 16 d’octubre després de
passar més d’un any i mig sense

fer una actuació amb quatre
castells i dos pilars. “Va ser molt
emocionant”, assenyalen des

de la colla dels Borinots.
pàgina 10Els Borinots

La Ferreteria Porxas, situada al
carrer de Sants, abaixarà la

persiana a finals de novembre
després de 122 anys. Ho farà per
seguir amb el negoci de la venda

industrial des de l’Hospitalet. 
Una trajectòria històrica que 

ara fa un canvi de rumb.  
pàgina 12Ferreteria Porxas
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Creu Coberta

Enguany, “EL GORDO” de la loteria nacional 
tocarà a Creu Coberta, i per això hem trobat
un número ben xulo: el 78352

El podeu trobar a gairebé tots els establiments 

comercials de Creu Coberta, fins a mitjans 

de desembre. 

Ja tenim 

Loteria de Nadal

Compra les teves participacions
i guanya amb nosaltres!

Creu Coberta
sobre rodes!
Els pròxims dies sortejarem una bicicleta elèc-

trica, patrocinada per Barcelona Comerç, amb la
qual volem seguir contribuint a visibilitzar la neces-
sitat de cuidar el medi ambient i eliminar emissions
i contaminants fòssils, així com a difondre la mobi-
litat sostenible.

Per això, a partir de la setmana vinent i fins a fi-

nals de novembre, podreu obtenir a les nostres bo-
tigues associades tiquets per participar en el
sorteig, amb un número que caldrà que coincideixi
amb les quatre últimes xifres del sorteig de l’ONCE

del 26 de novembre.
El dia 27, aprofitant la jornada d’Obrim Carrers i

l’inici de la campanya de Nadal, a més de la jornada
d’Òpera al Comerç, farem l’entrega d’aquesta fan-
tàstica bicicleta. No us ho perdeu!
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Creu Coberta

Les entrades es poden adquirir 
a través del web:

www.poble-espanyol.com 
i inclouen la visita a tot el 

recinte del Poble Espanyol.

&
El Halloween més terrorífic i familiar de
Barcelona torna al Poble Espanyol. 

Aquesta tardor el Poble Espanyol es conver-
teix en l’escenari perfecte, decorat especialment
per a l’ocasió, perquè nens, nenes i adults gau-
deixin de la festa de Halloween. Després d’anys
d’èxit, l’any 2020 el recinte no va poder progra-
mar l’activitat a causa de la Covid-19, però en-
guany torna amb més força i més dies que mai:
Halloween al Poble Espanyol s’allarga aquest any
durant quatre caps de setmana. 

L’esdeveniment tindrà lloc tots els caps de set-
mana entre el 23 d’octubre i el 21 de novembre i

també l’1 de novembre, festiu. 
Els assistents al Halloween del Poble podran

passejar per tot el recinte, especialment decorat
amb motius terrorífics; participar en el ja impres-

cindible concurs de disfresses, i nens i nenes po-
dran també saltar als inflables terrorífics. A més,
per primera vegada, hi haurà una recreació d’un
cementiri ple de tombes mil·lenàries i en dife-
rents punts del recinte hi haurà instal·lats photo-

calls temàtics.
Les entrades es poden adquirir ja a través del

web www.poble-espanyol.com i inclouen la vi-
sita a tot el recinte del Poble Espanyol. 

Per tant, els assistents podran aprofitar per vi-
sitar tots els carrers i places del Poble, admirar els
més de 100 edificis que constitueixen aquest re-
cinte històric, lliscar pels tobogans gegants, visitar
el Museu d’art contemporani Fran Daurel o la re-
centment instal·lada exposició ‘Un viatge fotogrà-
fic. La construcció del Poble Espanyol’, i fer un
aperitiu o un dinar als bars i restaurants del recinte.

