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El lloguer ha augmentat 
un 32% des de l’any 2017

COMERÇ pàg 18

Llums, mercats i targetes
moneder per animar Nadal

Collserola supera el rècord de visites anuals pàg 3

Pulmó metropolità

Sant Just és elmunicipi de
Catalunya ambmenys atur

Amb un 4,2%, és el tercer amb millors dades de l’Estat, per darrere de Pozuelo de Alarcón i Boadilla del Monte pàg 16
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Demanen presó per a una
professora per difondre un
vídeo fals sobre migrants
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Pilar Díaz: “Esplugues 
està esdevenint una nova
centralitat a la metròpoli”
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Collserola és natura viva en ple-
na metròpoli. És per aquesta
raó que, arran de les restric-
cions sanitàries provocades per
la covid, molts urbanites s’han fi-
xat en aquest parc natural que el
2021 va assolir un rècord de vi-
sitants, amb 6,4 milions de per-
sones. Es tracta de la xifra més
elevada de la història, desta-
quen des del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collsero-
la, que s’explica fàcilment pel
context de pandèmia i les ganes
dels ciutadans dels municipis
propers de sortir a gaudir de l’es-
pai lliure i natural.

Sigui com sigui, les ganes
d’aire fresc no han anat a menys

i el consorci estima que 2022 fi-
nalitzarà amb uns 5 milions de
visitants, un volum d’excursio-
nistes superior al d’abans de la
pandèmia.

Aprofitant la publicació d’a-
questes dades, el consorci ha
tornat a posar sobre la taula la
necessitat d’implementar me-
sures de preservació d’aquest
espai natural constantment ame-
naçat. En aquest sentit, la insti-
tució celebra que les dades de vi-
sitants avalen la necessitat del pla
especial de protecció aprovat
l’abril de l’any passat.

Aquest és un document sig-
nat per totes les administra-
cions del territori que té la fina-
litat de garantir la màxima pro-
tecció i conservació del parc na-
tural. De fet, el pla afecta direc-
tament Esplugues i Sant Just
Desvern, el qual té més de la

meitat del seu terme municipal
a Collserola. I és que el nou pro-
jecte amplia en més de 700 hec-
tàrees els espais lliures protegits,
incloent-hi un espai funcional de
més de 3.600 hectàrees.

Amb tot, no és l’únic acord al
qual s’ha arribat recentment per

protegir aquest espai natural. A
l’abril, el Ple de Sant Just Desvern
va aprovar per unanimitat de tots
els partits una moció per prote-
gir Collserola. En concret, es
proposava ampliar la plantilla de
guardes al parc natural, poten-

ciar-hi la ramaderia i formar a la
població per prevenir incendis i
saber què fer en cas que n’hi hagi.
A més, el tinent d’alcaldia Just
Fosalva va afegir que l’Ajunta-
ment de Sant Just té previst ubi-
car-hi un centre ramader per
mantenir el sotabosc. En aques-
ta línia, les administracions tre-
ballen per fomentar l’economia
verda i el sector agroforestal a tra-
vés de la cogestió, ja que el 60%
dels terrenys de dins del parc són
de titularitat privada.

DISPERSAR ELS VISITANTS
Per la seva banda, l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
recorda que el Pla especial de
protecció del medi natural i del
paisatge del Parc Natural de la
Serra de Collserola (PEPNat),
planteja dues estratègies per
concentrar els visitants en de-

terminats llocs. Sense anar més
lluny, el pla aposta per afavorir
les activitats humanes a la peri-
fèria del massís i disminuir la
pressió social en les àrees més
sensibles del seu interior. Al
cap i a la fi, es tracta de disper-
sar les visites i limitar l’accés a
través del vehicle privat.

I és que aquest espai natural
ubicat en plena Gran Barcelona
viu en un equilibri complicat,
marcat per la pressió urbana de
les ciutats adjacents. Per tot ple-
gat, l’AMB subratlla que el PEP-
Nat té la finalitat d’aconseguir
una gestió sostenible del parc i
fomentar un ús social respectu-
ós amb la biodiversitat. Hi està
en joc el futur d’un espai natural
“fràgil davant del canvi climàtic”,
tal com va expressar la regidora
no adscrita de Sant Just, Anna
Vilanova, a l’abril.

El patrimoni natural de Collserola és objecte de protecció. A la dreta, excursió de l’AVV del Mas Lluí a la Penya del Moro. Fotos: ACN/Albert Canalejo

Rècordde visites a Collserola
» El parc natural va rebre 6,4 milions de visitants l’any passat, la xifra més alta des que hi ha registres
» Les ganes d’esbarjo a l’aire lliure arran de la covid expliquen el nombre tan elevat d’excursionistes

El Consorci del Parc
Natural calcula que 
el 2022 s’acabarà amb 
5 milions de visites

F. J. Rodríguez
BAIX LLOBREGAT
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Estupefacció al Parla-
ment Europeu durant la

compareixença de la di-
rectora del CNI per l’espionatge amb Pe-
gasus. 28 preguntes sobre #Catalan-
Gate. Respostes: ZERO. “No se puede
hablar de eso más que en el Congreso. Los
intereses nacionales son competencia
exclusiva del estado español”.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He demanat quatre
pressupostos per can-

viar les finestres de casa.
Quatre han anat de 18 a 12 mil euros.
El cinquè, un tio que ha vingut a les 8
del matí d’un dissabte a prendre mides
amb un metro de tota la vida, ho ha
pressupostat per 6 mil IVA inclòs. Ma-
teixa feina, mateix material.

Si un bitllet només d’a-
nada a ca meua per

veure sa meua família
me costa 120 euros amb es 75% de
descompte de resident, ja me poden
explicar ses històries que vulguin, que
açò és una estafa i encara que me
descomptessin es 100% me sortiria
car, lladres de Vueling.

Casi uno de cada dos
menores de 30 años en

España cobra menos de
1.000 euros. En octubre, el alquiler de
un piso de 60 m² y una habitación cos-
taba de media 1.150 euros en Barce-
lona, 1.005 en Madrid y 850 en Bilbao.
No tenemos proyectos de vida, tene-
mos estrategias de supervivencia.

@bartoleiros@roserlilith@XavierAntich

La lupa

Si algun tret ha definit l’estratègia d’Esquer-
ra Republicana la darrera dècada ha estat la
voluntat de sumar al projecte republicà sen-
sibilitats i persones provinents d’altres espais

polítics. La resposta de l’Estat espanyol al procés de
reforma estatutària que van posar en marxa els go-
verns progressistes a Catalunya la primera dècada
d’aquest segle va afavorir notablement aquest tràn-
sit de capital polític cap a les files republicanes. Eren,
en bona part, persones que van haver de renunciar
al seu propòsit de regenerar l’Estat espanyol un cop
van xocar amb un immobilisme intransigent que fo-
ragitava els federalistes decebuts. En el marc d’aquest
procés han anat desembarcant a ERC persones
amb un gran bagatge polític que han acabat encap-
çalant projectes municipalistes. El cas més para-
digmàtic és el d’Ernest Maragall, guanyador de les
eleccions municipals a Barcelona el 2019 i que re-
peteix com a candidat el 2023, com a símbol d’aquest
trànsit de l’ànima catalanista del PSC cap a l’inde-
pendentisme. El maragallisme forma part avui dia
de l’ADN d’Esquerra Republicana.

Aquesta voluntat de suma, de construir grans ma-
jories i consensos, de comptar amb diferents sen-
sibilitats per poder fer créixer el projecte republicà
i servir la ciutadania de la millor manera possible
és palpable dia rere dia i en tots els àmbits. Només
així s’entén la composició del nou Govern de la Ge-
neralitat, un cop Junts va decidir marxar a l’oposi-

ció. Per obrir aquesta nova etapa, el president Pere
Aragonès va decidir incorporar com a consellers per-
sones provinents de diferents espais polítics, com
Carles Campuzano (un veterà socialdemòcrata amb
una llarga trajectòria a CDC), Quim Nadal (que ha-
via estat conseller del PSC, on va militar 35 anys) o
Gemma Ubasart (que havia liderat Podem a Cata-
lunya). També cal destacar la incorporació al Govern
de l’exdiputada de la CUP Mireia Boya i de Maties

Serracant, exalcalde de Sabadell encapçalant la
Crida per Sabadell. El resultat és un govern plural,
republicà i al servei de la ciutadania, amb la voca-
ció de representar i defensar els grans consensos de
la societat catalana.

Amb les eleccions municipals en un horitzó
cada cop més proper, ara arriba el torn de continu-
ar amb la suma en l’àmbit local. En aquesta línia, les
darreres setmanes s’han anunciat diverses coalicions
d’Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alter-
nativa a diferents municipis metropolitans, com
l’Hospitalet, Cornellà i Mollet, i s’està treballant per

aconseguir més acords en altres ciutats. A les zones
metropolitanes volem continuar creixent i sumant
des de l’esquerra, i ho fem amb qui compartim un
llarg historial de lluites compartides, començant per
les lluites veïnals que va encapçalar el PSUC els anys
70 fins als nostres dies. Amb aquests acords, tenim
la voluntat de representar els nostres barris, amb un
marcat caràcter social i sent útils al conjunt de la ciu-
tadania, especialment en aquests moments en què
la inestabilitat internacional, l’augment dels preus
dels serveis bàsics i la pujada dels tipus d’interès di-
ficulten els projectes de vida de bona part de les fa-
mílies del nostre país.

El republicanisme, doncs, continua sumant, cada
dia i des de tots els àmbits. Hi ha una part de l’inde-
pendentisme que, incapaç de sumar voluntats i de ge-
nerar consensos, ha mostrat un especial interès a ri-
diculitzar el concepte “eixamplar la base”. Aquells que
no tenen un projecte propi ni cap estratègia defini-
da per avançar cap a la República catalana dediquen
totes les seves energies a posar pals a les rodes i a mi-
rar de fer descarrilar el projecte d’aquells que sí que
en tenim. Davant d’aquest tacticisme destructiu, des
d’Esquerra Republicana hi contraposem la nostra res-
ponsabilitat i el nostre esforç incansable per conti-
nuar sumant, treballar per fer possibles grans con-
sensos i ser útils a la ciutadania. Ho continuarem fent,
malgrat el soroll i  les dificultats, des dels valors re-
publicans i progressistes, sempre al costat de la gent.

