
Control OJD-PGD – Publicació mensual | redacció: 657 165 047 - liniavalles@comunicacio21.com |  anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

8 anys

Novembre 2021 · Núm. 97 · liniavalles.cat cerdanyola · barberà · ripollet 
líniavallès

HOQUEI pàg 24
Dai Silva (Cerdanyola HC):
"M’agrada organitzar 
i parlar molt a la pista"
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Violència obstètrica: quan
l’embaràs es torna un infern

BARBERÀ pàg 14

La Nau, un espai renovat ple
d’oportunitats per als joves

Cerdanyolaapostaperdonar 
suportalsemprenedors locals
El projecte ‘Prototipa el teu futur’ ajuda a desenvolupar idees de negoci amb bones perspectives pàg 10

AUDIÈNCIA pàg 11

Línia supera els 100.000
lectors metropolitans
durant el mes d’octubre

RIPOLLET pàg 18
Clara Palau, dona trans: 
“Volem treballar com qualsevol 
persona, no subvencionades”

Clam contra la violència masclista amb motiu del 25N pàg 3

Diuen prou

Fo
to
: J
oa
nn
a 
C
hi
ch
el
ni
tz
ky



| 2

líniavallès.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Novembre 2021



líniavallès.catNovembre 2021

3 | 

En una taula, quatre joves es-
morzen. Tres nois i una noia.
Parlen despreocupadament. Els
tres homes, com si les dones fos-
sin carn de mercat, expliquen
quines noies del grup d'amics
s'endurien al llit. Ella escolta i riu
incòmoda. Quan la cosa no pot
anar pitjor, la noia se'n va al lava-
bo i els comentaris misògins pu-
gen de to. “Aquella té bon cos, però
jo no podria tirar-me-la per la
cara”, diu un i tots riuen. “A mi, po-
sant-la d'esquenes ja em valdria”,
diu un altre i tots riuen. Torna ella
del lavabo i els pregunta de què
parlaven. “De res”, afirmen enca-
ra amb llàgrimes als ulls. “Sou una
mica masclistes”, acaba dient la
noia, que no sap on ficar-se. “Que
exagerada que ets!”, li responen.

L’escena, presenciada per qui
escriu aquestes línies, fa pregun-
tar-nos si la nostra societat està
combatent adequadament el mas-
clisme. Les xifres indiquen tot el
contrari. En menys d'una dècada,
78 dones han estat assassinades
a Catalunya a mans d'homes. El
2019, els serveis d'atenció a les do-
nes van intervenir en 46.904 ca-
sos a l'àrea metropolitana de Bar-
celona. Fins al setembre d'en-
guany, 462 dones van denunciar
haver estat violades.

Sovint la lluita per erradicar la
violència masclista s’ha focalitzat
en l'estratègia de les dones per au-
toprotegir-se. Amb tot, si assu-
mim que la gran violència que
provoca morts és la punta visible
de tota una violència patriarcal
submergida, caldrà començar a
revisar les actituds masculines.
Quin home no ha rebut bromes
masclistes per WhatsApp? Qui no
ha comentat el físic d’una noia
d’una manera poc respectuosa? 

NOVES MASCULINITATS
Aquests són alguns dels temes que
es plantegen als anomenats grups
de noves masculinitats. Una ini-
ciativa que ha arribat al Vallès Oc-
cidental, on alguns col·lectius fe-
ministes fan jornades de reflexió
en què es qüestiona la masculini-
tat hegemònica i la manera de fer
i de pensar d’alguns homes.

L'Aleix va arribar-hi fa quatre
anys. “Al principi hi tenia moltes
resistències i vaig començar per
curiositat”, explica. El que li va cri-
dar l’atenció van ser els títols dels
tallers que s'oferien en un centre
cívic: No soc gelós, però...o Els ho-
mes no ploren. L’experiència li va
agradar molt, perquè va sentir que
es “treia botons” i que podia mos-
trar les seves emocions davant
d'altres homes. És per això que ell
i un parell d'assistents més van de-
cidir crear un grup. “Alguns hi eren
per canviar la seva relació amb les
dones, altres que havien patit bu-
llyingde nens hi eren per apren-
dre a estar amb altres homes des
d'un espai que no fos la masculi-
nitat de sempre...”, relata. 

CANVI O TRAMPA?
Dins del mateix feminisme hi ha
crítiques als grups de noves mas-
culinitats. Moltes dones assenya-
len que són espais on els homes
fan un rentat de consciència. Un
tema que, precisament, es va trac-
tar en una de les xerrades fetes
aquest 25N a Barberà. Una jor-
nada durant la qual a gairebé to-
tes les ciutats de la comarca es va
llegir un manifest, que a Cerda-
nyola i Ripollet va anar acompa-
nyat d’un programa ple d’actes
amb actuacions teatrals,campa-
nyes de sensibilització i concerts,
organitzats pels mateixos ajunta-
ments i per entitats feministes, que
en alguns casos es van allargar du-
rant tot el cap de setmana. 

Però, a banda d’aquestes ac-
tivitats puntuals, Anna Boix, una
de les responsables d’una co-
operativa que ofereix cursos per
a homes des d’una perspectiva crí-
tica i feminista, recorda que els ta-
llers de noves masculinitats és
una manera de treballar diària-
ment per fer aquest canvi de men-
talitat tan necessari. “Hi ha tallers

que acaben sent un lloc on no as-
sumir els privilegis i situar-se com
a víctima i no com a agressor”, diu
Boix. Un paper que el mateix
Aleix reconeix que el fa patir i que
el fa qüestionar l'educació pa-
triarcal que ha rebut. I és que, se-
gons Boix, cal crear espais per a
homes on puguin respondre “de
quina manera contribueixo a ser
part del problema o de la solució”.
“De quina manera les meves ac-
tituds quotidianes, la meva forma
de relacionar-me a casa, a la feina,
amb altres homes, contribueix a la
cultura masclista?”, concreta.

SEGUIR AMB EL PODER?
De vegades, aquests cursos són un
subterfugi de la masculinitat per
continuar exercint el poder. “És ve-
ritat que alguna parella m'ha dit:
‘Vas a un grup d'homes, però no
et responsabilitzes afectivament de
moltes coses’”, diu l'Aleix. Per la
seva banda, el sociòleg i autor del
llibre Masculinitats i feminisme,
Jokin Azpiazu, considera que hi ha
una reelaboració de la idea hege-
mònica de masculinitat que no és

altra cosa que un canvi de careta.
“A la meva època, els nois s'apo-
deraven del pati per jugar a futbol
i, si algú es queixava, sovint s’em-
portava una pilotada. Ara els xa-
vals ‘negocien’ de manera diferent
l'espai: ‘Comprendreu que si vos-
altres voleu fer un altre tipus d'ac-
tivitat, hi ha més espais on fer-ho;
però, per jugar a futbol,   només hi
ha aquest; és lògic que el fem
servir per a això, i a més, si voleu,
us deixem jugar’”.

Veient tot això, cal preguntar-
se si les noves masculinitats po-
den acabar amb les violències
que maten les dones. “Un grup
d'homes escoltant música suau i
fent dinàmiques de teatre té po-
ques possibilitats, però sí que pot
obrir una escletxa des de la qual
repensar-se”, creu l'Aleix. “Al-
menys, si em deixa la nòvia, no
agafaré la moto i em posaré a 180
kilòmetres per hora perquè no sé
gestionar les meves emocions, o
si veig que en un grup de What-
sApp envien mems que deni-
gren la dona, diré alguna cosa en
contra”, sentencia el jove.

Lamasculinitat, sota la lupa
» Els grups de noves masculinitats són espais des dels quals repensar la figura hegemònica de l’home
» El Vallès Occidental celebra un 25N amb un programa d’actes per denunciar la violència masclista

El 2019, els serveis d’atenció a les dones van atendre més de 46.000 casos a la metròpoli. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Albert Alexandre
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Quan toca discutir els
debats capitals de la

legislatura, la fotografia
del Govern sempre es trenca: ha pas-
sat amb la taula de diàleg, l’aeroport
del Prat i els pressupostos. És legítim
preguntar-se, doncs, quin és el recor-
regut d’un executiu de coalició entre
enemics íntims.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pobre Pablo Casado,
¿cómo iba él a saber

que justo iba a una de las
11 misas convocadas en España por la
Fundación Francisco Franco en honor
al dictador? Es pura casualidad, es
como cuando acabó en la oficina del di-
rector y le aprobaron de golpe todas las
asignaturas del máster.

@gmaemejota

[Citant un cas hipotè-
tic] Un poble té 100 ha-

bitants. 99 d’ells estan
vacunats amb pauta completa. 1 no ho
està. 2 persones van a l’UCI per Covid-
19, 1 de les quals és la persona no va-
cunada. Els qui no saben estadística di-
rien que “el 50% de persones a l’UCI te-
nen pauta completa”.

[Sobre Emilio Domé-
nech] Quina casualitat

que totes les joves pro-
meses de qualsevol professió mediàtica
que són promocionades a bomb & pla-
till des dels grans grups empresarials
amb seu a Madrid acaben protagonit-
zant una sonada patinada proespa-
nyolaca en el moment menys esperat.

@EmmaZafon@RogerMedina_@jserracarne

La lupa

Caldria esperar que la cimera de Glasgow no
fos l’enèsima ocasió en què els líders mundials
s’omplen de bones paraules de lluita contra
el canvi climàtic però després les concrecions

no arriben. Però hi ha pocs motius per a l’optimisme.
Un dels problemes dels acords multilaterals con-

tra el canvi climàtic és que estan subjectes al que s’a-
nomena la tragèdia dels comuns: tot i que tots esta-
ríem millor si reduíssim globalment les emissions,
cada país individualment té incentius per no fer-ho
i esperar que els altres ho facin. D’aquesta manera,
es pot beneficiar de la reducció global sense pagar el
cost de la reducció d’emissions. El resultat d’aques-
ta lògica és que ningú no pren les decisions que cal-
dria prendre per acostar-se als objectius de reducció
d’emissions que els científics consideren necessaris
per limitar l’escalfament global. El problema de
fons és que l’atmosfera és un bé comú, del que tot-
hom se’n beneficia, però els costos de la reducció d’e-
missions són ben concrets.

Aquesta lògica endimoniada de les negociacions
entre estats es reprodueix a petita escala: si he de dei-
xar el cotxe a casa i fer un trajecte de 30 o 40 minuts
més per anar a la feina, tindré incentius per mirar
de fer la viu-viu i que siguin els altres els que perdin
temps mentre jo segueixo anant en cotxe. O si una
ciutat com Barcelona ha de limitar el trànsit de cre-

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

Perquè la reducció d’emissions no és gratuïta. Els
estats poden mirar de compensar i incentivar la tran-
sició ecològica amb polítiques expansives, que vin-
dria a ser el que s’ha anomenat Green New Deal. Però
el fet és que mitigar el canvi climàtic és una decisió
política molt costosa. No podrem desplaçar-nos
tant en cotxe, ni en avió. Els viatges hauran de ser més
cars i tardarem més temps a arribar a la feina. Alguns
sectors econòmics hauran de redimensionar-se a la
baixa i introduir canvis que els faran menys compe-
titius (en preu). Això, si no canvien moltes altres co-
ses, farà créixer l’atur. Si més no en el curt termini.

I com a consumidors, haurem d’assumir costos més
elevats en molts productes. Si hem de produir prou
energia renovable per substituir les fonts d’energia
brutes i per electrificar bona part del que ara es mou
amb combustibles fòssils, els paisatges que tant ens
estimem s’hauran de transformar. No podrem plan-
tejar-nos models de desenvolupament basats en el
creixement infinit.

