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9 anys

SANT JUST pàg 16

Primer pas per poder
rehabilitar la masia
de Can Candeler

COMERÇ pàg 18

El Firadespí recupera el pols
amb més de 60 expositors

A FONS pàgs 12 i 13

Crisi climàtica: així la patirà
l’àrea metropolitana

Espluguesencarrila l’obertura
de l’EspaiCorberóalsveïns

L’Ajuntament tanca la compra de la finca per tres milions i ara caldrà determinar quin ús tindrà l’espai pàg 10
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SANT JOAN pàg 14

Sortejats els pisos socials
inacabats als blocs de
l’avinguda Barcelona

ESPORTS pàg 20

Jordi Garcia, triatleta: 
“Amb 16 anys i a la Blume
vaig madurar de cop”

“És un plaer”
En Bici Sense Edat

impulsa rutes per a gent
gran a Sant Just pàg 3
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La sensació quan et porten en un
tricicle mentre el vent et toca la
cara és molt plaent. En Carles
Sánchez, voluntari i coordinador
d’En Bici Sense Edat a Sant Just,
insisteix perquè un servidor pugi
al tricicle per experimentar-ho i
poder posar-me en el lloc de la
Conchita Herranz i l’Alicia Me-
dina, de 101 i 83 anys, residents
de la llar de Nostra Senyora de
Lourdes que minuts abans han
fet un volt pel municipi portades
pel Carles i l’Àlex. “Quan m’ho
van proposar els hi vaig dir que
m’anotessin a totes les sortides”,
confessa a Línia Tres la Conchi-
ta poc abans de sortir en tricicle.
“Si per a algú que no té cap pro-
blema de mobilitat és un plaer,
imagina’t què suposa per a per-
sones amb problemes de mobi-
litat o que surtin poc”, reflexiona
el Carles en acabar la passejada. 

Aquesta iniciativa solidària va
néixer el 2012 a Dinamarca, des
d’on s’ha estès per tot el món. El
2016 va aterrar a Barcelona i Sant
Sebastià, i des del 2019 funciona
a Sant Just Desvern, on el pro-
jecte està força consolidat amb
més de 80 voluntaris disposats a
donar una mica del seu temps
lliure per combatre la solitud
no desitjada de la gent gran o ga-
rantir el seu dret de sentir el vent
a la cara, el lema de l’associació.
“Els voluntaris són molt amables
i atents”, remarca l’Alicia, una
dona d’origen cubà i pares espa-
nyols que va treballar, entre al-
tres, al Museu Nacional de les Be-
lles Arts de l’Havana i que és molt
xerraire. “No paro de parlar amb
els voluntaris”, reconeix l’Alicia.
De fet, aquest és un dels punts fa-
vorables d’aquesta iniciativa, tal
com explica el Carles. “Nosaltres

no traiem a passejar a ningú, fem
un acompanyament amb el tri-
cicle  per passar una estona
junts”, sosté el coordinador, que
recorda la importància de man-
tenir una conversa. “Els avis te-
nen molt per explicar i n’aprens”,
assegura. Sense anar més luny,
un dels voluntaris de l’agrupació
o capítol de Sant Just, el Sisco,
està recollint les històries que
narra la gent gran durant les
passejades per agrupar-les en
una publicació. 

I d’històries en tenen, per ex-
plicar. Sense anar més lluny, l’A-
licia recorda els seus orígens cu-
bans, mentre que la Conchita,
que va treballar d’infermera, ens
explica que va haver d’exiliar-se
a Amèrica després de la guerra ci-
vil. Això sí, totes dues reconeixen
que trobaven a faltar tornar a
anar en bicicleta, una activitat que
feien de natural quan eren joves.

L’edat, però, no perdona. “A tra-
vés d’aquesta activitat tornen a
sentir que tenen un lloc a la so-
cietat”, confirma el Carles. Un cas
similar és el de la Marta Bascu-
ñana, que amb 81 anys, i també
resident de la llar de Nostra Se-
nyora de Lourdes, coincideix
amb l’Alicia i la Conchita pel que
fa a l’En Bici. “De petita m’agra-
dava molt anar en bicicleta”, re-
memora. La Marta li toca pujar
al tricicle l’endemà, i ja en té mol-
tes ganes. “Quan hi vaig a sobre
em poso a cantar”, diu, riallera. 

Quan acabem de parlar amb
la Marta, l’Alícia i la Conchita ja
han tornat de la seva ruta amb el
Carles i l’Àlex. Abans de sortir,
però, el Josep Maria, de la resi-
dència, els ha fet una fotografia
que ha anat a revelar perquè la
tinguessin en tornar a Nostra Se-
nyora de Lourdes. Hi tornen ale-
gres, somrient i satisfetes, mal-

grat el mal temps i el vent enut-
jós. “L’entusiasme és la vida”,
afirma l’Alicia entre les rialles de
les companyes. 

NOMINATS A UN PREMI
En aquest sentit, el Carles recor-
da que està demostrat que acti-
vitats així són “terapèutiques”. I
en el capítol de Sant Just en un
any han arribat a fer 900 passe-
jades, fet pel qual l’En Bici Sen-
se Edat ha estat nominat als Pre-
mis de Reconeixement Cultural
del Baix Llobregat, que organit-
za el Centre d’Estudis Comarcals
per 11è any i que se celebraran al
Prat el 18 de novembre. 

Es tracta d’un homenatge a
una tasca de voluntariat que a
Sant Just està sota el paraigua de
Sant Just Solidari, l’ONG del
municipi que va acollir la inicia-
tiva quan va començar a córrer.
“Els va encantar el projecte i

van apostar per ell”, diu el Car-
les. És per aquesta raó que l’A-
juntament de Sant Just també hi
va apostar i està compromès
amb l’activitat. De fet, va comprar
un tricicle i va cedir un petit
aparcament municipal al costat
de les Escoles, on guarden els tres
tricicles que funcionen al muni-
cipi matí i tarda. 

Ara per ara, la voluntat de la
iniciativa és estendre’s per altres
municipis. A la comarca ja han
començat a rodar a Castelldefels;
allà, l’Ajuntament els està donant
suport fins que trobin una enti-
tat que els faci d’aixopluc. Tam-
bé estan fent el mateix a Corne-
llà, on tant el consistori com la
Fundació Dependents ja han
mostrat interès a replicar el mo-
del a la ciutat més poblada de la
comarca. Tot plegat per conti-
nuar fent realitat petits gestos que
canvien la vida de la gent. 

Entusiasme sobre tres rodes
» Línia Tres comparteix una estona amb usuaris i voluntaris del programa solidari En Bici Sense Edat
» La iniciativa, nominada a un premi, impulsa rutes en tricicle per a gent gran i amb mobilitat reduïda

Alguns dels beneficiaris i voluntaris del En Bici Sense Edat a Sant Just Desvern. Fotos: En Bici Sense Edat i Astrid Cortez

Francisco J. Rodríguez
SANT JUST 
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Mai és mal dia per au-
torecordar-nos que la

salut mental és i ha de
ser cabdal i pilar en el maneig de la sa-
lut global. Que hem de poder tenir ac-
cés als psicòlegs i als psiquiatres in-
dependentment dels nostres ingressos
i entorn social. Que, si no comencem
per aquí, no acabarem mai.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Català a les aules. Tre-
ballo en un centre on

pràcticament cap alum-
ne té el català com a llengua primera
i els costa molt usar-lo a l’aula. Què em
funciona? Buscar petits pactes “perso-
nalitzats” amb ells. Aprofito una trobada
al passadís o un moment de treball a
l’aula per proposar-ho.

@rogetus

El director general dels
Mossos d’Esquadra

obre investigació per
aclarir què va passar dissabte [8-10-22]
al Raval amb un grup de policies fora
de servei. Ells van denunciar una parella
-ell, amb antecedents- per llançar-los
objectes. Els veïns diuen que van ser els
policies que van abusar del seu poder.

En les pròximes elec-
cions autonòmiques els

indepes que no s’abstin-
guin s’enfronten a un dilema: votar un
partit indepe de centreesquerra que
sembla que no els acostarà a la inde-
pendència o... votar un partit indepe de
centredreta que sembla que no els
acostarà a la independència.

@OscarAndreu@punsix@claudiacodina7

La lupa

La reducció generalitzada de les restric-
cions associades a la covid que es va iniciar
el passat mes de març ha suposat la nor-
malització del viatge i, per tant, la represa

del turisme. De fet, a Barcelona hem arribat al se-
tembre amb un 80% dels visitants de l’any 2019 i un
nivell d’ocupació de l’allotjament turístic del 93%.
Cal dir que aquests percentatges, certament elevats,
corresponen a uns visitants de més proximitat, amb
una despesa superior a l’anterior i amb una utilit-
zació més diversificada del transport. Creuers i
avions encara estan en percentatges una mica in-
feriors als anteriors.

Potser encara és aviat per respondre una de les
preguntes que tots tenim al cap: canviaran els hà-
bits i les tendències turístiques després de la pan-
dèmia? Ara bé, ja comencem a veure alguns elements
que apunten hipòtesis de futur.

El viatge low cost trigarà a remuntar, afortuna-
dament. De fet, l’encariment dels preus motivat per
la pujada dels combustibles i per les tensions labo-
rals en companyies de baix preu ve acompanyat d’u-
na presa generalitzada de consciència envers els per-
judicis d’un turisme indiscriminat, de menys qua-
litat, amb treballs precaris i de poc rendiment so-
cial. A Barcelona hi ha hagut un ampli consens per
evitar remuntar la crisi del sector oferint preus bai-
xos per atraure el màxim de visitants, de tal mane-
ra que els preus dels hotels fins i tot s’han situat una
mica per sobre de l’any 2019.

Fugir de la temptació de cercar un turisme fàcil,

de baix pressupost i sense interessos socioculturals
ha estat molt important per reiniciar la vida turís-
tica de la ciutat amb criteris de més qualitat.

També observem una tendència clara a allar-
gar l’estada a Barcelona. Abans de la pandèmia,
l’estada mitjana no arribava als tres dies, i ara so-
brepassa els quatre. És una bona notícia, atès que
permet reduir les temptacions incrementalistes
d’una part del sector i millora les possibilitats de
descentralitzar els fluxos turístics que massifiquen
el centre de la ciutat.  

Els creuers també mantenen una clara línia de
contenció. Les previsions per a l’any 2022 són for-
ça inferiors a les de l’any 2019, amb una tendència
inequívoca a prioritzar el creuer d’entrada i sortida
per sobre del de trànsit. Aquest aspecte és molt re-
llevant per a la qualitat del turisme local i té grans
repercussions mediambientals, atès que a molt
curt termini totes les terminals tindran connexió
amb energies netes.