Volem representar els nostres
barris, amb un marcat caràcter
social i sent útils a la ciutadania

per Oriol López, secretari de Mobilització i Coordinació Municipal d’Esquerra Republicana

A les grans ciutats, continuem sumant
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Queixes entre el veïnat de Sant Just 
Desvern per un helicòpter dels Mossos1

2 Noves baixes de paradistes 
als mercats d’Esplugues

Sant Joan treu pit del llegat 
de Jujol a l’Open House Barcelona

L’emblemàtica cursa de karts 
de Sant Just, des de dins

El Club Volei Esplugues denuncia insults
masclistes en un partit a Cornellà

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.

A les xarxes

@agenciaacn: Depeche Mode, Kendrick
Lamar, Blur, Rosalía, Halsey, FKA twigs i
St. Vincent, caps de cartell del @Prima-
vera_Sound 2023.

@324cat: El sindicat Metges de Catalunya,
majoritari en aquesta professió, convocarà
una vaga de dos dies, el 25 i 26 de gener,
per reclamar millores en la sanitat pública.

#VagaDeMetges

@TaniaTapiaDiaz: El Suprem augmenta a
9 anys la pena de presó als exfutbolistes de
l’Arandina per violar una menor. Adverteix,
però, que amb la llei antiga haurien estat 10.

#NomésSíÉsSí #CartellDeNivell

Safata d’entrada

No és estrany sentir una
gran decepció pel me-
nyspreu que se li fa a l’O-

NU quan continua sent, només,
un lloc de tràmit quan les coses
s’agiten, tal com passa quan un fu-
róncol ens obliga a anar al metge.
La veritat és que el que s’hi par-
la no és vinculant, i hi ha una àm-
plia polèmica sobre el tema: les úl-
times declaracions del secretari
general de les Nacions Unides,
António Guterres, en què retreu
als governs certes actituds “cri-
minals” davant la manca de com-
promís per la sostenibilitat del
planeta, en són un clar exemple.

L’arrogància d’alguns fa difí-
cil expressar lliurement allò que
es pensa i arriba el dilema de sem-
pre: el fi justifica els mitjans? Al
festival de la informació, la ma-
nipulació és l’avantsala a la cultura
de les mentides: la propaganda i
la por. On no es respecta el veri-
table sentit de les coses, tot es con-
verteix en un eslògan que els tec-
nòcrates utilitzen per provocar au-
toengany i doblegar-nos als inte-
ressos econòmics. La bellesa a les
seves mans és una trampa per fo-
mentar els seus valors. 

El silenci és l’eina que deshu-
manitza i exclou, potser és per això
que als bars i als sopars familiars

Un lloc sense nom
per Francesc Reina

és on més es parla, perquè no es
pot fer res per demostrar res, en-
cara que la parròquia segueixi
atenta al que passa amb tota la
ràbia (o la complaença), amb in-
diferència (o radicalitat), entre
vins i cafè, la majoria continuem
submergits en el mutisme social. 

Les persones que tenen es-
perança no deixen d’avançar, i
encara que el futur és fosc,
com deia Virginia Woolf, no ca-
len narratives descoratjadores,
ja les coneixem. Parlar d’espe-
rança és complicat, explica Re-
becca Solnit, convençuda que
l’ésser humà pot ser molt mi-
llor, fins i tot en els desastres,
plantant cara al canibalisme i la
covardia del “campi qui pu-
gui” i així engrandir la noblesa
de la solidaritat. La veu és l’es-
tri que ens permetrà mobilitzar-
nos, però, si no podem dir el
que ens dol, mai no abordarem
la realitat més enllà d’un me-
diocre grapat de dies frustrats. 

La cimera del clima d’Egip-
te va veure augmentada en un

25% la presència de lobbies, és
a dir, de grups de pressió que
condicionen les decisions polí-
tiques. Coca-Cola, una d’aque-
lles multinacionals que més
alimenten les dues grans crisis
(la climàtica i l’energètica) hi va
estar present, aprofitant el mo-
ment i amagant la seva marca
més contaminant. Mentre la
falsedat vola, la veritat arriba
coixa, i les coincidències no
existeixen. Mentir bé no és una
cosa que s’improvisi; és un art
amb totes les lletres. Nova-
ment, la dictadura del mercat. 

Com passa a l’ONU, arriben
els 27 anys de cimeres pel clima
sense acords vinculants, amb
consensos inabastables. Poc
abans de ser detingut, Carsten
Jensen, reputat escriptor danès
i activista contra l’ecocidi, va es-
criure un text amb el títol L’úl-
tim discurs que dono abans de
convertir-me en un criminal.
En ell advertia: “Si creus que els
teus fills tindran una vida com
la teva, t’equivoques”. 
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Els semàfors

L’AE Vallirana s’ha vist immersa 
en un episodi d’insults masclistes
per part de jugadors juvenils cap

a jugadores del CV Esplugues. 
El club ha condemnat qualsevol
classe de violència i ha anunciat
que investigarà els fets i prendrà

mesures, si s’escau.
pàgina 10AE Vallirana

L’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) ha signat un

acord amb l’Ajuntament de Sant
Joan Despí per instal·lar dos

nous punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics al municipi.

S’ubicaran al carrer Major 
i al carrer de la Fontsanta.

pàgina 14AMB

El Servei Català de la Salut 
ha anunciat que ampliarà les
instal·lacions del CAP de Sant

Just Desvern per donar resposta
a l’augment de la població. 
Està previst que les obres a

l’equipament arrenquin el 2024 
i acabin un any més tard.

pàgina 16Servei Català Salut
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Mirada pròpia

N

La tàctica de llançar enganys, mentides,
postveritats o com vulguin anomenar-les
està feta amb la intenció d’estendre una in-
formació manipulada o directament falsa

fins a aconseguir que es converteixi en una veritat
en l’imaginari de la població. Això ho expliquen per-
fectament algunes persones enteses en la matèria i
també aquelles persones opinadores professionals
que es passegen pels platós de
tants programes de tertúlies,
dels que ofereixen, sobretot,
panem et circenses.

Qui no recorda els bombar-
dejos de l’estiu? Aquelles can-
çons amb què ens martiritzaven
durant l’època estival? Doncs les
campanyes mediàtiques de cri-
minalització de l’ocupació no en
són ni més ni menys que un bon
exemple. Han arribat per que-
dar-se en substitució dels vells
èxits estiuencs. Podríem fins i
tot posar-hi títols. Un d’ells po-
dria ser: “Compte, no vagi a
buscar el pa que quan torni li
hauran ocupat l’habitatge”.

El que és inaudit és que,
periòdicament, són les dades de
l’administració les que informen
que les ocupacions van baixar
un 7% entre el 2019 i el 2021.
Que el 100% dels pisos ocupats
estaven buits. I que d’aquests, el
73% pertanyien a grans tenidors
com la Sareb. Aquestes són les
darreres dades facilitades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Però és clar, el mal ja està fet i
és més còmode quedar-se amb
la mentida que intentar anar a
l’arrel del problema.

I ara, posem-nos per un moment a la pell d’una
persona que ha d’ocupar un habitatge per necessi-
tat, perquè l’han desnonat per no poder assumir l’in-
crement desorbitat del lloguer o perquè no pot pa-
gar la hipoteca, perquè ha perdut la feina i no té xar-
xa de suport econòmic entre la família o les amis-
tats. Si això li passés a vostè, estimada persona que

gentilment està llegint aquest article d’opinió, es que-
daria de braços plegats, sabent que hi ha milers d’ha-
bitatges buits de bancs i d’entitats financeres,
aquells que ens han tret i que són utilitzats com a
mercaderia amb fins de lucre?

Anem ara al punt més cru de la situació: posem
per cas que vostè té una família amb membres me-
nors d’edat, amb persones grans o amb algun grau

de dependència, és a dir, una família vulnerable. Ac-
ceptaria anar-se’n a viure al carrer perquè els bancs
o entitats financeres (també anomenades fons vol-
tor) es neguen a fer-li un lloguer social d’acord amb
els seus ingressos, malgrat que a Catalunya ho pre-
veu la Llei 24/2015? Per cert, aprofito per dir que
l’administració no els pressiona prou perquè la com-
pleixin ni tampoc ofereix sortides dignes d’allotja-

ment perquè vostè i la seva família no acabin al car-
rer. Estic gairebé segura que, si encara li quedessin
forces per pensar, davant d’una situació tan deses-
perada acabaria lluitant per aconseguir un habitatge
buit de grans propietaris i l’ocuparia per poder co-
mençar a gestionar aquest lloguer social al qual té
dret com a persona de bona fe que s’ha vist des-
bordada per les circumstàncies.

Fem aquesta anàlisi: saben
quina és la solució per evitar l’o-
cupació? Garantir el dret a un
habitatge digne! Per això des de
la PAH i altres plataformes so-
cials hem treballat pel dret al
sostre per a totes, que a Cata-
lunya ens va conduir fins a la
consecució de la nostra pre-
uada Llei 24/2015 de mesures
urgents per afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica.

La PAH hem trencat la su-
premacia de la banca a força de
pressionar les seves entitats.
Però ho hem fet de manera pa-
cífica. Queden enrere aquells
temps en què, angoixades per
no poder pagar, ens presentà-
vem a les seves oficines per ex-
plicar els nostres problemes de
liquiditat. Aquelles oficines on,
quan tot anava bé, ens atenia l’e-
quip de comercials ben entre-
nats per dir-nos que estàvem
fent la inversió de la nostra
vida, que l’habitatge mai no es
depreciaria, que tot era xerino-
la. I, de sobte, tot es va torçar i
van començar a tractar-nos amb
menyspreu, a fer-nos sentir cul-

pables per haver “volgut viure per sobre de les nos-
tres possibilitats”… Ah, “és el mercat, amic”. Va ser
aquí quan vam fer recollida de la intel·ligència
col·lectiva que ens caracteritza i vam començar a vi-
sitar-los en manades, sempre molt pacífiques, però
gens disposades a anar-nos-en sense una solució.

Així que, bancs i voltors: un desnonament?
Una ocupació!

Les millors
perles

Què faries per demostrar a la policia que no has begut, tot i
haver rebentat l’alcoholímetre en el control? A Sevilla un

home va provar sort amb la capoeira. Sorprenentment,
l’espectacular tombarella no va convèncer els agents.

Un home va a Urgències perquè el seu rellotge
intel·ligent li diu que no té pols. Sí que en té. La

recepta del metge: reparar l’aparell. Queda clar que
l’intel·ligent és el rellotge espatllat, i no el seu propietari.

Manolo Lama, comentant el primer partit d’Espanya a
Qatar: “Están los costarricenses rezando a su Dios. Vamos a

rezar nosotros al nuestro”. Un company li va haver de recordar
que és el mateix Déu (per raons que ara no venen al cas).