No és un discurs fàcil de fer, però és imprescindi-
ble per passar de les paraules als fets. Tothom ha de
ser conscient de què vol dir combatre el canvi climà-
tic. Per això crida l’atenció que encara tinguem debats
sobre mesures com la reducció de carrils per a cotxes,
els peatges d’entrada a les ciutats, el veto a l’amplia-
ció de l’aeroport, la implantació de renovables o la re-
ducció del consum: són mesures mínimes, de sentit
comú, que apunten en l’única direcció possible si és
que ens prenem seriosament la mitigació del canvi cli-
màtic. Cal superar el doble llenguatge i la dissociació
entre discursos que són pretesament ecologistes
quan parlen en general però profundament desarro-
llistes quan parlen de coses concretes. Els polítics te-
nen por de perdre eleccions, els empresaris de perdre
diners i els ciutadans d’empitjorar el seu ritme de vida.
Però només prenent riscos i assumint els costos en pri-
mera persona podem evitar el desastre cap al qual ens
encaminem. Val més dir-ho i no seguir enganyant-nos. 

Uns tenen por de perdre eleccions,
altres de perdre diners i tots
d'empitjorar el ritme de vida

per Jordi Muñoz

Combatre el canvi climàtic té costos
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Avança el projecte per fer de 
l’N-150 una gran avinguda1

2
Cerdanyola estrena tanatori per poder 
acomiadar els seus difunts a la ciutat

Clam per la inserció laboral 
de les persones trans a Ripollet

Salut aposta per la proximitat

Lluita per visibilitzar els èxits 
femenins des de Cerdanyola

El + llegit líniavallès.cat

3

4

5

A les xarxes

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovà-
quia endureixen les restriccions per con-
tenir l’augment de contagis de Covid.

@carmerocasegui: ERC votarà a favor
dels pressupostos de Colau i Collboni a
canvi del suport dels comuns als comptes
de la Generalitat.

#AcordERCComuns

@LaiaColome: El Govern aprova ampliar el
passaport Covid a bars i restaurants, gim-
nasos i residències de gent gran a partir de
divendres. Cal que el TSJC validi la mesura.

#CertificatCovidArreu #ElVirusRecorreEuropa

Safata d’entrada

El plor és una vivència molt
singular dels éssers hu-
mans. Sol anar unit a la rà-

bia, la impotència o la frustració,
després d’enfrontar-nos amb la
veritat, que gairebé sempre ens
dona un llarg llistat de decep-
cions. La política és un lloc pri-
vilegiat per a la mentida, tot i al-
guns intents per fer més com-
prensible la democràcia. A les dic-
tadures, el silenci s’imposava a
través de la censura; ara, l’estra-
tègia és l’excés d’informació que
juga amb les llibertats, més teò-
riques que reals, quan permet ne-
gocis milionaris i anuncis falsos,
aprofitant-se de les crisis perquè
les lleis arriben lentes.

La influència social dels mit-
jans de comunicació contribueix
tant als canvis que pretenen fer re-
alitat la igualtat de drets com a tot
el contrari, quan, a mercè del que
és privat, són motiu d'abusos cor-
poratius per a benefici de la ban-
ca, del sector alimentari, la moda,
la higiene, l’energia, el transport,
la tecnologia, la salut o la segure-
tat, i que provoquen (encara que
no es vegi) tota la contaminació del
món, la fam, l’esclavatge, les gu-
erres i la mort (també la vegetal).

Per naturalesa, el poder sem-
pre enganya els febles i els crèduls
sembrant la contradicció, ja que
forma part de l’estructura de la

Transparència
per Francesc Reina

nostra conducta. Seguint les
empremtes de l’engany, ve a
col·lació comentar que no sem-
pre coincideixen les prioritats
dels governs, sinó que depèn del
moment. La pèrdua de l’ús del
català, que ara preocupa molt als
entorns audiovisuals, per ex-
emple, no va ser prioritat a la le-
gislatura anterior, encara que ja
és història que el catalanisme es
burlava dels xarnegos o que se-
gueix sent gairebé impossible
acabar amb la incitació a l’odi i
la discriminació. 

Hi ha teories particulars so-
bre la convivència: que la poli-
cia entri a les escoles (amb les
seves armes) per parlar de com
defensar-nos davant la violèn-
cia. Que la promoció del famós
Black Friday s’hagi posat d’a-
cord per descartar “amb tota se-
guretat” que aquesta jornada
tingués un origen esclavista,
de quan els traficants abaixaven
els preus a la temporada d’hi-
vern. Que hi hagi grups socials
que diuen que les seves nenes
no patiran violacions perquè no
sortiran mai soles. Quan les fi-

lles del pecat d’homes acaben en
reclusió en convents. Quan la
Ria es va convertir en una cla-
veguera que encara segueix
fent olor de diners podrits.
Quan l’idioma que no és l’es-
panyol és una llengua de bèsties.

Ja no sonen les campanes al
meu barri, les que ens acosta-
ven a la bellesa d’allò ben fet.
Algun dia estarà prohibida la
manca de dades fiables, l’o-
missió de les intencions, els
mentiders públics o privats,
col·lectius o individuals, els
prejudicis i falses creences que
inventen problemes amb altres
imatges, mites que construei-
xen mons infundats. 

La transparència és una vo-
luntat, una actitud i un instru-
ment imprescindible per en-
fortir el sistema democràtic;
és millorar la qualitat de la re-
lació amb la ciutadania per
augmentar la confiança en les
institucions públiques, cosa
que hauria de ser la principal
eina per defensar-nos de la
manipulació informativa. Per-
què res no passa per casualitat.
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Els semàfors

Valldaura Labs, amb el suport de
l’Ajuntament de Cerdanyola, ha

tirat endavant el programa
‘Prototipa el teu futur’. Una

iniciativa que ajuda
emprenedors de Cerdanyola 
a fer realitat els seus projectes
desenvolupant les seves idees. 

pàgina 10Valldaura Labs

La Nau de Barberà s’ha reformat 
i ja no només serà un espai de
concerts. Passarà a ser un lloc
polivalent dedicat a la cultura, 
la música i les arts escèniques 
en mans dels mateixos joves 
de la ciutat, que són qui estan

definint els seus usos.
pàgina 14La Nau

Representants de l’Ajuntament
de Ripollet han participat 
en la darrera jornada del

TransLaboral, un projecte que
treballa per la inserció de les
persones trans en el món

laboral i per evitar
discriminacions a la feina.

pàgina 18Aj. de Ripollet
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NLes millors
perles

Pablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que

era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

L’exbisbe de Solsona i actual treballador de SemenCardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb
Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

Una pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que

transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

El certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.

Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

LA FOTOMarta Sierra/ACN

Mirada pròpia

Al cor de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de
Ronçana, fa uns dies teixíem poble en un
entranyable acte comunitari de solidaritat
amb l’Ernest, una de les més de 4.500 per-

sones represaliades per la causa general contra l’in-
dependentisme que s’ha enfrontat a la justícia tot just
ara. Un acte intergeneracional, amb gastronomia po-
pular, música en viu, parlaments i, sobretot, molta
complicitat. S’hi respirava el contrapoder que cons-
trueix el poble quan s’autogestiona. S’hi feia sentir la
força de la convicció i el compromís col·lectiu.

A cada acte, a cada acció, sigui per les detingudes
del 23-S, 9 de Lledoners, Encer-
clem el Parlament, Urquinaona,
la Junquera, Jusapol, Meridiana,
conselleria d’Economia… Per en
Marcel, en Brayan, l’Arnau, la
Xènia, la Queralt… Sigui quin si-
gui el seu nom i la seva circum-
stància, una són totes. Som. I
mantenir les xarxes de suport,
solidaritat i visibilització és vital
perquè puguem trencar la seva
repressió, que busca trencar-
nos a nosaltres. Fer conèixer i
viure al màxim de població, dins
i fora dels entorns, l’abast del
marc repressiu és imprescindi-
ble. I més ara que els indults han
tret les preses i presos polítics de
les presons. Cal evitar que s’ins-
tal·li la creença que la causa ge-
neral contra l’independentisme
ha afluixat. La repressió s’ha de
transformar en contrapoder an-
tirepressiu.

S’acaba l’octubre, un mes
carregat d’aniversaris polítics per als Països Catalans,
que incrementa les dates memorables des del 2017.
A l’anterior article parlava de l’1 d’octubre, ara del 27.
Tot just l’acabem de passar, i aquest 4t aniversari de
la proclamació de la República Catalana no imple-
mentada ha quedat marcat per dos fets aparentment
contraposats però que venen a parlar del mateix. Un
passava el mateix dia 27, l’altre l’endemà. Un en clau
estatal, l’altre en clau europea. Tots dos relacionats
amb la repressió i els tribunals. Tots dos vinculats a
les constitucions i a la monarquia.

D’una banda, dimecres la magistrada del TSJC
Maria Eugenia Alegret feia detenir l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa en un clar avís que l’Es-
tat espanyol no té cap intenció d’aturar la persecu-
ció i la repressió ideològica. Costa estava citat davant
del tribunal com a investigat per permetre debatre al
ple sobre monarquia i autodeterminació. L’exvice-
president va decidir no presentar-s’hi perquè no re-
coneix el tribunal, i la magistrada va fer-lo detenir per
obligar-lo a fer-ho. Ell mateix ha avisat que no pararà
fins que el seu cas arribi a Europa.

L’endemà, des d’Europa, precisament, ens arri-

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

litzada i insultar-lo o permetre que el Parlament la
debati pot costar anys de presó, multes i inhabilita-
cions, a Bèlgica han decidit que el que seria delicte
és castigar qui l’insulta. El contrapoder antirepres-
siu aquí es multiplica.

Aquest dictamen belga és un nou avís de com de
sola es va quedant la (in)justícia espanyola en el marc
europeu, i se suma al rotund fracàs de Llarena, fa un
mes a l’Alguer, quan la presidenta de la Cort d’a-
pel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, va considerar que
no hi havia motius per imposar mesures cautelars
contra el MHP Puigdemont perquè la seva immunitat

està intacta. Tot plegat va con-
solidant la gran potència que té
la feina feta des de l’exili. Qua-
tre anys després, i malgrat que
Europa no va estar a l’altura del
que s’esperava ni per protegir el
dret d’autodeterminació del po-
ble català ni per condemnar la
brutalitat policial exercida con-
tra persones en clara actitud de
resistència pacífica, la via de la
internacionalització s’erigeix en
una via imprescindible (no pas
única) per avançar cap a l’auto-
determinació i la independència.

I encara un tercer fet: el
Constitucional espanyol ha re-
butjat el recurs d’empara que
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell va presentar
en contra de la sentència del
Procés (onze anys i mig de pre-
só per sedició), i aquesta reso-
lució contrària li permet portar
el seu cas a Europa. I això tam-

bé és contrapoder. Malgrat que Europa és un camí
molt lent. En el cas d’Arnaldo Otegui, quan el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans va condemnar Es-
panya per vulnerar el dret a un judici just als cinc
dirigents abertzales en el cas Bateragune, ja havien
complert la condemna. Però, així i tot, és una vic-
tòria internacional justa, que mina la credibilitat del
sistema judicial espanyol.

La repressió no es pot viure com una derrota.
Donar-li la volta i convertir-la en contrapoder és una
forma de desactivar-la.

per Dolors Sabater

El contrapoder antirepressiu
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@LaTangues: [Sobre un desnonament a
l’Hospitalet] S’ha de tenir l’ànima putrefacta
per permetre un desnonament de 100 per-
sones i més quan comença el fred dràstic.