Consolidar aquestes tendències és molt impor-
tant, perquè configuren una base sòlida per trans-
formar el turisme local, convertint-lo en un vector

de progrés més extensiu per a la nostra economia.
Permetrà millorar la qualitat de les feines associa-
des al turisme, apujar salaris i reduir les pressions
per incrementar el nombre de visitants.

Malgrat tot, a Barcelona encara tenim impor-
tants reptes per millorar la nostra realitat turísti-
ca. Resoldre les distorsions que genera la mobili-
tat urbana és urgent, perquè amb independència
dels visitants que dormen a la ciutat, cada any re-
bem una ingent quantitat d’excursionistes que
ens visiten un dia des de les principals zones tu-
rístiques catalanes. Cercar solucions racionals per
a aquestes visites s’ha de fer de comú acord amb la
modernització del model de mobilitat urbana que
Barcelona està fent, i això no és fàcil ni genera els
consensos necessaris.

També és imprescindible posar en valor alter-
natives patrimonials, culturals, esportives o gas-
tronòmiques a les icones tradicionals de la ciutat,
no només per descentralitzar i desmassificar el tu-
risme, sinó per construir una imatge-marca de
Barcelona més adient al seu projecte de futur.

Tot plegat, però, esdevé un objectiu doblement
complex si una part de la ciutat s’entesta a conver-
tir el turisme en un enemic prioritari. Viatjar és un
acte de llibertat i la mobilitat un dret irrenunciable
per a tota societat oberta i democràtica. Per això els
problemes i les contradiccions inherents al turisme
s’han d’afrontar amb solucions tècniques i consen-
sos polítics que fugin de la turismofòbia i abracin un
pragmatisme més racional.

Una part de Barcelona s'entesta 
a convertir el turisme 
en un enemic prioritari

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i regidor de Nou Barris

Estem davant d’un turisme diferent?
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El Ple d’Esplugues dona llum verda al 
clúster biomèdic compartit amb l’Hospitalet1

2 Nova polèmica pel lloguer d’un bloc
de l’avinguda Barcelona

FIATC Residències compra 
el centre CRAL de Sant Just

Esplugues obrirà l’Espai Corberó 
al públic el novembre

Detingut l’exgerent de la Clínica Diagonal
acusat de desviar més de 400.000 euros

El + llegit líniatres.cat

3

4

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

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

Els semàfors

En Bici Sense Edat és un projecte
solidari que vol millorar la

qualitat de vida de la gent gran 
i de les persones amb mobilitat
reduïda amb viatges en tricicles.

A Sant Just fan una tasca
important i estan nominats als

premis del Centre d’Estudis. 
pàgina 3En Bici Sense Edat

L’Ajuntament d’Esplugues 
ha formalitzat la compra de
l’Espai Corberó, una joia que

d’ara endavant podrà ser
gaudida pels veïns de la ciutat 
i de la metròpoli. El consistori, 
de fet, prepara una jornada de

portes obertes per al novembre.
pàgina 10Aj. d’Esplugues

El Parlament ha instat el Govern
a retornar el servei de

ginecologia als CAP de Sant
Joan Despí. El consistori i els

col·lectius de dones de la ciutat
fa temps que reclamen la
recuperació dels horaris

normals del servei.
pàgina 14Generalitat

Safata d’entrada

La ministra Pilar Alegría
dice mejorar nuestra en-
señanza, pero los índices

de fracaso escolar siguen sub-
iendo a pesar de las promesas po-
líticas y sus nuevos currículums.

Si viajo por mis recuerdos
como profesor de secundaria, y
ante la política educativa na-
cional, me siento bastante se-
cundario ante una educación
cancelada por quienes dicen de-
fenderla. El tacticismo político
entre gobierno y oposición ha
empeorado el sistema de ense-
ñanza nacional. 

En política educativa, más su
asesoría pedagógica, no veo atis-
bo alguno en denunciar que la
destrucción de la transmisión de
conocimientos entre nuestros
hijos es la norma y no la excep-
ción. Solo algunos expertos, des-
de geografías y políticas muy
distantes, confluyen en lo mis-
mo, en la defensa de la transmi-
sión de conocimientos por enci-

La educación cancelada
per David Rabadà

ma de teóricos y políticos ale-
jados del aula. 

El Conocimiento Poderoso
está siendo aniquilado de nu-
estras aulas bajo el nuevo cur-
rículum actual que provoca
una educación cancelada. A
ello se añade el discurso de las
competencias que pregona el
milagro entre quienes no co-
nocen el aula, pero que hunde
el conocimiento entre nuestros
hijos mientras los padres, atur-
didos, no se enteran de nada,
y ni mucho menos de la esta-
fa. Al contrario, se tragan los
discursos llenos de palabras
grandilocuentes, pero vacías de
realidad educativa. 

Visto todo lo anterior, la
mejora en la enseñanza no

vendrá de la política, y ni muc-
ho menos de sus asesores, en
todo caso nos colarán su esta-
fa. Todo ello explica que lleve-
mos décadas con experimen-
tos pedagógicos que no mejo-
ran el rendimiento escolar,
todo lo contrario, lo entorpecen
una y otra vez. 

Nuestros alumnos no son
ratas de laboratorio, son nu-
estra más preciada inversión.
Obligar, con leyes estatales, a
la aplicación de pedagogías
teóricas sin éxito, significa en-
torpecer la enseñanza y estafar
a nuestro preciado futuro, a
nuestros jóvenes. Nuestro fra-
caso escolar sigue siendo un
fracaso político, toda una edu-
cación cancelada.
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A les xarxes

@MariaSirvnt: Comença el nou Super3.
Les que hem crescut amb el Tomàtic i la Ru-
ïnosa sabem que és una eina fonamental
de normalització lingüística. Benvingut. 

@AlbertLloreta: Crec que amb això de
reivindicar el 80% hem arribat a un punt
d’abstracció que ja no queda cap català
que entengui de què s’està parlant.

@agenciaacn: Junts reclama a Aragonès
que se sotmeti a una qüestió de confiança
“abans de parlar de pressupostos”. Batet
diu que el grup serà “més actiu que mai [...]”.

#IElsPressupostos? #TornaElClubSuper3#NouGovern
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Què faries si demanessis una cervesa i te la neguessin? Hi ha
qui creu que amb això no s’hi juga. Un home es va trobar

en aquesta situació en un bar de Pontevedra (el consideraven
un morós, ves) i va tornar al local a cavall i amb una motoserra. 

Iker Casillas piula, a mode d’acudit cunyat: “Espero que em
respectin: soc gai”. Carles Pujol li segueix la “broma”. Al

cap d’una estona, Pujol es disculpa i Casillas diu que l’han
hackejat. Quan entendran que l’homofòbia no té gràcia?

Ensurt a la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt
Empordà). Els Mossos van rebre l’avís d’una presència a la

zona de maniobres i hi van acudir ràpidament. La sorpresa va ser
descobrir que es tractava d’una gallina amb càmera i sensors.

Dos activistes ecologistes australians enganxen les
seves mans amb pega al quadre de Pablo Picasso

Massacre a Corea. Protestar contra la crisi climàtica:
correcte. Fer-ho vandalitzant una obra d’art: incorrecte.

Mirada pròpia

La banya d’Amaltea, la cabra que, segons la lle-
genda de la mitologia grega, va alletar Zeus
i de la qual brollaven sense parar fruites i flors,
s’ha buidat.

Després de gairebé 3.000 anys des que Hèrcules
la guanyés en batalla al déu Aqueloo, la humanitat des-
perta atònita del somni luxuriós de la depredació.

“Estem vivint la fi de l’abundància”, afirmava l’agost
passat Emmanuel Macron a la sortida del consell de mi-
nistres del país veí. Més enllà del rebuig que ens puguin
provocar les paraules d’un polític que segurament no
es priva de res, la frase resumeix la constatació de la fi
d’un sistema. Un sistema capita-
lista basat en l’espoliació de re-
cursos naturals i la generació de
borses de pobresa amb cada cop
més vençuts que vencedors, fins
que al final no quedi cap guanya-
dor. Les conclusions del Fòrum de
Davos l’any 2009 eren que només
l’1% de la població mundial os-
tentava el 44% de la riquesa mun-
dial. El 2019 aquest 1% ja domi-
nava el 99%. Una autèntica re-
edició de l’Elisi.

Les receptes que intenten
pal·liar aquest desastre topen
amb una realitat i una inèrcia ba-
sada en el creixement difícil de
frenar. Al mateix temps que re-
bem els ajuts més grans de la
Unió Europea, en forma de fons
Next Generation, assistim im-
pertèrrits a projectes com el de la
remodelació de l’estadi Santiago
Bernabéu, on, a més del cobri-
ment de la pista, es construeixen
sis nivells de soterrani de 30 metres de profunditat per
guardar la gespa en safates. Imaginin els recursos uti-
litzats per excavar i construir allò, sota un estadi ja cons-
truït. Imaginin les explicacions que ho justifiquen.

“Recursos finits” ha estat precisament el títol del
workshopque l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ET-
SAV) ha celebrat aquest mes de setembre al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) com a
inici de curs. Ponents de luxe com les arquitectes Mar
Santamaría i Blanca Pujals van fer inspiradores xer-
rades, oferint eines per mirar i diagnosticar situacions

urbanes i per assenyalar la creixent artificialització del
nostre món. Pujals explicava que a l’estructura clàs-
sica de configuració del nostre planeta –exosfera, es-
tratosfera, troposfera– es detecta, i actualment és me-
surable, una capa d’origen exclusivament humà, la tec-
nosfera, que a diferència de les altres esferes no tre-
balla en equilibri amb la resta, sinó que les depreda.
La utilització indiscriminada i sense sentit de recur-
sos naturals ha alterat l’equilibri del nostre planeta,
alentint els corrents marins o fonent el gel emmagat-
zemat als pols i en altres regions.

El taller de l’ETSAV prenia com a escenari Ciutat

Vella, seu del CCCB i origen de la ciutat de Barcelona,
treballant amb els recursos més bàsics del nostre en-
torn: aire, aigua, vegetació i fauna, però també amb al-
tres que no solem identificar com a font d’aprovisio-
nament, com les escombraries i tot allò que ens sobra.

Les propostes dels alumnes de l’ETSAV denuncia-
ven de manera imaginativa coses conegudes, com ara
el consum absurd d’aigua embotellada. Plantats al mig
de les Rambles i vestits com cambrers, oferien gots d’ai-
gua de les fonts del barri com un autèntic producte de
luxe. Sota el lema “més fresca que la neu, ve directa del

Pirineu”, feien veure als transeünts el fabulós sistema
de conducció i tractament d’aigua que la humanitat ha
dissenyat i que inconscientment menyspreem, consu-
mint plàstic i combustibles fòssils per al seu transport.