Hollywood ens mira. L’actriu Eva Longoria, que fa mesos
que treballa en una sèrie a l’Empordà, ha penjat un

vídeo en què li pregunta a la seva amiga on són. L’amiga diu
“a Espanya” i Longoria s’afanya a corregir-la: “A Catalunya”. 

LA FOTO

per Lucía Navarro, activista de la PAH de Barcelona

A qui interessa criminalitzar l’ocupació?

Maxime Van Cleven/ACN
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@urinethearmynow: Me estoy acordando
del anterior mundial cuando marcó un gol
Japón y un hombre en el bar felicitó al
chino que estaba jugando a las tragaperras.

@Antoni_Gelonch: Alguna cosa co-
mença a moure’s a la Xina? Centenars de
persones es manifesten denunciant la po-
lítica de covid 0 del govern.

@paucusi: Sempre que et prometen una
“experiència immersiva”, l’únic que
acaba passant és que la música està
massa forta.

Tribuna

Les tendències alcistes del preu de l’electrici-
tat s’estan produint en un context de crisi
econòmica i social derivada de la crisi sani-
tària de la covid. Els impactes devastadors de

la pandèmia ens desvelen xifres alarmants, com ara
l’increment de l’exclusió social severa. Això ens situa
davant d’una societat cada cop més desigual, en la
qual el grup que més augmenta és el de les persones
més desafavorides, a les quals els és cada cop més di-
fícil participar en la societat per les seves dificultats
per accedir al treball, consum, habitatge o serveis bà-
sics. És preocupant que, mentre que aquest gruix de
persones han caigut en situació d’exclusió amb una
rapidesa vertiginosa en context de crisi, el procés de
sortida d’aquesta situació en context de recuperació
serà molt més lent. Però, a casa nostra, no tothom ho
està patint de la mateixa manera: la geografia urba-
na de la pobresa a Barcelona posa en relleu les desi-
gualtats a la ciutat.

A tot això s’ha d’afegir que l’hivern que s’acosta es
preveu que serà un dels més durs a Europa, però no
pas perquè hagi de ser més fred que la mitjana, sinó,
en gran part, per les conseqüències de la invasió rus-
sa d’Ucraïna i la inflació.

A l’Estat espanyol no s’espera, de moment, arribar
a l’extrem de tenir talls de subministraments, però la
guerra es nota des de fa mesos a les factures dels sub-
ministraments bàsics. Són moltes les famílies a casa
nostra que seran incapaces de mantenir el seu habi-
tatge a una temperatura adequada durant els mesos

freds o s’hauran d’endarrerir en el pagament dels re-
buts dels subministraments bàsics.

Centrant-nos en les tarifes elèctriques, ens cal de-
fensar la necessitat d’abordar els assumptes relacio-
nats amb l’energia des d’un enfocament basat en els
drets humans. Un canvi de paradigma, un nou con-
tracte social, encaminat a fer que les persones deixin
de ser considerades mers clients d’una empresa sub-
ministradora i passin a ser titulars d’un dret subjec-
tiu als subministraments bàsics a un preu assequible
i dins d’uns paràmetres de consum bàsics i essencials.
Ens cal transitar de l’assistencialisme i els privilegis a
l’àmbit de les necessitats i els drets.

És per aquesta raó que considerem que la formu-
lació del dret humà a l’energia és una prioritat davant
la mercantilització que està patint aquest bé comú. Mer-
cantilització que implica que el poder de control sobre
aquest bé bàsic es concentri en mans d’uns quants ac-
tors econòmics, grans oligopolis, amb el vistiplau de les
autoritats públiques.

Sabent que l’energia és indispensable per a la vida de
les persones, no ens podem permetre durant més temps
el luxe de deixar la seva supervisió en mans purament pri-
vades, ja que qui té el poder sobre el subministrament
energètic acaba exercint control sobre la societat. Revertir
les lògiques imperants avui dia passa per la formulació
i el reconeixement del dret humà a l’energia. No serà una
tasca fàcil, però sí que és possible: només cal que gosem
jugar la partida, com així ho hem fet en el darrer infor-
me de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Flaixos

Ens cal defensar 
la necessitat d’abordar 

els assumptes relacionats
amb l’energia des d’un

enfocament basat 
en els drets humans

““
per David Bondia, síndic de greuges de Barcelona

El dret humà a l’energia

Fo
to

: M
ar

ia
 A

la
de

rn
/A

C
N



9 | 

líniatres.catDesembre 2022

Espai Línia, el primer centre de co-
municació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha con-
solidat com un lloc de referència
en el món local.

En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha aco-
llit esdeveniments com les pre-
sentacions del llibre El fantasma
de Lerroux,de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revis-
ta Serra d’Or, així com un debat so-
bre les fake news amb la partici-
pació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. 

Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de con-
ferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Ca-
talunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplina-
ri i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Bar-
celona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mos-
trat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equi-
pada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.

De fet, l’escenari ha acollit en-
trevistes a personatges molt co-
neguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia,que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea me-
tropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.

Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Lí-
nia per on passaran una quinze-
na d’alcaldes i alcaldesses metro-
politanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, tam-
bé passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.

UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fo-
menta el debat metropolità i des

del qual es reivindiquen valors es-
tretament lligats amb la proximi-
tat, com la defensa del petit co-
merç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.

Espai Línia compta amb el su-
port de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Co-
berta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciu-
tat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolita-
nes, un think tankde pensament i
de reflexió sobre els reptes de la con-
urbació metropolitana.

A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un re-
corregut per autèntiques joies ar-
quitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris tam-
bé compta amb un espai per a vi-
deoart, on ara es pot visualitzar l’o-
bra SonsColorsRostres, de Joan-
na Chichelnitzky, dedicada al ba-
tec dels mercats municipals.
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Espai Línia supera 
totes les expectatives

Espai Línia, la Casa dels Barris

Andreu Asensio
BARCELONA
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INNOVACIÓ4Esplugues i l’Hos-
pitalet han signat un conveni de
cooperació per impulsar el pro-
jecte BioClúster, que vol crear un
pol d’investigació biomèdica a
totes dues ciutats. Ho han fet
juntament amb els hospitals de
Bellvitge i Sant Joan de Déu, l’I-
DIBELL, l’Institut Català d’On-
cologia (ICO) i la Universitat de
Barcelona (UB), amb els quals es
coordinaran per sol·licitar les
ajudes destinades a la consecu-
ció del projecte. Aquest grup
promotor també ha acordat la
creació d’una comissió de se-
guiment i coordinació de l’acord,
que es reunirà de forma tri-
mestral per analitzar l’evolució
del projecte.

El clúster biomèdic tindrà
el seu epicentre a la Gran Via de
l’Hospitalet i és una de les prin-
cipals potes del PDU Biopol-
Granvia, un projecte urbanístic
que ha generat força polèmica a
la ciutat veïna els últims anys. 

Així i tot, els impulsors asse-
guren que l’objectiu d’aquest
pol és millorar la innovació i in-
vestigació en salut alhora que es
potencia el territori que l’acull, en
aquest cas l’Hospitalet i Esplu-
gues. De fet, detallen que l’im-
pacte del clúster biomèdic sobre
el PIB català serà de 4.400 mi-
lions d’euros, fet pel qual el des-
criuen com un “projecte de país”. 

De fet, en una conferència de

l’alcaldessa, Pilar Díaz, celebra-
da el 30 de novembre a Espai Lí-
nia [veure pàgina 9], l’esplu-
guina va mostrar-se molt satis-
feta per aquest conveni de co-
operació amb l’Hospitalet. “Les
crisis ens han ensenyat que cal
crear llocs de treball amb valor
afegit i difícils de deslocalitzar,
com els que es podrien arribar
a crear amb aquest projecte”, va
assegurar Díaz.

L’objectiu és crear un eix biomèdic a l’àmbit Llobregat. Foto: Ajuntament

Acord amb l’Hospitalet per
impulsar el pol biomèdic

» Les dues ciutats volen ser referents de la investigació en salut
» Sant Joan de Déu, Bellvitge, la UB, l’IDIBELL i l’ICO també el signen

Comencen les obres d’un nou
carril bici de dos quilòmetres
MOBILITAT4Les obres per am-
pliar la xarxa de carrils bici locals
van començar a finals del mes de
novembre amb l’objectiu d’a-
llargar-la cap a l’Hospitalet. D’a-
questa manera, es pretén con-
nectar el barri del Centre amb la
ciutat veïna, a través de Can
Clota i Can Cervera. 

En concret, es tracta d’un
nou carril de 2,1 quilòmetres
de longitud, dels quals 1,2 tin-
dran una calçada segregada de la
de cotxes i motos. Tot plegat té
la finalitat de millorar la inter-
connexió de la xarxa municipal
i metropolitana en bicicleta i

afavorir la mobilitat sostenible.
L’obra es divideix en tres trams.
El primer neix a la rotonda de l’a-
vinguda dels Països Catalans i
transcorrerà pel carrer Josep
Anselm Clavé fins al de la Pau. El
segon tram anirà des del carrer
de la Lleialtat fins a Pas del Su-
cre, mentre que el tercer baixa-
rà des del carrer Salvador fins al
camí de Can Boixeres.

Amb tot, les obres tindran
una durada aproximada de sis
mesos i un cost total de més de
420.000 euros, finançats pel
pla de recuperació postpandèmia
del govern central.

MASCLISME4“Cuando se agac-
han me entran ganas de…” o
“¡vaya muslitos!” són alguns
dels improperis que van haver de
suportar les jugadores de l’equip
juvenil del Club Volei Esplugu-
es, segons va denunciar l’entitat
en un comunicat el passat 20 de
novembre al pavelló municipal
de Sant Ildefons, a Cornellà.
Allà, l’equip espluguí havia de ju-
gar un partit contra el CV San-
dor, corresponent a la tercera di-
visió juvenil femenina. Durant

l’enfrontament, jugadors de l’e-
quip juvenil de futbol sala de l’AE
Vallirana, que estaven esperant
per disputar un partit en el ma-
teix escenari, haurien insultat les
espluguines amb comentaris se-
xistes i gestos obscens amb cla-
res connotacions sexuals.

Per tot plegat, el CV Esplu-
gues ha anunciat l’adopció d’ac-
cions legals i ha posat a disposi-
ció de les jugadores afectades un
servei d’atenció psicològica. I és
que, tal com indiquen en el co-

municat, els insults dels inte-
grants de l’AE Vallirana van fer
plorar a algunes de les noies. Per
aquesta raó, l’Ajuntament s’ha
posat a disposició del CV Esplu-
gues en tot allò que necessiti.