@bernatvilaro: Una quota del 6% de català
a l’audiovisual i elevar al 19% la inversió a Ca-
talunya: compromisos del govern espanyol
amb ERC per als pressupostos de l’Estat.

@Miquel_R: Pense blocar qualsevol qui
trega el tema de l’1-O en relació amb el que
està passant a Cadis i no siga per solidaritzar-
se amb els treballadors.

Flaixos

Tribuna

Actualment, tenim els recursos i la predisposició
a viatjar per tot el món –fins i tot alguns privi-
legiats ho fan a l’espai–, però cada cop més ens
movem menys de casa. I no és per la pandèmia.

Abans del confinament, ja estàvem vivint aquesta ten-
dència a convertir l’entorn domèstic en l’oficina, el res-
taurant, la sala de cinema, el gimnàs, el saló de jocs i, fins
i tot, el lloc per lligar a través de les plataformes de cites.

Ens ho porten tot a casa, des d’una hamburguesa fins
a la tinta de la impressora. Els carrers s’estan omplint de
furgonetes de missatgeria aparcades en doble fila que so-
vint només transporten petits paquets de productes pro-
cedents de l’Àsia que no fa gaire anàvem a comprar a la
ferreteria de la cantonada.

Tenint en compte aquests nous hàbits de consum, en-
cara rai que seguim anant al teatre o a veure concerts. És
la màgia del directe, suposo. Per molta mega-altíssima
definició que tingui el nostre aparell de TV i l’excel·lent
qualitat en què s’emetin els concerts o espectacles en
streaming, òbviament no es gaudeixen amb la mateixa
intensitat que en viu, on la pantalla deixa lloc a l’escal-
for del públic, la vibració del so i els refredats pels can-
vis bruscos de temperatura.

Llavors, posats a moure el cul, per què som capaços
de desplaçar-nos d’una punta a l’altra de Barcelona per
treballar o fer gestions, però, en canvi, rarament tras-
passem les fronteres de la ciutat per veure una obra de tea-
tre a l’Hospitalet, Badalona o Cornellà? La distància o el
temps no és motiu suficient, perquè, segons on vius, et cos-
ta menys anar a un teatre d’aquestes ciutats metropoli-
tanes que fer-ho a un barri allunyat de casa.

El problema és que ni tan sols ens plantegem que fora
de Barcelona pugui haver-hi una oferta tan diversa i de
qualitat com la de la capital catalana. I és lògic, perquè a
Barcelona és on hi ha més públic, més teatres i on es re-
presenten els grans espectacles fent temporada. Però què
passa realment a fora de la ciutat? No ho sabem per què,
possiblement, no ens ho hem preguntat i també per què
ningú ens ho ha fet evident. Ni a les cartelleres dels prin-
cipals diaris del país ni als portals especialitzats en les arts
escèniques hi trobem el concepte d’agenda teatral me-
tropolitana. De fet, la majoria parlen específicament de
Barcelona i, amb sort, alguns hi inclouen també l’oferta
d’altres ciutats grans catalanes.

Es troba a faltar una cartellera més ampla de mires que
fomenti el trànsit de públic no només cap a Barcelona, sinó
també de Barcelona cap a les ciutats properes. Quan ha
acabat temporada un espectacle que no et volies perdre,
podries optar a la “repesca” i anar a veure l’obra a una al-
tra ciutat veïna. De fet, molts ja ho fan, però són els més
motivats, perquè seguir la pista de les funcions d’un es-
pectacle als teatres de l’àrea metropolitana no és gens fà-
cil, a no ser que siguis el president del club de fans de la
companyia o treballis per a la SGAE.

I el que encara menys gent sap és que les sales de fora
de Barcelona no només programen espectacles que ja han
passat pels grans teatres de la ciutat, sinó que, en algu-
nes ocasions, són aquests espais “Off-BCN” els que pre-
nen la iniciativa i presenten en primícia obres que des-
prés es podran veure a Barcelona. Aquest és el cas d’El
gran comediantde Joel Joan, que després d’estrenar-se
al festival Temporada Alta i abans de fer temporada al Tea-
tre Goya, es representarà a Badalona i a l’Hospitalet de
Llobregat. També Una noche sin luna, de Juan Diego Bot-
to –sense data encara per a Barcelona–, es podrà veure
al desembre al Teatre Zorrilla de Badalona i a l’Artesà del

Prat de Llobregat, i al gener a l’Atrium de Viladecans. O
The Opera Locos de la companyia Illana, que ja ha pas-
sat per Badalona gairebé un any abans que entri a la car-
tellera del Teatre Poliorama.

Sigui perquè els programadors de fora de Barcelona s’es-
pavilen per ser els primers, perquè les companyies volen
testar el públic dels voltants abans d’entrar a la gran ciu-
tat o bé perquè l’estrena o preestrena forma part de l’acord
de residències artístiques en teatres municipals, el fet és que,
si estàs a l’aguait, pots convertir-te en el rei de l’spoiler tea-
tral veient abans que cap barceloní obres d’artistes com José
Sacristán o Concha Velasco, per posar dos exemples recents.

En l’àmbit de la dansa, una de les arts escèniques més
complicades de programar per l’habitual baixa resposta
del públic, algunes sales com el Teatre-Auditori de Sant
Cugat han aconseguit incloure estrenes dins de les seves
programacions que han atret espectadors de tot el país
amb el reclam de prestigioses companyies nacionals i in-
ternacionals com el Béjart Ballet Lausanne, el Malandain
Ballet Biarritz, la Compañía Nacional de Danza, la Com-
pañía María Pagés o el Ballet Nacional de España.

Precisament, en aquesta mateixa disciplina tenim una
flor que esperem que faci estiu: Dansa Quinzena Metro-
politana, una iniciativa impulsada per l’ICUB i que té com
a objectiu descobrir nous espais, espectacles i altres ac-
tivitats que ajudin a relligar el teixit creatiu dins de l’àm-
bit metropolità, amb propostes a Badalona, Barcelona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat, San-
ta Coloma, Terrassa i Viladecans.

I és que la unió fa la força i disminueix el risc en el sem-
pre aventurat món de l’espectacle. Una prova va ser “Els
Teatres Amics”, una associació que agrupava el Teatre-
Auditori de Sant Cugat, el Teatre Auditori de Granollers,
el Teatre Kursaal de Manresa, l’Atrium de Viladecans i l’At-
làntida de Vic amb l’objectiu de posar en valor les pro-
gramacions dels teatres municipals i la importància de la
cultura al territori. Des del 2013 fins al 2018, van impul-
sar diverses iniciatives, com la producció de l’obra Vila-
franca, un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas (pre-
mi Butaca 2016), que es va presentar als teatres associats
i, posteriorment, en altres sales del país i de les Illes Ba-
lears, i també al Teatre Lliure.

Més recentment, l’Atrium de Viladecans i el Teatre Zor-
rilla de Badalona, juntament amb el Teatre Jardí de Fi-
gueres i el Teatre Monumental de Mataró, han sumat es-
forços per reduir despeses programant de manera coor-
dinada l’aclamada Jauríade Jordi Casanovas (premis Max
2020 al Millor Espectacle Teatral i a la Millor Adaptació
Teatral), una obra que, inexplicablement, no s’ha repre-
sentat a Barcelona ni probablement ho acabarà fent.

Cal deixar de mirar-nos el melic per sumar sinergies
i trencar amb estigmes com el de les companyies que cre-
uen que, si no estrenen a Barcelona, no existeixen, o els
promotors que asseguren que sense ajuts públics no es
pot fer gira a fora de la ciutat. Tenim grans creadors, bo-
níssimes propostes teatrals i espais magnífics, i hi ha pú-
blic per a tot, però l’hem d’incentivar a anar al teatre, si-
gui al seu propi municipi o bé al del costat, i en això cal
que remem tots plegats: promotors, sales, administració,
mitjans de comunicació, artistes i espectadors.

De moment, podríem començar ensinistrant la Siri, l’A-
lexa, la Cortana i el Google Now perquè, a més d’encen-
dre’ns la cafetera i localitzar-nos el millor sushi de la zona,
ens mostrin també en temps real l’agenda d’espectacles
dels teatres de l’àrea metropolitana. I ens recomanin on
anar a sopar després de la funció, per descomptat.

Ni a les cartelleres 
dels principals diaris 

del país ni als 
portals especialitzats 
hi trobem el concepte 

d’agenda teatral
metropolitana

“

“
per Víctor Porres

Més enllà del melic teatral de Barcelona
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Punt final a la Festa de Tardor 
amb èxit de participació

CULTURA4Aquest novembre
Cerdanyola ha celebrat, com és
habitual, la Festa de Tardor de
Sant Martí. Una edició que, se-
gons l’Ajuntament, “ha tancat
amb èxit de participació en les ac-
tivitats organitzades”. 

Entre els actes més destacats,
el correfoc, el vermut de Sant
Martí i el concurs de paelles, els
concerts o la matinal gegantera
han estat els que més públic han
aplegat. I és que, després de l’a-
turada de l’any passat per la Co-
vid-19, “hi havia moltes ganes
de tornar a celebrar una Festa de

Tardor com les de sempre”, diu
Toni Aranda, veí de Cerdanyola.

Des de la Comissió de Festes,
però, tot i que estan contents
amb el resultat, animen a que més
ciutadans participin en la seva or-
ganització. “Són nou dies de fes-
ta i és un esforç gegant anar su-
perant la qualitat dels actes any
rere any”, afegeix el cerdanyolenc. 

Tot plegat, una barreja de
propostes de cultura popular i d’o-
ci per a tots els públics que, segons
Aranda, “ha anat tan bé que ha
deixat a la ciutat pensant en la fes-
ta de l’any que ve”.

SOCIETAT4Peces de roba in-
fantil totalment orgàniques, tin-
tades amb plantes i fetes amb
una filosofia que mira pel pla-
neta i per la pell de l’infant, o for-
mes, figures i lletres de xocola-
ta, amb un disseny propi, per re-
galar a algú en una ocasió espe-
cial. Dos projectes innovadors
que neixen de la mà d’empre-
nedors de la ciutat i que han es-
tat els escollits pel programa
‘Prototipa el teu futur’. Una ini-
ciativa promoguda per l’Ajun-
tament i el centre d'innovació
Valldaura Labs amb l’objectiu
d’ajudar a desenvolupar idees
amb perspectiva de futur.

De fet, el 29 de novembre
serà el primer dia en què Cristi-
na Torres, creadora de la marca
elcocodekris, i Andrés Gómez,
inventor de Chocoletters, co-
mençaran a rebre  suport tec-
nològic i professional per des-
envolupar un prototip dels seus
projectes que els pugui portar a
crear una empresa i fer de la seva
idea una professió.

“Això ens ajudarà moltíssim

a tirar endavant el nostre pro-
jecte que, tot i que ja l’hem pro-
vat entre els joves i ha funcionat
bé, cal veure la tirada real que
tindrà en general”, diu Gómez,
que junt amb el seu soci està tre-
ballant en nous dissenys.

Mentrestant, Torres, que ja té
les seves peces de roba a la ven-
da des de l’estiu, assegura estar
molt il·lusionada amb el pro-
grama, ja que li permetrà portar
el seu projecte un pas més enllà.

“Sempre estic pensant en com
millorar el meu producte i, tot i
que ja utilitzo aliments del meu
hort per fer tints, crec que apro-
fitaré les sobres de menjar d’es-
tabliments per fer-ho”, explica.