Halloween al Poble Espanyol!
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30.000 assistents i més de 70
activitats al ‘Viu Montjuïc’

CULTURA4Al voltant de 30.000
persones van participar en les
més de 70 activitats de la prime-
ra edició del ‘Viu Montjuïc, el parc
de la Cultura’, que va tenir lloc els
passats 16 i 17 d’octubre. Durant
els dos dies hi va haver un ampli
repertori d’activitats, la majoria
de lliure accés, com ara itineraris
guiats, jocs de pistes, concerts i es-
pectacles de dansa i teatre. 
A més, aquestes es van re-

partir per 22 equipaments, dels
quals els que van tenir més vi-
sitants van ser el Castell de
Montjuïc, CaixaForum, el

MNAC, el Jardí Botànic i la
Fundació Joan Miró. 
L’esdeveniment, que es vol

fer una vegada a l’any, és resul-
tat del Pla d’Actuació del Parc
Montjuïc 2019-2029, que té la
idea de visibilitzar les activitats
i els espais culturals del parc per
recuperar l’essència de l’Expo-
sició Internacional del 1929. Pel
que fa a l’organització i el finan-
çament, els responsables són
els operadors culturals del parc,
el Districte, l’Institut de Cultura
de Barcelona i la Direcció de Tu-
risme i Indústries Creatives. 

Aturen un desnonament
atrinxerant-se en un portal

HABITATGE4La Sirenis i la seva
família, residents en el número
43 del carrer de la Concòrdia, al
Poble-sec, van fer front a un in-
tent de desnonament el passat
8 d’octubre, tot i que, tal com as-
seguren des del Sindicat de Bar-
ri del Pobl-sec, la Sirenis tenia la
documentació que acreditava
que es trobava en situació de
vulnerabilitat. Tal com expli-
quen des del moviment en de-
fensa de l’habitatge, el llança-
ment es va aturar després que
diverses persones impedissin
l’entrada dels Mossos d’Esqua-

dra atrinxerant-se en l’interior
del portal de la finca  i que par-
lessin amb la comissió judicial. 
“Llavors ens vam assabentar

que l’advocat de la Sirenis no ha-
via enviat els papers que acredi-
taven la vulnerabilitat. A partir
d’això, van aturar el desnona-
ment”, afegeixen des del Sindicat
de Barri, que alhora recorden
que els agents van identificar a
persones que havien anat a donar
suport a la família i, més tard, al-
tres de paisà van identificar pel
barri a gent que també havia
format part de la protesta.

Els Castellers de Sants
celebren la seva 21a Diada

CULTURA4Els Castellers de
Sants van celebrar la seva 29a
Diada el passat dissabte 16 d’oc-
tubre, però no va ser una jorna-
da qualsevol, sinó que va ser la
primera actuació amb quatre
castells i dos pilars des del 10 de
març del 2020: 587 dies. “Va ser
molt emocionant tornar a fer
castells i retrobar-nos”, recorda
Sunta Sogas, una de les dues pre-
sidentes de la colla dels Borinots.
“L’emoció també va fer que

aplaudíssim al públic”, afegeix
Sogas fent referència a una jor-
nada en la qual al voltant de 200
castellers van fer-se amb la pla-
ça de Bonet i Muixí simbolitzant,
d’alguna manera, el comença-
ment de la fi de les restriccions. 
“Ja no hi haurà límit de per-

sones en els assajos ni caldrà fer
test d’antígens. A partir d’ara, la
cosa pinta molt millor”, recor-
da plena d’esperança la presi-
denta dels Borinots.

La idea és fer cada any l’esdeveniment. Foto: Twitter (@bcn_ajuntament)

Foto: Twitter (@borinots)

Convivència | Queixes sobre el Parc de l’Espanya Industrial
Durant la darrera Audiència Pública van sorgir queixes sobre el soroll per alguns

concerts o activitats que s’hi fan i per la pudor d’orina que fan alguns punts, 
davant la qual cosa el Districte va dir que treballa per millorar la situació.