Dies després el club vallira-
nenc va emetre un comunicat en
el qual va expressar la seva con-
demna enèrgica a qualsevol clas-
se de violència i va afirmar que
està investigant la veracitat d’a-
questes acusacions per prendre
mesures, si s’escau. 

Les obres tindran una durada d’uns sis mesos. Foto: Ajuntament

Insults masclistes a l’esport

Imatge d’arxiu d’un partit del CV Esplugues. Foto: CVE

Civisme |Més control als propietaris de gossos
La Policia Local ha intensificat el control sobre parcs i jardins per fer complir

l’ordenança de civisme i tinença d’animals de companyia. Des d’inicis
d’aquest any s’han interposat 57 denúncies per incompliment de la norma.
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De la mà de l’alcaldessa d’Es-
plugues de Llobregat, Pilar
Díaz, Espai Línia va ser

l’escenari aquest dimecres de la se-
gona trobada del cicle de confe-
rències La ciutat metropolitana:
progrés i futur. L’esdeveniment, or-
ganitzat pel diari Línia, portarà al
centre de Barcelona una quinzena
d’alcaldes i alcaldesses metropoli-
tans en els pròxims mesos.

Entrevistada pel director edi-
torial del diari, Arnau Nadeu, l’al-
caldessa socialista va fer un repàs
dels principals temes dels quals
s’encarrega el seu equip de govern.
Així, Díaz va treure pit de l’esperit
innovador i tecnològic que actual-
ment caracteritza el municipi. “Fa
temps que hi treballem i ara estem
veient-ne els fruits: Esplugues s’ha
convertit en una ciutat pionera”, va
assegurar. Díaz es referia a projec-
tes com el vehicle autònom de re-
partiment de mercaderies, l’ONA,
que es va provar pels carrers d’Es-
plugues a principis d’estiu, con-
vertint-se així en la primera ciutat
europea a provar un vehicle d’a-
questes característiques.

Alhora, l’alcaldessa del PSC va
citar un altre projecte de caràcter
tecnològic que demostra la deriva

innovadora de la ciutat. Es tracta
d’un robot d’atenció a la ciutadania
per fer tràmits relacionats amb la
pobresa energètica. “La gent té
coses importants a fer i per això
hem de ser més eficients i reduir la
burocràcia”, va assenyalar.

A més, l’espluguina va mostrar-
se molt satisfeta amb el conveni de
cooperació signat entre el seu ajun-
tament i el de l’Hospitalet per im-
pulsar el projecte BioClúster, que
vol crear un pol d’investigació bio-
mèdica al sud de la ciutat. “Les cri-
sis ens han ensenyat que cal crear
llocs de treball amb valor afegit i di-
fícils de deslocalitzar, com els que
es podrien arribar a crear amb
aquest projecte”, va assegurar.

Així mateix, la socialista va
considerar que la cooperació amb
l’Hospitalet pot donar molts bons
resultats, perquè, tot i que són
“municipis molt diferents”, tenen
“centres de salut de referència i em-
preses farmacèutiques rellevants”.

A aquests projectes cal sumar-
hi l’Espai Corberó, que, segons
l’alcaldessa, col·locarà el municipi
en el mapa de l’art internacional.

Per tot això, Díaz no va tenir cap
mena de recança a assegurar que
“Esplugues està esdevenint una

nova centralitat a la metròpoli”.
“Sense perdre l’esperit humà dels
pobles que ens caracteritza, estem
convertint-nos en una ciutat refe-
rent”, va asseverar.

VISIÓ METROPOLITANA
L’alcaldessa no va deixar escapar
l’oportunitat per tractar temes
d’àmbit metropolità. En aquest
sentit, Díaz va reclamar que el
metro (L3) arribi a Esplugues tal
com està projectat des de fa temps.
“L’arribada de l’Hospital Clínic a la

Diagonal podria accelerar la cons-
trucció de les noves parades”, va
dir. “No pot ser que tenint l’Hos-
pital Sant Joan de Déu al munici-
pi no tinguem metro, més enllà d’u-
na parada que compartim amb
l’Hospitalet”, va afegir.

Alhora, Díaz va recalcar la im-
portància de construir un territo-
ri cohesionat a la metròpoli. “Cada
cop som més conscients que vivim
en una metròpoli que sense la
marca Barcelona no tindria la ma-
teixa potència”, va considerar.

Lluny de defugir el debat, l’al-
caldessa va acabar la conversa as-
senyalant que potser l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB)
hauria de buscar noves formes de
decisió i d’elecció. “He vist el cas
de Hannover, on la ciutadania es-
cull un alcalde metropolità, i pot-
ser sí que s’ha de fer que aquí la
presidència l’ocupi algú que no si-
gui alcalde, perquè els que sí que
ho som puguem dedicar-nos a
temps complet al nostre munici-
pi”, va sentenciar.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va conversar amb el director editorial del diari Línia, Arnau Nadeu. Foto: Espai Línia

Pilar Díaz: “Esplugues està esdevenint 
una nova centralitat a lametròpoli”

Espai Línia, la Casa dels Barris
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Algoritme. Què és un al-
goritme? Quan la ma-
joria pensem en la defi-
nició d’aquest concepte,

ens venen al cap Google o Face-
book. Sovint, es relacionen els al-
goritmes amb el sistema que fan
servir les grans companyies tec-
nològiques per ordenar els resul-
tats de les cerques. Malgrat això,
lluny del relat lluminós de Silicon
Valley, els algoritmes, avui dia, po-
den ser molt més simples i estan
presents a la nostra vida sense que
ens n’adonem. 

La periodista Karma Peiró,
en la seva recerca Intel·ligència
Artificial. Decisions Automatit-
zades a Catalunya, defineix els al-
goritmes com “un conjunt d’or-
dres que cal seguir per resoldre un
problema o una tasca”. Quelcom
similar a una recepta de cuina.
Amb l’arribada de les noves tec-
nologies, aquesta funció, que
temps enrere era manual, ara es
fa de forma automatitzada. En un
exemple senzill es pot entendre
millor: abans, els mestres havien
de determinar la nota mitjana de
totes les assignatures dels seus
alumnes amb la calculadora o
fent sumes i divisions en un paper.
Ara, els docents introdueixen les
notes en un programa i aquest,
sense mediació humana, deter-
mina la nota mitjana dels estu-
diants. Això és un algoritme? Sí,
un de molt senzill. Els algoritmes
són, per tant, un conjunt d’ordres
que donem a una màquina perquè
ens doni un resultat, ordeni una
llista o faci una predicció. El pro-
blema de tot plegat és que aquests
sistemes s’han estès sense atura-
dor i ara juguen un paper desta-
cat en el nostre dia a dia. Alhora,
s’han sofisticat i generen debat.

ALGORITMES QUOTIDIANS
D’ençà que ens llevem al matí es-
tem generant dades que poden ser
aprofitades per algoritmes. Apa-
guem l’alarma del mòbil, mirem les
nostres xarxes socials, anem en
transport públic, som captats per
les càmeres que hi ha a la nostra
ciutat, fem un pagament amb tar-
geta, demanem hora al CAP per in-
ternet, retirem diners del banc...
Fins i tot hi ha empreses que in-
tenten extreure’ns dades mentre
dormim, amb rellotges intel·li-
gents que ens mesuren les pulsa-
cions. Vivim en l’era de les dades
i, el que és més important, els en-
ginyers han après a gestionar-ne
enormes quantitats gràcies als al-
goritmes. Així, decisions que abans
es prenien de forma lenta, ara en
pocs segons poden quedar resoltes.

“En el sector privat és obvi que
s’utilitzen algoritmes”, explica el
periodista especialitzat en noves
tecnologies Pablo Jiménez. “Un
banc, per estimar si dona un crè-
dit a un client, fa servir sistemes
d’aquesta mena”, afegeix. De fet,
és en les finances on més algorit-
mes ens afecten. Les assegurado-
res, per exemple, determinen amb
dades si un jove de 18 anys té més
probabilitats de patir un accident
de cotxe que una dona de 50 i, en
funció d’això, els ofereixen pro-

ductes diferents. Els bancs, per al-
tra banda, tenen prou informació
per saber si un client podria voler
una hipoteca aviat i d’aquesta
manera oferir-li el servei abans que
l’hagi demanat. També existeixen
sistemes automatitzats que de-
terminen si a un client li han ro-
bat la targeta perquè les compres
que està fent no tenen res a veu-
re amb els seus moviments de di-
ners freqüents.

Aquests, però, no són els únics
algoritmes amb els quals ens to-

pem diàriament. En el seu estudi,
Peiró n’identifica més de 50 que
s’utilitzen a Catalunya. 

Un dels camps en els quals n’hi
ha més és la medicina. Hi ha sis-
temes que s’estan començant a im-
plementar als hospitals de Barce-
lona i que permeten determinar
quina quantitat exacta de medi-
caments ha de rebre un pacient
que acaba de viure un trasplanta-
ment de ronyó. D’aquesta mane-
ra, s’evita que el cos rebutgi el nou
òrgan. També hi ha algoritmes que

permeten saber si una persona pa-
tirà cirrosis o saber si un pacient
tornarà a l’hospital.

En altres sectors, com el de l’e-
ducació, també estem veient casos
similars. “Diversos instituts de
Catalunya ja han provat un algo-
ritme que fa els grups a classe”, as-
senyala Peiró. Partint de 20 pre-
guntes als estudiants, el sistema
estableix quina és la millor manera
d’agrupar-los. Per fer-ho, la mà-
quina determina el caràcter dels
estudiants segons si són introver-

tits o extravertits, assenyats o in-
tuïtius, analítics o emotius i reso-
lutius o reflexius. Segons explica
la periodista, aquest algoritme ha
millorat el rendiment dels grups
“entre un 25% i un 30%”.

En el món de l’empresa, el
nombre de sistemes de decisió au-
tomatitzada és cada vegada més
gran. Les companyies hoteleres o
d’avions poden determinar –tot i
que el grau d’encert és qüestio-
nable– si un client anul·larà una
reserva a última hora i així poden

Vivim en l'era de les dades i els enginyers han après a gestionar-ne enormes quantitats gràcies als algoritmes. Foto: Barcelona Supercomputing Center/ACN

Els trobem a l’àmbit de la seguretat, l’educació, les finances, la feina, el medi
ambient o els serveis socials. Avui dia són molts els algoritmes que defineixen 

i organitzen les nostres vides. En veiem alguns dels més freqüents i ens
preguntem quins són els inconvenients de fiar-ho tot a la tecnologia predictiva 

Algoritmes: caixes
negres omnipresents
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n Els algoritmes s’utilitzen en molts
camps de la vida quotidiana. Malgrat
tot, on més controvèrsia generen és
en l’àmbit de la seguretat.