Tot plegat, dues iniciatives
que han estat pensades, disse-
nyades i portades a terme per
cerdanyolencs amb idees inno-
vadores i creatives que, per ara,
comptaran amb un suport eco-
nòmic de 1.000 euros.

Projectes escollits per ‘Prototipa el teu futur’. Fotos: elcocodekris i Chocoletters

Dos nous projectes a la ciutat:
roba natural i lletres de xocolata

La música, protagonista d’aquesta edició. Foto: Twitter (@elizabeth_08290)

Equipaments | Cerdanyola ja té tanatori
Ja s’ha estrenat el tanatori municipal per tal que els ciutadans puguin

acomiadar els seus éssers estimats al municipi. Una novetat que ha anat
acompanyada de la remodelació del cementiri, que ha afegit 660 nínxols. 
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COMUNICACIÓ4Línia, el diari
metropolità ha irromput en els
mesuraments d’OJDinteractiva
amb 100.812 usuaris únics i
166.566 pàgines vistes a l’octu-
bre. El Grup Comunicació 21 va
posar en marxa el digital el pas-
sat 17 de maig com un mitjà
pensat des de i per a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. El
nou diari complementa i po-
tencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres ter-
ritorials Línia dels districtes de
la capital catalana i de l’àrea me-
tropolitana, on el grup és líder
en proximitat.

“No som un diari generalis-
ta més. Som un diari de proxi-
mitat, diferent, que aspira a
ser un altaveu de la gran me-
tròpoli”, afirma el seu director,
Arnau Nadeu. “Línia és un dia-
ri d’enfocaments propis, de re-
portatges, d’entrevistes i d’opi-
nió metropolitana. Que fa un
periodisme més reposat que
rabiós. Un diari de km 0, cen-
trat en les històries dels barris
i de la seva gent”, detalla el pe-
riodista, també responsable de
les 19 edicions territorials en pa-
per i digitals Línia.

PROXIMITAT, UN VALOR A L’ALÇA
El Grup Comunicació 21, nas-
cut el 1999, ha redoblat la seva
aposta per la proximitat amb la
posada en marxa del diari di-
gital metropolità. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle
de proximitat dels ciutadans –
el barri, la ciutat–, ara també
volem que ho siguin a través
del nou diari en el cercle social
i geogràfic immediatament su-
perior, que en el cas que ens
ocupa traspassa les muralles de
Barcelona”, assenyala David
Centol, editor del Grup Comu-
nicació 21.

“Línia és la peça que falta-
va en el puzle de la informació
de proximitat de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i és
també la peça que faltava al
nostre grup”, remarca Centol.
“Amb el diari metropolità es
completa el nostre objectiu de
respondre a les necessitats in-
formatives de l’entorn més
proper, al mateix temps que
s’arrodoneix el mapa comuni-
catiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix l’editor del
Grup Comunicació 21.

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

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català 
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol

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

166.566

Línia supera els 100.000 lectors
metropolitans a l’octubre
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Ales pel·lícules, tots els
parts acostumen a ser
iguals. La dona trenca
aigües a l'indret més

inesperat. Ràpidament, ha d'anar
a l'hospital, sovint en cotxe, i si no
ha parit al vehicle, el personal del
centre mèdic la recull a la porta
mentre ella crida de dolor. La po-
sen en una llitera o en una cadi-
ra de rodes, com si fos una ma-
lalta, i la condueixen a la sala on
tindrà la criatura. Un cop al box,
segueix cridant mentre la seva
parella grava l'escena amb una vi-
deocàmera i intenta no desmaiar-
se. Quan sembla que tot podria
acabar en tragèdia, apareix un
home seriós, el doctor, i amb tres
maniobres màgiques que dei-
xen en evidència les infermeres
aconsegueix que el part arribi a
bon port. Ha nascut una criatu-
ra preciosa. Fi de l'escena i de
moltes pel·lícules.

Així descriuen la infermera
Isabel Barrios i l’expert en cinema
David  Ferragut un part a l’article
Els mecanismes del gènere cine-
matogràfic per tapar el part me-
dicalitzat. L’escena explica alguns
aspectes de la violència obstètrica.
Per una banda, mostra com la nos-
tra societat veu el part: gairebé
com una malaltia. Per l’altra, in-
dica quin rol juguen les dones a
l’hora de parir: un paper subaltern
per sota de metges i d’hospitals.

VIOLÈNCIA GENERALITZADA
Quan ens referim a la violència
obstètrica, és a dir, a aquella que
es viu durant l’embaràs, el part i el
postpart, estem davant d’una vio-
lència que té molts rostres i que es
pateix amb més freqüència del que
podríem pensar, segons apunta
Marta Busquets, advocada i pre-
sidenta del col·lectiu de denúncia
Dona Llum. “N’hi ha de dos tipus:
una que té a veure amb pràctiques
i maneres de tractar les dones i una
que té relació amb no atendre els
seus drets”, diu. En el primer cas,
es refereix al tracte infantilitzant
o denigrant cap a les dones en el
procés del part. En el segon, a
pràctiques com les cesàries, les in-
duccions de parts o les  mutila-
cions vaginals.

Són situacions de les quals
se’n parla poc, en part perquè els
professionals de la medicina a
casa nostra no estan disposats a re-
conèixer que existeix el problema.
Tot i que l’OMS o la Unió Europea
diuen el contrari, el juliol passat el
Consell General de Col·legis de
Metges deia que la violència sis-
temàtica contra les dones en els
processos del part no existeix i que
el concepte és una forma d'estig-
matitzar el personal mèdic.

Per a la infermera i artista
Alejandra Oliden, però, la vio-
lència obstètrica és una “epidèmia
global”. Les xifres de l’Observato-
ri de la Violència Obstètrica així ho
indiquen. El 34% de les dones ha
estat escridassada o insultada pel
personal mèdic durant el part, el
51% ha viscut algun procediment
sense que li expliquessin què es-
taven fent-li i el 25% ha vist com
el seu pla de part era menyspreat. 

EN PRIMERA PERSONA
Les xifres emmascaren realitats
d'allò més dures, com la de la Car-
la. El que diferencia el seu cas de
la resta és que la seva filla, sis me-
sos després de néixer, arrossega les
seqüeles d'una mala praxi mèdi-
ca i que ella ha volgut explicar la
seva història. “Hi ha moltes dones
que et diuen que quan arriba l'a-
niversari de les seves criatures
ploren perquè tenen flaixos, de-
pressió postpart”, es lamenta Bus-
quets en referència a altres mares

a les quals els costa afrontar el que
han viscut. De fet, des de Dona
Llum afirmen que, a Catalunya,
“dues de cada 10 dones pateixen
algun problema de salut mental
durant l'embaràs i el primer any
després de donar a llum”, i aques-
tes situacions, afegeixen, tenen a
veure amb com s’afronta el part.

Tornant a la Carla, cal dir que
el seu nom és fictici, tal com ho és
el de la seva parella, el Ferran, i el
de la seva nena, la Laura. Ho són
perquè actualment estan en un

procés de denúncia contra Ma-
ternitat de l'Hospital Clínic.

“Tot el que no volia que em
passés durant el part em va pas-
sar”, explica. El dia que va néixer
la seva filla, quan va arribar a
l'hospital li van intentar accelerar
el part amb gases, però no va fun-
cionar. “Em van donar oxitocina
sintètica per induir-lo i vaig co-
mençar a tenir contraccions amb
dolors... Va ser un error”, consi-
dera ara que s'ha informat.

Segons un estudi de Dona

Llum, les induccions d’abans o du-
rant els parts per accelerar l'ex-
pulsió de les criatures són una
pràctica freqüent a Catalunya.
Una pràctica que no té base cien-
tífica. “Els parts en caps de set-
mana han disminuït en les últimes
dècades i pràcticament no hi ha
naixements en festius”, explica el
col·lectiu. A més, els percentatges
de part per cesària (29% a la de-
marcació de Barcelona) augmen-
ten si el centre és privat. Això res-
pon a un sistema que planteja el

Un informe de Dona Llum assenyala que la majoria de parts són en dies laborables. Foto cedida a l’ACN per l’Hospital Vall d'Hebron

Tot i que els col·legis de metges de l'Estat espanyol no ho accepten, 
la violència obstètrica, és a dir, aquella que el sistema de salut exerceix contra 
les dones en el moment de l'embaràs, el part i el postpart, a més d'estesa està

reconeguda per organismes internacionals com l’OMS, Unicef o la Unió Europea

Quan l’embaràs 
es tornaun infern
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n La violència contra les dones no
només se circumscriu al procés de
l’embaràs, el part i el postpart. De
vegades, comença molt abans. 

La Sònia no tenia ni 30 anys
quan va anar a la ginecòloga per
fer-se una revisió rutinària. Res feia
indicar que aquell dia tornaria a
casa plorant.  “Em va dir que m’hau-
ria d’anar plantejant congelar els
meus òvuls, perquè, és clar, ja tenia
una edat i cada cop em seria més di-
fícil quedar-me embarassada”, ex-
plica. La frase no venia al cas, li va
dir la doctora sense que ella hagués

demanat consell. Un exemple clar
que demostra que sovint el sistema
mèdic passa per sobre de les de-
mandes de les pacients.

La pressió sobre les dones per
tal que es quedin embarassades és
constant quan arriben a certa edat.
Aquest fet fa que moltes se sentin
vulnerables i és aleshores quan
molts professionals aprofiten per
exercir el que podríem definir com a
poder obstètric. En un altre cas, de
nou de la Carla, es veu aquesta si-
tuació de forma nítida. 

“Feia dos anys que la meva pa-
rella i jo buscàvem tenir un fill i
vam anar a la clínica Dexeus”, expli-
ca. Quan el doctor que els atenia

va veure l’edat d’ella, li va dir direc-
tament que el més aconsellable era
la fecundació assistida. No hi havia
cap indicació que fes pensar que
tenien algun problema de fertili-
tat. “Ho va dir sense cap amabilitat
i va afegir que anéssim pensant a
començar el cicle d’hormonació, un
procés molt dur per al cos de la
dona i que val 10.000 euros”, de-
nuncia la Carla. 

Van sortir de la consulta molt
tocats i van demanar a la clínica
que un altre metge els atengués.
La nova doctora els va tractar de

manera diferent. Després de veure
que els exàmens de fertilitat eren
normals, els va dir que esperessin
uns mesos per plantejar-se la fe-
cundació assistida. Però el fet és
que, setmanes després, la Carla es
va quedar embarassada.  

El seu cas, a més, posa en relleu
la complicada posició del sistema
privat respecte dels processos de
fecundació assistits. Atenen sem-
pre a raons mèdiques o de vegades
a criteris econòmics? I encara més:
aquestes pràctiques més esteses a
la sanitat privada poden acabar
contagiant la pública, tenint en
compte que molts professionals
treballen a les dues alhora?

Abans del part

part de forma industrial, segons
les lògiques laborals. 

La Carla segueix recordant:
“Després em van trencar la bos-
sa amniòtica i va ser quan la nena
va començar a tenir patiment fe-
tal”. Aleshores van arribar dos
doctors i la van lligar perquè no es
mogués. “Em van dir que em po-
sarien el fòrceps per girar la nena”,
afegeix. De sobte, sense avisar-la,
dues persones es van llençar lite-
ralment a sobre de la seva panxa
per empènyer amb els colzes la
Laura cap a l'exterior. És la ma-
niobra Kristeller, una pràctica
mèdica que no està prohibida,
però que no s'ensenya a la uni-
versitat i l'eficàcia de la qual no
està provada. A l'informe mèdic no
va quedar reflectit que li fessin allò.
Allà només hi diu que li van fer
una “pressió suprapúbica amb
les mans”. Encara que ella estava
en un moment dèbil, el Ferran ho
va veure tot. Els colzes i els salts
damunt la panxa.

