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Les agressions a persones bise-
xuals, trans, lesbianes, gais o in-
tersexuals estan a l’ordre del dia.
Sense anar més lluny, la matina-
da de l’11 de maig quatre dones
van denunciar una agressió a Ba-
dalona. Els fets es van produir una
setmana abans de la celebració,
aquest dimarts, del Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. La data,
que commemora el moment en
què l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va eliminar l’homo-
sexualitat de la llista de malalties
mentals, obliga a preguntar-se si
en els darrers temps les agressions
al col·lectiu LGTBI han anat a l’al-
ça. L’OCH assenyala que, en la pri-
mera part de l’any 2022, les de-
núncies registrades per l’entitat
han augmentat un 50%.

L’EXTREMA DRETA
Pensar en les agressions a lesbia-
nes o trans com a fenòmens aïllats
és un error. En realitat són la
punta d’un iceberg. La part sub-
mergida són, per una banda, les
actituds LGTBI-fòbiques que per-
viuen en la nostra cultura i, per l’al-
tra, l’auge de l’extrema dreta.
“Creiem que el context socio-

polític que estem vivint a l’Estat es-
panyol facilita les expressions de
grupuscles afins a l’extrema dre-
ta”, afirmen des de l’Observatori.
En aquest sentit, cal parlar clara-
ment de Vox, una formació que ha
demostrat en comptades ocasions
la seva opinió respecte al col·lec-
tiu LGTBI. “A Espanya hem pas-
sat de donar pallisses a homose-
xuals a què ara tinguin una llei”,
afirmava el diputat Iván Espino-
sa de los Monteros. “Si el meu fill
és homosexual, preferiria no tenir
nets”, deia la diputada Gádor

Joya Verde. “El matrimoni és la
unió entre un home i una dona”,
considerava Santiago Abascal.
“És un fet que l’extrema dreta

està guanyant poder, no només
mediàtic sinó en institucions po-
lítiques”, afirma Raül Ortega, del
col·lectiu Crida LGTBI. Per a ell,
però, és important entendre per
què l’extrema dreta creix en “una
massa que no és essencialment ni
feixista, ni racista ni LGTBI-fòbi-
ca i que en la majoria de casos és
de classe treballadora”.

PER SOTA DE VOX
La postura del partit polític verd
no és ni de bon tros una ocur-
rència pròpia. De fet, el seu idea-
ri beu d’organitzacions d’extrema
dreta com HazteOir, una plata-
forma que ha finançat Vox i que
està liderada per Ignacio Arsua-
ga. El passat 11 d’abril, HazteO-
ir va començar una campanya a
les xarxes contra Disney per “pro-
moure l’agenda LGTBQ”. Segons
un text del mateix Arsuaga, en la
darrera pel·lícula de la compa-

nyia, Lightyear, es veu un petó en-
tre dos homes. “L’escena té com
a objectiu els teus fills i no ama-
ga el pla d’adoctrinar-los”, afirma
Arsuaga. Per a ell, tot ha estat or-
questrat per l’esquerra per des-
truir els valors de la família.
A més, aquesta plataforma,

amb projecció internacional, té
vinculacions amb entitats euro-
pees com One of Us o Political
Network For Values, dues orga-
nitzacions d’ultradreta contràries
a l’avortament, a l’eutanàsia i als
drets de les persones LGTBI, en les
quals hi ha, per exemple, l’exlíder
del PP Jaime Mayor Oreja.
Per si això no fos prou, la pla-

taforma Open Democracy ha as-
senyalat que HazteOir té vincula-
cions amb grups com El Yunque,
una organització ultracatòlica i
feixista de caràcter secret nascu-
da a Mèxic el 1950. Aquesta rela-
ció ha estat sobradament con-
trastada per mitjans de comuni-
cació o Wikileaks.
Alhora, en els darrers temps

aquest ideari viatja a través de les

xarxes més populars i d’una ma-
nera més moderna. Creadors de
contingut web com Roma Ga-
llardo, amb 1,6 milions de segui-
dors, o Wall Street Wolverine,
amb gairebé mig milió, tot i afir-
mar que no tenen problemes amb
les persones homosexuals fan
continguts en una clau totalment
oposada. “Si s’estigmatitza la dona:
escàndol. Si s’estigmatitza el
col·lectiu LGTBI: escàndol. S’es-
tigmatitza durant anys els homes
blancs heterosexuals: ai, mira els
mascles ofesos”. Es tracta d’un tuit
en què el segon youtuber consi-
dera que els homes blancs estan
oprimits. Wall Street Wolverine és
un personatge que no ha amagat
mai la seva afinitat amb Vox.

CALMA I RESISTÈNCIA
Certament, les denúncies d’a-
gressions creixen, però potser hi ha
explicacions més enllà de l’auge de
l’extrema dreta. “Hi ha un aug-
ment dels discursos alarmistes
sobre les agressions LGTBI-fòbi-
ques, però no hi ha dades públi-

ques per poder fer una anàlisi que
ens indiqui si les agressions s’han
incrementat”, diu Ortega.
Segons el de la Crida LGTBI,

aquests discursos no tenen en
compte “la visibilització cada ve-
gada més gran del col·lectiu”. “Ara
hi ha pobles on hi ha un grup de
persones LGTBI, i això implica
més agressions, però no perquè
hagi augmentat l’LGTBI-fòbia,
sinó perquè l’atenció mediàtica
han crescut”, afirma.
A més, al seu parer, actual-

ment hi ha més “mecanismes per
denunciar i la gent s’atreveix més
a fer-ho”. De fet, Cristian Carrer,
coordinador de l’OCH, afirmava
en una entrevista a La Xarxa que,
després de les agressions al So-
morrostro i l’assassinat d’un jove
gai a Galícia, les denúncies van
augmentar. Per tot això, Ortega
considera que és important que el
col·lectiu es planti. “No podem tor-
nar als armaris ni renunciar a
l’espai social que hem conquerit i
que ara ens toca continuar defen-
sant als carrers”, conclou.