A casa nostra, des del 2009 les ins-
titucions penitenciàries empren Ris-
Canvi. Aquest sistema es fa servir per
donar o no permisos de sortida als
presos, en funció de la possibilitat
que tenen de cometre un delicte de
nou. “El programa acumula el com-
portament de l’intern a la presó: si ha
agredit algú altre, si ha intentat auto-
lesionar-se o suïcidar-se”, explica la
periodista Karma Peiró. L’algoritme,

però, funciona amb altres paràmetres
més sensibles, com la nacionalitat, la
renda de les famílies del pres o el seu
nivell d’estudis. En la mateixa línia
s’inscriu SAVRY, un algoritme que va-
lora el risc de reincidència en joves i
que fa servir la Generalitat.

Els sistemes automatitzats s’estan
estenent arreu de l’Estat. És l’exemple
de VeriPol, un algoritme que utilitza
la Policia Nacional i que, per tant, no
està en funcionament a Catalunya,
que determina si una denúncia és fal-
sa. Ho fa a través de les paraules que
utilitza qui posa la denúncia. “En re-
alitat, és un sistema creat per un sol
policia a partir de 1.122 denúncies”,
assenyala Paula Guerra, del col·lectiu

AlgoRace. “La policia va dir que era
un agent amb molta experiència... Si
dius la paraula navalla, per exemple,
hi ha molts números que la teva de-
núncia sigui falsa”, afirma Guerra.
“Això és una anàlisi esbiaixada, per-
què què passa amb les persones que
no són natives del territori i tenen un
vocabulari diferent?”, afegeix. 

Per altra banda, des de la mateixa
organització també critiquen l’algo-
ritme VioGén, que s’encarrega de de-
terminar si una dona que denuncia
ser víctima de violència masclista ne-
cessita més protecció pel risc de ser

assassinada. “A més de preguntar si el
maltractador és estranger, assumeix
que si no hi ha violència física, una
dona no patirà una situació de més
violència, i això pot deixar dones fora
de la protecció”, lamenta.

Finalment, a l’Estat s’ha comen-
çat a veure com algunes policies lo-
cals –de moment cap a Catalunya–
estan emprant Eurocop. “Aquest al-
goritme determina a quins barris
s’ha de patrullar perquè hi ha més
possibilitats que hi hagi delictes”, ex-
pliquen des d’AlgoRace. Amb tot,
denuncien que “no s’entrena l’algo-
ritme amb delictes com els de coll
blanc, sinó amb informació esbiaixa-
da de classe i d’ètnia”.

Seguretat predictiva

oferir els seus productes a altres
consumidors. Els diaris, per la
seva banda, ja fa temps que es-
criuen notícies amb algoritmes.
Quan es tracta d’un partit de fut-
bol, el periodista només ha d’in-
troduir el nombre de gols i algu-
nes estadístiques més i l’algoritme
fa la resta. Un cop acabat, el lec-
tor està llegint una notícia re-
dactada per una màquina.

A rebuf de l’àmbit privat, en els
últims anys hem vist com les ad-
ministracions públiques estan
creant els seus propis sistemes de
decisió automatitzada. “El sector
públic va per darrere i contracta
empreses privades per desenvo-
lupar algoritmes, però moltes ve-
gades no sap el que està pagant”,
considera Jiménez.

Sigui com sigui, l’Ajuntament
de Barcelona ha desenvolupat un
algoritme per determinar quina
mena de recursos poden oferir els
treballadors socials a la ciutada-
nia. El sistema va llegir els infor-
mes de milers de primeres cites i
va determinar quina ajuda es do-
nava en cada cas. Actualment, a al-
guns centres de serveis socials, l’al-
goritme suggereix als treballa-
dors quins recursos poden oferir.
Amb això es facilita enormement
la feina, però és el treballador
qui té l’última paraula.

Així mateix, hi ha altres apli-
cacions dels algoritmes, com el
que la Seguretat Social va encar-
regar a la Universitat de Barcelo-
na per detectar les persones que,
per allargar la baixa, fingeixen te-
nir més dolor del real.

O fins i tot hi ha algoritmes en
temes mediambientals, com el
que l’Agència Catalana de l’Aigua
i l’empresa Amphos 21 van crear
i que permet predir el grau de sa-
linitat del riu Llobregat.

Com demostren tots aquests
casos a tall d’exemple, alguns al-
goritmes són útils. “Poden ser un
bon aliat”, puntualitza l’experta en
l’àmbit digital de l’entitat en de-
fensa dels drets humans Lafede,
Judith Membrives. Amb tot, els al-
goritmes també generen proble-
mes, com l’excessiva confiança
que hi tenen les administracions
i la possibilitat de no assumir
conseqüències derivades de les se-
ves decisions polítiques. “El tec-
nosolucionisme fa que, un cop l’al-
goritme ha pres una decisió, no hi
hagi rendició de comptes, perquè
no hi ha un humà a qui adreçar-
se”, considera. I això passa enca-
ra que siguin decisions errònies. 

PROBLEMES ALGORÍTMICS
L’Anna i l’Albert són una parella
que vol assegurar la furgoneta que

Els bancs tenen prou
informació per saber 
si un client podria 
voler una hipoteca
aviat i d'aquesta
manera oferir-li el
servei abans que 
l'hagi demanat

s’acaben de comprar. Han decidit
fer-ho amb una gran companyia
de la qual no volen donar el nom.
A ella, que és veterinària i fa més
de 10 anys que treballa en la ma-
teixa empresa, li demanen 700 eu-
ros l’any. A ell, que és artista i no
té una feina estable, 400. “L’home
que va fer les gestions ens va dir
que les grans empreses tenen
centenars de dades nostres i que
ell no podia dir-nos per què aques-
ta diferència de preus”, relaten. La
majoria d’algoritmes són com
caixes negres. No sabem les dades
que utilitzen, com funcionen ni el
motiu de les seves decisions.

Com en el cas de l’Anna i de
l’Albert, l’algoritme que gestiona
les comandes a domicili que cada
repartidor de Glovo ha de fer
també és opac. “Es tracta d’una es-
tafa, ja que t’enganxa perquè tre-
ballis molt al principi i després,
quan baixa la feina, acabis mar-
xant pel teu propi peu i no pugu-
is denunciar l’explotació que vius”,
considera Dani Gutiérrez, de Ri-
ders x Derechos. Per saber com
gestiona el repartiment de la fei-
na, el govern espanyol va impul-
sar l’anomenada Llei Rider, que
obliga la companyia a mostrar als
comitès d’empresa els criteris se-
gons els quals un repartidor té
unes comandes determinades.

Amb tot, si parlem d’opacitat,
el cas més paradigmàtic és el de
Bosco. Aquest sistema és l’encar-
regat de determinar si una família
rep el bo social de l’Estat espany-
ol. La plataforma d’investigació
periodística Civio va descobrir que
hi havia persones, com els mem-
bres de les famílies nombroses, que
per llei l’havien de rebre, però a les
quals el programa denegava l’aju-
da. És per això que Civio ha de-
manat accedir, per via judicial, al
codi de l’algoritme. Tanmateix, la
justícia mai ho ha permès, al·legant
arguments tan diversos com la
seguretat pública, la seguretat na-
cional o la propietat intel·lectual.
Per a Paula Guerra, de l’organit-
zació que analitza els biaixos ra-
cistes i masclistes dels algoritmes
AlgoRace, no hi ha dubte que “si un
algoritme no funciona bé, s’ha de
poder revisar per dins”. Alhora, el
cas demostra un element més: la fe
cega en la tecnologia. “Es creu que
les tecnologies són neutres”, diu
Membrives, assegurant que “són
productes creats per una societat
concreta i estan travessats pels ei-
xos de poder”.  

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“El tecnosolucionisme
fa que, un cop
l'algoritme ha pres 
una decisió, no hi 
hagi rendició de
comptes, perquè 
no hi ha un humà 
a qui adreçar-se”

Els sistemes d’automatització que s’utilitzen per a 
la predicció en l’àmbit policial o de la justícia 

són els que generen més controvèrsia
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Indra pretén acomiadar 
59 treballadors de Sant Joan

OCUPACIÓ4Indra ha registrat
un Expedient de Regulació d'O-
cupació (ERO) per a 59 persones
que treballen al centre que la
companyia té a Sant Joan Des-
pí. L'acomiadament col·lectiu
se centrarà en la divisió de Bu-
siness Process Outsourcing
(BPO), que fa feines de gestió in-
terna empresarial. La motivació
d’aquest ERO té a veure amb la
pèrdua d'un contracte amb l'e-
nergètica Naturgy, que ha gua-
nyat IBM. Inicialment, aquesta
divisió comptava amb uns 800

treballadors que s’han anat re-
col·locant en uns altres projectes.

Segons ha confirmat el De-
partament de Treball a l'Agència
Catalana de Notícies (ACN),
l'expedient va entrar al sistema
el dimarts dia 22 de novembre. 

El sindicat CCOO, per la seva
banda, ha criticat l'expedient i ha
reclamat a Indra que recol·loqui
el màxim nombre possible de
treballadors per evitar que es
quedin sense feina. Així i tot, el
sindicat tampoc descarta atura-
des i mobilitzacions. 

Instal·laran dos punts de
recàrrega de vehicles elèctrics
SOSTENIBILITAT4L’Ajunta-
ment i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) han signat
un convenir per instal·lar dos
punts de recàrrega de vehicles
elèctrics al municipi. Un d’ells
s’ubicarà al carrer Major, can-
tonada amb la Riera d’en Nofre,
mentre que l’altre s’instal·larà al
carrer de la Fontsanta. 

Mentre que el punt de re-
càrrega del carrer Major serà una
electrolinera, és a dir, una esta-
ció per a vehicles elèctrics con-
nectada a la xarxa pública, el se-
gon serà una fotolinera, una es-

tació de recàrrega que té com a
font principal d’energia el sol,
gràcies a una pèrgola fotovoltaica
amb plaques solars. 

Sigui com sigui, aquests dos
nous punts de recàrrega se su-
maran al que ja hi ha al barri Re-
sidencial Sant Joan i formaran
part de la xarxa metropolitana.

Aquesta estratègia té la vo-
luntat de promoure una millor
qualitat de l’aire, una mobilitat
més sostenible i el foment de la
de les energies renovables a tra-
vés de la implantació dels vehi-
cles de zero emissions.

El Govern ajuda Ray Elèctric,
empresa ubicada a la ciutat

INNOVACIÓ4El departament
d’Empresa de la Generalitat ha
concedit un préstec participatiu
d’1,5 milions d’euros a l’empre-
sa Ray Elèctric, que fabrica mo-
tos elèctriques a la seva seu de
Sant Joan Despí. 