Un altre grup denunciava les deixalles que genera
la nostra frenètica activitat consumidora. Va demanar
a la gent que passejava pel carrer que li donés els seus
tiquets de compra recents, amb els quals va empape-
rar una façana sencera de Ciutat Vella. La simple ob-
servació de la dimensió de l’empaperat que, a més, és
registre fidel de totes les compres fetes, produïa veri-
table vergonya. Quantes d’aquelles coses són prescin-

dibles? Quant trigaran a omplir els
nostres cubells d’escombraries?

Alguns estudiants es van de-
dicar a mesurar la ciutat, armats
amb simples molinets d’aire com
a sensors eòlics, relacionant la ve-
locitat de l’aire amb els canvis a
la geometria urbana. Descobrien
així mètodes senzills per disse-
nyar espais agradables i frescos a
l’estiu, combinats amb la vege-
tació. Una autèntica lliçó que
ens ensenya que sovint no calen
eines gaire sofisticades per ge-
nerar coneixement i tenir criteri.

Potser la més xocant de les pro-
postes va ser la que suggeria uti-
litzar com un autèntic recurs ali-
mentari una cosa que tots identi-
ficaríem com una plaga, i no no-
més a Ciutat Vella, sinó a pràcti-
cament qualsevol ciutat: les pa-
neroles. És sabut que els insectes
són una important font de prote-
ïnes, considerada per l’OMS com

a alternativa seriosa per a l’alimentació d’una creixent
població mundial. Són consumits de diverses maneres
en altres cultures com l’asiàtica i els tenim en abundància.

Només és una qüestió cultural. Un canvi de punt
de vista que noves generacions d’estudiants d’arqui-
tectura ens proposen adoptar. Una nova manera de
comportar-se i de mirar que potser ens permetrà veu-
re la banya de Cornucòpia mig plena.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte 
fundador de haz arquitectura i professor a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Cornucopiae finem
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@rihuguet: Poc es parla de la solitud al
camp. Com l’economia l’ha buidat de gent i
les explotacions són massa vegades uni-
personals. Ja no hi ha veïns, xiquets ni amics.

@CarlaVall: M’han assenyalat un judici
per violència de gènere per al novembre
del 2024. La falta de recursos per a la jus-
tícia és dramàtica.

@alexsnclmnt: El 2007 el Polònia ironit-
zava amb el discurs del conseller Nadal so-
bre els retards a Rodalies. 15 anys després
torna a ser conseller i el problema es manté.

Flaixos

Tribuna

En el primer mandat del govern del PP a Ba-
dalona es va practicar una estratègia urba-
na de problematització de l’espai públic.
Tota una paradoxa, perquè allò que es pro-

pagava arreu i amb una certa complicitat veïnal era
precisament el contrari. A Badalona es van conver-
tir en sospitosos tots els espais que tinguessin un
component comunitari. Un càlcul ben cínic per afa-
vorir una resposta política que, més enllà de l’epi-
dermis de l’aparent ràpida solució, va servir (i ser-
veix) de ben poc. Eliminar els bancs on seure d’u-
na plaça era la manera d’acabar amb el soroll d’a-
quell grup de joves que havien convertit l’espai en
lloc de trobada en els llargs vespres d’estiu. Tancar
l’aixeta de les fonts era la manera d’allunyar les per-
sones amb dificultats per accedir a l’aigua corrent.
Solució o trasllat del problema?

Badalona, en això també, feia punt de nou com a
pionera de l’urbanisme hostil que, poc temps després,
es practicaria contra les persones sense llar –per cert,
avui ben vigent en ciutats de tot pelatge polític.

Cap d’aquestes preteses solucions serveix per a ga-
ire res més que per traslladar o agreujar el proble-
ma. Un mal diagnòstic mai és un bon presagi. El pro-
blema no és el banc ni la font en si mateixos, ni el
portal on aquella persona sense llar planta el seu pre-
cari refugi, sinó la falta d’alternatives de lleure, la po-
bresa i la marginació. El problema és una societat
cada vegada més desigual i un espai públic amena-
çat per la privatització d’usos, i que és víctima, alhora,
d’una societat cada vegada més polaritzada i indi-
vidualista.

L’estigmatització de col·lectius pot semblar un
dany col·lateral, però en el fons és l’objectiu d’una
agenda política que situa l’espai públic com el lloc
a domesticar i securitzar. Un espai ple de perills i
riscos que cal fer asèptic a costa de qui sigui (nor-
malment a costa dels que menys es poden defensar).
Un espai que no ha de molestar. On tot ha d’estar
sota control.

L’experiència del PP a Badalona no és un cas ni
tan extrem ni tan superat com voldríem pensar. Ni
és, de fet, una experiència amb patent d’exclusivitat.
Alerta, per tant: al costat de bones idees (activitats
de lleure dirigides, programació cultural, zones de
jocs, disseny accessible…) veiem una creixent ten-

dència restrictiva en el disseny i gestió de l’espai pú-
blic… Per si de cas.

Hi ha problemes? És clar: vandalisme, insegu-
retat, problemes de convivència, incompatibilitat d’u-
sos… Però si de veritat els volem abordar, cal anar
a les raons estructurals i no tenir por de bancs i fonts,
que al capdavall poden esdevenir també oportunitats;
eines per a una estratègia de fer (i cosir) una ciutat
més inclusiva i justa.

Ara bé, hem de voler i saber sortir de la tempta-
ció de fiar-ho tot al que ja ve de fàbrica i que és el més
fàcil: la zona d’exercicis per a la gent gran, el parc per
a infants de 0-6 anys o el pipicà de torn. Tres ele-
ments que responen a les necessitats dels col·lecti-
us més fàcilment integrables. Es tracta d’obrir una
mica el focus, de ser valent i de posar-hi voluntat. Per-
què és possible sumar usos i opcions.

Cal, això sí, anar més enllà de la idea d’un ur-
banisme que ho dona tot per descomptat i que fun-
ciona d’esma. La plaça es dibuixa al despatx de l’ar-
quitecte, però només en part, perquè allà on es fa
viva no és al render, sinó que és a peu de carrer. I
aquí és on cal comptar amb tots els actors i donar-
los joc; incorporar-los amb complicitat en el disse-
ny i la discussió prèvia.

Tan important com assegurar una zona de jocs in-
fantils adequada i de qualitat hauria de ser el fet de
preveure activitats regulars amb els esplais i els grups
de joves de la zona perquè hi allarguin la presència
(o fins i tot perquè en gestionin algun sector). Tan
necessari com escollir bé les espècies vegetals per
plantar hauria de ser pensar en recorreguts segurs
i amigables per a tots els col·lectius i escoltar-ne les
necessitats i vivències. Tan convenient com pensar
en materials resistents i segurs hauria de ser con-
nectar amb la història i el patrimoni immaterial d’a-
quell barri on s’intervé. Tan important com tallar la
cinta per donar per inaugurada la nova plaça hauria
de ser preveure el seu manteniment futur, que ha d’a-
nar més enllà de la reposició de les peces trencades
i incloure també la dinamització o, si convé, la me-
diació. Perquè no només cal regar les plantes, sinó
aquelles activitats que enxarxen i fan trama cívica.

Omplir d’activitat places i parcs no pot ser mai un
problema. És, ben al contrari, una oportunitat de fer
comunitat. I això és, sobretot, fer ciutat.

Cal anar més enllà 
de la idea d’un urbanisme

que ho dona tot 
per descomptat i que
funciona d’esma. 
La plaça es dibuixa 

al despatx de l’arquitecte,
però només en part,

perquè allà on es fa viva
no és al ‘render’, 

sinó que és a peu de
carrer. I aquí és on cal
comptar amb tots els
actors i donar-los joc

“

“
per Oriol Lladó

Contra la problematització de l’espai públic
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Llum verda del Ple 
al  ‘bicing metropolità’

MOBILITAT4Tots els partits del
Ple, a excepció del PP, que es va
abstenir, van votar a favor del
conveni amb l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) per
instal·lar a Esplugues el servei de
bicicleta pública, el conegut com
a ‘bicing metropolità’. 

Malgrat el vot afirmatiu de la
majoria dels partits, hi va haver
unanimitat a l’hora de reclamar
que aquest nou servei sigui com-
patible amb el que funciona a
Barcelona des de fa anys. “Estem
d’acord amb el fons, però no en
la forma. No entenem que no hi

hagi una sinergia amb els dos
sistemes”, va resumir Marcos
Sánchez, portaveu del PP. La res-
ta de partits, tot i estar d’acord
amb Sánchez, van pronunciar-se
de manera afirmativa. 

Així i tot, van reclamar que
els dos sistemes de servei de bi-
cicleta fossin compatibles. Per la
seva banda, el regidor Jordi Pé-
rez, dels comuns, va demanar
que Esplugues tingués 13 esta-
cions i no 11, mentre que Gem-
ma Garcia, de Cs, va demanar
una única quota per als dos ser-
veis metropolità i barceloní.

Vistiplau al clúster biomèdic
compartit amb l’Hospitalet

SALUT4El Ple del setembre va
donar el vistiplau a l’impuls del
projecte Bio Clúster d’Innovació
i Salut-Smart Health Comunity
(BCSHC), el fins ara conegut
com a clúster biomèdic de Bell-
vitge, un dels projectes més am-
biciosos de l’Hospitalet i que
pretén crear un pol d’investiga-
ció relacionada amb la salut.

Tots els partits del Ple van vo-
tar a favor del projecte i es van
felicitar pel conveni. D’aquesta
manera, l’Ajuntament fa un pas
més endavant per promoure
aquest “ecosistema innovador en

salut” i que posa molt èmfasi en
la medicina personalitzada. El
projecte el comparteix amb l’A-
juntament de l’Hospitalet, l’I-
DIBELL de Bellvitge, l’Hospital
Universitari de Bellvitge, l’Ins-
titut Català d’Oncologia, la Uni-
versitat de Barcelona i l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu.

Amb tot, el conveni permetrà
potenciar la investigació en l’àm-
bit de la salut a Catalunya i con-
vertir Esplugues en un punt d’a-
tracció de noves empreses rela-
cionades amb la biomedicina,
destaquen des del consistori. 