Els enemics dels drets LGTBI
» L’auge de l’extrema dreta, el poder d’entitats com Hazte Oír i les xarxes socials són una amenaça real

» El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia arriba mentre segueixen les agressions

L’any 2017 la Generalitat va multar el bus d’Hazte Oir. Foto: Àlex Recolons/ACN

A fons

Albert Alexandre
BARCELONA
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La lupa

Aquest mes l’article ha lliscat de primers a
mitjans de maig, i cus dues fites del calen-
dari que contenen manifestacions públiques
majoritàries: les del dia internacional de la

classe treballadora, l’1 de maig, i la del 15 de maig con-
tra els Jocs Olímpics d’hivern al Pirineu. Poden sem-
blar allunyades, però en realitat parlen del mateix.
L’enfilall suma, a més, dos esdeveniments artístics
de pes: un de coincident per dates, l’altre que forma
part de la pròpia mobilització al Pirineu. Són dues
manifestacions artístiques que fan olor de terra, que
porten l’accent de la cura de la vida, de la pagesia,
de la sostenibilitat alimentària… I que tenen la for-
ça i la sensibilitat de dones joves creadores del nos-
tre país. Totes dues fan evident que la cultura és vi-
tal per a la transformació social.
Les vigílies del primer de maig s’estrenava Alcar-

ràs, la premiada pel·lícula de Carla Simón, i ressalto
la coincidència perquè el sector primari, la pagesia, mal-
grat no ser sovint ni tan sols assalariada, és majorità-
riament classe treballadora, i perquè el que denuncia
i reivindica aquesta obra mestra de l’hiperrealisme ci-
nematogràfic és model productiu, territorial, model de
país. I precisament de pagesia, model productiu, ter-
ritorial i model de país va també la cançó La Terra per
sembrar. Per un Pirineu viu, obra d’Alidé Sans i in-
terpretada coralment per músics i cantants d’arreu del
país. Una lletra i una melodia de gran força i bellesa
que s’han convertit en símbol de la mobilització piri-
nenca per aturar els Jocs Olímpics d’hivern.
Les reivindicacions del primer de maig d’aquest

2022 es van centrar en la recuperació de drets bà-
sics, amenaçats greument per la precarització crei-
xent, la pèrdua de poder adquisitiu, la pèrdua i pri-
vatització de serveis públics i les dificultats per pro-
veir-se d’elements bàsics per a la subsistència segura,
com són l’habitatge, els subministraments, l’ali-

mentació i la salut. Les reivindicacions del 15 de maig
a Puigcerdà parteixen essencialment del mateix, però
amb l’afegit del prisma territorial, per ser una zona
amb les necessitats invisibilitzades; una zona per-
cebuda com el proveïdor d’oci per a la metròpoli i no
pas com un territori amb gent que en té cura i que
hi vol viure. És la defensa del sector primari i d’un
Pirineu viu on la gent hi pugui viure amb vides vi-
vibles que s’hi puguin sostenir. És a dir, acabar amb
el despoblament, amb el treball precari, amb el mo-
nocultiu turístic, resoldre l’accés a l’habitatge, di-
versificar l’economia, millorar els transports i els ser-
veis públics… I tot això exigeix l’aturada de la bogeria
dels Jocs d’hivern i la posada en marxa d’un pla es-
tratègic que abordi les autèntiques necessitats de la
gent i l’ecosistema del territori.

Perquè aquests Jocs són un pur atemptat climàtic,
econòmic, social i polític que hipotecarà, si no es fre-
na, el present i el futur de les veïnes i els veïns piri-
nencs, que pagaran, com denuncien les pancartes,
amb 30 anys de misèria els 30 dies de festa, de ca-
pritxet de les elits. Els Jocs Olímpics d’hivern són un
macroesdeveniment fet a mida dels lobbies del tot-
xo i del turisme, pel qual frisen totes les oligarquies
del règim –principalment les espanyoles, però les ca-
talanes també– i amb el qual el Govern de la Gene-
ralitat, i especialment ERC, sotmet la població a un
xantatge indigne de qui es presenta com a partit d’es-
querres, independentista i ecologista.

La manifestació de diumenge a Puigcerdà va ser
una sacsejada que hauria de fer reaccionar el Go-
vern català i precipitar la retirada definitiva d’aquest
projecte. Els problemes que afronta la humanitat
el segle XXI no es resolen amb les fórmules anti-
gues que ens han portat al fracàs on som. Ho deia
ben clar la filòsofa i activista Judith Butler, que va
rebre el 33è Premi Internacional Catalunya i que és
una de les veus més nítides contra el capitalisme re-
armat que atempta contra les nostres vides i con-
tra la capacitat de fer-les vivibles. Si el Govern li lliu-
ra el prestigiós premi, el mínim que hauria de fer
és escoltar-la i fer-li cas, no pas fer absolutament
el contrari.
Aquest maig és també el mes que es consolida el

final de les restriccions covid, la recuperació de la vida
comunitària i la sensació de retorn a l’anhelada nor-
malitat postpandèmica. Precisament, Butler alerta
dels greus perills d’allò què la filòsofa Marina Gar-
cés anomena el moment contrarevolucionari: la re-
acció del poder contra el canvi que es produïa. La co-
vid, després de trastocar-ho tot, havia obert una opor-
tunitat per retornar el sentit comú a la forma humana
d’organitzar-nos. Semblava que després de la dra-
màtica experiència hi hauria grans canvis fruit de les
lliçons i aprenentatges, que han deixat en evidència
el neoliberalisme i que han donat la raó als postu-
lats més anticapitalistes i ecofeministes sobre les prio-
ritats humanes, les cures, els models de producció
i el concepte de seguretat humana. L’esperança que
les lliçons de la covid servissin per provocar un gran
canvi en la forma d’organització de les nostres so-
cietats ha posat els poders de sempre en alerta en veu-
re amenaçats els seus privilegis.
Així que només ens queda una opció: més

consciència, més organització i més lluita, sense cap
rendició.

Els problemes no es resolen amb
les fórmules antigues que ens 

han portat al fracàs on som

NLes millors
perles

L’autora del llibre Com assassinar el teu marit ha hagut d’anar
a judici per assassinar el seu marit (presumptament). Els

fiscals creuen que el va matar per cobrar diverses pòlisses
d’assegurança de vida. Qui ho havia de dir...

Que algú condueixi a 189 km/h en una via on la
velocitat màxima és de 80 km/h és molt greu. Que ho

faci un menor d’edat amb el cotxe d’un familiar és... un
escàndol. És el que ha fet un noi de 17 anys a Mallorca.

El pilot de Fórmula 1 Sebastian Vettel va haver de perseguir
uns lladres en patinet per Barcelona fa uns dies, després

que li robessin la motxilla en ple passeig de Gràcia. No els va
atrapar. Sembla que fora dels circuits no és tan ràpid...

Auna certa edat, els pares poden ser molt pesats
demanant als seus fills que els “donin un net”, però un

matrimoni de l’Índia ha anat massa lluny: ha denunciat el
seu fill per no voler ser pare i li demanen 650.000 dòlars.