D’aquesta manera, la com-
panyia preveu ampliar la pro-
ducció, arribar a més mercats in-
ternacionals i continuar invertint
en innovació. D’aquesta mane-
ra, l’objectiu de l’empresa en

els pròxims quatre anys és pas-
sar dels 5,5 milions d’euros anu-
als de facturació als 38,5 i tri-
plicar la plantilla. 

El conseller d’Empresa, Ro-
ger Torrent, va visitar la fàbrica
el 30 de novembre per anunciar
el préstec i mostrar la seva sa-
tisfacció per donar suport a una
empresa “transformadora i amb
valor afegit”. Els diners s’han
concendit a través de la línia de
finançament Innova Mobilitat.

Seu de la companyia Indra a Sant Joan Despí. Foto: Google Maps

Foto: Àlex Recolons/ACN

Obres | L’Ajuntament reforma el parc del Mil·lenari
El parc del Mil·lenari està sent reformat per tal de millorar la zona de 
jocs infantil i la d’esports a l’aire lliure. A més, està previst que el parc 

disposi d’una nova zona destinada a la pràctica de la cal·listènia. 

TRIBUNALS4La fiscalia demana
dos anys de presó, una multa de
6.480 euros i una inhabilitació de
cinc anys per a exercir com a do-
cent per a una veïna i professora
de Sant Joan Despí que va difon-
dre a Twitter un vídeo que mos-
trava joves violents i que, segons
assegurava, eren menors immi-
grats sols d’un centre espanyol.

En el seu escrit, però, el mi-
nisteri fiscal remarca que en re-
alitat les imatges estaven grava-
des a Brasil i no tenien res a veu-
re amb els menors que arriben a
Espanya. Segons la fiscalia, la in-
vestigada pretenia, amb aquest
vídeo “difós indiscriminada-
ment”, vincular un cas d’actes
vandàlics amb aquest col·lectiu
per “denigrar-lo”. Per això, im-
puta a la dona un delicte d’odi
per discriminació relativa a la na-
ció o origen nacional amb l’a-
greujant de difusió a internet.

Els fets es remunten al juny
del 2019, quan la dona, que te-

nia antecedents penals per si-
mulació de delicte, va publicar a
Twitter un vídeo que mostrava
uns joves violents, cridant, llen-
çant papers contra una profes-
sora i fent malbé el mobiliari de
la classe. Moments després, l’a-
cusada va publicar un missatge
en el mateix canal en el qual es
podia llegir: “T’envio un vídeo
d’un centre educatiu pels immi-
grants menors d’edat que entren
il·legalment a Espanya. Et prego

que el difonguis perquè Espanya
se n’adoni d’una vegada com
ens agraeixen que els acollim”.

Amb tot, la fiscalia avisa que
“les notícies falses tenen una
gran presència a internet i ten-
deixen deliberadament a apro-
fitar moments o incidents d’ac-
tualitat amb fort impacte o com-
moció social, aportant material
audiovisual no veraç o tergiver-
sat per fer creure als receptors
que hi estan relacionats”.

L’acusada va difondre un vídeo amb ànim de denigrar els menors. Foto: Arxiu

Demanen presó a una docent
per difondre un vídeo fals

» La dona va fer servir les imatges per denigrar menors immigrats
» La fiscalia considera en el seu escrit que ha comès un delicte d’odi 
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L’ampliació del CAP podria
estar enllestida el 2025

SALUT4El Servei Català de la
Salut preveu ampliar el CAP de
Sant Just. Així ho va confirmar
arran d’una pregunta al Parla-
ment, a partir de la qual també
es va anunciar que el projecte es
redactaria al llarg del 2023, que
les obres es portarien a terme el
2024 i que el 2025 l’equipa-
ment ja quedaria enllestit. 

Aquesta ampliació respon a
l’augment de població, que ge-
nera noves necessitats en un
equipament que es va constru-
ir els anys 90 del segle passat.
Des d’aleshores, el nombre d’ha-
bitants ha anat creixent, així

com els professionals, que ara
necessiten més espai per atendre
els ciutadans. 

Des del consistori recorden
que recentment s’han incorporat
cinc nous professionals al CAP,
entre els quals hi ha experts en
nutrició i en benestar emocional.
Aquests sanitaris s’afegeixen a la
desena de metges i metgesses de
família, els dos pediatres, la lle-
vadora i les 13 infermeres, a més
dels dos tècnics en cures auxi-
liars, la desena de persones que
es dediquen a atendre els ciuta-
dans i els tècnics en treball social
i odontologia que hi treballen.

Detingut per les càmeres
lectores de matrícules

SEGURETAT4Les càmeres lec-
tores de matrícules han permès
detenir un home amb antece-
dents per robatoris i atraca-
ments amb arma de foc a benzi-
neres. Aquest sistema, integrat al
programa M7 Citizen Security de
l’àrea metropolitana, ha ajudat a
la Policia Local a detectar l’en-
trada al municipi d’un vehicle ro-
bat on hi anava l’arrestat. 

Des del consistori recorden
que l’M7 és una eina de segure-
tat que permet un contacte ràpid
entre la ciutadania i les admi-
nistracions a través de les policies

locals, i es pot fer servir mitjan-
çant una aplicació mòbil que
permet enviar missatges d’e-
mergència i fer trucades geolo-
calitzades. L’aplicació també per-
met la marcació ràpida dels nú-
meros de telèfon dels cossos de
seguretat i d’atenció a les dones
que no deixa rastre de la trucada.

La detenció d’aquest home
amb antecedents va coincidir
amb l’arrest, a mitjans del no-
vembre, d’uns altres dos indi-
vidus, que van ser enxampats in
fraganti mentre robaven a cases
del municipi.

El lloguer ha augmentat 
un 32% des del 2017

HABITATGE4El preu del llo-
guer a Sant Just Desvern ha
crescut un 32,2% des del 2017.
Sense anar més lluny, es tracta
de la pujada més forta de tota
l’àrea metropolitana, passant
dels 891 euros de fa cinc anys als
1.179 d’enguany, segons indi-
quen les xifres del departament
de Drets Socials de la Genera-
litat, corresponents al darrer
trimestre de l’any 2021. 

Per barris, els més cars són

els de Collserola, La Miranda-
Can Candeler i la Plana-Bellso-
leig, amb un preu mitjà de 1.772
euros. Per la seva banda, els
barris de les Basses de Sant
Pere, Pont Reixat i Diagonal te-
nen un preu de lloguer mitjà de
1.314 euros, mentre que als bar-
ris del Centre i Nord la xifra és de
1.242 euros. A Can Sagrega, Mas
Lluí, Polígon Sud-Oest i Torre-
blanca el lloguer costa 976 euros
de mitjana, i al barri Sud 862. 

El CAP va ser construït els anys 90. Foto: Ajuntament

Foto: Arxiu

Solidaritat | L’Esbart Sant Just participa en La Marató
L’Esbart Sant Just tornarà a participar en la trobada d’esbarts amb motiu de 

La Marató de TV3 el pròxim 11 de desembre al Teatre Sarrià. Aquesta activitat 
es reprèn després de l’aturada provocada per la pandèmia de covid. 

OCUPACIÓ4Sant Just Desvern
és el municipi català amb menys
atur i el tercer de tot l’Estat. Això
és el que es desprèn de les dades
de Censos de població i habi-
tatges que ha publicat recent-
ment l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), les quals indi-
quen que el municipi té una
taxa d’atur del 4,2%. 

D’aquesta manera, a nivell es-
tatal Sant Just s’emporta el bron-
ze en la taula de líders d’ocupa-
ció, per darrere de les localitats
madrilenyes de Pozuelo de Alar-
cón i Boadilla del Monte, que pre-
senten percentatges d’atur del 3,9
i el 4,1%, respectivament. 

Aquesta bona dada econò-
mica segueix la tendència esta-
tal de descens de l’atur. Sense
anar més lluny, la desocupació
està en els nivells més baixos des
del 2008. I és que al darrer tri-
mestre, l’atur a Espanya era del
12,7%, mentre que la xifra era
del 10% a Catalunya. Pel que fa

al Baix Llobregat, la taxa d’atur
és de gairebé el 9%.

Es tracta d’una bona dada
econòmica que s’afegeix als re-
sultats del rànquing de munici-
pis amb més renda mitjana per
habitant, en el qual Sant Just
ocupa la segona posició, amb
21.510 euros, per darrere de

Matadepera, que assoleix la xi-
fra de 22.806 euros. Aquestes
dades, que també va oferir l’INE,
indiquen que el 49% dels mu-
nicipis catalans estan entre el
25% dels més rics de tota Espa-
nya. Per contra, entre els muni-
cipis més pobres de l’Estat no
n’hi ha cap de català. 

Sant Just torna a presentar una bona dada econòmica. Foto: Ajuntament

Sant Just és el municipi de
Catalunya amb menys atur

» De l’Estat és el tercer, només per darrere de dos de Madrid
» Hi ha un 4,2% d’aturats, quan la mitjana catalana és del 10%
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La biòpsia és el mètode clau per confir-
mar si, a partir de la sospita de proves
diagnòstiques prèvies, un home pateix
càncer de pròstata, el més freqüent
entre la població masculina. Actual-
ment, els avenços en tècniques d'imatge
i programari mèdic permeten aplicar la
biòpsia per fusió d'imatge de ressonàn-
cia magnètica (RM) i ecografia, un pro-
cediment que aconsegueix detectar
més del 96% de casos i que, respecte a la
biòpsia convencional, augmenta fins a
un 40% la precisió diagnòstica.

La biòpsia transrectal clàssica pre-
senta diferents limitacions: és cega –
s'extreuen mostres de teixit de manera
aleatòria–; és parcial –permet accedir
només a la meitat de la glàndula–; i
presenta un risc més gran d'infeccions
–a causa del seu abordatge per la cavi-
tat rectal. L'evolució tecnològica que
ha fet possible la biòpsia per fusió d'i-
matge permet superar aquestes limi-
tacions i fer la prova de manera més
segura, eliminant pràcticament el risc
d'infecció greu o sèpsia.

"La biòpsia per fusió és l'eina més
avançada per al diagnòstic del càncer de
pròstata", afirma el Dr. Jorge Pastor, cap
del Servei d'Oncologia Radioteràpica de
Clíniques Biomèdiques Ascires. Aquest
procediment presenta dos avantatges
importants: la fusió de dues tècniques
d'imatge diagnòstica per mitjà d'un pro-
gramari específic i la via d'accés a la
pròstata, que es realitza pel perineu, en
comptes de pel recte.