Esplugues acull l’estrena del
cicle de Ciutats Defensores

DRETS HUMANS4El Casal de
Cultura Robert Brillas va acollir
el dia 3 d’octubre la inauguració
de la gira de tardor de la 12a edi-
ció del projecte Ciutats Defen-
sores dels Drets Humans. D’a-
questa manera, Esplugues va
donar el tret de sortida a un ci-
cle de conferències que té lloc a
una trentena de municipis cata-
lans i en el qual participen des-
tacats lluitadors pels drets hu-
mans d’arreu del món, que ex-

pliquen la seva tasca a l’hora de
reivindicar diferents causes. 

Pel que fa a l’acte d’Esplu-
gues, es va celebrar una taula ro-
dona en la qual van participar la
defensora dels drets de les dones
a Colòmbia, Genith Quitiaquez;
Lorraine Leete, activista pels
drets dels migrants i refugiats a
Grècia; Nahun Lalín, ecologista
d’Hondures, i Reyna Haydee,
defensora de la llibertat d’ex-
pressió a Mèxic. 

El servei de bici metropolità va començar a funcionar el 2020. Foto: AMB

Foto: Ajuntament

Cooperació | Premi a la tasca de Sant Joan de Déu
El ministeri de Sanitat de Sierra Leone ha atorgat a l’Hospital 

de Sant Joan de Déu el reconeixement de Millor Hospital Missioner, 
per la seva tasca missionera al país africà dels últims 50 anys. 

PATRIMONI4L’Ajuntament ha
formalitzat la compra de l’Espai
Corberó per 3 milions d’euros.
Ho ha fet de la mà de Micu Rico
i Anna Corberó, vídua i filla de
l’artista Xavier Corberó, creador
de l’espai, en un acte celebrat el
dia 4 d’octubre a la mateixa fin-
ca. L’operació, que es coneixia
des del juny, permetrà guanyar
aquest espai artístic per a la ciu-
tat. Sense anar més lluny, l’al-
caldessa, Pilar Díaz, va anunciar
que hi ha prevista una jornada de
portes obertes el cap de setma-
na del 12 i 13 de novembre.

L’Espai Corberó té 2.000 me-
tres quadrats i està ubicat al car-
rer Església, entre el monestir de
Montsió i el pintoresc carrer de
Montserrat. Va ser comprat per
Xavier Corberó el 1968 per fer-hi
casa seva. I des d’aleshores s’ha
convertit en un epicentre artístic
referent a tot el món. 

Tal com va reconèixer Rico
als mitjans, la família s’ha venut

la casa perquè no se’n podia fer
càrrec. “Però no el volíem vendre
a qualsevol i creiem que l’Ajun-
tament d’Esplugues continuarà
mantenint el mateix esperit de
l’espai”, va afegir.

EL FUTUR DE L’ESPAI
L’interrogant que s’obre ara i que
els periodistes van intentar res-
pondre el dia de la formalització

de la compra té a veure amb el
futur de la finca. Aquell dia Díaz
no va voler aventurar-se sobre
els usos de l’espai, tot i que l’A-
juntament no amaga la seva
preferència de convertir l’Espai
Corberó en un equipament cul-
tural. Caldrà esperar, això sí, a
l’elaboració d’un Pla d’usos per
a l’espai, el qual ha de determi-
nar que s’hi farà allà. 

L’Ajuntament va obrir la finca a la premsa el dia 4. Foto: Línia Tres

L’Espai Corberó s’obrirà 
a la ciutadania el novembre

» L’Ajuntament formalitza la compra de la finca per 3 milions d’euros
» Un Pla d’usos ha de determinar quin ús se li donarà a l’immoble 
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El futur ja és aquí. El futur
que altres indrets del
planeta fa temps van co-
mençar a viure en forma

d’inundacions, incendis, tempe-
ratures extremes, sequeres o epi-
sodis de fam ja és a casa nostra. I
si fins fa poc no érem capaços d’in-
tuir-lo o fins i tot hi havia qui s’en-
testava a negar-lo, sembla que
ara s’ha fet evident. El darrer ha es-
tat l’estiu d’allò que l’ambientòleg
i doctor en Ciències del Mar Marc
Cerdà anomena “despertar de la
consciència climàtica”. 

Europa no és immune a la cri-
si provocada per l’escalfament
global i la població ho ha pogut
comprovar en la seva pròpia pell
després d’uns mesos de calor ex-
trema. Malgrat això, encara ens
costa imaginar com la nova etapa
climàtica ens afectarà en l’àmbit lo-
cal. Com es viurà en el dia a dia de
l’àrea metropolitana de Barcelona?
S’inundaran ciutats? L’aire serà ir-
respirable? Passarà com en altres
indrets del món en els quals la si-
tuació és del tot insostenible i su-
posa morts i inestabilitat social?

INUNDACIONS
Al Pacífic, el mar ja ha engolit qui-
lòmetres i quilòmetres de terra en
països com Indonèsia o les Illes Sa-
lomó. La lenta desaparició del gel
dels casquets polars i de Groen-
làndia fa que el nivell del mar aug-
menti i posi en perill les costes de
tot el món. La pregunta és òbvia:
com es traduirà això a l’àrea me-
tropolitana? Les investigacions
del Grup Intergovernamental so-
bre el Canvi Climàtic (IPCC) apun-
ten que el més probable, d’ara fins
a finals de segle, és que el nivell del
mar Mediterrani creixi entre 70 i
80 centímetres.

José Antonio Jiménez Quin-
tana és catedràtic a la Universitat
Politècnica de Barcelona (UPC) i
ha estudiat l’efecte que l’augment
del nivell del mar tindrà sobre tota
la costa catalana. “Ara mateix, les
platges ja estan retrocedint un
metre per any”, explica el docent.

Es podria pensar que els efec-
tes de l’escalfament global faran
desaparèixer pobles o barris sen-
cers de la costa, però no és així. “En
el cas metropolità, i a diferència del
Delta de l’Ebre, la pujada del ni-
vell del mar, en realitat, només farà
retrocedir les platges”, diu Jimé-
nez. Això que d’entrada podria
semblar un alleugeriment, però, en
realitat és preocupant. “El mar ac-
tua de barrera de protecció de l’en-
tramat urbà i, per tant, en cas de
tempestes en llocs on hi ha poca
platja, com el Masnou o la Barce-
loneta, els danys poden ser molt
grans”, afirma Jiménez per afegir
que “qualsevol tempesta menor
que el Glòria ens semblarà que és
similar perquè les destrosses seran
de la mateixa magnitud”.

Tal com explica Cerdà en línies
similars, en les pròximes dècades
“el fenomen de les precipitacions
puntuals molt intenses anirà aug-
mentant i la pujada del nivell del
mar farà créixer el risc de des-
trosses en edificis o transports
per llevantades i pluges”.

Malgrat això, no tota la res-
ponsabilitat és de l’augment del
nivell del mar. “Soc molt reticent
a parlar de canvi climàtic, perquè
em sembla una forma de res-
ponsabilitzar el clima de coses
que tenen a veure amb l’acció
humana”, considera Jiménez.
De fet, segons el seu parer, el que
passa a la costa metropolitana té
més relació amb totes les inter-
vencions urbanístiques que s’han
fet durant dècades al litoral que
no pas amb el nivell del mar.

“Per una banda, els rius s’han
modificat i ja no porten sedi-
ments per regenerar les platges
i, per l’altra, a l’àrea metropoli-
tana hem construït a primera lí-
nia de mar i hem eliminat les
platges que ens protegien”, ex-
plica el catedràtic de la UPC. Així,
l’augment del nivell del mar no-
més aprofundeix en una situació
que pot fer que, si no hi ha ac-
cions concretes per evitar-ho, la
vida humana a davant de la cos-
ta sigui molt difícil.

Però encara podria ser pitjor,
ja que la predicció de l’IPCC ens
parla de l’escenari més probable,
no del més extrem. En el cas que
el mar creixi dos metres com di-
uen els models matemàtics més
catastròfics, es podria inundar el
Delta del Llobregat i l’aeroport es-
taria en risc. “No podem saber
com serà, perquè parlem d’una
previsió”, diu Jiménez. De fet, les
recents fugues dels gasoductes
Nord Stream al mar Bàltic han su-
posat l’emissió de milers de tones

de metà a l’atmosfera, que han ac-
celerat l’escalfament global.

ALTES TEMPERATURES 
El passat mes de juliol, 180 per-
sones van morir a Catalunya a
conseqüència de l’onada de calor.
A tot l’Estat van ser quasi 2.200.
Tots els registres apunten que, tant
a Barcelona com a la seva rodalia,
el nombre d’onades de calor, és a
dir quan les temperatures superen
durant tres dies consecutius els 33
graus, augmentaran. En aquest

L’augment del nivell del mar farà que les tempestes produeixin més destrosses a les costes metropolitanes. Foto: Jordi Pujolar/ACN

El canvi climàtic és una realitat ineludible. Parlem amb experts de diferents
camps i ens preguntem com es viurà a la metròpoli aquesta situació que afecta
tot el món. Tindrem més inundacions per la pujada del nivell del mar? Quants

graus augmentarà la temperatura? Hi haurà més morts per contaminació? 

Una crisi climàtica 
a la metropolitana
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n L’Albert fa poc temps que ha pres
la determinació de marxar de Barce-
lona amb la seva parella. Feia temps
que la idea li rondava pel cap i, final-
ment, ha trobat una casa a la Garrot-
xa. Són molts els motius que l’han fet
decidir a deixar la ciutat on ha viscut
tota la seva vida, i entre aquests hi ha
la situació d’emergència climàtica de
la capital catalana. “Aposto per un
lloc on, si el món se'n va cap al col·lap-
se, pugui tenir algunes eines de su-
pervivència”, explica aquest jove ar-
quitecte i també escultor. “No vull ha-
ver de dependre de si hi ha menjar al

supermercat o de passar fred en fun-
ció de quan em tallaran el gas”, afe-
geix. Afirma que no és un hippie i que
no es vol “desenganxar del món”,
però assenyala que vol tenir “sobira-
nia”. Tenir llenya o tenir un hort. “En
una ciutat és impossible, per molts
horts urbans que hi hagi”, sentencia.

Com ell, cada vegada hi ha més
gent que marxa de la ciutat per estar
en contacte amb la natura. De fet,
des de la pandèmia, Barcelona ha
perdut habitants. Malgrat això, enca-
ra és una minoria la que pot perme-
tre’s el canvi per esquivar els incon-
venients de viure en una ciutat. De
fet, la crisi climàtica, com en tants al-
tres temes, té un fort biaix de classe i

de gènere. Així ho apunta Blanca Val-
divia, del col·lectiu d’investigació ur-
banística Punt 6, quan assenyala que
“la crisi climàtica té un impacte més
fort sobre la gent gran, la infància i
les dones, perquè són qui més temps
passa a l’espai públic” i, per tant, qui
més patirà les altes temperatures o
l’efecte de la contaminació.