L’infern no va acabar aquí.
“Quan anaven a treure la criatu-
ra, van estirar-la i li van donar un
cop molt fort... La maniobra la va
fer una persona que estava en
pràctiques”, afirma. Això va afec-
tar un nervi de la Laura i el braç
li va quedar immòbil. A més, la
Carla va patir un esquinçament

vaginal. “Vaig haver d’orinar du-
rant setmanes amb una sonda que
em posava el Ferran”, diu.

En molts parts, per tal de fer
sortir la criatura, es fa un tall a la
vulva. És el que s'anomena epi-
siotomia, i pot produir inconti-
nència fecal i urinària. Unicef
considera la pràctica una mutila-
ció socialment acceptada a Occi-
dent. “Hi ha el mite que les vulves
no es poden expandir el que fa fal-
ta per parir”, diu Busquets.

Ara, la Laura va a rehabilita-
ció i ja mou el braç. Ha tingut sort.
Hi ha infants de dos anys que no
han recuperat la mobilitat.

El seu cas és diferent del de la
Nancy. El 2011, aquesta jove de 24
anys va arribar amb una amiga a
l'Hospital Clínic per donar a llum
una nena. La doctora del torn va
aprofitar el seu cas perquè tres
metges residents provessin el
fòrceps, tot i que, segons el relat
de l'acompanyant, el cap del nadó
ja es veia sortir i la pràctica no era
necessària. A conseqüència d’ai-
xò, la criatura va morir amb el cap
destrossat. Durant el part, la
mare no va contradir els metges.
“Ets molt vulnerable i et posen la
por al cos: et diuen que estàs ju-
gant amb la vida del teu fill i fas
el que et manen... És el poder de
la bata”, sentencia la Carla.

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

PATRIARCAT I CAPITALISME
A ulls de Busquets, tots aquests ca-
sos parlen del mateix: a la nostra
societat el cos no pertany a les do-
nes. “Ens diuen que no sabem do-
nar a llum i que necessitem ajuda,
i les dones que no entren en
aquest discurs són dones difí-
cils”, critica l'advocada. Aquesta
idea té la seva expressió més ra-
dical en el cas d’una dona que el
2016 va anar a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Sant Boi per una
revisió rutinària quan estava em-
barassada de 40 setmanes. El
màxim de setmanes per parir són
42. La ginecòloga li va dir que el
part havia de ser induït, però ella
no ho volia. Quan era a casa, per
ordre judicial, la policia va entrar
al  domicili i se la van endur a l’hos-
pital per obligar-la a tenir el nen. 

En part, l’origen de totes
aquestes situacions es troba en el
moment en què la medicina entra
en el camp de l’embaràs al segle
XIX. Va ser amb l’auge de les so-
cietats industrials i el patriarcat
que els parts, fins aleshores un re-
ducte vedat a bruixes i sanadores,
va quedar en mans de la medici-
na. “Això va començar amb les do-
nes de classe alta, perquè es po-
dien pagar un metge, i va ser
aleshores quan es va estendre
l’ús del fòrceps... Els metges deien

que ells no podien estar hores es-
perant que s’obrís un forat. Co-
braven i adeu”, relata Busquets. 

Aquella forma capitalista de
veure el part ha impregnat la so-
cietat fins avui dia. “Hi ha inte-
ressos econòmics, sobretot en un
territori com Catalunya, amb
una alta presència de la sanitat
privada”, diu. Un part ràpid dona
més rèdit econòmic. Per aquest
motiu, les clíniques privades te-
nen uns índexs de cesàries molt
més elevats que les públiques.

EL PART DESITJAT
Hi ha formes de tenir una criatu-
ra al marge d’aquesta violència sis-
tematitzada? El cert és que sí. És
el que s’anomena part fisiològic.
“Cal eliminar la visió medicalit-
zada, perquè el 70% de dones sa-
nes són capaces de donar a llum
en condicions saludables”, con-
sidera Busquets per afegir que,
amb tot, les administracions ca-
talanes asseguren que amb els
mitjans actuals el sistema de sa-
lut només pot atendre un 4,7%
dels parts d’aquesta manera. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

A partir de certa edat moltes dones viuen una forta
pressió per quedar-se embarassades que sovint
comença als mateixos centres de ginecologia
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Avança el projecte per fer de
l’N-150 una gran avinguda

SOCIETAT4Cada vegada està
més a prop la transformació de
l’N-150. Una carretera que es
passarà a conèixer com l’Avin-
guda del Vallès i que pretén ser
una via més pacificada, més ver-
da i més adaptada a l’entorn.

Després d’unes primeres
sessions per donar a conèixer
els voltants de la carretera i en
què han participat veïns, enti-
tats, associacions i ajuntaments,
el projecte ha fet un pas enda-
vant i ja s’han definit, col·lecti-
vament, les accions i prioritats
a desenvolupar.

Així doncs, l’N-150, al seu pas
per Barberà, canviarà en diver-
sos aspectes. I és que el projec-
te pretén construir nous ponts i
accessos al riu, eixos verds i una
barrera acústica que separi la via
dels habitatges que es troben a
peu de la carretera. Però també
s’eliminaran aparcaments i bar-
reres arquitectòniques, es re-
duirà la velocitat de circulació i
els pas de vehicles de gran to-
natge, i s’ampliarà l’avinguda. 

Un conjunt d’accions que fa-
ran de la carretera un nou espai
ple de possibilitats.

JOVENTUT4La Nau, com bé diu
el seu nom, era precisament això,
una nau que l’any 2011 l’Ajunta-
ment va decidir recondicionar
per fer una sala de concerts. Però,
des d’ara, el seu ús anirà molt més
enllà. I és que, després de les ob-
res que s’han estat fent per con-
vertir-lo en un espai polivalent, La
Nau serà un lloc dedicat a la cul-
tura, la música i les arts escèni-
ques. Això sí, acabar de definir els
seus usos dependrà precisament
de qui farà servir aquest equipa-
ment, els joves. I és que, des de
l’Ajuntament s’ha posat en mar-
xa un procés participatiu “per
acabar de veure si cal fer més in-
versió i dotar bé l’equipament”;
diu el primer tinent d’Alcaldia,
Daniel González. 

“S’estan fent sessions obertes
amb ciutadans i entitats, i tam-
bé hem anat als bars, als equi-
paments esportius i a les escoles
perquè els joves siguin els prin-
cipals protagonistes de tot això”,
afegeix el regidor. Una proposta
que el jovent del municipi veu
apropiada i necessària.

“Fa molta falta un lloc així, ja
que no hi ha espais d’oci alter-
natiu i purament de consum a
Barberà”, diu Paula López, d’El
Piolet Esplai. Una opinió que
comparteixen a l’Ateneu de Bar-
berà, des d’on pensen que ”el fet
que les entitats juvenils i el jovent
tinguin espais municipals que
gestionin amb les seves pròpies
mans i on puguin expressar-se

culturalment i artísticament i
trobar-se, és clau”.

L’objectiu final de tot això,
“que l’equipament arribi a ser
un referent a escala comarcal en
l'àmbit de la creació artística i un
espai de referència per a la jo-
ventut de Barberà i dels voltants”,
diuen des de l’Ajuntament. “I, de
moment, sembla que s’està acon-
seguint”, conclouen.

La façana de La Nau. Foto: Ajuntament

La Nau, un espai renovat ple
d’oportunitats per als joves

Sessió per definir el pla d’acció a la carretera. Foto: Avinguda del Vallès

Habitatge |Barberà defineix un nou Pla d'Habitatge
Ja està en marxa el procés participatiu per elaborar el nou Pla Local

d'Habitatge, que definirà les estratègies i propostes a seguir en els pròxims
sis anys per fomentar el dret a gaudir d’un habitatge digne i assequible.
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4La pandèmia del coronavirus ha
capgirat per complet el nostre
dia a dia durant més d’un any i
mig. Amb la progressiva millora
dels indicadors, la majoria de sec-
tors han anat tornant escalona-
dament a una relativa normalitat.
Però el sistema sanitari ha conti-
nuat fins ara immers en l’operati-
va que es va establir en plena
pandèmia per aturar el col·lapse als
hospitals i als Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP). Ara, a ell també li ar-
riba l’hora dels canvis.

En concret, les novetats més
immediates afecten com dema-
nem cita al nostre CAP. Fins ara, do-
nades les circumstàncies, no po-
díem demanar hora al metge di-
rectament al centre: calia fer una
petició prèvia i era el centre qui
contactava amb el o la pacient i va-
lorava si calia donar-li una cita o fer-

li una visita per telèfon. Aquest fun-
cionament deixa pas a una nova
modalitat per demanar cita al met-
ge més directa i endreçada.

COM DEMANAR HORA
El Departament de Salut ha im-
plementat una nova eina digital
que permet als usuaris progra-
mar-se les visites no urgents als CAP
i especificar-ne el motiu. Abans
de la pandèmia ja es podien de-
manar cites de forma telemàtica,
però aquesta eina és més completa
i esdevé una via més per accedir a
l'atenció primària, complemen-
tant els altres canals, com el telèfon
o taulell del CAP o el 061, que
continuen funcionant com sempre.
A la nova eina s'hi pot accedir des
de citasalut.gencat.cat o des de
La Meva Salut.

Amb aquest canvi es pretén re-
cuperar el percentatge d’atenció
mèdica que s’ha deixat de banda
a causa de la Covid-19. L’objectiu,
segons explicava recentment a
TV3 la responsable d’atenció a la
ciutadania de l’Institut Català de la
Salut (ICS), Marga Garcia, “és posar
ordre perquè els professionals tin-
guin més temps per atendre i ho fa-
cin d’una manera més efectiva”.

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

Salut aposta per la pr
» La Generalitat incentiva l'increment d'activitat no Covid als CAP i als hospi     
»Una nova eina digital permet als usuaris programar-se visites no urgents       

Es volen escurçar els
temps d’espera de les
visites a l’especialista
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4Dues grans fórmules, recuperació i transforma-
ció, i dos actors principals, ciutadania i professio-
nals. En això es basen els 12 grans eixos de treball
del Departament de Salut per a aquesta legislatura,
que resulten dels aprenentatges fets durant la pan-
dèmia de la Covid-19 i que busquen, fonamental-
ment, la recuperació del sistema sanitari en el seu
sentit més ampli i la seva transformació per res-
pondre millor al que la ciutadania necessita.

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

2. SALUT MENTAL
En aquest sentit, la salut mental és “una prioritat
ineludible d’aquesta legislatura”, ja ha remarcat el
conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Es po-
tenciarà el Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi.

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

4. ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’enfortiment de l’atenció primària i comunitària,
que ha estat cabdal en la resolució, contenció i mo-
nitoratge de la pandèmia, és una altra de les pe-
ces clau. Per dotar-la del lideratge necessari es pro-
mouran nous perfils professionals a l’atenció pri-
mària, com ara psicòlegs, fisioterapeutes o nutri-
cionistes, i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’A-
tenció Primària amb l’objectiu d’arribar al 25% del
pressupost de Salut. 

