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La Penya Blaugrana 
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Denúnciapionera contraun
fonsd’inversióperun lloguer
Una veïna de Granollers denuncia Azora per les “clàusules abusives” i un augment del 30% del preu pàg 10
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NEGOCI EN AUGMENT pàg 3

“El Vallès Oriental és una
zona clau per al cultiu 
i el tràfic de marihuana”

PARETS pàg 14
Margarita Planas, de la colla 
del Ball de Gitanes: “Que et
premiïn és un orgull molt gran”
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Catalunya s’ha convertit en la ca-
pital europea de la marihuana i en
el centre neuràlgic del narcotrà-
fic d’aquesta droga. Així ho asse-
guren els Mossos d’Esquadra i ho
demostren les dades sobre tràfic
de drogues publicades pel Minis-
teri de l’Interior i pels estudis i in-
formes internacionals sobre dro-
gues. Una tendència que va en
alça des de la pandèmia i que ha
portat a diverses màfies i grups
criminals  a enquistar-se al terri-
tori, no per casualitat, sinó pel cli-
ma, que fa que les plantes creixin
en poc temps, per la laxitud legal
que hi ha al voltant de la mari-
huana i per la manca d’oportuni-
tats de feina i la precarietat labo-
ral generalitzada, que els fa més
fàcil trobar nous membres i ei-
xamplar les seves xarxes.

“GUANYAR DINER FÀCIL”
Així ho corrobora un vallesà que
treballa com a camell a la co-
marca i que ha parlat amb Línia
Vallès. Una font que ha preferit
mantenir-se en l’anonimat i que
explica que “el Vallès Oriental és
una zona clau per al cultiu i el
tràfic de marihuana”. D’una ban-
da, “per la seva proximitat amb
Barcelona”, la ciutat europea
que va registrar més consum
de cànnabis l’any passat, i de l’al-
tra perquè “hi ha molts pobles i
polígons industrials on poder
muntar una plantació sense cri-
dar l’atenció”. Encara que en el
seu cas aconsegueix la mari-
huana de diversos narcopisos de
l’àrea metropolitana, comenta.

L’entrevistat va entrar al món
del tràfic de marihuana a través
del que durant molts anys havia
estat el seu camell, que es va aca-
bar convertint en amic. “Anava

malament de diners, no trobava
feina i em va plantejar entrar en
aquest món”, recorda. “I la veri-
tat que és una manera de gua-
nyar diner fàcil”, reconeix, ja
que en el seu cas compra uns 400
o 500 euros de marihuana al mes
que li permeten embutxacar-se
uns 800 o 900 euros a través de
la venda a particulars. En concret,
a la seva xarxa de contactes i
amics que ha anat fent al llarg
dels tres anys que porta guany-
ant-se la vida com a camell.

UNA DROGA EN ALÇA
Per la seva banda, l’any passat els
Mossos d’Esquadra van fer 62 de-
tencions relacionades amb el trà-
fic de marihuana al Vallès Orien-
tal i van desarticular dues xarxes
també relacionades amb el tràfic
d’aquesta droga a la comarca, se-
gons les dades que el cos ha do-
nat a aquesta publicació. De fet,

entre els casos més sonats del
2021 destaca el de la banda de
narcotràfic de Llinars, de la qual
formaven part tres agents de la
Policia Local i el seu caporal,
que era el cap de la banda. Encara
que, a la vegada, va haver-hi ca-
sos de petites plantacions des-
mantellades, com la que la Poli-
cia Local de Montornès va trobar
el juny de l’any passat a un pis que
s’estava cremant, i també de
grans cultius, com el desmante-
llat per la Policia Local de l’A-
metlla fa gairebé un any, format
850 plantes de marihuana en
una casa del centre del poble. Cal
recordar que el 2020 la xifra de
detencions va ser de 153.

Precisament, un veí de Cal-
des de Montbui que ha parlat
amb Línia Vallès i que també ha
preferit mantenir-se en l’anoni-
mat, va viure durant mesos al
costat d’una d’aquestes planta-

cions. En concret, d’una que es
va desmantellar l’any 2019 a
Can Maspons després que ell i al-
tres veïns de la zona truquessin

en diverses ocasions als Mossos
d’Esquadra per queixar-se de
fortes olors de marihuana a la ur-
banització. “Al principi pensava

que  algun veí fumava porros i ja
està, però cada vegada feia més
olor fins que va haver-hi un mo-
ment que no podies ni ventilar la
casa”, recorda. Encara que en
aquest cas, com en la majoria, el
factor detonant va ser la detec-
ció, per part dels Mossos, d’una
connexió elèctrica fraudulenta i
d’un consum molt elevat.

En aquest sentit, Endesa va
obrir l’any passat 35 expedients
per frau en el consum elèctric
vinculat a plantacions de mari-
huana al Vallès Oriental i va re-
gistrar un consum d’energia
equivalent al que gasten més
2.000 llars durant tot un any.
Una xifra que s’ha doblat en els
darrers quatre anys a la comar-
ca i que demostra que el mercat
de la marihuana cada vegada té
més pes en l’economia i més
impacte en la vida quotidiana
dels vallesans.