D’altra banda, tal com afirma l’am-
bientòleg Marc Cerdà, les classes po-
pulars patiran més el canvi climàtic.
“Serà, sobretot, en les onades de ca-
lor, ja que els barris amb rendes més
baixes tenen menys capacitat d’adap-

tar els edificis”, diu. Segons l’AMB,
mentre que a Sant Adrià o a Badia els
immobles en un estat deficient són
més del 17%, a Tiana, Sant Cugat o
Sant Just ronden el 5%. Així, per com-
batre el fred o la calor extrema, les fa-
mílies de rendes baixes hauran d’uti-
litzar sistemes que gasten molta en-
ergia. “En un context en què augmen-
ta el preu dels subministraments, les
classes populars encara es veuran
més empobrides”, considera Cerdà.

Fet i fet, podria acabar-se creant
una classe benestant fora de les ciutats
i una de vulnerable que hi visqui. Com
si fos una pel·lícula distòpica on els rics
s’aïllen en ciutats residencials i els po-
bres viuen en presons de formigó.   

Anirà per classes

sentit, la pitjor part se l’endurà la
capital, ja que és la ciutat que pa-
teix més l’anomenat efecte illa de
calor. Ens referim a l’acumulació
de calor per la gran quantitat de
formigó que hi ha. Així, ara es pro-
dueix una onada de calor cada
quatre anys a Barcelona, però el
2100, en el pitjor dels escenaris
podrien ser entre quatre i cinc
anuals i en el millor, dues.

Des de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona (ASPB) apunten
que aquesta situació no es produ-
irà a tots els indrets de la ciutat de
la mateixa manera. Si actualment
als districtes de Sant Martí o de Ciu-
tat Vella les temperatures màximes
en tot un any se situen lleugera-
ment per sobre dels 38 graus, el
2100 podrien arribar a superar els
43 (escenari benevolent) o els 47,5
graus (escenari crític). Això no vol
dir que tots els barris es vegin
afectats de la mateixa manera pel
que fa a les morts per temperatu-
res elevades. En el cas més extrem,
la Dreta de l’Eixample, per cada
grau que augmenta la temperatu-
ra a l’estiu, el risc de mortalitat creix
un 11%, cosa que suposa al voltant
de 21 morts l’any a causa de tem-
peratures elevades. A la Vila de Grà-
cia seran 19 persones, a Vallvidre-
ra cap i a la Barceloneta, tot i ser de
les zones amb un augment de les

temperatures més gran, per l’efec-
te del mar les morts no seran tan-
tes. Segons l’ASPB, les defuncions
per onades de calor tenen a veure
amb diversos factors, com “el per-
centatge d’habitatges antics i que,
per tant, no aïllen bé de la calor, el
percentatge de treballadors ma-
nuals, és a dir la població amb me-
nys renda, i el nombre d’espais
verds que hi ha en un indret”.

Les males notícies no acaben
aquí pel que fa a l’augment de les
temperatures. “Les onades de ca-
lor, cada vegada més freqüents i
llargues, faran créixer les neces-
sitats futures d’aigua a l’espai pú-
blic”, afirmen des de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB).
De fet, les pluges a la capital ca-
talana podrien minvar entre un 14
i un 26% el 2100. “Consumim
molta aigua del Ter Llobregat i po-
ques ciutats metropolitanes tenen
un pla per canviar aquesta dinà-
mica”, afirma Cerdà. “En un con-
text en què augmenta la sequera,
hauríem de ser molt més proac-
tius en la recaptació, reutilització
i depuració d’aigües”, afegeix.

Encara més contundent es
mostra Pep Puig, exdiputat de
Junts per Catalunya i cofundador
d’Ecotècnia i d’Ecoserveis. “Estem
abocats a una crisi de subminis-
traments tant d’aigua com d’ali-

“A finals de segle, 
la manca de platges 
farà que un temporal 
amb menor intensitat 
afecti les ciutats 
amb el mateix grau 
de destrosses 
que el Glòria”

ments”, afirma. L’àrea metropo-
litana és molt dependent dels ter-
ritoris no urbans de Catalunya, i
en un context d’emergència ge-
neralitzada es podria quedar aïlla-
da de la resta del territori.

Per acabar, les altes tempe-
ratures també podrien derivar cap
a un augment del risc d’incendis.
Des de fa anys els experts alerten
d’un nou fenomen que té els
Bombers catalans atemorits. Són
els anomenats megaincendis, que
es produeixen quan hi ha tem-
peratures de més de 30 graus,
vents superiors als 30 quilòmetres
per hora i humitat per sota del
30%. Tal com ha explicat en re-
iterades ocasions el cap de l’Àrea
del Grup de Recolzament d'Ac-
tuacions Forestals  (GRAF) dels
Bombers de la Generalitat, Marc
Castellnou, aquests focs podrien
fer que Collserola sencera cremés
en menys de vuit hores. Actual-
ment, l’AMB treballa en un pla
per minimitzar el risc d’incendis
al pulmó verd de la metròpoli.

CONTAMINACIÓ
L’última de les derivades metro-
politanes pel que fa al canvi cli-
màtic és el nombre de morts re-
lacionades amb la contaminació. 

Els estudis de l’ASPB calculen
que entre el 2018 i el 2019 es van

produir al voltant de 1.000 morts
a Barcelona relacionades amb la
contaminació. Aquesta xifra re-
presenta el 7% de les morts anu-
als a la ciutat. Des de l’Institut de
Salut Global de Barcelona (IS-
Global) afirmen que, en el marc
metropolità, la contaminació pro-
voca més de 3.700 morts anuals
que podrien arribar a les 4.000 si
no es compleixen les recomana-
cions de l’OMS pel que fa a la con-
taminació produïda, sobretot,
pels vehicles privats.

Amb tot, val a dir que des de
les administracions s’estan duent
a terme plans per evitar totes les
situacions de les quals hem parlat.
L’Ajuntament de Barcelona, per
exemple, treballa en el Pla Clima,
que contempla la creació d’espais
verds, la reducció del trànsit pri-
vat, la millora de l’eficiència dels
edificis o la generació d’energia als
terrats amb plaques solars. 

Tanmateix, són plans per
pal·liar els efectes del canvi climà-
tic. Com diu Jiménez, “ara ja es trac-
ta d’adaptar-se a una realitat més
que de combatre-la”. Perquè el fu-
tur ja és aquí. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

El 2100, en el pitjor 
dels escenaris, 
les temperatures
màximes a l’estiu
podrien enfilar-se per
sobre dels 47,5 graus
en alguns barris 
de Barcelona

Els edificis en un estat més deficient els trobem 
als municipis més vulnerables de la metròpoli, 

i són els que pitjor poden combatre la crisi climàtica



líniatres.cat Octubre 2022

Sant Joan Despí

| 14

El Broggi es comença 
a recuperar del ciberatac

SEGURETAT4L’Hospital Moi-
sès Broggi va ser un dels centres
hospitalaris que van patir di-
vendres dia 7 d’octubre un ci-
beratac que va bloquejar l’accés
als historials mèdics i va impe-
dir programar o fer proves com
ara radiografies. 

Dos dies més tard, la Gene-
ralitat va informar que els hos-
pitals i ambulatoris atacats ha-
vien recuperat “gran part” de la
normalitat. Els altres centres
afectats són l’hospital Dos de
Maig de Barcelona, l’Hospital
General de l’Hospitalet i els CAPs

de Collblanc i la Torrassa, a més
del Sociosanitari de la mateixa
ciutat i el CAP Sagrada Família
de la capital catalana. Aquests
equipaments van rebre l’atac de
matinada, segons va informar el
Govern, que afegeix que va ser
gràcies als protocols de l’Agència
de Ciberseguretat de Catalunya
que es va poder limitar l’afecta-
ció. Per la seva banda, el Centre
de Telecomunicacions i Tecno-
logies de la Informació (CTTI) ha
posat en marxa millores de se-
guretat per evitar nous atacs. El
Govern n’investiga l’autoria. 

Insten el Govern a restablir 
el servei de ginecologia  

SALUT4El Parlament va apro-
var una proposta de resolució
que insta a la Generalitat a res-
tablir l’atenció ginecològica als
CAP del municipi. La moció,
presentada pel PSC, en demana
el retorn “al més aviat possible i
en una data concreta”. ERC i
Junts, que aleshores encara for-
maven el govern de la Generali-
tat, van abstenir-se. 

La proposta va ser presen-
tada el novembre de l’any pas-
sat. Tanmateix, fonts de l’Insti-
tut Català de la Salut (ICS) van
indicar a aquesta publicació al

març que el servei de ginecolo-
gia a Sant Joan Despí “ha estat
i està garantit”. En aquest sen-
tit, recorden l’existència de l’A-
tenció a la Salut Sexual i Re-
productiva (ASSIR) per a les do-
nes, unes unitats vinculades a
l’atenció primària formades per
equips de llevadores, inferme-
res i ginecòlegs. 

Així i tot, des del consistori
ho consideren insuficient i cre-
uen que el problema “no es re-
sol amb un equip de llevadores”,
tal com va dir l’alcaldessa, Belén
García, fa uns mesos.

En marxa un servei gratuït 
de suport psicològic als joves
SALUT4El 10 d’octubre va ser el
Dia mundial de la salut mental,
una qüestió cada vegada més
present en l’agenda pública. Per
tot plegat, l’Ajuntament va anun-
ciar a finals del setembre que ha-
via posat en marxa un servei de
suport psicològic gratuït per a
adolescents i joves de 12 a 29
anys. La finalitat d’aquesta ini-
ciativa és detectar i atendre de
forma preventiva problemes
emocionals entre el col·lectiu. 

Els joves que vulguin adhe-
rir-se al servei ho han de fer a l’A-
juntament. Un cop a dins, dis-
posen de diferents canals de
contacte i opcions de suport. 

Per una banda, els benefi-
ciaris tenen al seu abast 10 ses-
sions de teràpia de franc –am-
pliables segons la necessitat–, un
telèfon de WhatsApp i un espai
per a sessions familiars. La te-
ràpia es fa als espais per als jo-
ves El Bulevard i  l’Oficina Jove.

L’atac va tenir lloc la matinada del 7 d’octubre. Foto: Arxiu 

Foto: Pexels

Mobilitat | Nou estacions a la ciutat per al ‘bicing metropolità’
L’Ajuntament ha aprovat recentment el conveni de col·laboració amb l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) per impulsar el nou servei de bicicleta pública, 
el ‘bicing metropolità’, a la ciutat, on hi haurà nou estacions d’aquest servei i 99 bicicletes. 