LA FOTOTV3

per Dolors Sabater (CUP-Guanyem)

Terra i treball
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11 ferits en un greu accident 
entre un bus i una moto al Paral·lel1

2 Mor un home en l’incendi 
d’un pis a l’avinguda Josep Tarradellas

Veïns de la Marina pateixen 
actes vandàlics a casa seva

Montse Dot és una pionera

El conductor del bus de l’accident 
amb 11 ferits al Paral·lel anava drogat

El + llegit líniasants.cat

3

4

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.

Els semàfors

L’historiador local i coordinador
de la Lleialtat Santsenca, 

Agus Giralt, és un dels
guanyadors dels 30ens premis

Sants-Montjuïc per treballar,
entre altres, per recuperar 

la memòria local del 
barri de Sants. 

pàgina 8Agus Giralt

Avui, 25 de maig, es presenta el
llibre La força de la cooperació,
que explica els més de 40 anys

de vida del Secretariat d’Entitats
de Sants, Hostafrancs i la

Bordeta i com ha fomentat
l’associacionisme i la

participació ciutadana.
pàgina 10Secretariat d’Entitats

L’artista i muralista Roc
Blackblock va fer fa uns dies un
gran mural de 250 metres d’art

urbà al barri de Sants per
homenatjar el passat agrícola de

la zona. El treball és un regal
sorpresa que uns familiars van

fer a una dona de 86 anys.
pàgina 10Roc Blackblock

A les xarxes

@FCBfemeni: El nostre esforç ens tornarà
a portar aquí, el vostre suport ens tornarà
a fer campiones. Per vosaltres, per nosaltres
i pel futbol femení, tornarem a lluitar-ho.

@jordisalvia: La revisió dels indults és pur
xantatge polític, un "porteu-vos bé o...".
Que l’Estat actua així és sabut per tothom.
La qüestió és què pensem fer nosaltres.

#ElsIndultsARevisió

@martarovira: La decisió del TJUE arriba
tard, però és justa i coherent. La repressió
política no s’ha acabat, per això no pot
afectar la immunitat guanyada a les urnes.

#RecuperarLaImmunitat #HiTornaran

La clau

Darrerament hem pogut
revisar les dades de les
ocupacions il·legals a tota

Espanya i, sorprenentment,
pràcticament la meitat tenen
lloc a la nostra comunitat autò-
noma, i més concretament a
Barcelona i l’àrea metropolitana.
I és que, per un costat, la le-

gislació del Parlament de Cata-
lunya sembla donar preferència
a qui ocupa il·legalment un ha-
bitatge respecte de les persones
que estan a la llista d’espera. Un
fet que evidentment no afavoreix
ni dona estabilitat al mercat de
lloguer, que cada vegada es re-
dueix més per la por que tenen
els petits propietaris.
Per altra banda, Ada Colau

ha provocat, en aquests darrers
anys, un efecte crida: a Barce-
lona tot s’hi val. Hem de recor-
dar la imputació de l’alcaldessa,
malgrat que mediàticament
sembla que la notícia no és de
l’interès dels telediaris (proba-

blement si fos d’un altre par-
tit, el tracte no seria el mateix).
Així que ens trobem en

una situació prou delicada.
D’una banda, qui vol accedir
a un lloguer assequible ho té
molt difícil per aconseguir-ho,
perquè les administracions
no han fet els deures i no es-
tan promovent directament la
construcció de noves promo-
cions. I de l’altra, les màfies
organitzades que ocupen
qualsevol habitatge i en venen
la clau actuen amb total im-
punitat.
Alguns estem convençuts

que es pot fer molt més al res-
pecte. En primer lloc, per-
metre que el propietari recu-
peri l’habitatge ocupat en me-

nys de 24 hores. Cal, també,
una reforma del codi penal i
canviar les condicions a l’ho-
ra d’empadronar qui acce-
deix a l’habitatge per la via
il·legal i conflictiva. En l’àm-
bit municipal, també cal po-
sar-hi més mitjans i crear ofi-
cines antiocupació que per-
metin ajudar els propietaris i
les comunitats de veïns que
pateixen els que, a més d’o-
cupar, trenquen la convivèn-
cia molestant el veïnat.
Però per això fan falta go-

verns seriosos que treballin
per solucionar els problemes
reals. Tot el contrari que fa Co-
lau amb els seus socis del PSC
a l’entorn metropolità i ERC i
Junts al Parlament.
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per Manuel Reyes (PP Barcelona)

L’ocupació il·legal i conflictiva
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Reconeixement a la tasca de 
l’historiador local Agus Giralt
GUARDONS4Els 30ens premis
Sants-Montjuïc ja tenen guanya-
dors: la Unió Esportiva de Sants,
el projecte contra la soledat Pos-
tal Amiga, la iniciativa que lluita
contra el malbaratament ali-
mentari Les Espigoladores del
Poble-sec i l’historiador santsenc
i coordinador de la Lleialtat Sant-
senca, Agus Giralt, per treballar,
entre altres, per recuperar la me-
mòria local de Sants. A Giralt li fa
“molta il·lusió” rebre aquest re-
coneixement, però a la mateixa
vegada recorda que també el me-
reixen les persones que l’acom-

panyen en molts dels projectes
que fa. “A la mateixa Lleialtat, per
exemple, a banda dels companys
hi participen unes 70 entitats del
barri”, recorda Giralt.

MEDALLA D’HONOR
Un altre guardó important és la
Medalla d’Honor que el Consell
del Districte ha acordat que ha de
rebre Conxita Pérez, membre de
l’Associació de Veïns d’Hosta-
francs. Pel que fa a l’àmbit col·lec-
tiu, la medalla serà també per a
la Unió Esportiva Sants, que ce-
lebra el seu centenari. 

EQUIPAMENTS4Al final sí que
passarà: les obres de la primera
fase del parc de Can Batlló s’a-
llargaran a causa de les troballes
arqueològiques de l’època ro-
mana que van sortir a la llum re-
centment. Així ho va anunciar fa
uns dies el regidor Marc Serra al
Consell Plenari del Districte, ja
que els arqueòlegs han de segu-
ir treballant sobre el terreny
perquè “creuen que hi podria ha-
ver alguna cosa més”. Davant
d’aquesta situació, Serra va pre-
ferir no dir fins quan es podran
allargar les obres o quan s’aca-
baran. Tal com va recalcar, “pri-
mer caldrà veure i valorar com
les possibles troballes afecten els
temps previstos en el projecte”.