ESPAI PÚBLIC4Ja ha comen-
çat la primera fase de les obres
del nou parc de Can Batlló.
Aquest projecte urbanístic, que
compta amb una inversió de
12,3 milions d’euros, farà que es
guanyin 26.000 metres qua-
drats d’espais verds amb la plan-
tació d’un bosc, la instal·lació
d’una zona d’aigua i una de jocs
infantils i el canvi d’ubicació de
l’àrea de gossos i els horts ur-
bans. Durant les obres, que està
previst que acabin el desembre
del 2022, també s’enderroca-
ran per dins les naus del bloc 9,
on s’ubicaran pistes i altres equi-
paments esportius. 
Des de la Comissió de Veïns

de la Bordeta es mostren força
satisfets amb el pla urbanístic.
“Es farà el que es va dir en els
processos participatius en els
quals van participar centenars de
veïns”,  recorda Enric Jara,
membre de l’entitat veïnal. “Està
molt consensuat”, afegeix.

REFORMES PENDENTS
D’altra banda, encara hi ha tre-
balls pendents a Can Batlló.  Tal
com afirma Jara, és important
reformar les naus d’ús veïnal. “Fa
dos dies vam reunir-nos amb el
regidor Jordi Martí per recordar-
li que el projecte no tirava en-
davant. Ens va dir que miraria de

solucionar-ho”, indica Jara, qui
també recorda que no ha avan-
çat el projecte de cooperatives
d’habitatges destinats a tres so-
lars de la zona, així com la re-
forma de la nau central, on s’ha
de fer l’arxiu municipal. “Costa
molt que les obres públiques ti-
rin endavant”, apunta. 

Es preveu que les obres acabin el desembre del 2022. Foto: Ajuntament

Comencen les esperades obres
del nou parc de Can Batlló

» Es faran zones verdes, d’aigua, de jocs infantils i pistes esportives
» Els veïns celebren l’inici del projecte sorgit de la participació veïnal
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4La Generalitat ha creat l’oficina
del pla pilot per implementar la
Renda Bàsica Universal, una de les
mesures recollides als acords entre
les formacions independentistes
per a la investidura i que està diri-
gida pel sociòleg Sergi Raventós. La
Renda Bàsica Universal és una as-
signació monetària equivalent al
llindar de la pobresa que es basa en
tres principis: individualitat, uni-
versalitat i incondicionalitat. Per
tant, la rep tothom. Com que és una
mesura de política social d’accés a
una renda i un mecanisme de re-
distribució de la riquesa, podria fer
front a diversos problemes, com la
pobresa, l’atur, la precarietat la-
boral, la desigualtat de gènere, els
malestars psicològics i l’estrès que
generen les inseguretats i dificul-
tats econòmiques.

En els pròxims dos anys, aques-
ta oficina del Govern (adscrita al
departament de la Presidència) li-
derarà una prova pilot que es farà
en dos segments de la població i
que servirà per analitzar la viabili-
tat de la mesura i com es podria
aplicar a tota Catalunya.

Catalunya, amb dades del 2020,
tenia un 26,3% de la població en risc
de pobresa o d’exclusió social, i si
ens referim a la infància, un 35,9%
dels i les menors de 18 anys estan
en risc de pobresa o d’exclusió so-
cial. La iniciativa de la Generalitat,
per tant, vol analitzar aquesta re-
alitat més propera i se sumarà al

conjunt de proves d’aplicació d’a-
questa renda que des de fa molts
anys s’estan fent arreu del món, com
ara al Canadà, als EUA, a l’Àfrica, a
l’Índia, a Finlàndia, als Països Baixos,
a Barcelona, a Alemanya, al Brasil o
a Corea del Sud, entre d’altres.

Els pilars de la Renda 
Bàsica Universal
Fa molts anys que es parla de la

Renda Bàsica Universal, principal-
ment en contextos més especia-
litzats i acadèmics. En els darrers
anys, i sobretot des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19, han
augmentat els articles, els mani-
festos de moviments socials i tam-
bé el suport d’entitats i de perso-
nalitats que han facilitat a sectors
cada cop més amplis de la pobla-
ció aproximar-se a una mesura
política que serà ben present en les
nostres societats els pròxims anys. 