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

6. REFORÇAR L’AGÈNCIA
L’adequació de la salut pública a les necessitats del
segle XXI és un altre dels eixos de treball. Per acon-
seguir-ho, Argimon ja ha anunciat que “es dobla-
rà el pressupost” de l’Agència d’Atenció Integrada
Social i Sanitària.

7. LA MEVA SALUT
Es dotarà La Meva Salut de més funcionalitats, sent
una aplicació que va passar dels 700.000 usuaris
actius a les 3,3 milions d’altes durant la pandèmia.

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

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

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

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

12. COHESIÓ SOCIAL
Finalment, l’increment de recursos per a la cohe-
sió social i la reducció de les desigualtats és el dot-
zè, però no menys important, eix d’actuació del De-
partament de Salut per a aquesta legislatura.<

12 grans eixos de treball 
per un millor sistema sanitari

Pàgines especials

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

guiment dels pacients crònics, el
qual, per força, ha perdut qualitat
durant la pandèmia.

Recuperar activitat no Covid-
19 és, doncs, un dels grans reptes
del sistema sanitari després d’un

any i mig de pandèmia, i l’infra-
diagnòstic d’altres malalties és
una de les principals preocupa-
cions en aquests moments. La di-
rectora del CatSalut calcula que
s’han diagnosticat un 30% menys

de malalties durant la pandèmia
i reconeix que, pel volum d’acti-
vitat, haurien de tenir llistes d’es-
pera més llargues en alguns àm-
bits, segons va indicar a l’ACN.

És precisament per això que Sa-
lut ha demanat als centres que in-
crementin l'activitat no Covid i
així també escurçar els temps d'es-
pera de les visites a l'especialista o
de resolució de proves diagnòsti-
ques i cirurgies. Per altra banda, la
demanda als CAP perquè aug-
mentin presencialitat i accessibili-
tat també busca recuperar el dia-
gnòstic precoç. “La primària ha
de tornar a obrir portes, no només
en el sentit de la presencialitat, sinó
també d'accés fàcil, per detectar
com més aviat millor patologies
des de la proximitat que la carac-
teritza”, conclou Craywinckel.<

“La primària ha de
tornar a obrir portes,
cal la seva proximitat”

La salut mental és “una
prioritat ineludible d’aquesta
legislatura”, remarca Argimon
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A la nova eina 
per demanar hora 
al CAP s'hi pot 
accedir des de

citasalut.gencat.cat
o des de 

La Meva Salut
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Fins a quin punt és cert que un
85% de les persones trans estan a
l’atur, si no hi ha cap document ni
registre que porti el compte?
Aquesta és la pregunta que es fa la
Clara Palau, una dona trans que
considera que aquesta dada no-
més perjudica el col·lectiu. “És una
xifra que s’ha posat per sensibi-
litzar, però el que acaba provocant
és desànim i bloqueig en les per-
sones trans que han de buscar fei-
na o bé transitar mentre treballen”,
explica. Una situació complicada
amb què es troben alguns mem-
bres del col·lectiu.

Però, precisament per evitar
aquest tipus de discriminació,
neix el projecte TransLaboral,
que impulsa l’entitat Ca l’Enredus
de Sabadelll, del qual Palau n’és
membre. Una iniciativa que tre-
balla per la inserció laboral de les

persones trans, a través de troba-
des entre entitats, institucions i
empreses, amb l’objectiu d’im-
pulsar actuacions que garanteixin
els drets d’aquest col·lectiu. Jor-
nades a les quals membres de l’A-
juntament assisteixen cada any. 

“A Ripollet ja fa temps que tre-
ballem de la mà la regidoria d’o-
cupació i la regidoria LGTBI per a
les persones trans i, tot i que som
un municipi molt conscienciat en
aquest tema, sempre és enriquidor
participar en propostes així que
permeten fer avançar la teva ciu-
tat a favor del col·lectiu”, explica
Lucía Giménez, tècnica d’ocupa-
ció. Un gest que Palau agraeix,
però que “cal fer entendre a les
empreses”, afegeix Giménez.
“Nosaltres, però, no volem treba-
llar subvencionades, sinó com
qualsevol persona”, diu l’activista.

DISCRIMINACIÓ LABORAL
Tot i que sembla que cada vegada
es van donant més i millors res-
postes a les demandes del col·lec-

tiu i, segons Palau, des del Servei
d’Ocupació de Catalunya s’està tre-
ballant per donar facilitats a les
persones trans que volen trobar
feina, “calen accions més concre-
tes”, diu. D’aquí la necessitat d’un
projecte com TransLaboral. 

De fet, l’Ariel, una altra noia
trans de Ripollet, reconeix que li
ha costat molt trobar feina. “Els
que contracten, normalment, són

homes de més de 40 anys, que
són, precisament, els més trans-
fòbics”, diu. “Per tant, fins que això
no canviï ho tindrem fotut, so-
bretot per feines de cara al públic
on, encara que tinguis un currí-
culum brillant no et contractaran”,
afegeix. Un fet que, segons expli-
ca, es repeteix en més casos que
busquen feina a la ciutat. “Però ells
s’ho perden”, pensa.

I és que, segons Palau, des que
va fer aquest pas s’ha sentit molt
més productiva perquè s’ha pogut
mostrar tal com és. “Però, encara
que jo he tingut la sort que a la fei-
na no em van posar cap problema
quan els vaig comunicar el pas que
anava a donar, soc conscient que
no és així en tots els casos”, diu.
“Per això cal seguir lluitant en
aquest sentit”, conclou l’Ariel.

Jornada del darrer TransLaboral, al qual van acudir representants del consistori. Foto: Ripollet Impulsa

Olga García
RIPOLLET

Clam per la inserció laboral dels trans
» Representants del consistori han assistit a jornades per afavorir la inserció laboral de persones trans
» Bona part del col·lectiu té dificultats per trobar feina a Ripollet, sobretot en feines de cara al públic

Obres | Ripollet remodela alguns espais de la ciutat
En els pròxims mesos la ciutat remodelarà, d’una banda, el carrer de la
Sagrera per preservar el seu valors històric i patrimonial i, de l’altra, el
barri de Tiana on farà una zona verda i un espai enjardinat i recreatiu.
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El passat juny es va celebrar la jornada de
presentació de l’informe ‘Lideratge en fe-
mení’, que forma part de la col·lecció d’estu-
dis i informes TROP de l’Institut Cerdà.
L’informe identifica les diferències que hi ha
en la forma d’exercir el lideratge entre homes
i dones i apunta que el lideratge femení po-
dria suposar un avantatge competitiu per en-
carar els nous desafiaments globals.

I és que, tot i la baixa representació fe-
menina en empreses, política, organitzacions
i associacions, diversos estudis assenyalen al-
guns trets característics i diferents beneficis
del lideratge femení en el seu entorn, com

ara més flexibilitat, un esperit més col·labo-
ratiu i horitzontalitat.

La jornada, que va ser virtual, va comptar
amb la participació d’una cinquantena de per-
sones de l’àmbit local, l’empresa privada i re-
presentants polítics –entre els quals hi havia
Montserrat Ballarín, vicepresidenta de Des-
envolupament Social i Econòmic de l’AMB–,
i va servir per parlar, entre altres, del paper de
les dones com a referent en el lideratge eco-
nòmic de les organitzacions o de la força fe-
menina de resiliència en temps de crisi. També
es van presentar una sèrie de perfils de dones
líders en diversos àmbits de la societat.5

Lideratge femení per encarar
els desafiaments globals

L’economia circular, clau per
potenciar el teixit industrial

Noves economies
Una de les línies estratègies de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
està relacionada amb l’economia circular, un
model de producció que permet crear valor
afegit a partir del reciclatge i la reutilització
dels materials i els productes. És per això
que disposa d’una plataforma web per pro-
moure estratègies d’economia circular entre
el teixit industrial.

Aquesta plataforma recull informació
sobre professionals i bones pràctiques
orientades a la promoció d’aquestes estra-
tègies en el teixit industrial metropolità. La
iniciativa forma part del programa d’impuls
a l’economia verda i és una font per tal que
puguin fer consultes els tècnics i els res-
ponsables de projectes d’economia circular

que estan en marxa als municipis o també
per a les empreses interessades a posar en
marxa estratègies d’aquest tipus. És una
bona oportunitat perquè els experts es
donin a conèixer i per mostrar al públic les
iniciatives que puguin estar impulsant, els
recursos disponibles i el potencial de l’eco-
nomia circular al territori metropolità.

TRES CAMPS D’INFORMACIÓ
La plataforma inclou informació sobre tres
grans camps: una base de dades d’experts en
diversos temes, la recopilació de bones pràc-
tiques i documentació de referència. 

Pel que fa a les bones pràctiques, es reco-
pilen projectes locals i exemples empresarials
que implementin l’economia circular per
donar a conèixer el que s’està fent i perquè
serveixin com a font d’inspiració per a noves

iniciatives. En funció de la naturalesa del
projecte, s’organitzen en projectes territorials
(projectes en què participen diverses empre-
ses d’un municipi, polígon industrial, etc.) i
exemples empresarials (casos concrets d’a-
plicació d’economia circular o simbiosi in-
dustrial en la col·laboració entre empreses).

En paral·lel a aquesta plataforma,
també cal remarcar que l’AMB impulsa el
projecte DREAM, una publicació, resul-
tat de la col·laboració entre les àrees de
Planificació Estratègica i de Desenvolupa-
ment Social i Econòmic, que presenta l’e-
conomia circular com una estratègia de
transformació dels patrons de producció i
consum que té com a objectius la indis-
pensable reducció de la petjada ambiental
i la millora de la competitivitat del teixit
econòmic metropolità.5
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FLAIXOS

L’Agència de Desenvolupa-
ment Econòmic de l’AMB té
com un dels seus objectius
aconseguir millores en el mer-
cat de treball. És per això que
impulsa un programa metropo-
lità de dinamització del mercat
de treball que dona suport tèc-
nic i econòmic als municipis
metropolitans perquè tirin en-
davant iniciatives que ajudin a
facilitar la inserció laboral i a
millorar les competències pro-
fessionals de les persones, so-
bretot d’aquelles que tenen més
dificultats per inserir-se en el
mercat de treball.

Amb l’aposta per facilitar
l’accés a una feina digna a aque-
lles persones que ho necessitin, i
donant prioritat a les persones
més vulnerables amb dificultats
personals i econòmiques, l’AMB
busca un increment de l’ocupa-
ció efectiva i de qualitat.5

Un mercat de treball
més dinàmic

Els darrers episodis de pluges
viscuts en les últimes setmanes
han fet que els parcs metropo-
litans reverdeixin i tingui un as-
pecte millor. Això, juntament
amb unes temperatures suaus i
unes humitats elevades, també
ha propiciat la floració d’algu-
nes espècies. 

Els prats florits són espais
que tenen un gran valor orna-
mental i paisatgístic i mostren
els canvis estacionals del nostre
clima mediterrani, de tal ma-
nera que presenten una floració
exuberant a la primavera i s'as-
sequen en els mesos estiuencs.
El manteniment es basa en la
gestió de les segues i el control
i gestió d’algunes espècies. L’ob-
jectiu és trobar un equilibri entre
el seu desenvolupament òptim i
els diferents usos que s’hi porten
a terme i, entre d’altres, millorar
la biodiversitat i crear reservoris
per a la fauna útil.5

Els parcs 
s’omplen de verd

impuls empreses i comerç
internacionalització555

Mercat laboral

AMB
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Emprenedoria
Amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedo-
ria social i tecnològica, i al mateix temps
enfortir el teixit econòmic per potenciar
la capacitat d’innovació, l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de l’AMB
té un programa de beques per ajudar a
posar en marxa projectes de persones
emprenedores de l’àrea metropolitana
de Barcelona.