Màxima precisió amb dues tècniques
d’imatge i un equip multidisciplinari 
Les dues proves d’imatge que es combi-
nen són la ressonància magnètica mul-
tiparamètrica (RMm) i l’ecografia. La

primera es du a terme de manera prèvia
a la biòpsia. "A Ascires la realitzem amb
una ressonància de 3 Tesles, actualment
la de més qualitat d'imatge en la pràc-
tica mèdica", detalla l'especialista. En l'a-
nàlisi de la RMm i en la planificació de la
biòpsia intervenen un radiòleg expert
en pròstata, un enginyer biomèdic i un
oncòleg radioteràpic, amb l'objectiu de
determinar amb exactitud la localització
del possible tumor.

En el moment de fer la biòpsia, el
programari permet fusionar la imatge
de la ressonància –amb les estructures
d'interès delimitades– amb la de l'eco-
grafia, que es fa en temps real. Amb això,
l'equip mèdic és capaç d'obtenir amb
total precisió la mostra de teixit de la
part sospitosa, prèviament delimitada a
la RMm.

A més, tenint en compte que en el
70% dels casos el càncer de pròstata és
multicèntric –té diferents focus o tu-
mors–, en la biòpsia també es prenen al-
tres mostres del conjunt de la glàndula.
“El gran avantatge és que amb la biòpsia
transperineal podem accedir, a més, a la
part anterior i l'àpex de la pròstata, de
manera que obtenim un estudi complet
de la glàndula. Aquest mapatge integral
és complex i, de vegades, impossible
amb la biòpsia convencional, ja que
només tenim accés a la part posterior de
la pròstata”, aclareix el Dr. Pere Bassa,
metge nuclear de Cetir Ascires i espe-
cialista en biòpsia prostàtica ecodirigida.

Més opcions terapèutiques i menys
seqüeles
El fet de fusionar les dues tècniques d'i-
matge i aconseguir un accés complet
a la zona permet un estudi més precís

tant a nivell anatòmic –de totes les re-
gions on hi pot haver tumor– com del
grau del possible càncer. "D'aquesta
manera, amb la biòpsia transperineal
per fusió aconseguim diagnosticar fins
a un 40% més de tumors agressius que
amb la convencional", apunta el Dr.
Pere Bassa.

Aquest increment en la precisió dia-
gnòstica afavoreix una selecció més
adequada del tractament per a cada pa-
cient. "Detectar el càncer de manera
més precisa i primerenca obre la porta a
una selecció més adequada de les op-
cions terapèutiques, cosa que ens per-
met tenir una taxa d'èxit més gran en el
tractament i un menor grau de seqüe-
les", subratlla el metge nuclear.

Menor risc d’infecció 
La biòpsia per fusió no només és
més precisa, sinó també més segura.
De fet, la via de punció per accedir a
la pròstata és un altre dels valors di-
ferencials de la nova tècnica que ha
implantat Clínicas Ascires. Amb la
biòpsia transrectal, l'accés a la glàn-
dula es produeix travessant el recte,
una cavitat contaminada. Això pro-
voca una taxa d'infeccions del 20%,
que van des de la infecció urinària
fins a la prostatitis o la sèpsia. Per
contra, amb l'abordatge transperi-
neal, l'agulla no travessa en cap mo-
ment la cavitat rectal i es redueixen
les infeccions, mentre que la taxa de
sèpsia queda en xifres properes al 0.

Per totes aquestes raons, davant
d'una sospita de càncer, les princi-
pals guies oncològiques europees* i
nord-americanes** ja recomanen,

com a primera opció, una ressonàn-
cia magnètica multiparamètrica i
una biòpsia dirigida per ecografia,
sempre que estigui disponible.

A Clíniques Ascires el procediment
es porta a terme a la clínica de Cetir
Ascires Viladomat (Barcelona) i a Asci-
res Campanar (València), amb una du-
rada aproximada d'una hora. Es
realitza sota sedació superficial i anes-
tèsia local, de manera que el pacient
no percep cap molèstia i, després de la
recuperació de l'anestèsia, rep l'alta
ambulatòria el mateix dia. 

Sobre Cetir Ascires
L'equip mèdic català Cetir forma part del
grup biomèdic Ascires. D'arrels mediter-
rànies, per tecnologia aquest grup és
pioner a Espanya tant en Diagnòstic per
Imatge com en Medicina Nuclear i Ge-
nètica Mèdica.

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

Càncer de pròstata: la biòpsia per fusió detecta 
el 96% de casos, un 40% més que la convencional

Ascires fusiona les imatges 
de la ressonància magnètica 
multiparamètrica i de l’ecografia 
per realitzar biòpsies de pròstata 
de màxima precisió

A diferència de la tècnica convencional
(transrectal), la nova modalitat 
de biòpsia es du a terme per via 
transperineal, amb la qual cosa 
es minimitza el risc d’infecció

Permet un estudi complet de tota la glàndula i redueix els falsos negatius

Contingut especial

Més informació: www.cetir.com

Un metge i un enginyer biomèdic planifiquen la biòpsia amb la fusió de RM i ecografia.

*European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) i European Association of Urology.
** National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Urological Association (AUA)

La biòpsia per fusió augmenta un 40%
la precisió diagnòstica respecte 
a la tradicional, fet que permet 
seleccionar millor l’abordatge 
terapèutic per a cada pacient 

La nova modalitat de biòpsia es realitza per via transperineal, de manera que es minimitza el risc d'infecció.
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Arrenquen les obres al Mercat
de les Planes de Sant Joan

SANT JOAN4El Mercat de les
Planes de Sant Joan Despí està
sent objecte d’una reforma per
millorar la coberta i les façanes.
Els treballs, que van arrencar el
novembre, tenen un pressupost
de gairebé 600.000 euros i se
centraran en la millora de la im-
permeabilització i el canvi de lloc
de la maquinària, fet que per-
metrà una reducció del soroll i
les molèsties als veïns.

Pel que fa a les voltes de la
coberta, un dels elements més
característics del mercat, es
portarà a terme una renovació

que potenciarà la il·luminació,
ja que es canviaran els para-
ments de vidre per una nova
fusteria amb vidres transpa-
rents que donaran més prota-
gonisme a la llum. 

En el cas de les façanes, es
milloraran els acabats de cerà-
mica, que estan deteriorats pel
pas del temps, mentre que a la
cara lateral del carrer Eduard
Bagaria i a la de la plaça del Mer-
cat se substituirà aquesta cerà-
mica per un recobriment d’acer
que oferirà un aspecte més ho-
mogeni a l’equipament. 

NADAL4Esplugues, Sant Joan
Despí i Sant Just Desvern ja
han inaugurat els llums de Na-
dal. Un moment esperat no
només pels ciutadans i els més
petits de la casa, sinó també
pels comerciants, que el veuen
com un període d’esperança
que maquilla els seus comptes
anuals. És per aquesta raó que
l’encesa dels llums sol venir
acompanyada d’activitats co-
mercials diverses. 

Aquest és el cas de Sant
Joan Despí, que ha posat en
marxa una campanya a través
de la qual sortejarà 100 targetes
moneder de 50 euros cadascu-
na per gastar a les botigues de la
ciutat. Les inscripcions per par-
ticipar en el sorteig es poden fer
fins al 15 de desembre, i per po-
der participar-hi cal estar em-
padronat a Sant Joan Despí i ser
major d’edat. Entre totes les
persones que s’hagin inscrit a la
campanya es farà un sorteig el
16 de desembre. Els afortunats
rebran les targetes-regal a casa
una setmana més tard. 

Aquest sorteig s’inscriu a la
campanya Aquest Nadal viu la
màgia del comerç local, amb la
qual el consistori vol dinamitzar
el comerç de proximitat, a través
de cercaviles, espectacles de
llum i tallers infantils. 

En aquesta línia, el cap de
setmana del 16, 17 i 18 de de-
sembre, la plaça Catalunya d’Es-
plugues acollirà el seu particular

Mercat de Nadal, amb parades
de venda de productes d’ali-
mentació i artesania, i un espai
dedicat als infants. 

Aquell mateix cap de set-
mana, més en concret el dia 18
de desembre, Sant Just Des-
vern celebrarà el seu Mercat de
Nadal, a la plaça de Camoapa,
amb parades de botigues locals,
tallers i activitats musicals.

Túnel de la Il·lusió d’Esplugues. Foto: Aj. d’Esplugues

Llums, mercats i targetes
moneder per animar Nadal

Treballs inicials a la coberta del mercat. Foto: Ajuntament de Sant Joan Despí

Sant Just |Mercat ambulant 
La plaça Camoapa de Sant Just Desvern acull el mercat 

ambulant el 7 de desembre durant tot el matí, una activitat que 
no s’atura pel pont de la Puríssima i que organitza l’Ajuntament. 
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Esports Futbol | | L’FC Levante Las Planas visita la UD Granadilla Tenerife
El conjunt de Ferran Cabello visitarà el pròxim diumenge 11 de desembre la Unión Deportiva

Granadilla Tenerife, en partit corresponent a la 12a jornada de la Primera Divisió (Liga F). L’FC
Levante Las Planas hi arribarà després de la derrota per 1-4 contra el Real Madrid del passat dia 3.

“Quan fa molt de temps que es-
tàs en una categoria o en un
club, hi ha un desgast molt
gran i necessites fer un canvi.
És el que em va passar al CFS
Eixample, on vaig passar 10
anys com a coordinador, en-
trenador o jugador”, reflexio-
na Cinto Garcia (Barcelona,
1987), que va acumular ascen-
sos i lligues amb diferents
equips de l’entitat. Cap “més
bèstia” que amb el sènior fe-
mení, a qui va pujar quatre ca-
tegories fins a col·locar-lo a Se-
gona Divisió, on ara és un dels
planters de referència.

Garcia sent que va arribar
on va arribar amb el CFS Ei-
xample gràcies a les jugadores
que va tenir, “d’un nivell altís-
sim”. “Ens exercitàvem en pis-
tes de col·legi i competíem con-
tra equips amb realitats molt
diferents, on les esportistes no
havien de pagar per jugar i en-
trenar-se”, recorda.

ASCENS AMB LA PB ANGUERA 
Després de l’ascens a Divisió
d’Honor amb la Penya Barce-
lonista Anguera, on jugava
molt i va iniciar-se al futbol 11,

Garcia va fitxar per la UE Sant
Andreu, que sí que podia ofe-
rir-li una categoria alta: “Vaig
abraçar, literalment, la pro-
posta. Hi vaig començar a ju-
gar de carriler, una posició en
què vaig despuntar”.