La renda bàsica no és una
subvenció, ni un subsidi ni un
sistema de protecció social con-
dicionat. No cal demostrar un de-
terminat estat de pobresa, estar
cercant feina o haver-la perdut. La
incondicionalitat és una caracte-
rística distintiva d’aquest tipus
de renda. La fa diferent de totes les
prestacions d’atur, rendes míni-
mes de pobresa, ingrés mínim
vital o la mateixa Renda Garanti-
da de Ciutadania actual. Es percep
abans d’entrar en una situació de
pobresa, és preventiva. No es per-
cep quan ja has caigut en la po-
bresa o l’extrema pobresa. 

La incondicionalitat té diversos
avantatges respecte de les pres-
tacions condicionades. D’entrada,
té una simplicitat administrativa
que la fa més àgil i efectiva. A la
pràctica, es tradueix en una trans-
ferència mensual a totes aquelles
persones ciutadanes o acreditades
en un espai determinat. 

Un segon avantatge de la ren-
da és que permet evitar l’estigma-
tització dels perceptors. No els cal
identificar-se com a pobres, malalts,
persones amb discapacitat, etc.
Està estudiat que hi ha una pro-
porció de gent que no accedeix als
subsidis condicionats per les difi-
cultats d’accés, pel desconeixe-
ment, per no disposar de tota la do-
cumentació justificativa i també

per no voler donar explicacions so-
bre la seva vida.

Evitar la “trampa de la pobresa”
I un altre avantatge és que la Renda
Bàsica Universal permetria superar
el problema anomenat “trampa de
la pobresa”, que es produeix quan les
persones que perceben un subsidi
es frenen i descarten cercar una fei-
na remunerada amb un salari d’un
import similar pel fet que suposaria
la pèrdua de l’esmentat subsidi i una
dificultat de tornar a recuperar-lo en
cas de pèrdua de la feina.

En el context de l’actual mer-
cat laboral, substituir i renunciar a
un subsidi estable, periòdic i re-
gular per un salari probablement
inestable i mal pagat d’una ocu-
pació en molts casos precària no
sembla una opció d’allò més opor-
tuna i racional. Amb aquesta ren-
da, en ser incondicional, el fet de
treballar en una feina remunerada
no implicaria perdre-la. Podem
acumular diversos ingressos, i en
el cas que superin determinat llin-
dar, haurem d’ajustar comptes
amb el sistema impositiu.

LaGeneralitat crea l’oficinadel plapilot 
per implementar laRendaBàsicaUniversal

» Es farà una prova pilot durant dos anys per veure com es podria aplicar 
a tota Catalunya aquesta ajuda universal, individual i no condicionada a cap requisit

La renda bàsica 
no és una subvenció
ni un subsidi

Un avantatge de la renda és que permet evitar l'estigmatització dels perceptors. Foto: Arxiu (Imanol Olite/ACN)

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es percep abans
d'entrar en una
situació de pobresa
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Waterpolo | El CE Mediterrani rep l’Atlètic Barceloneta
L’equip de Jahzeel Martínez s’enfrontarà al rival més complicat de la Divisió d’Honor
masculina el pròxim dissabte 23 al Josep Vallès. El CE Mediterrani hi arribarà després de la
seva primera victòria de la temporada, per 7-10 contra el Real Canoe, el passat 16 d’octubre.

"Goooooool, goooooool...! Sí, sí,
sí, sí, sí...! Que sí, que sí, que sí!
Marca Nico! Marca el Sants!
Marca Nico! Marca el Sants al
tres i mig de la segona. Conne-
xió impecable, precisa, mil·li-
mètrica entre Raúl i Nico, que ha
entrat a l'àrea i s'ha dit 'aquesta
no la fallo'. L'ha ficat, l'ha enviat
al fons de la xarxa... Celebració
amb l'afició... Marca el Sants,
marca Nico, després de molt de
temps. Marca el Sants, sí, sí,
marca Nico a l'Energia. Tres i
mig de la segona, Sants 1, Ascó
0", narra, eufòric, Martí Odrio-
zola a Sants 3 Ràdio. 
"Feia molt de temps que vo-