Així doncs, les beques estan destina-
des a emprenedors que vulguin tirar en-
davant iniciatives amb una base
tecnològica o social i d’aplicació digital.
Els projectes poden estar relacionats
amb les tres següents branques: pràcti-
ques d'innovació social; innovació, refor-
çament i apoderament dels serveis
públics, comunitaris i de solucions smart
per a ciutats i comunitats i, finalment,
tendències tecnològiques en economia
circular i de continguts emergents i in-
novadors.  Tenen una dotació mínima de
5.000 euros i van adreçades a persones
físiques o jurídiques empadronades o
amb domicili fiscal en qualsevol muni-
cipi metropolità.

D’aquesta manera, des de l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB es promou un programa d’aju-
des per desenvolupar idees basades en
la innovació tecnològica i el retorn so-
cial. Un dels grans objectius és connec-

tar el talent emprenedor que hi ha a l’à-
rea metropolitana amb la realitat i les
necessitats que hi pugui haver entre la
ciutadania o en els mateixos serveis pú-
blics per tal de facilitar la cohesió i la in-
clusió social a través de la creació de
llocs de treball en un sector com el de la
innovació tecnològica i social, que és un
motor per al creixement econòmic.

En l’ampli ventall d’exemples que es
poden trobar entre aquests projectes, hi
ha la dinamització i la participació ciu-
tadana, la creació de monedes comple-

mentàries, solucions smart relacionades
amb la salut, el medi ambient, la gover-
nança o l’economia, l’internet de les
coses, la creació d’aplicacions per a l’e-
coinnovació o la gestió energètica efi-
cient i circular. 

Dos exemples de projectes que han
tirat endavant amb l’acompanyament de
l’Agència de Desenvolupament Econò-
mic de l’AMB són l’Ecolocal Market
App, al municipi de Castelldefels, i el

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

TERRITORI CAPDAVANTER
Un dels objectius que s’ha marcat
l’AMB és que l’àrea metropolitana de
Barcelona sigui un territori capdavanter
en projectes d'innovació econòmica, tec-
nològica i social, una estratègia que
també serveix per afavorir la cohesió so-
cial de la zona. 

És per això que la creació d’unes be-
ques com aquestes és una aposta estra-
tègica, que s’impulsa en el marc de la
creació d’una xarxa de centres d'inno-
vació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de
les iniciatives dels serveis locals, i amb
la participació d’universitats, empreses,
centres d'excel·lència, municipis i
agents econòmics i socials. La base ha
de ser l’intercanvi de bones pràctiques

d’innovació en el camp de la promoció
econòmica i la formació d’agents d’in-
novació que actuïn com a dinamitza-
dors dels projectes.

Per tal d’estructurar tota aquesta
xarxa, hi ha el Hub Talent Metròpolis
Barcelona, que posa en comú els pro-
jectes que es fan arreu de territori me-
tropolità i que, al mateix temps, busca
mecanismes de cooperació  i col·labo-
ració amb la vista posada en la reactiva-
ció de l’economia, especialment en un
moment com l’actual on la els efectes
de la pandèmia encara es noten. Un dels
seus pilars és la xarxa de centres d’in-
novació, que té com a línia de treball la
creació d’espais d’innovació o fablabs
per compartir bones pràctiques i buscar
la cooperació.

En aquesta línia, i a banda de les be-
ques, l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB també té, per
contribuir a fer realitat nous projectes,
un fons d’inversió anomenat ‘1a opor-
tunitat’, a través del qual es creen pro-
totips i es poden fer proves pilot en
camps com l’edificació sostenible, el
desenvolupament d’eines tecnològiques
o el transport. Un dels objectius és
atreure talent jove i posar-lo en con-
tacte amb el món empresarial per tal
que l’emprenedoria social i tecnològica
pugui donar resposta als reptes socials
de les empreses i dels diferents agents
del territori metropolità.5

Apostant per l’emprenedoria
de base social i tecnològica
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L’AMB té un programa 
de beques destinades a

impulsar projectes amb un
perfil social i tecnològic

impulsAMB555innovació
economies emergents
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Empresa i emprenedoria
Aquest mes de novembre ha tingut lloc
al Recinte Montjuïc de la Fira Barce-
lona la Fira Biz Barcelona, la fira de
l’emprenedoria, el creixement empresa-
rial i les startups, que aquest any ha
posat l’accent en la innovació amb l’ob-
jectiu que el teixit productiu tingui més
garanties a l’hora de superar els efectes
generats per la covid i aconseguir la re-
activació econòmica. L’esdeveniment
ha reunit més de 300 ponents i 120
conferències amb consells, tendències i
coneixements per a les persones em-
prenedores, els autònoms, les pimes i
les startups. Es tracta d’una cita que
qualsevol persona que vulgui empren-
dre el seu negoci o consolidar la seva
empresa ha de tenir molt en compte
per tot el que s’hi pot trobar.

Per quart any consecutiu, l’Agència
de Desenvolupament Econòmic de
l’AMB hi ha participat, ja que també
n’és promotora, amb un estand propi,
presentant una mostra dels seus progra-
mes més rellevants, desenvolupats jun-
tament amb els diferents ajuntaments
metropolitans. 

Tal com es va fer l’any passat i de
manera paral·lela, la fira ha dedicat un
espai al Saló de l’Ocupació, així com di-
versos tallers, xerrades i activitats inclo-
ses al programa BCN Talent. Les dues
xerrades més destacades han estat ‘El
5G a la gestió dels PAE per afavorir la
digitalització de la indústria’ i ‘HUB
TALENT, una nova eina metropolitana
per a la innovació empresarial’. 

En paral·lel, també s’han presentat
15 programes a l’estand de l’Agència, en
matèria de promoció econòmica i ocu-
pació. Tots els programes tenen en la in-
novació la principal eina per afavorir el

creixement econòmic sostenible i el des-
envolupament local. Aquests programes
han permès parlar, entre altres, d’econo-
mia circular, de l’experiència municipal
en atraure inversions internacionals, de
les beques relacionades amb la innova-
ció, de les polítiques d’igualtat, del sis-
tema alimentari o de la innovació en els

centres corporatius i en la gestió de les
comunitats energètiques.

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
La presència de l’Agència de Desenvo-
lupament Econòmic de l’AMB a la Fira
Biz Barcelona demostra l’aposta clara de
l’entitat que té a veure amb la innovació
i la tecnologia per tal d’atreure inversions
i fomentar l’autoocupació. L’objectiu és
que l’àrea metropolitana de Barcelona
sigui un territori capdavanter en projec-
tes d'innovació econòmica, tecnològica i
social, i d’aquesta manera afavorir la co-
hesió social, un altre dels pilars bàsic de
l’acció diària de l’ens metropolità.

Per tal d’assolir tots aquests objectius,
es vol establir una xarxa de centres d'in-
novació especialitzats i de referència que
siguin espais de creativitat a partir de les
iniciatives dels serveis locals, i amb la par-
ticipació d'universitats, empreses, centres
d'excel·lència, municipis i agents econò-
mics i socials. La base ha de ser l’inter-
canvi de bones pràctiques d’innovació en
el camp de la promoció econòmica i la
formació d'agents d’innovació que actuïn

com a dinamitzadors dels projectes, entre
els quals l’economia verda ha de tenir un
pes important.  

En aquest escenari també es posa el
focus en el talent jove i per aquest motiu
es fa un acompanyament tutelat per a la
posada en marxa de projectes de nous
emprenedors. Això, juntament amb el

fet de tenir la Formació Professional
(FP) com un eix estratègic, consoliden
l’aposta pels joves d’una forma clara i
específica.

EMPRESA
D’altra banda, una altra de les principals
apostes de l’AMB és el suport a l’em-

presa. La reindustrialització del territori
metropolità és una prioritat per a la
creació d’ocupació de qualitat. Es volen
enfortir els sectors que disposen de gran
potencial industrial i de valor afegit, els
estratègics que són capdavanters, els que
generen ocupació i emprenedoria i els
que creen sinergies al territori. 

L’Agència desenvolupa diferents ac-
cions en suport a l’empresa i l’emprene-
doria metropolitana. Hi destaca la
Plataforma de Serveis a l’empresa, un
agregador web on consultar tots els re-
cursos públics a l’abast del teixit produc-
tiu i comercial per donar suport als seus
processos de creació, creixement, millora
i innovació. També s’ha promogut la
Xarxa de Oficines d’Atenció a l’Empresa
Metropolitana (XOAEM), un nou re-
curs per estandarditzar els processos, ser-
veis i recursos ofertats pels Ajuntaments
metropolitans a les seves empreses i pro-
moure accions per afavorir i dinamitzar
l'associacionisme empresarial, l'anàlisi de
les normatives urbanístiques i la conse-
cució de certificacions de qualitat dels
polígons industrials.5

L’AMB, al Biz Barcelona, 
la fira de la innovació 
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Les polítiques relacionades
amb la innovació

empresarial i l’ocupació
han estat els dos pilars 

L’AMB  ha organitzat
dues xerrades i ha

presentat 15 programes
des del seu estand

Contingut patrocinat per l’AMB
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L’economia digital té com a una de les
seves principals característiques la inno-
vació. Per tal de crear un espai referent on
diferents projectes d’aquest sector puguin
convergir, l’AMB disposa de la plata-
forma HUB Talent. Es tracta d’un espai
digital per a la metròpolis barcelonina
que fa de punt de trobada de les iniciati-
ves emprenedores que tenen en comú la
innovació, el talent i el coneixement en la
nova economia del Segle XXI. 

Així doncs, el HUB Talent Hub Ta-
lent és una plataforma per llançar reptes
que tenen les empreses, entitats i admi-

nistracions, i que altres empreses, empre-
nedors, startups, centres tecnològics... hi
proposin solucions. 

En aquesta línia, un dels principals
reptes és avançar en la implementació
de l’Agenda 2030 i dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Na-
cions Unides a escala metropolitana i
posicionar l’àrea metropolitana de Bar-
celona com un node rellevant en les xar-
xes de fluxos globals d’informació,
coneixement, persones, estudiants i
mercaderies que caracteritza l’actual so-
cietat del coneixement.5

Un punt de trobada de les iniciatives
emprenedores més innovadores

Ubicaempresa: les millors 
oportunitats immobiliàries 

Mercat immobiliari
Una de les qüestions fonamentals per a qualsevol empresa és tot allò
que té a veure amb la part immobiliària. És a dir, poder tenir accés i co-
neixement de les naus, solars industrials, oficines i locals que el mercat
ofereix i que es puguin adaptar millor a les necessitats de cada negoci. 

Per tal de facilitar el procés que les empreses, però també l’admi-
nistració pública, han de fer per implantar o relocalitzar les seves acti-
vitats econòmiques al territori, l’AMB, a través de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic, posa al servei de tothom qui ho neces-
siti un servidor immobiliari batejat amb el nom d’Ubicaempresa.
Aquesta eina es va posar en marxa el 2015 i amb els anys ha anat mi-
llorant les seves característiques i també ampliant el territori que abasta.
De fet, aquest 2021 ha inclòs la comarca de l’Alt Penedès, que s’afegeix
al Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

A Ubicaempresa, doncs, s’hi poden trobar ofertes de milers de
naus, solars industrials, oficines i locals dels principals portals im-
mobiliaris i d’altres entitats, com l’Incasòl o el Consorci de la Zona
Franca. Un dels aspectes destacats del cercador és que millora les
ubicacions de les ofertes, verifica les dades, elimina les ofertes errò-
nies i posa a disposició dels usuaris un panell d’indicadors per ana-
litzar l’evolució del mercat immobiliari i, per exemple, treure
estadístiques. Al marge, entre les seves novetats més recents, hi ha
la valoració de la qualitat de les localitzacions, una millora en l’ac-
tualització de dades urbanístiques, la inclusió de fotografies amb
fitxa, l’enllaç directe als serveis per a empreses, la pàgina d’aterratge
i un disseny renovat. En paral·lel, també permet fer cerques per ca-
tegories, amb visió per mapa i llistat i afegir filtres de cerca.