50 ANYS ESPERANT
Tot i que això significa que, se-
gurament, les obres no s’acaba-
ran en el moment que estaven
previstes –abans de finals d’a-
ny–, un integrant de la Comissió
de Veïns de la Borderta, Enric
Jara, es mostra bastant opti-
mista. Des del seu punt de vista,

les troballes no haurien d’impli-
car “gaire retard”, ja que la zona
del futur parc “és molt gran” i, tal
com diu, es pot anar avançant en
altres àrees mentre es fan les in-
vestigacions arqueològiques. “A
nosaltres no ens agradaria que
s’endarrerís gaire perquè fa més
de 50 anys que esperem aquest
parc”, recorda Jara. 

EL PROJECTE
Per tal d’entendre fins a quin
punt es pot endarrerir el projec-
te del parc és útil recordar que
contempla que hi hagi pistes es-
portives, horts urbans, jocs in-
fantils, una àrea d’esbarjo per a
gossos i un petit bosc, entre altres.
Tot el parc serà, en principi, de
26.000 metres quadrats.

Es preveia que les obres acabessin abans de finals d’any. Foto: Ajuntament

Contratemps al parc de Can Batlló 
per troballes arqueològiques

Giralt és també coordinador de la Lleialtat Santsenca. Foto cedida

Successos | Un accident aparatós
Un accident entre un autobús i una moto va deixar el passat 11 de maig

onze ferits a l’avinguda del Paral·lel. Dies després, la periodista Anna Punsí
va avançar que el conductor havia conduït sota els efectes de les drogues. 
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Un llibre retrata els 40 anys
del Secretariat d’Entitats

CULTURA4Una llarga trajectòria
treballant al servei de les persones
és més que mereixedora de ser re-
tratada en un llibre, i això és jus-
tament el que ha passat amb el Se-
cretariat d’Entitats de Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta. Avui, 25 de
maig, es presenta el llibre La for-
ça de la cooperacióa l’auditori de
les Cotxeres de Sants, que expli-
ca els més de 40 anys de vida del
secretariat i quina repercussió
ha tingut en els tres barris i arreu
del districte la seva tasca fomen-
tant l’associacionisme i la parti-
cipació ciutadana.

LA HISTÒRIA
Els orígens del Secretariat es
remunten al Secretariat Local del
Congrés de Cultura Catalana,
nascut el 1976. En aquell mo-
ment, l’objectiu de les entitats

que conformaven el congrés era
la defensa del català. Amb el
temps van protagonitzar més
lluites, com reivindicar amb el
veïnat la necessitat de convertir
les Cotxeres de Sants en un cen-
tre cívic i recuperar Can Batlló,
entre altres. 

L’ACTUALITAT
Per entendre el paper clau que té
actualment en la vida associativa
del districte, és important recor-
dar que aplega més de 300 enti-
tats de diferents tipologies, com
ara veïnals, comercials, culturals
i de defensa dels drets cívics i so-
cials, sense les quals Sants-Mont-
juïc no seria el que és avui. I no és
per menys si es té en compte com
la seva funció social i els esdeve-
niments que organitzen omplen
de vida el districte. 

ART4L’artista i muralista Roc
Blackblock va fer fa uns dies un
gran mural d’art urbà al barri de
Sants per homenatjar el passat
agrícola de la zona. El títol de l’o-
bra de 250 metres quadrats és
Sants, la pagesia a les arrels i es
pot veure a la paret mitgera
d’un edifici del carrer de la Rie-
ra de Tena. Però això no és tot.
El treball, a més, reprodueix
una foto familiar dels anys qua-
ranta i forma part del projecte
Murs de bitàcola, que vol expli-
car amb murals els episodis de la
memòria popular i comunitària
dels territoris. 
El més bonic d’aquesta ini-

ciativa, tal com va explicar l’au-
tor del mural a les xarxes socials,
és que és un regal sorpresa que
han preparat els familiars d’una
de les nenes de la foto, que fa
pocs dies celebrava 86 anys. 

PASSAT PAGÈS
Blackblock va rebre l’encàrrec
per fer el mural de la família,
propietària de l’edifici, ara fa un
any. Es tracta d’una família
que sempre ha viscut a Sants i
que hi havia tingut una masia.
“Volíem homenatjar la família,
però fent referència al passat
pagès del barri”, ha detallat
l’artista a l’ACN. “Quan vaig re-

bre la proposta, em va encaixar
molt bé amb les històries que
vull explicar amb els murals”,
afegeix.
Pel que fa als materials i la

tècnica, aquest treball es va pin-
tar amb una base de pintura
plàstica d’un color i després es va
completar el disseny pintant
quadrat per quadrat. L’obra la va
fer Blackblock acompanyat per
un assistent durant nou dies. Per
a més endavant, a més, està
previst que s’hi afegeixi un codi
QR que doni informació sobre
els orígens pagesos de Sants. 

“PRECIÓS HOMENATGE”
D’altra banda, l’artista celebra
que el projecte hagi implicat
bona part del barri. De fet,
Blackblock no ha estat l’únic
que ho ha valorat positivament.
Per part seva, el regidor del
Districte, Marc Serra, ha cata-
logat el mural de “preciós ho-
menatge a la pagesia”. “És un or-
gull veure estampat als murs
dels nostres carrers el patrimo-
ni immaterial de la memòria
col·lectiva dels barris”, ha afir-
mat Serra, orgullós de la nova
obra que ara té el barri de Sants. 

El mural és al carrer Riera Tena. Foto: Guillem Rosset/ACN

Un nou mural recorda 
el passat pagès de Sants

La Fira d’Entitats, un dels esdeveniments estrella. Foto: Secretariat d’Entitats
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Les revisions de mama mitjançant
mamografia són una rutina anual o
bianual. Aquests terminis, marcats
pel tipus de prova, fan que un fals ne-
gatiu (quan el càncer passa desaper-
cebut a la imatge) tingui tot un any
per desenvolupar-se, de manera que
es perd l'oportunitat d'una detecció
precoç. Davant el repte d'evitar els
falsos negatius, la precisió diagnòs-
tica té un paper principal. Ascires és
el primer equip espanyol a incorporar
als seus protocols diagnòstics de
mama LUNIT, un software d'intel·li-
gència artificial (IA) avalat pels princi-
pals certificats internacionals que
ofereix un 96% de precisió.

I és que a Espanya es diagnostica-
ran el 2022 al voltant de 34.750 dones
amb càncer de mama segons la REDE-
CAN (una de cada vuit). Per tant, con-
tinuarà sent el més prevalent entre el
sexe femení, i representarà aproxima-
dament el 30% dels casos. Amb aques-
tes dades, i sabent que aquest càncer
és la causa principal de mort entre la
població femenina de 25 a 55 anys ,
es fa especialment necessari extremar
les mesures de prevenció i detecció
precoç d'aquesta patologia amb els
programes de cribratge.