líem cantar-ho!", confessa el jove
periodista. L'espera durava 445
minuts, l'equivalent a quasi cinc
partits sencers. Odriozola no nar-

rava cap gol de la UE Sants des de
l’anecdòtic de Guillermo Torres en
la derrota contra el CE Manresa
(3-1). La ratxa de l'equip de Tito
Lossio s'ha trencat amb una ju-
gada màgica: Raúl Martínez s'in-
venta una assistència fantàstica al
mig del camp, Nico Martínez cor-
re a tota velocitat, deixa botar la
pilota dos cops, després l'acom-
panya amb la cuixa per avançar
uns metres més i la creua davant
la sortida d'Enric Puiggròs, i sen-
se que pugui atrapar-lo Ferrán
Meseguer. L'extem santsenc em-
bogeix. L'Energia crida.

QUATRE PUNTS  
En el minut 64, però, els locals
es despisten. Adrián Felis remata
de cap al travesser un còrner i,
igual de sol, Meseguer remata
amb tranquil·litat. Cap dels dos
equips tornarà a marcar. 1-1 i
quatre punts per a la UE Sants,
penúltima del grup cinquè de la
Tercera Divisió RFEF. 

"Hem trencat una ratxa de
quatre partits sense marcar. A
veure si ara comencen a venir
gols i que ens donin els tres
punts. Quan et plantes davant el
porter, tot passa en dècimes de
segon i has de triar la millor op-
ció. És una experiència que s'a-
gafa jugant molts partits i, so-

bretot amb la calma i tranquil·li-
tat que et dona un coixí més gran
de punts", li explica Lossio a
Odriozola i a betevé. 
El tècnic de la UE Sants la-

menta "l'errada de marcatge i la
falta de concentració" en el gol
de l'empat. "Has d'anar a buscar
una pilota que bota a l'àrea

com si fos l'última", amplia, i ce-
lebra el domini local durant
bona part del partit i la insis-
tència fins al final. Ja només
pensa en la visita a l'EE Guine-
ueta d’aquest diumenge. Se'l
nota optimista. No és el primer
cop que treu l'equip d'una si-
tuació compromesa. 

La veudel gol deNicoMartínez
» La UE Sants trenca una ratxa de 445 minuts sense marcar, però empata contra el FC Ascó (1-1) 

» "Feia molt de temps que volíem cantar-ho!",  confessa Martí Odriozola, narrador de Sants 3 Ràdio

Tito Lossio, entrenador de la UE Sants, durant un partit. Foto: Josep Ponferrada 

Toni Delgado
SANTS

Esports

Creu Coberta celebra l’estrena
del BCNMarket amb ofertes

BOTIGUES4Per celebrar l’es-
trena de la plataforma digital de
venda BCN Market, l’eina que
ha de servir al comerç local
per lluitar contra els gegants del
comerç electrònic, un gran
nombre de botigues, entre les
quals n’hi ha vàries de l’Eix
Comercial Creu Coberta, s’han
apuntat a la campanya de des-
comptes #BonusConsum.
Concretament, es tracta d’u-

na campanya, fomentada per
l’Ajuntament, on es poden ob-
tenir 10 euros gratuïts per gas-
tar en el comerç dels barris. Es
tracta d’uns bonus per valor de
20 euros que la ciutadania po-
drà descarregar per bescanviar
per productes o serveis i dels
quals el consistori assumeix la
meitat de l’import amb l’ob-
jectiu de fomentar les compres
al petit comerç.

Torna el dia més tradicional 
de Sants Establiments Units

FIRA4Sants Establiments Units
ja ho té gairebé tot a punt per ce-
lebrar aquest dissabte la segona
edició de la Jornada de Tradi-
cions Catalanes, que tindrà lloc
al carrer de Sants.
Al llarg de la jornada els co-

merços associats a Sants Esta-
bliments Units sortiran al carrer
per mostrar les seves millors

ofertes d’aquesta temporada de
tardor i també de cara l’hivern.
Durant tot el dia també s’orga-
nitzaran diferents activitats, que
estaran repartides entre l’esce-
nari de les Cotxeres i la Tarima
Sants 212. Hi haurà música,
dansa, activitats esportives i
l’actuació dels Tabalers del Po-
ble-sec, entre altres.