REGIÓ METROPOLITANA
La consolidació i el creixement de l’Ubicaempresa ha fet que actual-
ment doni servei a gairebé tota la regió metropolitana, cosa que de-
mostra la col·laboració entre les administracions. En aquesta línia, la
vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de
l'AMB, Montserrat Ballarín, destaca que se “sumen recursos públics
per projectar-nos sobre el teixit econòmic i productiu i en benefici de
l’interès general”. Ballarín afegeix que “amb l’intercanvi d’informació
sobre els nostres polígons, enfortim l’oferta de les nostres comarques,
evitem duplicitats, aprofitem les eines que ja tenim, compartim expe-
riències i desenvolupem junts les eines que ens falten”.5
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Fa poques setmanes va tenir lloc
la presentació del Menú de Tar-
dor en el marc dels actes de la
capitalitat mundial de l’alimen-
tació sostenible que aquest 2021
exerceix Barcelona, on també
participa l’AMB. 

El menú es va presentar en
un showcooking amb el xef Víc-
tor Quintillà i amb la presència
de les alcaldesses de Barcelona i
l’Hospitalet, Ada Colau i Núria
Parlón. Més de 160 restaurants
de la metròpolis de Barcelona ja
s’han adherit a la iniciativa, que
promou el consum d’aliments
de temporada i de proximitat.

Els productes bàsics del
menú són la coliflor, la mongeta
del ganxet, el moniato, el bulb de
fonoll, el sorell, la magrana, el
pollastre, la castanya i el rovelló.
Tots els aliments són de tempo-
rada i de proximitat provinents
del territori metropolità. 5

Una tardor amb
aliments variats

La Trobada de Polítiques del
Temps d’ens locals, metropoli-
tans i regionals de la Time Use
Week, que es va fer a finals d’oc-
tubre, va servir per formalitzar el
rellançament de la Xarxa de
Governs Locals i Regionals per
les Polítiques del Temps, amb
més de 70 municipis presents.

La xarxa és l’eina per com-
partir coneixements entre els
seus membres intercanviant ex-
periències, lliçons apreses i bones
pràctiques sobre polítiques del
temps locals i regionals i estudiar
la possibilitat de dur a terme pro-
jectes conjunts. El rellançament
de la xarxa és una oportunitat per
aprofundir en les polítiques de
temps de segona generació asso-
ciades a les cures, la sostenibilitat
i els efectes de la digitalització,
així com per ampliar l'abast de la
xarxa original incloent les me-
tròpolis i les regions i ciutats d'ar-
reu del món.5

Les polítiques 
del temps, a escena

iMÉS INFO A:
agenciaeconomica.amb.cat

Telèfon: 93 223 51 51
Xarxes: @AgenciaEconAMB

Economia digital

Contingut patrocinat per l’AMB

impulsAMB555innovació
economies emergents
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Esports

"Després d'una derrota, si us
plau, no em parlis, no m'escriguis,
no em proposis quedar... Deixa'm
tranquil·la, perquè ho passo fatal.
És com si perdés vida", reconeix
Dai Silva (San Juan, 1990). Com
a bona argentina, la jugadora
del Cerdanyola HC és tot cor.

Rendeix tant en una feina
creativa que és l'única que con-
tinua teletreballant. És disse-
nyadora a Etidem, empresa d'e-
tiquetes tèxtils i adhesives per-
sonalitzades. "Ara estic prepa-
rant uns adhesius per a unes bo-
des de Nadal", explica. Silva ha
dissenyat moltes pissarres d'ho-
quei, com les del Cerdanyola
HC, i algunes guardes de porters
i porteres. "Treballem amb vinil
també", afegeix.

Silva va descobrir l'hoquei
gràcies a la seva millor amiga, la

Yanina Echenique. "Les tardes
que ella no s'entrenava jugàvem
a casa seva amb l'estic i la bola, i
sense patins, perquè jo no en te-
nia", recorda. Fins que un dia el
Pedro, el pare de la seva amiga, li
va proposar anar a l'entitat on
competia la seva filla, el Club De-
portivo y Cultural Barrio Rivada-
via. "Des de la tarda que  hi vaig
anar amb la Yanina es podria dir
que ja no m'he tret els patins", diu.

L’ADAPTACIÓ A L’ESTIC 
Com que va començar a jugar
"tard", amb 8 anys, anava endar-
rerida en conceptes, lectura de joc
i destresa. El que més li va costar
va ser adaptar-se a l'estic "És una
eina molt complexa, sobretot per-
què vas amb els patins i has d'a-
gafar i controlar la bola", reconeix.
Així que, per sentir-se "més cò-
moda i segura" li va posar una cin-
ta a manera de tap perquè no se
li rellisqués de les mans. 

L'entrevistada té un gran ca-
pacitat de convicció, que ha anat

potenciant en diferents feines.
Potser va fer-ho sobretot quan va
ser captadora de socis en una
ONG. Al cap de dues setmanes ja
la van nomenar responsable d'un

grup. Silva va néixer capitana i ho
ha estat molts anys, un paper
que, com a gran líder natural, mai
ha triat. "Organitzo i parlo molt a
la pista. Ho faig sent o no la capi-

tana", enraona l'argentina, que se
sent orgullosa d'haver participat
en la Supercopa femenina, l'últim
cap de setmana d'octubre i a Cer-
danyola. "És preciós ser les amfi-
triones d'un torneig i, encara més,
haver superat a semifinals el CP
Manlleu, per a mi l'equip més
complet de l'OK Lliga", exposa.

Somriu quan li pregunto pel
pròxim rival, el dissabte 4 de de-
sembre, el CP Vilanova, l'equip
que la va portar a Europa i la ciu-
tat on continua vivint. "M'encan-
ta jugar contra un club que por-
to al cor i al qual sempre li estaré
agraïda. Serà un partit bonic i vull
guanyar-lo, és clar", descriu.

També s'emociona parlant
del seu equip actual, el Cerda-
nyola HC. "Som humils i guer-
reres. Totes estem centrades en
l'hoquei", adverteix. "He estat en
pocs grups tan units i competi-
tius com aquest. La competiti-
vitat és sana i fora del pavelló
som amigues. Som un equip
perillós", reivindica Silva.

Dai Silva. Fotos: Cerdanyola CH i Erik Gual (portada)

Dai Silva és una líder natural  
» La jugadora argentina del Cerdanyola HC ha dissenyat les pissarres personalitzades del club
» "Després d'una derrota, si us plau, no em parlis, no m'escriguis, no em proposis quedar...", confessa

Bàsquet | El CBF Cerdanyola rep el Bàsquet Safa Claror
El conjunt de Pili Bilbao jugarà a casa el pròxim 11 de desembre, a partir de les 17.45 hores,

contra el Bàsquet Safa Claror amb l’objectiu de continuar amb el seu excel·lent inici de
temporada i de, com a mínim, mantenir el coixí com a líder del grup 1 de Copa Catalunya.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Seguretat Social, via SMS
Pàgines especials
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Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abo-
minable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’ú-
nica possible, però l’ha oblidat comple-
tament. Una història de gènere fantàs-
tic i suspens de la Cia. La Salamandra.

A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

Teatre

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Sergio Dalma torna a la càrrega amb la
publicació d’un nou disc, el 21è de la seva
carrera. Alegríaés el títol d’aquest àlbum
que va crear durant l’aturada (forçada per
la pandèmia) de la gira del seu disc an-
terior, Treinta... y tanto. De fet, enllaçarà
el final d’aquella gira amb l’inici de la del
nou disc. Amb 57 anys, el músic saba-
dellenc demostra que no té aturador.

Música

La família Vidal passa a la segona residència
les últimes vacances de l’àvia. Als seus 14
anys, la Nora sent per primer cop a la vida
que no troba el seu lloc. Però tot canvia
quan arriba la Libertad, la filla de 15 anys
de la cuidadora de l’àvia. Entre la Nora i la
Libertad, una noia rebel i magnètica, sor-
geix una relació intensa. Surten de la
bombolla familiar i la Nora se sent lliure.

Pelis i sèries

Libertad
Clara Roquet

Alegría
Sergio Dalma

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sos-
tenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de de-

sembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb 
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA

Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i

Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més co-
negut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels pro-

ductors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura

imprescindible per entendre l’èxit de C. Tanga-
na. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfecta-
ment reflectida al disc El madrileño, que els ha

valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de

millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor engi-

nyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està

triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i

aquest mes estrena el seu primer àlbum.

A L I Z Z ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser la mà dreta de C. Tangana
També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

Famosos

Guanyar tres Grammy Llatins
Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

Pluja d’elogis
El públic ja valora aquest artista que havia estat a l’ombra

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Més enllà de l’art “dels folls”, molt més en-
llà de l’art “outsider”, els artistes d’art brut
són, per damunt de tot, creadors fabu-
losos. Aquest còmic permet capbus-
sar-se en les mitologies particulars d’ar-
tistes com Henry Darger, Carlo Zinelli o
Madge Gill, i del mateix Oriol Malet. Una
visita guiada al pinyol fascinant d’un món
encara massa desconegut, el de l’art brut.

Llibres

Un món d’art brut
Oriol Malet

|Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia

dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

D’ENTRADA: EN CATALÀ

El 94,4% de la població de Catalunya 
entén el català i el 81,2% el sap parlar

CONTINGUTS EN CATALÀ

NO CANVIÏS DE LLENGUA

VOLUNTARIAT

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

i LLENGUA

Segons la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població,
que es va fer el 2018, un 36,1% dels habitants de Catalunya té
el català com a llengua habitual. Aquesta xifra cau fins al 27,5%

en l’àmbit metropolità. Davant d’això, calen polítiques i accions que
s’escapen de la responsabilitat dels parlants. Però cada catalanopar-
lant pot aportar el seu granet de sorra per mantenir viva la llengua. 

Un primer pas imprescindible és parlar sempre, d’entrada, en
català. Quan coneguis algú o quan entris a una botiga per primer
cop, fes servir el català. No jutgis la gent pel seu aspecte físic, el
seu nom o qualsevol altra característica: un catalanoparlant no té
uns trets concrets. El següent pas és no canviar de llengua quan
et responguin en castellà. El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar. Per tant, és altament pro-
bable que el teu interlocutor t’entengui i, si no, t’ho farà saber i et
demanarà que li parlis en un idioma que conegui. Recorda que
parlar en la teva llengua no és de mala educació. Una altra cosa
que pots fer és consumir cultura i entreteniment en català. I, si
vols anar més enllà, pots sumar-te al Voluntariat per la Llengua
perquè algun nou parlant practiqui l’idioma.

Què puc fer per fomentar el català?

És absurd assumir que algú no parlarà 
o entendrà el català per l’aspecte o el nom

Les claus

Consumeix cultura i entreteniment en català
per fomentar-lo també en aquest àmbit

Si vols anar més enllà, uneix-te al Voluntariat per la
Llengua: ajudaràs un nou parlant a practicar el català
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