La mamografia és la prova mèdica
més recomanada per a la detecció del
càncer de mama, capaç d'identificar-lo
fins dos anys abans que el metge

pugui palpar el tumor. Compta amb
una sensibilitat superior al 85%, però
és una exploració diagnòstica molt de-
pendent del radiòleg i, actualment, del
10 al 30% dels càncers es poden pas-
sar per alt 3. Mames denses, un mal po-
sicionament de la pacient a la prova, o
errors d'interpretació de la imatge mè-
dica en són algunes de les causes. “Per
a més precisió, el que és òptim és
comptar amb un segon observador en
la interpretació de la mamografia i la IA
ens ho proporciona amb un 96% d'en-
cert”, afirma la Dra. Antònia Blanch, res-
ponsable de Radiologia de Cetir
Ascires.

SUPORT DIAGNÒSTIC AMB UN 96%
DE FIABILITAT

Ascires Grupo Biomédico va adqui-
rir el 2021 el software d'intel·ligència
artificial LUNIT i actualment és la pri-
mera empresa espanyola a implemen-
tar-lo en el dia a dia de la seva activitat
clínica. Aquest programa, a través d'un
algorisme entrenat per una base de
dades molt àmplia, és una ajuda per al
diagnòstic del radiòleg mitjançant la
IA; “reconfirma els casos negatius i,
sobre el mostreig d’aquells en què hi
ha un mínim indici de malignitat, iden-
tifica qualsevol variació de la normali-
tat per tal que el facultatiu pugui
intervenir en aquesta regió i valorar si
és positiva o negativa”, explica la Dra.
Blanch.

Aquest software millora, no només
la detecció del càncer de mama, sinó
que també agilitza els tems de dia-
gnòstic. “L'objectiu és proporcionar la
màxima precisió diagnòstica a la pa-

cient i, a més, optimitzar el flux de tre-
ball del radiòleg”, declara la Dra. Blanch.
La tecnologia LUNIT analitza l'score de
mama i la densitat mamària i propor-
ciona la informació de la ubicació del
càncer detectat en forma de mapes de
color i contorns, a més d'una puntuació
de l'anomalia, amb un 96% d'encert.

El programa funciona ajudant el
metge a identificar tant el tumor, quan
encara és incipient, com el càncer de
mama abans que sigui palpable i sense
afectació ganglionar, amb una precisió
del 91% i del 87%, respectivament. En
els casos difícils, els radiòlegs poden
comparar el resultat de la seva lectura
i decidir si s'han de fer exàmens addi-
cionals, com ara l'ecografia i la biòpsia.
D'aquesta manera, poden millorar la

precisió diagnòstica en mames denses
fins a un 9%.

A més, el software d'intel·ligència
artificial LUNIT compta amb els estàn-
dards més alts de qualitat i seguretat:
el marcatge CE (Certificació Europea) i
el marcatge FDA (Food and Drug Admi-
nistration dels Estats Units).

SOBRE ASCIRES GRUPO BIOMÉDICO
Per tecnologia i nombre de pa-

cients atesos anualment, Ascires és el
grup biomèdic pioner a Espanya en
Diagnòstic per la Imatge i Medicina
Nuclear, a més d'un referent en On-
cologia Radioteràpica. Desenvolupa
la seva activitat per a hospitals pú-
blics i privats, així com a la seva prò-
pia xarxa de Clíniques Biomèdiques a
Catalunya i a la Comunitat Valen-
ciana. Amb una trajectòria de més de
50 anys i un equip de més de 600 pro-
fessionals, el grup Ascires centra la
seva tasca en el diagnòstic i tracta-
ment i reinverteix anualment una
mitjana del 15% dels seus beneficis
en R+D+i. Una reinversió que li per-
met la constant incorporació de l'úl-
tima tecnologia i software mèdic.

En aquest sentit, Ascires Grupo Bio-
médico està focalitzat en medicina
personalitzada de precisió, gràcies a la
contínua innovació en el desenvolupa-
ment de biomarcadors d'intel·ligència
artificial i algorismes de diagnòstic
propis, que integren les dades genò-
miques i clíniques, i les procedents del
Diagnòstic per la Imatge.

1

2

Un software d’IA aconsegueix evitar falsos negatius 
en càncer de mama amb un 96% de fiabilitat

La tecnologia funciona com un 
segon observador en la interpretació
del radiòleg, aportant màxima
precisió diagnòstica

Una de cada vuit dones patirà càncer 
de mama al llarg de la seva vida, per la
qual cosa en les exploracions mamàries
no es pot permetre un fals negatiu

Amb l’aval dels principals certificats internacionals, Cetir Ascires és la primera empresa 
d’Espanya a implementar aquest programa en la seva activitat clínica

Contingut especial

Més informació: www.ascires.com

Comparativa de la imatge mamogràfica amb LUNIT (dreta) i sense ell (esquerra pantalla)

Mamografia amb tomosíntesi

1. La Red Española de Registros del Cáncer (REDECAN) publica aquesta xifra al seu estudi Estimaciones 
de la incidencia del cáncer en España.
2. Segons la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.
3.Dades publicades a la revista científica Nature.
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El Poble Espanyol és un recinte
únic de representació artesanal i
un lloc idoni per gaudir de l’expe-

riència de l’artesania. Es tracta,
sens dubte, d’un espai que gau-
deix d’una de les millors concen-

tracions d’artesans de
Barcelona i del país. És per
això que la Generalitat de

Catalunya va distingir-lo
com a Zona d’Interès Arte-

sanal.
Actualment, hi ha pro-

gramades 3 activitats pen-
sades per fer en grups
reduïts i en un entorn privi-
legiat: terrissa tradicional,

trencadís en vidre i ciste-

lleria. Tots els divendres a
la tarda i els dissabtes al
matí, els artesans del Poble
imparteixen tallers especia-

litzats en els quals els par-
ticipants aprendran a apli-
car diverses tècniques
artesanals, de la mà dels
professionals que treballen
al recinte dia a dia.

A més, del 21 al 29 de

maig, el Poble obre les por-
tes per acollir els Tallers

Oberts BCN, una ocasió
única per endinsar-se en el
món de la creació, l’art,
l’artesania i el disseny amb
els creadors, creadores i
professionals relacionats.

Els dies de Tallers
Oberts tothom tindrà l’o-
portunitat de conèixer els
artesans, visitar els tallers de cre-

ació i les seves obres de manera
gratuïta amb inscripció prèvia. 