NEGOCIS4L’emblemàtica fer-
reteria Porxas del carrer de Sants
tancarà les portes a finals de no-
vembre després d’una històrica
trajectòria de 122 anys. La notí-
cia, tot i que suposa la pèrdua
d’un negoci històric santsenc, no
arriba perquè el negoci hagi per-
dut embranzida, sinó perquè,
principalment, la família pro-
pietària ha decidit centrar els
seus esforços en l’apartat de la
venda industrial.

“Per sort, no ha estat una fa-
llida de negoci, sinó un canvi de-
sitjat”, explicava Llorenç Porxas,
propietari del negoci, en una en-
trevista a Sants 3 Ràdio. Porxas,

que també és el president de
l’associació de comerciants
Sants Establiments Units, rela-
tava en aquesta mateixa entre-
vista que  des de la botiga de
Sants els era cada cop més difí-
cil “moure el negoci industrial”,
cosa que va provocar que deci-
dissin obrir un punt de venda en
una nau industrial de l’Hospi-
talet. La decisió va acabar sent
un encert perquè la ferreteria in-

dustrial ja representa el 60%
dels ingressos. 

PUNT DE REFERÈNCIA
La decisió, per molt que no arri-
bi per un declivi del negoci, no ha
estat fàcil, explica Porxas, ja que
la ferreteria és un negoci històric
del barri. “Va obrir el 1899 i
sempre ha estat familiar. Fami-
liar significa que tothom hi posa
el coll”, explicava a Sants 3 Ràdio. 

La ferreteria Porxas va obrir el 1899. Foto: Twitter (@CreuCobertaShop)

La històrica ferreteria Porxas
tancarà 122 anys després

Terrasses | Demanen que segueixi la reducció de la taxa
El Gremi de Restauració demanarà a tots els grups municipals de l’Ajuntament que es
prorrogui la reducció del 75% de la taxa de terrasses del 2022, una mesura que es va
acordar a l'inici de la pandèmia per ajudar el sector a superar la crisi de la covid-19.

La decisió es deu a la
voluntat de centrar 
el negoci en la part 
de la venda industrial
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4La Seguretat Social ofereix, a
través de la seva Seu Electrònica, un
conjunt de serveis per facilitar
certs tràmits a la ciutadania. Per po-
der accedir a alguns d’aquests ser-
veis es necessita identificar-se mit-
jançant un certificat digital emès
per una autoritat de certificació re-
coneguda o fer-ho a través de la
plataforma cl@ve.

No obstant això, amb l’objectiu
de facilitar al màxim possible l’ac-
cés als usuaris que no disposen de
mitjans d’autentificació digital, la
Seguretat Social ha implementat
una altra manera d’accedir a certs
serveis a través d’un sistema d’au-
tentificació basat en l’enviament
per SMS al telèfon de l’usuari d’u-
na contrasenya d’un sol ús, que
haurà d’introduir per poder acce-
dir al servei desitjat.

Aquest sistema, habitual en
moltes operacions bancàries, basa
la seguretat de la identificació de
l’usuari en el coneixement per
part seva d’una sèrie de dades
personals i en la possessió del te-
lèfon mòbil, que s’ha de registrar
prèviament a la Seguretat Social a
nom del mateix usuari a través d’un
procediment segur.

Actualment hi ha 58 serveis di-
ferents als quals es pot accedir a tra-
vés d’aquest mètode des de la
Seu Electrònica. L’últim a incor-
porar-se a aquesta llarga llista és el
simulador JUBIMAR. Aquest nou
servei permet a les persones tre-
balladores del Règim Especial del
Mar simular la seva futura pensió
de jubilació. La simulació té ca-
ràcter informatiu, per la qual cosa
no genera drets ni expectatives de
drets a favor del ciutadà.