HABITATGE4El serial dels blocs
de pisos inacabats de l’avinguda
de Barcelona va arribant a la seva
fi. El setembre l’Ajuntament va
sortejar els 105 pisos d’aquests
dos edificis, que estan destinats
a veïns de Sant Joan Despí en rè-
gim de protecció oficial. 

Del total de 105 pisos, 36 són
de protecció oficial de venda en
règim general, mentre que els al-
tres 69 són de protecció oficial de
venda en règim concertat.
Aquests habitatges s’acabaran de
construir en aquests dos blocs in-
acabats, que van ser expropiats
per l’Ajuntament l’any passat
després d’un litigi amb els antics
propietaris. I és que la cons-
trucció estava abandonada, mal-
grat que en un primer moment
es va vendre com a una promo-
ció amb pisos d’alt standing. 

De fet, el consistori va desti-
nar un total de 8,5 milions d’eu-
ros per portar a terme una ope-
ració que l’aleshores primera ti-

nent d’alcaldia, Belén García,
ara alcaldessa, va qualificar de
“diferent i innovadora”. 

El procés d’expropiació va ar-
rencar el febrer del 2019, una dè-
cada més tard de l’inici de la
construcció. L’esclat de la bom-
bolla immobiliària va precipitar
l’abandonament de les obres i,

durant més anys dels necessaris,
l’avinguda de Barcelona va lluir
uns esquelets d’edificis sense
cap ús que es degradaven.

Amb tot, des del consistori
han informat que aviat anun-
ciaran noves promocions d’ha-
bitatge en règim de protecció ofi-
cial a la ciutat. 

Un moment del sorteig, celebrat a l’Auditori Martí i Pol. Foto: Ajuntament

Sortejats els pisos inacabats als
blocs de l’avinguda Barcelona

» Els 105 habitatges són de protecció oficial i s’han destinat a veïns
» L’Ajuntament va expropiar-los perquè l’obra estava abandonada 
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Sant Just encara 10 dies
intensos de Festes de Tardor

TRADICIÓ4A l’octubre, Sant
Just Desvern surt al carrer per
celebrar les Festes de Tardor. Del
13 al 23 d’aquest mes, el muni-
cipi posarà en marxa un pro-
grama d’activitats centrat en la
cultura. Dijous 13 es farà el tret
de sortida del Correllengua, or-
ganitzat per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
Catalana, amb lectures de l’obra
de Joan Fuster i una actuació de
l’Esbart Dansaire de l’Ateneu. 

L’endemà tindrà lloc el cor-
refoc, a partir de les nou de la nit,
una activitat organitzada pel

Drac de Sant Just i els Dimonis
Apagallums de Camablanca. 

Dissabte dia 15 serà el torn de
la cursa i el concert solidari,
mentre que l’endemà hi haurà
una jornada de portes obertes a
Can Ginestar i una jornada cas-
tellera, amb les colles d’Esplu-
gues, del Poble Sec i dels Sagals
d’Osona. Una setmana després,
en concret dissabte 22, l’Asso-
ciació de Veïns del Mas Lluí or-
ganitza al Centre Cívic Soledat
Sans activitats culturals, i aquell
mateix dia es faran els concerts
a la pista de la Bonaigua.

Tret de sortida a la nova zona
residencial a la carretera Reial
HABITATGE4Es tracta d’un ter-
reny de 30.000 metres qua-
drats que es convertirà en una
zona residencial d’aquí a dos
anys. Les obres per urbanitzar
aaquest espai a tocar de la car-
retera Reial, entre l’Hotel City
Park i l’empresa Frigicoll, han
arrencat recentment amb l’ob-
jectiu de fer-hi dos blocs que
allotjaran 180 pisos, la meitat
dels quals seran de propietat
municipal i es destinaran a pro-
tecció oficial. També s’hi faran
tres blocs més d’ús residencial,
que tindran uns 400 habitatges

més. Per tot plegat, l’Ajuntament
calcula que en aquesta nova
zona de la ciutat viuran entre
900 i 1.200 persones. De fet,
està previst que s’hi facin locals
comercials a peu de carrer, equi-
paments públics i una zona cen-
tral amb jardins. 

Aquest nou barri rebrà el
nom de La Vall de Sant Just, ja
que la seva creació ha estat fru-
it del trasllat de sòl edificable del
Parc Natural de Collserola cap a
aquesta nova ubicació a la car-
retera Reial, a través d’un con-
veni de l’any 2019. 

Adeu sentit al periodista
Àngel Casas, veí de Sant Just

CONDOL4L’homenatge que fa
pocs mesos van dedicar TV3 i
l’Ateneu Barcelonès a Àngel Ca-
sas va arribar a temps, aquest
cop. Els problemes de salut que
arrossegava el periodista, pre-
sentador i showman se l’han
emportat a 76 anys. 

Casas era veí de Sant Just
Desvern, des d’on lamenten
molt la seva mort. “La seva
passió per la vida, malgrat tot,
era envejable. Se sentia estimat.

Per a mi, avui és un dia trist per-
què he perdut un amic”, va ex-
pressar l’alcalde de Sant Just,
Joan Basagañas.

Com tants altres, Casas, nas-
cut el 1946 al barri de Sants, va
començar la seva trajectòria a
Ràdio Joventut, i després va
passar per Ràdio Barcelona i
Ràdio 4. L’any 1977 va debutar
a Televisió Espanyola, on va di-
rigir un programa propi, Musi-
cal Express, entre 1980 i 1983. 

Un concert de les festes de l’any passat. Foto: ERC

Foto: Pau Cortina/ACN

Política | Ferrer es presentarà a les eleccions amb un partit “apolític”
El regidor no adscrit Kiko Ferrer, que va concórrer a les llistes de Ciutadans a les eleccions 
locals del 2019, ha anunciat a Ràdio Desvern que es vol presentar a les eleccions del 2023 
amb un partit “apolític”, de “gestió i de Sant Just”, tot i que encara no n’ha donat el nom. 

PATRIMONI4El Ple del setembre
va aprovar per unanimitat un
projecte per rehabilitar la masia
de Can Candeler, un edifici ca-
talogat com a Bé Cultural d’In-
terès Local (BCIL) que presenta
un estat precari. Per tot plegat,
el consistori dedicarà 360.000
euros per posar en marxa una
primera fase de reforma, cen-
trada en la consolidació de les co-
bertes. “Garantirem que l’es-
tructura es mantingui estable
per a després actuar a la resta de
la masia”, va explicar la prime-
ra tinent d’alcaldia, Gina Pol, du-
rant la sessió plenària.

A més, en aquesta primera
actuació s’eliminaran parts de
l’estructura que no estan cata-
logades. Amb tot, la notícia va
ser ben rebuda per la resta de
partits, tot i que també és cert
que van voler saber quan co-
mençarien els treballs. Així ho va
preguntar el regidor no adscrit,
Kiko Ferrer. Pol, per la seva

banda, va respondre que tenen
previst que al llarg del 2023 es
puguin portar a terme les obres
de consolidació. 

I és que ara, malgrat l’apro-
vació del projecte, cal preparar la
memòria d’actuació i posar en
marxa la tramitació interna per
poder licitar l’execució de l’obra,
tal com va informar Pol, que va
col·locar la recuperació de Can
Candeler i Can Freixes com un

objectiu del govern local. Així i
tot, Pol va voler destacar que re-
formar Can Candeler costaria
tres milions d’euros.

Per la seva banda, la portaveu
d’Endavant Sant Just, Laia Flo-
tats, va preguntar-ne sobre els
usos. Pol, al seu torn, va recor-
dar que a Can Candeler, d’acord
amb el Pla d’usos, només s’hi po-
drien fer activitats docents, as-
sistencials, culturals i recreatives.

La masia data del segle XV. Foto: Arxiu

Primer pas per a la rehabilitació
de la masia de Can Candeler

» En una fase inicial es consolidaran les cobertes perquè no caiguin
» L’edifici presenta un estat precari i reformar-lo costaria 3 milions 
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Axel Pi, de Sidonie, escalfarà
l’ambient a la Nit de Sant Just

SANT JUST4La Nit de Sant Just
al Carrer serà un dels plats forts
de les Festes de Tardor del mu-
nicipi. Tindrà lloc el pròxim 22
d’octubre i comptarà amb la
presència d’Axel Pi, membre de
Sidonie que oferirà una sessió
musical com a disc joquei. 

Aquest serà un dels princi-
pals reclams de l’activitat, que
mantindrà obertes les botigues
del municipi fins a la mitjanit.
Aquell dia els carrers Bonavista,
Raval de la Creu, Creu i la plaça
Antoni Malaret i Amigó seran l’e-
picentre d’una celebració que

comptarà amb diferents zones
de restauració i tapes. Sense
anar més lluny, aquell dia es do-
narà el tret de sortida a la ruta
gastronòmica Des-Tapa.

L’endemà, dia 23 d’octubre,
Sant Just tornarà a sortir al
carrer amb una nova fira d’en-
titats, col·lectius, escoles i pa-
rades d’artesania, que quedarà
muntada per segon any conse-
cutiu a l’avinguda Indústria. De
fet, ja es pot sol·licitar permís per
instal·lar-hi una parada, a través
d’un formulari que es pot trobar
al web municipal. 

SANT JOAN4Sant Joan Despí
va celebrar el passat dissabte 1
d’octubre un Firadespí com els
d’abans de la pandèmia. Més
d’una seixantena d’expositors
de diversos sectors van sortir al
carrer per mostrar els seus pro-
ductes i enfortir el múscul co-
mercial del municipi. 

I és que el Firadespí és una de
les cites més importants del ca-
lendari festiu de Sant Joan Des-
pí, ja que funciona com el gran
aparador del comerç i la gastro-
nomia locals. Per tot plegat, l’1
d’octubre els carrers del Centre
es van omplir no només de pa-
rades, sinó també d’activitats
lúdiques i culturals en la que va
ser la 21a edició de la fira. 

En aquest sentit, la mostra va
comptar amb estands de moda,
d’elements per a la llar, un sor-
teig de vals de compra, òptiques,
jardineria, esports, artesania i
alimentació. En aquesta línia, el
Mercat del Centre va reivindicar
els seus productes a través de la
Firatapa. A més, el Firadespí va
dedicar un espai dedicat a pro-

moure el comerç sostenible i un
altre dedicat al Dia Mundial de
la Gent Gran. 

Tot plegat va estar acompa-
nyat de propostes per a tots els
públics, des de gegants i tallers
infantils, fins a contacontes i vi-
sites guiades pel patrimoni mo-
dernista de la ciutat. També es va
fer una exhibició de country i una

batucada per carrer del Bon
Viatge, a més del Bingo Musical
d’Activa Despí, entre altres. 