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 41025 de maig del 2022  

&
Creu Coberta

El Poble Espanyol, un centre d’artesania únic a Barcelona TOTA LA 

INFORMACIÓ 

ES POT TROBAR

AL WEB
poble-espanyol.com
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Hi ha històries de ficció que mos-
tren destins injustos per als gos-
sos, com la pel·lícula Illa de gos-
sosdel director Wes Anderson, en
la qual tots els de la ciutat Mega-
saki City són desterrats a una
illa. És evident que Barcelona
està molt lluny d’assemblar-se a
aquest univers fictici, però part de
la seva realitat envia un dels mis-
satges d’aquesta pel·lícula: els ca-
nins no són benvinguts a tot arreu.
Així s’evidencia si es mira els

espais verds, o no tan verds, que
hi ha a la ciutat per a ells. Mentre
el Consell de Col·legis Veterinaris
de Catalunya té registrats 174.111
gossos a Barcelona, la plataforma
ciutadana Espai Gos denuncia
que hi ha més de 80 parcs, places
i interiors d’illa on tenen prohibida
l’entrada. Unes restriccions que,
tal com indica la portaveu d’Espai
Gos, Àngela Coll, s’han estat im-
plantant des de fa anys i “s’han ac-
celerat” en els darrers, tot i que el
nombre de canins que viuen a la
ciutat ha anat en augment. En
aquests moments hi ha uns 3.600
gossos més que el passat desem-
bre, quan, segons el Consell de
Col·legis Veterinaris de Catalunya,
n’hi havia 170.505.
L’Ajuntament justifica aques-

tes prohibicions, diu Coll, princi-
palment per preservar la biodi-
versitat dels espais. Des del seu
punt de vista, però, no és una po-
sició coherent, ja que els animals
que van lligats no tenen per què
malmetre més la biodiversitat que
qualsevol persona. “La cosa no
hauria de ser entrar als espais
verds amb animals o sense, sinó sa-
ber estar-hi amb aquests”, recalca.
Els jardins del Turó Park, afe-
geix, és un dels casos en els quals
es va fer servir “l’excusa” d’evitar la

degradació de l’entorn per prohi-
bir-los l’entrada –des de la tardor
del 2017–. Va ser llavors quan els
canins van viure la situació simi-
lar a la dels protagonistes d’Illa de
gossos: hi havia una ‘illa’ de gespa
al districte de Sant Gervasi que ja
no podien trepitjar. 
Més enllà d’aquestes restric-

cions, Coll afirma que també hi ha
problemes amb les zones d’usos
compartits en franges horàries,
que són àrees d’esbarjo on es pot
anar amb els animals sense lligar
en certs horaris. Un exemple, es-
pecifica, és el del districte de
Sants-Montjuïc, on tres de les
quatre que té són a la muntanya
de Montjuïc. Això significa que
aquests espais tampoc són per a
tothom per un indiscutible tema
de distàncies: queda lluny de casa
a gran part del veïnat. “Barcelona
no té prou espais on els gossos pu-
guin fer de gossos”, alerta. 

LA CONVIVÈNCIA
Per a la veterinària i membre de
la junta del Consell Oficial de
Veterinaris de Barcelona (COVB),
Marta Legido, un punt a favor per
als animals és que entre la ciuta-
dania hi ha cada cop més “sensi-
bilitat i respecte” cap a ells  i que
els problemes de convivència que
es produeixen són “puntuals”. 
Un exemple, però, dels que sí

que hi ha hagut és el parc de l’Es-
tació del Nord, on s’està fent una
gran àrea per a gossos per acabar
amb els conflictes que hi havia en-
tre usuaris amb canins i sense. Un
altre exemple té a veure amb
aquell acompanyant incòmode
dels gossos: els orins. Per tal que
menys persones hagin de practi-
car l’esport de risc que a vegades
implica esquivar-los, al barri de
Sant Antoni, la Federació de Co-
merciants i veïns Sant Antoni
Comerç va impulsar fa unes set-

manes una campanya que con-
sisteix a regalar ampolles d’aigua
per netejar els orins. 

UN VINCLE ESPECIAL
El vincle de segles creat entre les
persones i els gossos, afirma Le-
gido, per sortir a caçar, protegir els
ramats, vigilar les cases i donar-
se amor mútuament és el que fa
que hi hagi la tendència a sentir
atracció per aquests. “Quan es de-
cideix adoptar-ne un, no s’acos-
tuma a tenir una raó en concret,
sinó que simplement es vol”, afir-
ma i alhora recorda que també
ajuden a portar millor un dels pit-
jors enemics que es pot tenir en
envellir: la soledat. 
Tal com recalca, “en alguns ca-

sos és l’única companyia, protec-
ció i motivació per sortir al carrer
i relacionar-se amb altra gent”. El
seu gran poder per curar la salut
mental també es veu, subratlla, en

casos de depressió, que han cres-
cut força en pandèmia. “A les
persones no només els ajuda que
l’animal els esperi a casa, també
saber que depenen d’elles per es-
tar bé, la qual cosa fa que s’esfor-
cin a estar actives”, indica. 
Els canins mereixen tant com

les persones que es cuidi la seva
salut mental. Tal com explica el
passejador de gossos Germán
Carbajal, els principals problemes
sorgeixen quan no hi ha prou
empatia per entendre i satisfer les
seves necessitats, sobretot emo-
cionals. “Això es pot manifestar
amb ansietat, manies, agressivi-
tat o, fins i tot, malalties”, recalca
sobre unes possibilitats que li fan
dir que cal que la població tingui
més en compte els sentiments dels
animals “En el 99% dels casos s’ha
de formar als propietaris perquè
puguin crear vincles saludables”,
assenyala Carbajal.

Alba Losada
BARCELONA

Unaciutatamigadelsgossos?
» La plataforma Espai Gos denuncia que els canins tenen l’entrada prohibida a 80 espais a l’aire lliure

» Portar millor la solitud o els problemes de salut mental, alguns dels beneficis de tenir aquests animals

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya té registrats 174.111 gossos vivint a Barcelona. Foto: Ajuntament
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Suport perquè els comerços
renovin les seves persianes

SUBVENCIONS4L’Ajuntament
va anunciar fa uns dies una sub-
venció d’un milió d’euros per tal
d’impulsar la renovació de les
persianes d’uns 500 negocis de
la ciutat, que rebran ajudes de
fins a 2.000 euros. L’objectiu és
fer que els comerços siguin més
atractius des de l’exterior, i per
això s’aposta per unes persianes
que permetin veure l’interior de
la botiga quan aquestes estigu-
in abaixades. 
La iniciativa, batejada amb el

nom d’Aparadors vius, també té
una altra finalitat, a banda de

buscar que l’aparador del nego-
ci es vegi sempre. Es tracta de
combatre els grafitis –no els ar-
tístics– que sovint pateixen les
persianes dels comerços i, per
tant, millorar la sensació de ne-
tedat a les zones comercials. 
Les subvencions es poden

demanar des del passat 17 de
maig i fins al 30 de setembre.
L’ajuda la poden sol·licitar, a
través del portal de Barcelona
Activa, els establiments que
hagin fet o tinguin previst fer el
canvi de persiana durant
aquest any 2022. 