El seu gran curs a Sant An-
dreu li va obrir les portes, l’úl-
tim any de juvenil, al CE Mer-
cantil sabadellenc, on va com-
petir a Nacional com a carriler
i extrem. Com que el club no te-
nia sènior, va valorar les ofer-
tes de l’FC Martinenc, el Poble
Sec o la UE Caprabo, que era el
filial del CE Europa i amb qui
va passar les proves. La pers-
pectiva era que, amb el temps,
pogués jugar amb el primer
equip. Però quan encara no
havia signat el contracte, Gar-
cia es va trencar els lligaments
encreuats del genoll.

UN CONTRATEMPS CLAU
“Em vaig lesionar de la mane-
ra més ximple possible que hi
pot haver, jugant amb les me-
ves amistats. Mon pare m’ho
recorda a vegades”, confessa.
Un contratemps amb el qual, al
final, va tancar la seva etapa en
el futbol 11. Quan es va recu-
perar, jugava amb els amics,
fins que un dia un rival li va
parlar de la secció de futbol sala
de la UE Sants.

Al conjunt santsenc va re-
prendre la seva història amb el
futbol sala, que havia tancat des
que havia descobert aquest es-
port al Col·legi Sant Miquel.
Després d’un curs excel·lent
amb la UE Sants, amb més de
30 gols, el barceloní va rebre la

trucada de l’FS Estel Vallseca,
on va competir abans d’aterrar
al CFS Eixample, el club on ha
assolit més funcions.

Ara viu la seva segona eta-
pa a l’FS Estel Vallseca. La
temporada 2021-2022 hi va
tornar com a jugador i el pas-

sat mes d’abril es va trencar els
lligaments encreuats de l’altra
cama. Aquesta temporada és
l’entrenador del Tercera Na-
cional masculí. Els seus inicis
a la banqueta van ser a l’Esco-
la Carlit, amb un masculí i un
femení escolars.

El curs 2018-2019 Garcia
va aterrar a Primera Divisió
per dirigir l’AE Penya Esplu-
gues. “Em vaig tirar de cap a un
projecte il·lusionant. La idea
era que Robert Caneda ho dei-
xés un cop iniciada la tempo-

rada i que m’introduís al club
i a l’equip fins que jo fos el pri-
mer entrenador. Ell atresora-
va una experiència a l’elit que
jo no tenia. Vam aconseguir
classificar-nos per primer cop
per a una Copa de la Reina”,
recorda, molt orgullós.

LA DECISIÓ
A quarts de finals van exigir al
límit el CD Futsi Atlético Na-
valcarnero, l’actual campió de
la competició i que només va
guanyar per un ajustat 5-4.
L’AE Penya Esplugues volia
que continués, però el barce-
loní pensava que ja hi havia as-
solit grans coses i va decidir
tornar al CFS Eixample. Així és
Garcia, un apassionat incon-
formista que detecta quan ha
de canviar de reptes.

Toni Delgado
ESPLUGUES

Els canvis deCintoGarcia
» L’extècnic de l’AE Penya Esplugues és un ídol al CFS Eixample, on va ser tècnic, jugador i coordinador

» “Quan fa molt temps que estàs en una categoria o en un club, hi ha un desgast molt gran”, afirma

Cinto Garcia, entrenador de l’FS Estel Vallseca. Foto: David Garcia

Cinto Garcia va
acumular ascensos i
lligues amb diferents
equips del CFS Eixample

La temporada 2021-
2022 va tornar com a
jugador a l’FS Estel
Vallseca i es va lesionar

“A la UE Sant Andreu
vaig començar de
carriler, una posició en
què vaig despuntar”, diu
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4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està for-
mada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hec-
tàrees dins la província de Barce-
lona. La gestió de la Xarxa garan-
teix l’equilibri territorial i ambien-
tal als 100 municipis del seu àm-
bit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la po-
blació de Catalunya.

Seguint els Objectius de Des-
envolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputa-
ció de Barcelona planifica i ges-
tiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, ela-
borats amb la participació de
tots els agents implicats; prote-
geix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el des-
envolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’e-
ducació ambiental. 

La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutada-
nia centres d’informació i docu-
mentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposi-
cions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’es-
plai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i res-
pectar el medi natural.

A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet ar-
ribar-hi amb transport públic in-
tegrat, els dissabtes, els di-
umenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la con-
servació del patrimoni i dels es-
pais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va com-
prar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la re-
cuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la pre-
servació d’aquest espai tan em-
blemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les ins-
tal·lacions està supeditada a la fi-
nalització de les obres.

Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Dipu-
tació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”. 

I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?

Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais

a El Parc del Castell de Montesquiu
a L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
a El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
a El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
a El Parc del Montnegre i el Corredor
a El Parc de la Serralada Litoral
a El Parc de la Serralada de Marina
a El Parc Natural de la Serra de Collserola
a El Parc Agrari del Baix Llobregat
a El Parc del Garraf
a El Parc d’Olèrdola
a El Parc del Foix
a I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural 

dels Cingles de Bertí
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Juan Carlos Martel dirigeix una de les pe-
ces més aplaudides de Federico García
Lorca, amb espai escènic de Frederic
Amat i música de Raül Refree. Yerma és
un poema tràgic que mostra el conflic-
te intern d’una dona que no aconsegu-
eix tenir fills i viu aquesta frustració sota
la pressió social i el seu desig de ser mare.

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Yerma
Federico García Lorca

La cantant maresmenca Mireia Vilaseca,
membre del grup Kirias, s’ha estrenat en
solitari aquest novembre amb Des de dins
(La Catenària), que inclou una desena de
cançons. “[L’àlbum] Neix en un moment
de debilitat força gran, en un moment en
què no trobo una estabilitat ni em tro-
bo a mi mateixa”, reconeix la mateixa ar-
tista al web de la discogràfica.

Música

Un repartiment de luxe per narrar si-
tuacions en què ens podem reconèixer,
però que preferiríem no explicar. De fet,
fins i tot preferiríem oblidar-les. Historias
para no contar recull trobades inespe-
rades, moments ridículs i decisions ab-
surdes. En total, cinc històries amb una
mirada àcida i compassiva a la incapacitat
per governar les nostres emocions.

Pelis i sèries

Historias para no contar
Cesc Gay

Des de dins
Mireia Vilaseca

Festival Dart
Ja està en marxa, a la sala Phenomena, als cinemes Girona i al

MACBA de Barcelona –i onlinea Filmin–, la sisena edició del
Festival Dart, que s’allargarà fins a l’11 de desembre. Aquesta
cita pretén ser “el punt de trobada entre el cinema i l’art a Es-
panya i l’Amèrica Llatina”, tal com diuen els mateixos organit-
zadors, que també presumeixen de ser “el primer festival de

cinema documental dedicat a l’art contemporani”. El seu ob-
jectiu és “entrellaçar la cultura i el coneixement amb el gran
públic” a través de documentals de temàtiques diverses: fo-

tografia, pintura, performance i arquitectura, entre d’altres.

Un futbolista que ha aconseguit estar en boca
de tothom tot i no estar convocat al Mundial

de Qatar. Té mèrit. Marc Bartra (Sant Jaume
dels Domenys, 1991), exculer i actual jugador
del Trabzonspor de Turquia, ha ocupat titulars

de la premsa del cor aquests dies després de
confirmar la seva nova relació amorosa. La par-
ticularitat és que ho ha fet per error. El defensa

–que va començar l’any divorciant-se de la
mare dels seus tres fills, Melissa Jiménez– va
publicar fa uns dies un vídeo a Instagram en

què apareixia fent-se petons amb la model i in-
fluencer barcelonina Jessica Goicoechea. Pocs

instants després, el va eliminar, però ja era mas-
sa tard. Les captures de pantalla no han deixat
de publicar-se a mitjans i xarxes i, malgrat que
cap dels dos protagonistes s’ha pronunciat al
respecte, la relació ja es dona per confirmada. 

M A R C  B A R T R AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser futbolista de primer nivell
Va jugar al Barça entre el 2012 i el 2016

Famosos

Confirmar la seva nova relació per error
Va publicar un vídeo amb Jessica Goicoechea i el va eliminar

No hi ha marxa enrere
El vídeo s’ha escampat i tothom dona per confirmat l’afer

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La vida de Joana Biarnés (1935-2018), la
primera fotoperiodista del país, plena
d’experiències extraordinàries i desco-
negudes, va ser la vida d’una pionera que
va vèncer tots els prejudicis d’una èpo-
ca. Les seves imatges van captar una eta-
pa clau del segle XX: els anys del fran-
quisme, amb una Espanya trista i em-
pobrida, i els inicis de la democràcia.

Llibres

No serà fàcil
Jordi Rovira

| The Callisto Protocol
Acció i terror es donen la mà en aquest videojoc que et portarà a un

satèl·lit de Júpiter l’any 2320. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox Series X/S i One.  
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

FIBRA

Cal beure molta aigua i begudes vegetals, però aneu 
amb compte amb la llet de vaca i els seus derivats

CALMA

LÍQUIDS

PROTEÏNES

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

i NUTRICIÓ

Segons els experts, entorn d’un 70% de la població pateix
restrenyiment. Moltes d’aquestes persones pateixen tam-
bé flatulències, perquè ambdós trastorns estan molt rela-

cionats. Si no expulsem els excrements necessaris, es queden
retinguts a l’intestí i bloquegen la sortida dels gasos que es van
acumulant al nostre interior. Si aneu al bany cada dia i, tot i això,
patiu flatulències, llavors és que no aconseguiu buidar comple-
tament l’intestí per algun motiu.    

Al mercat hi ha pastilles o tractaments que poden ajudar-
nos, tant amb el restrenyiment com amb les flatulències, però la
solució no és prendre medicació, perquè el nostre intestí es tor-
narà mandrós i acabarà necessitant aquesta ajuda externa per
sempre. L’única solució per a aquest problema és canviar la nos-
tra alimentació i preocupar-nos cada dia per com i quan anem
de ventre i si tenim o no flatulències. 

Moltes persones s’avergonyeixen de parlar sobre aquestes
coses, però el fet és que els nostres excrements hi tenen molt a
dir sobre la nostra salut. Cal controlar-los i fer canvis en la nostra
dieta per garantir una bona salut digestiva i intestinal.    

Una mala dieta passa factura

Una dieta sana implica menjar més fruita i verdura, 
però també llegums, cereals integrals i peix 

Les claus

Les persones nervioses sovint pateixen flatulències 
perquè traguen més aire del compte quan mengen 

Una causa habitual d’aquesta mena de problemes 
és el consum excessiu de proteïna animal   
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