VIDA LABORAL
Aquest últim servei se suma als pre-
existents, entre els quals desta-
quen la possibilitat de descarregar
diversos informes, com el de la vida
laboral, l’integrat de prestacions, el
d’empresari individual... Ara, amb
l’entrada en funcionament d’Im-
port@ss, el nou portal de la TGSS,
alguns d’aquests serveis et rediri-
geixen a aquest nou portal de
manera senzilla.

El mateix mètode d’identifica-
ció via SMS permet fer tràmits com
altes, baixes i modificar dades en el
Sistema Especial d’Ocupació a la
Llar; altes, baixes i canvis de la base
de cotització d’autònoms; fer un

canvi de domicili, del telèfon o del
correu electrònic que es tinguin re-
gistrats; rectificar els informes de les
bases de cotització i de la vida la-
boral; o sol·licitar el número de la
Seguretat Social, entre d’altres.

Entre els tràmits més deman-
dats que es poden fer per aques-
ta via també hi ha el de sol·licitar la
Targeta Sanitària Europea o la pos-
sibilitat de consultar la situació en
què es troba el tràmit d’una pres-

tació sol·licitada, a nom propi o en
representació d’una altra persona,
i fer un seguiment de les fases del
procés des que es presenta la sol·li-
citud fins que es resol. 

COM FER-HO?
Utilitzar aquest mètode d’identifi-
cació via SMS és molt senzill. Només
has d’accedir al servei que desitgis
i prémer l’opció d’accés via SMS. Se-
guidament, et pots identificar in-

troduint el teu document d’identi-
tat, la data de naixement i el nú-
mero de telèfon mòbil (prèvia-
ment registrat a la Seguretat Social).

Si les dades introduïdes són
correctes i coincideixen amb les re-
gistrades a la Seguretat Social, re-
bràs un SMS amb una contrasenya
d’un sol ús al teu telèfon mòbil. A
continuació, ja pots introduir
aquesta contrasenya que has rebut
per accedir al servei desitjat.

» Ja són 58 els serveis que ofereix en línia la Seguretat Social amb identificació per missatge
» És un mètode d’accés que no requereix certificat digital i que t’ofereix moltes possibilitats

A través d’un simple SMS pots accedir a molts serveis de la Seguretat Social. Foto: Pexels

La Seguretat Social, via SMS
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Viu en línia

En un país indeterminat de l’Àfrica occi-
dental, treballadors locals fan obres per en-
càrrec d’una empresa europea. Algú mata
un dels treballadors negres i el seu cos des-
apareix. Però Alboury, un personatge
misteriós en una penombra perpètua, re-
clama el cos del treballador i es nega a mar-
xar sense haver obtingut el que demana.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Combat de negre i de gossos
Bernard-Marie Koltès

Bagatzem (RGB Suports) és el segon disc
en solitari de Joan Reig, conegut sobre-
tot per ser el bateria d’Els Pets. L’àlbum
inclou vuit cançons i vuit poemes que
s’han enregistrat a Constantí, el seu po-
ble. El músic reconeix que aquests set-
ze temes l’han ajudat a “guarir-se i aga-
far forces” per seguir qüestionant el
món, tal com recull l’ACN.

Música

La fotografia d’Aylan, un nen ofegat al Me-
diterrani, és el detonant que convenç dos
socorristes, Óscar (Eduard Fernández) i Ge-
rard (Dani Rovira), a viatjar fins a l’illa de
Lesbos. Allà els impacta la realitat: milers
de persones es juguen la vida cada dia
creuant el mar per fugir de guerres. Jun-
tament amb Esther (Anna Castillo), Nico
(Sergi López) i altres decideixen actuar.

Pelis i sèries

Mediterráneo
Marcel Barrena

Bagatzem
Joan Reig

In-Edit 2021
L’In-Edit, el festival de documentals musicals de Barcelo-
na, torna als cinemes en una nova edició que tindrà lloc
del 28 d’octubre al 7 de novembre a Aribau Multicines.