L’ajuda es pot demanar fins al 30 de setembre. Foto: Ajuntament

Digitalització | Ajudes per a la transformació digital
Ja només queden cinc dies, fins al 30 de maig, per demanar les ajudes per 

a la transformació digital que ofereixen al comerç de proximitat i a la
restauració l’Ajuntament i la Direcció de Comerç, Restauració i Consum.

INICIATIVA4El comerç de proxi-
mitat dona vida i personalitat a to-
tes les ciutats del món i d’Europa,
i és per això que no és d’estrany-
ar que Barcelona hagi impulsat la
creació de la Capitalitat Europea
del Comerç de Proximitat i pro-
posi ser la primera ciutat que
l’aculli el 2023. Aquesta ambiciosa
proposta la va presentar el passat
12 de maig Barcelona Comerç,
juntament amb responsables del
Govern, l’Ajuntament, d’eurodi-
putats i dels 23 eixos comercials
que formen part de l’entitat, en un
acte fet a la seu de Barcelona de
les institucions europees.
La idea de la iniciativa és que

cada any una ciutat diferent sigui
escenari d’accions que reivindi-
quin la importància del comerç de
proximitat. Tal com va assenya-
lar el president de Barcelona Co-
merç, Salva Vendrell, l’objectiu de
la capitalitat és preservar la iden-
titat europea, allunyar la “deser-
tització comercial” i “els impactes
negatius de grans plataformes”.
Per la seva banda, el primer tinent
d’alcaldia, Jaume Collboni, va

destacar que el projecte busca de-
fensar “el model social europeu”.

9 DE MAIG
D’altra banda, el passat 9 de maig
va tenir lloc el Dia Europeu del
Comerç de Proximitat i, per cele-
brar-ho, entitats del sector co-
mercial de Barcelona, associa-
cions com eixos comercials i re-
presentants del món empresarial
van participar en un acte al Palau
de Pedralbes, on es van inter-
canviar experiències i coneixe-

ments per millorar la competiti-
vitat del sector.  
Alguns dels moments impor-

tants que es van viure van ser la
presentació de projectes comer-
cials sostenibles o el discurs del
conseller d’Empresa, Roger Tor-
rent, qui va recordar una de les úl-
times accions de la Generalitat per
posar ordre a la mobilitat rela-
cionada amb el comerç online.
“Hem impulsat la regulació de l’úl-
tima milla del comerç electrò-
nic”, va recalcar el conseller. 

Un moment de l’acte del passat 12 de maig. Foto: Aina Martí/ACN

Barcelona vol ser la capital
europea del comerç local
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Encara sobta saber que Tito
Lossio no serà l'entrenador la
pròxima temporada de la UE
Sants. Després de nou cursos,
amb dos ascensos, a Primera Ca-
talana i a Tercera, Lossio va di-
rigir el seu últim partit el passat
1 de maig. Una jornada màgica
perquè el triomf per 3-0 contra
el FC Vilafranca va anar acom-
panyat de les derrotes de l'EC
Granollers i la UE Figueres. La
combinació feia que l'equip aca-
bés el curs com a 13è classificat
amb 34 punts. S'havia salvat
de baixar directament a Prime-
ra Catalana, però depenia d'al-
tres equips i resultats per no fer-
ho setmanes després.
El passat diumenge la UE

Sants necessitava que la UE
Olot pugés a Segona Divisió
RFEF davant el CD Tenerife B (li

valia fins i tot l'empat per fer-ho,
però va guanyar 1-0 amb un go-
làs d'Enric Vallès) i que el FC
Cerdanyola no baixés a Tercera
Divisió RFEF. Això és el que va
passar a la gespa: la derrota per
1-3 dels cerdanyolencs davant la
Gimnástica Segoviana arrosse-
gava a l'entitat santsenca a la Pri-
mera Catalana. Així és, de mo-
ment, el format de la competició:
els criticats descensos compen-
sats i no compensats.

EL FORMAT DE COMPETICIÓ
"És un format de competició in-
just perquè fas els deures i quan
l'equip ja està de vacances, t'a-
dones que has baixat. Estic trist
pel grup, pel club...", va explicar
Lossio a Districte Esportiu, de
Sants 3 Ràdio. L'extècnic de la
UE Sants va fer un balanç del
curs, tant dels aspectes positius
com dels negatius: "Ens va fal-
tar contundència a les dues
àrees [32 gols a favor i 41 en
contra]. Vam proposar un joc

que a vegades és complicat de
veure a la categoria i en certes
ocasions no tenia el premi del
gol". "També és cert que va ha-
ver-hi partits en què vam donar
moltes facilitats als rivals perquè
ens fessin mal. Això és fruit de
la inexperiència i no pas de la
manca de qualitat. Amb partits
i minuts a les cames es millora

molt. Per una banda, estic molt
content perquè vam poder cons-
truir un equip amb molt poten-
cial i molta qualitat individual.
Per l'altra, és clar, trist".
Després de la sensacional

remuntada (2-3) contra el CE
l'Hospitalet, l'equip va enca-
denar quatre derrotes conse-
cutives i va arribar a l'última

jornada necessitant una ca-
rambola que es va donar. 
Lossio feia temps que sabia

que deixaria la banqueta del
club que porta al cor. "Aquest
any el cos m'ho va demanar.
Sentia que no tenia res més a fer
aquí. Aquest pas és bo per al
club, per a mi, i per a tothom. A
l'inici de la temporada ja ho es-
tava rumiant i pensava que molt
probablement seria el meu últim
any. Volia, és clar, acomiadar-me
amb la permanència", confessa. 
El substitut de Lossio serà el

seu ajudant, Borja López, molt
agraït al seu mentor: "Gràcies,
Tito, per apostar per mi i donar-
me l'oportunitat d'entrenar a
Tercera Divisió REF. El meu
més sincer reconeixement, res-
pecte i admiració". "Molt il·lu-
sionat i responsabilitzat per l'a-
passionant repte que es pre-
senta. Gràcies al club per creu-
re que mereixo aquesta oportu-
nitat", va continuar López a les
seves xarxes socials.