Per acabar, el Firadespí va
oferir una desfilada de moda
amb les propostes de les boti-
gues del municipi. Perruqueria,
bosses, complements, ulleres o
calçat van estar presents a sobre
de la passarel·la. 

L’alcaldessa talla la cinta inaugural de la fira. Foto: Aj. de Sant Joan Despí

Més de 60 expositors en un
Firadespí que recupera el pols

Axel Pi farà de DJ a la Nit de Sant Just al Carrer. Foto: Sidonie

Esplugues | Una fira de comerç virtual
L’Ajuntament d’Esplugues ha informat que està preparant una fira de comerç
local amb un apartat virtual de cara a mitjan novembre. En aquest sentit, es
podran fer visites virtuals a través de les parades de les diferents botigues.
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Esports Futbol | L’FC Levante Las Planas rep el Levante UD
El conjunt de Ferran Cabello rebrà el pròxim dissabte 15 d’octubre el Levante UD, en partit
corresponent a la cinquena jornada de la Primera Divisió (Liga F). L’FC Levante Las Planas

hi arribarà en plena forma després de golejar per 3-1 l’Alhama CF el passat dia 2. 

“Allò que et motiva quan co-
mences a fer triatlons i sempre
és que cada dia pots millorar en
molts detalls. Fa 14 anys, gaire-
bé la meitat de la meva vida, vaig
descobrir aquest esport i enca-
ra n’he d’aprendre tant, però
tant…”, celebra Jordi Garcia
Gràcia (Badalona, 1992), triat-
leta internacional, entrenador
nacional i director tècnic de la
secció de triatló del CN Badalo-
na. La seva última fita ha estat
guanyar amb autoritat el Triat-
ló de Barcelona el passat 9 d’oc-
tubre. N’era el favorit i va com-
plir els pronòstics superant per
15 segons el segon, l'australià
Marcel Walkington, i en 58 el
tercer, Francesc Godoy.

Potser a l’aigua és on el ba-
daloní se sent més lliure, tranquil
i en pau. Abans de la conversa,
ha fet una sessió d’aigües ober-
tes. Al club de la seva vida ha
après i ha reforçat valors que
també li ha regalat la seva famí-
lia com “la humilitat, l’esforç i el
sacrifici”. Es recorda de marrec
a la piscina petita fent les seves
primeres braçades i no s’oblida
tampoc dels primers nervis
quan, amb 8 anys, va començar
a nedar amb l’equip de compe-
tició del CN Badalona, ja en una
piscina de 25 metres.

Sempre li estarà agraït a l’en-
trenador Jonathan Gómez per
haver-li transmès la passió per la
natació i motivar-lo a obrir una
nova finestra: el va convèncer
perquè s’estrenés en una aquat-

ló, l’Aquatló Ciutat de Badalona.
Era 2008, l’any en què li va can-
viar la vida a Garcia: “A la pre-
temporada sempre fem una pre-
paració física i sortim a córrer, i
en Jonathan va veure que jo era
dels millors i em va animar a
provar en aquesta disciplina…”.

L’experiència i el resultat
van ser tan positius per a l’en-
trevistat que des de la Federació
Catalana de Triatló van convi-
dar-lo que participés en unes
proves de detecció de talent, on
va ser un dels millors. Gràcies a
l’aquatló, Garcia va descobrir el
triatló i va començar a participar
en curses populars, un món que
feia anys que li cridava l’atenció,
però que no havia provat. “Veu-
re que feia podis i guanyava
curses [a peu] sense gairebé en-
trenar-me em va donar més en-
ergies per continuar participant
en triatlons. De fet, em vaig ha-
ver de comprar una bici perquè
no en tenia”, recorda.

MADUR AMB 16 ANYS 
Garcia va rebre una beca al Cen-
tre de Tecnificació Multiesportiu
d’Esplugues-Blume, on va poder
compaginar la seva formació
acadèmica i esportiva. “Amb 16
anys vaig madurar de cop i vaig
aprendre a ser molt més autò-
nom. Pensa que a les sis del
matí ja estàvem a la piscina,
després havíem d’esmorzar, anar
a l’institut… Tot era dins del re-
cinte, però la jornada era molt in-
tensa”, confessa l’entrevistat,
que va viure quatre anys a la Blu-
me. Els caps de setmana torna-
va a casa i això l’ajudava a no
perdre la perspectiva que era un
privilegiat “que estava vivint

una oportunitat única a l’abast
de poques persones”.

Al centre va fer moltes amis-
tats, com la del porter d’handbol
Gonzalo Pérez de Vargas, o Ma-
rio Mola, tricampió del món de
triatló i amb qui va compartir
l’habitació un any: “Era i sempre
serà un mirall per a mi perquè és
molt centrat i responsable. Pura
inspiració. Era el campió mun-
dial júnior i tenia una humilitat
increïble, i sabia esprémer el
temps per a la competició, l’en-
trenament i els estudis”.
Com a director tècnic de la sec-
ció de triatló del CN Badalona,
Garcia s’implica i dona “un cop
de mà” a la Travessia Nedant de
la ciutat, i el seu estimat Aquat-
ló Ciutat de Badalona, ubicat
sempre l’11 d’octubre i una pla-
taforma perquè, “com em va
passar a mi, molts nedadors i ne-
dadores hi puguin descobrir,
per exemple, el triatló”.

“Un dels problemes de la
natació és que molta gent amb 16

o 17 anys la deixa completa-
ment i en alguns casos abando-
na l’esport. És una llàstima fer-
ho després d’haver invertit 10
anys per estar en forma. Per
què no descobrir un nou esport
que et motivi al nivell que sigui?
L’aquatló, el duatló, el triatló…”,
planteja el badaloní.

“Quan competeixo, vaig pen-
sant coses i crec que tinc força
diàleg interior. Hi ha moments
en què, sense voler, acumulo
pensaments negatius, i és quan
intento minimitzar-los, animar-
me i no castigar-me. Es tracta de
ser sincer amb tu mateix”, con-
fessa. Sempre tracta de concen-
trar-se, sobretot en els moments
clau de les proves.

Del seu subcampionat d’Es-
panya en la distància olímpica,
el passat 28 d’agost a Banyoles,
es queda, sobretot, amb la cele-
bració a meta amb familiars,
amistats i companys i compa-
nyes d’entrenaments. “Va ser
una prova molt dura pel gran ni-

vell dels participants i perquè va
fer molta calor. Quedar molt a
prop [a 21 segons] del primer
[David Castro, de l’EQTR Triat-
lón Rodense] i sentir els ànims
cada volta que passava va ser
molt gratificant”, recorda.

Es desfà en elogis amb Albert
García Serra, triatleta a qui en-
trena al CN Badalona i que
aquest any ha estat vuitè al
Campionat d’Espanya Juvenil,
competició en què va ser 84è el
curs anterior. “Amb ell vam co-
mençar sense presses i en un
any el seu progrés i el seu crei-
xement han estat excepcionals.
L’Albert és un noi molt discipli-
nat i educat que escolta molt i té
una gran facilitat per captar allò
que li intento transmetre. És for-
ça inquiet i  pregunta, perquè vol
saber els perquès de les coses”,
el retrata, orgullós.

Abans d’acomiadar-nos, li
pregunto a Garcia si el seu mi-
llor record esportiu és quan es
va proclamar, contra tot pro-
nòstic, campió d’Europa Youth,
l’any 2009. “Gaudir un èxit que
no tenia previst i trucar a casa
des d’Itàlia als meus va ser in-
descriptible. Era molt jove i en
menys d’un any al triatló havia
aconseguit un resultat incre-
ïble que em va motivar molt.
Vaig tenir clar que volia ser
triatleta”, recorda. El seu mo-
ment favorit és, però, la seva vic-
tòria el 2018 a la Copa d’Euro-
pa de València. “Després de
molts anys de treballar moltís-
sim, compaginar universitat i
feina… Vaig rebre el premi a la
constància, a no abaixar els bra-
ços en els pitjors moments”,
confessa, emocionat, Garcia.

Toni Delgado
ESPLUGUES

JordiGarcia: gaudir és créixer
» El badaloní, que va créixer al Centre Multiesportiu d’Esplugues-Blume, guanya el Triatló de Barcelona
» “Allò que et motiva quan comences a fer triatlons i sempre és que pots millorar en molts detalls”, diu

Jordi Garcia Gràcia, triatleta i tècnic del CN Badalona. Foto: Lucas Mansur 
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Barcelona, 6 d’octubre de 2022.- Les
dades al voltant del càncer de pulmó, el
més letal a nivell mundial, són demoli-
dores. Només el 15% dels casos es de-
tecten en fases inicials, estadi en què el
tumor està localitzat i el pacient es pot
sotmetre a tractaments curatius. Per
aquesta raó, la taxa de supervivència a
cinc anys és tan baixa: l'11% en el cas
dels homes i el 18% en el cas de les
dones, segons les xifres de la Societat
Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).
El tabac és el causant del 90% dels tu-
mors de pulmó i també el responsable
que la seva incidència en les dones
s'hagi triplicat des del 2001.

Amb l'objectiu d'identificar el tumor
en fases precoces i, per tant, incremen-
tar les possibilitats de curació, Ascires,
avalat pels més de 50 anys d'experièn-
cia en Diagnòstic per la Imatge, ha im-
plantat el Programa de Detecció Precoç
de Càncer de Pulmó, dirigit principal-
ment a fumadors i exfumadors, el perfil
de més risc. El programa està inspirat en
experiències d'èxit desenvolupades als
Estats Units i en diversos països euro-
peus, que demostren que les revisions
anuals preventives poden reduir un
26% la mortalitat associada a aquest
tipus de tumor. En determinats casos, la
supervivència dels pacients pot millorar
fins i tot un 90%.

“En els seus estadis inicials, el càncer
de pulmó és asimptomàtic”, afirma el Dr.
Rodolfo Chicas-Sett, especialista en On-
cologia Radioteràpica i coordinador del
programa. En etapes avançades, els
seus símptomes són imprecisos i s'as-
semblen molt als d’altres malalties be-
nignes (tos, mal de pit, dificultat per
respirar o cansament). “Això provoca
que el 85% dels casos es detectin en

etapes avançades, quan les possibilitats
d'aplicar tractaments curatius, com ara
la cirurgia o la radioteràpia estereotàc-
tica ablativa (SBRT) es desplomen. Per
això, diagnosticar el tumor de pulmó a
temps és imprescindible per salvar
vides”, insisteix l'especialista.

TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) ANUAL
DE MOLT BAIXA DOSI PER A PACIENTS
D’ALT RISC

El seguiment del pacient es fa mit-
jançant una TC pulmonar de molt baixa
dosi de radiació (o TAC, com es coneix
popularment), que es repeteix amb ca-
ràcter anual en persones de risc. "És el
protocol internacional que s'ha demos-
trat eficaç per diagnosticar de manera
precoç el càncer de pulmó, ja que no hi
ha proves analítiques específiques per
detectar aquest tipus de tumor i la ra-
diografia de tòrax és insuficient", acla-
reix el doctor Chicas-Sett. A més, encara
que la finalitat de la prova és descartar
l'existència d'un tumor de pulmó, la TC
permet detectar altres possibles afec-
cions, com ara calcificacions en artèries
coronàries, patologia intersticial pul-
monar (MPOC, emfisema), alteracions a
les estructures òssies toràciques i quists
o nòduls mamaris, entre d'altres.

L'equip de Radiologia i Medicina Nu-
clear de Cetir Ascires està integrat als
comitès de pulmó dels hospitals cata-
lans de referència, on, a més, per asse-
gurar una major precisió diagnòstica i
evitar la realització de biòpsies inneces-
sàries, ofereix al pacient la possibilitat
de fer-ne una PET davant de casos de
nòduls que fan dubtar de la seva malig-
nitat/benignitat. Tal com indica el Dr.
García Garzón, responsable de PET/RM
de Cetir Ascires: “Disposem de la tomo-
grafia per emissió de positrons que, en
els casos en què està indicat a les guies

mèdiques, permet de manera no inva-
siva adoptar una estratègia conserva-
dora o bé obliga a biopsiar”.

El protocol està dissenyat per al
perfil de risc més estès: fumadors d’en-
tre 50 i 80 anys amb un consum acu-
mulat de més de 200 paquets a l'any
i/o exfumadors que hagin deixat el
tabac fa menys de 15 anys. Tot i que el
tabac és el responsable de la gran ma-
joria dels tumors de pulmó diagnosti-
cats, altres causes com la genètica o
l'exposició a determinats agents tò-
xics/laborals són responsables de fins
a un 10% dels casos. Quan hi ha un
component genètic, Ascires també dis-
posa de protocols propis per abordar-
ne el diagnòstic precís i en fases
inicials.

AUGMENTAR LA SUPERVIVÈNCIA DEL
TUMOR MÉS MORTAL

El de pulmó és el tumor amb la
taxa de mortalitat més alta a Espanya
i al món. Al nostre país es cobra la vida
de prop de 23.000 persones cada any.
Segons l'informe Les xifres del càncer
a Espanya 2022 de la SEOM, aquest
any es detectaran 30.948 nous casos a
Espanya.

“Tot i ser el tumor més letal, no hi
ha consciència de la importància de
les revisions periòdiques, que tan
bons resultats donen per fer front al
càncer de mama o de còlon. Amb el
Programa de Detecció Precoç del Càn-
cer de Pulmó d'Ascires volem contri-
buir a reduir aquestes morts”, exposa
el doctor Chicas-Sett.

Preocupa especialment l'augment
de la mortalitat per càncer de pulmó en
dones, així com la incidència d'aquest
tumor en la població femenina, que s'ha
triplicat els darrers 20 anys. Aquesta ten-
dència s’explica per l’augment del taba-
quisme entre les dones, sobretot a
partir de la dècada dels setanta. Segons
les dades de l’Instituto Nacional de Es-
tadística (2020), a Espanya són fuma-
dors diaris el 23,3% dels homes i el
16,4% de les dones. El risc de patir càn-
cer de pulmó en una persona fumadora
és 20 vegades superior al d’una no fu-
madora.

SOBRE CETIR ASCIRES  
L'equip mèdic català Cetir forma

part del grup biomèdic Ascires. D'arrels
mediterrànies, per tecnologia, aquest
grup és pioner a Espanya tant en Dia-
gnòstic per la Imatge com en Medicina
Nuclear i Genètica Mèdica.

Amb una trajectòria de més de 50
anys, centra la seva activitat en el dia-
gnòstic de precisió i el tractament, i re-
inverteix anualment una mitjana del
15% dels beneficis en R+D+i. Una rein-
versió que li permet la constant incor-
poració de l'última tecnologia i
programari mèdic.

Revisions de pulmó en exfumadors i fumadors, 
clau per anticipar-se al càncer més letal

El Programa de Detecció Precoç 
del Càncer de Pulmó està inspirat 
en plans de prevenció desenvolupats
amb èxit en EE. UU. i en diversos 
països europeus

L'absència de símptomes en fases 
inicials permet detectar el 85% 
dels casos en etapes avançades

Cetir Ascires llança un Programa de Detecció Precoç, amb el TC de baixa dosi com a prova central

Més informació: www.cetir.com

La tomografia computaritzada (TC) de pulmó permet detectar, de manera precoç, un possible càncer de pulmó.

El tabac és responsable del 90% 
dels casos i del fet que la incidència 
del càncer de pulmó s'hagi triplicat 
en la població femenina des del 200

Les revisions pulmonars es recomanen en fumadors/es i exfumadors/es, principal col·lectiu de risc.
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En el centenari del naixement de José Sa-
ramago, Premi Nobel de Literatura del
1998, Nuno Cardoso dirigeix aquesta
oportuna adaptació d’un dels seus llibres
més coneguts; una crítica a una societat
podrida i profundament egoista en què
una plaga de ceguesa inexplicable i in-
curable s’estén per tot el món.

Al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Teatre

Assaig sobre la ceguesa
José Saramago

El compositor Arnau Obiols acaba de pre-
sentar el seu quart disc, Mont Cau (Mi-
croscopi). L’àlbum està format per dotze
cançons que tenen com a fil conductor “el
respecte a l’entorn natural”, tal com ha dit
ell mateix en declaracions a l’ACN. Per ara
només està disponible en vinil i en digi-
tal a Bandcamp, però el dia 27 arribarà a
Spotify i a les altres plataformes digitals.

Música

La Julia, una jove de 22 anys i mare de
dos nens, s’enamora de l’Óscar, un noi
conflictiu, i tots dos comencen una re-
lació. A mesura que passen temps junts,
ella començarà a plantejar-se si ell és la
persona que realment necessita al seu
costat, cosa que la portarà a emprendre
un viatge personal a la recerca de la seva
felicitat i la de la seva família.

Pelis i sèries

Girasoles silvestres
Jaime Rosales

Mont Cau
Arnau Obiols

Rebuig o art?
La Fundació Tàpies de Barcelona va inaugurar el passat 8
d’octubre L’adob que fecunda la terra, una exposició amb
obres d’Antoni Tàpies elaborades entre el 1950 i el 1980 i
que tenen una cosa en comú: “la revalorització de les co-

ses primeres, naturals i ordinàries, aquelles que la societat
rebutja o amaga vergonyosament, però que per a Tàpies

no només estan dotades d’espiritualitat, sinó que sobretot
són on es troba l’origen i la força de la vida”, expliquen des
de l’organització. Precisament, aquesta idea dona sentit al

títol de la mostra, que es podrà veure fins al 30 d’abril.

L’escriptora i periodista bielorussa d’origen
ucraïnès Svetlana Aleksiévitx, nascuda el

1948 a Stanislav (una ciutat de l’antiga
Unió Soviètica que actualment es diu Iva-

no-Frankivsk i forma part d’Ucraïna), ha re-
but el Premi Internacional Catalunya 2022.
El jurat del guardó ha destacat “la seva tra-
jectòria literària i la seva poderosa obra so-
bre les conseqüències de l’imperi soviètic,

a Txernòbil i molt més enllà”. La guanyado-
ra del Premi Nobel de Literatura el 2015
està exiliada des del 2020 a Berlín per la
seva oposició pública al president Alek-

sandr Lukaixenko. I aquest no és el seu pri-
mer exili, ja que sempre s’ha enfrontat als
governs totalitaris i a la censura. Ara, amb
la guerra a Ucraïna, tampoc ha amagat la
seva crítica convençuda a Vladímir Putin.

S V E T L A N A  A L E K S I É V I T XQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una gran escriptora i periodista
Va guanyar el Premi Nobel de Literatura l’any 2015

Famosos

Rebre el Premi Internacional Catalunya
Per la seva trajectòria literària i la seva “poderosa obra”

Admiració absoluta
Hi ha unanimitat: el reconeixement és més que merescut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Els irredempts és una narració en tres
temps, és un tríptic com els de Francis Ba-
con, format per diapositives en fuita: un
solar per a una escola de la perifèria on
bastir un simulacre de vides; una família
superada pel llenguatge i per la pèrdua
dels pares, que obre una falla vital; i una
ciutat escindida com a testimoni de la des-
feta de l’amor platònic enmig de l’art.

Llibres

Els irredempts
Cristina Garcia Molina

|No More Heroes 3
Continua la diversió (i es resolen problemes tècnics de versions anteriors)

amb No More Heroes 3. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox One i Series X/S. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESCOLA

La manca de capacitat per concentrar-se, 
especialment en tasques de prop, pot ser-ne un símptoma

CONFUSIÓ

DE PROP

REVISIONS

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

i OFTALMOLOGIA 

Normalment associem el fracàs escolar, i fins i tot el mal
comportament a classe, a problemes d’aprenentatge.
Tendim a creure que si el nostre fill no avança tan de pres-

sa com els altres és per culpa d’algun dèficit d’atenció o d’altra
mena. En moments de crisi, ho podem arribar a atribuir al fet
que el nostre fill no és prou espavilat en comparació amb la res-
ta. Però aquests símptomes poden tenir una altra explicació.     

Com a mínim un terç dels casos de fracàs escolar estan direc-
tament relacionats amb problemes visuals sense corregir per-
què no s’han detectat a temps. És una dada del Col·legi General
d’Òptics-Optometristes, que reivindica des de fa temps la ne-
cessitat d’incidir en aquesta qüestió. 

La visió és important en qualsevol edat, però té un paper fo-
namental durant la infantesa, perquè els defectes visuals poden
afectar negativament el procés d’aprenentatge. I no només
això, també poden perjudicar el desenvolupament en el camp
dels esports o fins i tot les relacions personals. Segons els òp-
tics-optometristes, un 25% dels nens en edat escolar pateixen
problemes visuals com ara miopia, ull mandrós i astigmatisme. 

Manca d’atenció o de vista?

L’inici del curs escolar és el moment ideal 
per detectar problemes visuals que afecten els infants 

Les claus

Els símptomes de dèficit d’atenció o la hiperactivitat 
poden ser conseqüència d’un problema visual

Cal fer revisions anuals per detectar problemes 
refractius i avaluar la coordinació i l’enfocament 
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