Amb divuit edicions a l’esquena, l’In-Edit és el festival de
cinema amb més públic de la ciutat (35.000 especta-

dors). De la programació d’enguany, destaca la combina-
ció de films sobre artistes molt actuals i d’altres de clàs-

sics, des de Tina Turner i els Beatles fins a un documental
sobre el nou flamenc, Nueve Sevillas, en què apareixen

Rosalía, El Niño de Elche i Sílvia Pérez Cruz, entre d’altres. 

Paula Badosa (Nova York, 1997), juga-
dora del Reial Club de Tenis de Barce-

lona, s’ha proclamat campiona de l’In-
dian Wells, considerat un dels grans
tornejos mundials. La final va ser un

partit de tres hores contra la bielorus-
sa Victoria Azarenka, exnúmero u

mundial, a qui Badosa va donar les
gràcies després de guanyar-la: “Sense
dones com tu, jo no seria aquí”, va dir.
La seva victòria pren una altra dimen-

sió tenint en compte que la jove tenis-
ta ha explicat recentment a la Cadena

Ser i a El País que anys enrere havia
patit depressió i ansietat, i que això

l’havia portat a plantejar-se deixar el
tenis. Per tot plegat, s’ha convertit en

tot un exemple de superació.

P A U L A  B A D O S AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans tenistes actuals
Era una jove promesa del tenis i ara ja és una estrella

Famosos

Guanyar un dels tornejos més importants
La tenista s’ha proclamat campiona de l’Indian Wells

Allau de felicitacions de tots els àmbits
L’han felicitat fins i tot Pedro Sánchez i Pere Aragonès

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Sarah encara no sap que amor i pas-
sió no són la mateixa cosa. És possible re-
cuperar-se de la mort de l’amor, però mai
de la passió. Sense saber gaire bé per
què, la Sarah marxa lluny, com si els qui-
lòmetres poguessin refredar el foc de la
passió, i s’endinsa en un viatge emocio-
nal i geogràfic amb l’escriptor italià Clau-
dio Magris per l’antiga Iugoslàvia.

Llibres

La història de la nostàlgia
Natàlia Romaní

|Disciples
Disciples: Liberation és un joc de rol d’estratègia amb

temàtica fantàstica i fosca. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PREPARA’T

Recorda portar calçat adequat, roba preferiblement impermeable,
el mòbil carregat, aigua i menjar i un cistell de vímet

INFORMA’T

EQUIPA’T

AGAFA’LS BÉ

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

i OCI

Una bona manera de passar un dia de tardor és fer una ex-
cursió a la muntanya o al bosc per buscar bolets. Si no ho
has fet mai però tens ganes de provar-ho, aquí et donem

diversos consells per estrenar-te com a boletaire sense ensurts.
La seguretat és el més important i cal tenir-la en compte des

d’abans de sortir de casa. Consulta la previsió meteorològica,
mira mapes de la zona on aniràs –i, per si de cas, porta’ls física-
ment o al mòbil– i ves-hi acompanyat. Equipa’t bé: porta roba
impermeable, un bon calçat, el mòbil carregat i aigua i menjar.
Ah, i recorda dur un cistell de vímet: com que tenen forats, els
bolets deixen anar les espores mentre els transportes i això per-
met que en creixin de nous. No facis servir bosses de plàstic.

El gran error que poden cometre els inexperts a l’hora de co-
llir bolets és agafar-ne de verinosos. És imprescindible, doncs,
que t’informis. Consulta una guia de bolets tòxics i bolets co-
mestibles –al web de la Generalitat, per exemple, en pots trobar
una– i, si cal, tingues-la a mà durant la sortida. No cullis cap bo-
let que no sàpigues del cert que no és tòxic. A l’hora d’agafar-
los, no els tallis pel mig del tronc: agafa’ls sencers fent palanca.

Primer cop anant a buscar bolets?

Consulta la previsió meteorològica, mira mapes de la zona 
on aniràs (porta’ls a l’excursió) i ves-hi acompanyat

Les claus

Consulta una guia de bolets tòxics i bolets comestibles 
i no n’agafis cap que no sàpigues del cert que no és verinós

A l’hora de collir els bolets, no els tallis pel mig del tronc: 
agafa’ls sencers fent palanca amb un ganivet
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