Tito Lossio en un partit de la UE Sants. Foto: Josep Ponferrada

Els perquès de l’adeu de Lossio
» L’extècnic de la UE Sants se sincera a ‘Districte Esportiu’ i Borja López, el seu ajudant, el substituirà 
» L’equip baixa finalment a Primera Catalana després del descens a Tercera RFEF del FC Cerdanyola

Futbol | La UE Poble Sec es juga la permanència  
El conjunt poblesequí necessita guanyar el pròxim diumenge el Baró de Viver
i que abans el Vallvidrera Senglars no s'hagi imposat en la seva visita al Cerro 

Club Deportivo per continuar a Tercera Catalana una temporada més.

Toni Delgado
SANTS
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A la Paula i a en Pere les coses mai no els
han sortit com esperaven. Una nit freda
de febrer, es coneixen en un descampat
per fer un intercanvi de substàncies i allà,
enmig d’aquell negoci, tenen una visió,
una epifania: muntaran una empresa
junts. Una empresa per organitzar festes
personalitzades. Festes temàtiques.

Al Centre de les Arts Lliures (BCN).

Teatre

Les bones intencions
Marc Artigau

El director d’orquestra Marc Timón ha fet
un gir a la seva carrera i ha publicat el seu
primer àlbum de pop, Amalia (Segell Mi-
croscopi). El disc inclou un total de set-
ze cançons en quatre idiomes diferents:
català, castellà, anglès i francès. Timón
parla de les coses senzilles de la vida quo-
tidiana, i de com aquestes poden ser al-
hora motiu d’eufòria.

Música

L’Amaia (Laia Costa) acaba de ser mare
i s’adona que no sap del tot com ser-ho.
Quan la seva parella marxa unes set-
manes per feina, decideix tornar a casa
dels seus pares, a un poble de la costa
basca, i així compartir la responsabilitat
de tenir cura del nadó. El que no sap l’A-
maia és que, encara que ara sigui mare,
no deixarà de ser filla.

Pelis i sèries

Cinco lobitos
Alauda Ruiz de Azúa

Amalia
Marc Timón

Maternasis
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull l’expo-

sició ‘Maternasis’, que pren el nom d’un llibre de l’artista
Núria Pompeia editat l’any 1967. És el primer pas de la in-

corporació d’artistes femenines a la col·lecció d’art de
postguerra i segona avantguarda, una voluntat clara del

museu. Així, ‘Maternasis’ inclou obres de creadores sorpre-
nents i molt sovint oblidades, com Mari Chordà, Roser Bru,

Parvine Curie o la mateixa Núria Pompeia. Entre les seves
creacions destaquen les que tracten qüestions de les

quals les dones han estat tradicionalment desposseïdes.

B R U C E  S P R I N G S T E E NQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans estrelles del rock 
Té una trajectòria de gairebé 60 anys i 20 Grammy

Famosos

Decidir obrir la seva gira europea a Barcelona
La capital catalana serà l’única ciutat de l’Estat que visitarà

Emoció
Ha donat una alegria als seus fans catalans (que són molts)

La fitxa

No t’ho perdis

“Quina mena de mare abandona el seu
fill?”. Arran d’una inquietud personal, ga-
irebé una obsessió, per les mares aban-
donadores, l’autora s’acosta a aquest fe-
nomen barrejant reflexions pròpies i
relats biogràfics de dones reals i de fic-
ció amb maternitats turbulentes: Ingrid
Bergman, Mercè Rodoreda, Maria Mon-
tessori, Gala Dalí, Anna Karenina...

Llibres

Las abandonadoras
Begoña Gómez Urzaiz

| Outward
Un joc de rol, supervivència i acció ambientat a la regió d’Aurai, en un
complex món de fantasia. Disponible per a PC, PS5 i Xbox Series X/S. 
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QUÈ HA FET?

Tornarà a Barcelona. Bruce Springsteen
(Nova Jersey, 1949) ha fet feliços els seus

fans catalans anunciant que actuarà a l’Es-
tadi Olímpic el 28 d’abril de 2023. El con-

cert a la capital catalana serà el primer de
la seva gira europea i l’únic que farà a l’Es-
tat espanyol (el ‘Boss’ sap com fer-nos sen-

tir especials). Les entrades d’aquesta ac-
tuació, que promet ser memorable, sorti-
ran a la venda el pròxim 8 de juny. L’últim
concert que va fer Springsteen a Barcelo-
na va ser al Camp Nou el maig de 2016, fa
sis anys, i de fet, des del febrer de 2017 no

ha tornat a actuar en directe amb la seva
banda a cap escenari. Per això la gira de
l’any que ve serà molt especial, malgrat

que el cantant ja tindrà 73 anys. I és que
els vells rockers no moren mai.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HO NECESSITES?

Comprar roba de segona mà és l’alternativa perfecta per
renovar l’armari: combina sostenibilitat i preus econòmics

DONACIONS

SEGONA MÀ

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

i MEDI AMBIENT

La indústria de la moda és la segona més contaminant del
món, segons va alertar la Conferència de l’ONU sobre Co-
merç i Desenvolupament el 2019. Per entendre com conta-

mina aquest sector, l’ONU explica que, per exemple, per confec-
cionar uns pantalons texans calen uns 7.500 litres d’aigua, la
quantitat que beu una persona en set anys.

Davant d’això, què podem fer com a consumidors? Doncs
més del que ens pensem. En primer lloc, és important que
abans de comprar qualsevol peça de roba nova ens preguntem
si realment la necessitem o si en podem prescindir. 

Després, a l’hora de comprar, hem de ser conscients de qui-
nes opcions tenim. Pel preu, potser volem recórrer al fast fashion
i passejar-nos per totes les botigues d’Inditex o fer una gran co-
manda a Shein. Per ètica, voldríem comprar roba sostenible.
Afortunadament, hi ha una alternativa on preu i ètica van de bra-
cet: la roba de segona mà. D’altra banda, quan tenim roba en
bon estat que ja no ens posem, tenim dues vies per fer les coses
bé: fer donacions o tirar d’imaginació (uns pantalons llargs es
poden convertir en uns de curts, o fins i tot en una bossa!).

La roba pot tenir moltes vides

Abans de comprar qualsevol peça de roba nova,
pregunta’t si realment la necessites o si en pots prescindir

Les claus

Si tens roba en bon estat que ja no fas servir per la raó 
que sigui, no la llencis a les escombraries: dona-la

Deixa volar la imaginació i dona una segona vida a la roba: per
exemple, uns pantalons llargs es poden convertir en uns de curts
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IMAGINACIÓ
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