Territori cannàbic
» El Vallès Oriental es configura com “una zona clau” per al cultiu i el tràfic de marihuana cap a Europa
» En els últims anys han augmentat les plantacions i les xarxes criminals relacionades amb el cànnabis

El tràfic de marihuana al conjunt de Catalunya ha crescut molt en els darrers temps. Foto: Mossos d’Esquadra

LA MARIHUANA 
A CATALUNYA

4L’any passat, els Mossos
d’Esquadra van decomissar
822.000 plantes –tres ve-
gades més que l’any ante-
rior–, van detenir unes
2.000 persones relaciona-
des amb el tràfic, van des-
articular 35 xarxes crimi-
nals i van requisar  8,9 to-
nes de marihuana arreu
de Catalunya.

Olga García
VALLÈS ORIENTAL
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Estupefacció al Parla-
ment Europeu durant la

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

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He demanat quatre
pressupostos per can-

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

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

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

Casi uno de cada dos
menores de 30 años en

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

@bartoleiros@roserlilith@XavierAntich

La lupa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A les grans ciutats, continuem sumant
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El barri del Lledoner de Granollers tindrà 
57 pisos nous de lloguer assequible1

2
Entren en vigor les restriccions 
per sequera al Vallès Oriental

Una granollerina porta a judici un fons 
immobiliari per “clàusules abusives” al lloguer

El Gran Recapte recull 87.000 
quilos d’aliments al Vallès Oriental

La paciència d’Alèxia Putellas

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

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

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

#VagaDeMetges

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

#NomésSíÉsSí #CartellDeNivell

Safata d’entrada

Patrícia: Bona nit, Esther.
Has pogut mirar el docu-
ment de programa electo-

ral de Granollers En Comú Po-
dem que han preparat en Kevin
i la Sílvia?
Esther: Hola. Sí. He estat

llegint amb atenció i anotant
algun comentari que vull fer a la
propera reunió del Consell de
Coalició.
Patrícia: Perfecte. Aquestes

notes i les altres d’altres candi-
dats les podem compartir a la re-
unió i al núvol. A mi em pre-
ocupa molt destacar les propos-
tes en matèria d’habitatge per fer
pedagogia que l’Ajuntament pot
fer moltes més coses per pal·liar
l’emergència habitacional.
Esther: Sí, és un dels as-

sumptes importants. També he
vist una nota del Paco que pro-
posa desenvolupar millor la
qüestió de la participació ciu-
tadana.
Patrícia: Sí, aquest valor

ha de ser una de les nostres se-
nyes d’identitat. Quan siguem re-
gidores aplicarem la participació
ciutadana com una eina trans-
versal. Hi ha molt a millorar.
Esther: M’ha dit en José

Manuel que li han arribat les
dades d’una enquesta electoral
i que anem bé.
Patrícia: Ui, no m’agrada

refiar-me d’enquestes. Ni
tampoc tenir-ne por si no són
tan bones. El millor que po-
dem fer és estar a peu de car-
rer, que és la millor campa-
nya, i que les enquestes no ens
trasbalsin.
Esther: Clar, però es veu

que en Luis i ell estan molt
pendents d’això. També els
hem d’entendre.
Patrícia: Hem de recollir

les propostes sobre jovent que va
fer en Mamoudou aquell dia.
Les vaig trobar interessants.
Esther: Parla amb l’Anto-

nio i amb l’Araceli, que han re-
collit idees d’un document so-
bre polítiques del món del tre-
ball, qüestions laborals, que
haurem de tenir en compte
quan fem la presentació.
Patrícia: Sí. Em fa il·lusió

que vinguin la Jèssica Albiach
i en Rafael Mayoral al nostre
acte del dia 10. També comp-
tarem amb la Conchi Abellán
i el José Montero, l’alcalde de
Montornès. Has vist el cartell,
que ha quedat tan maco?
Esther: La Maria i en

Francesc estan preparant al-
guna cosa sobre esports. Tot
un món... Sobre l’acte del dia
10, crec que fa molta patxoca
la idea i el cartell també. En
Dani ha preparat uns tweets i
l’Arsenio diu que hem d’en-
ganxar cartells. Haurem de
fer una cosa i l’altra :-) La
Cristina també vol sortir a en-
ganxar cartells.
Patrícia: Parlem demà,

que ara hauria de sopar una
mica. He quedat amb  en Pe-
dro i el Miguel Ángel, que es
veu que han d’explicar-me al-
guna cosa i no vull anar amb
l’estómac buit. Bona nit!
Esther: Fins demà!
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Un xat recent
per P. Segura i E. Conte (Granollers en Comú Podem)

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

Els semàfors

El Sindicat de Llogaters ha portat
a la justícia el cas d’una

granollerina que ha denunciat
un fons immobiliari per
“clàusules abusives” al seu
contracte de lloguer que li

suposen un augment del 30%.
Un procés que és pioner.

pàgina 10Sindicat de Llogaters

El Govern ha reduït la velocitat
de l’AP-7 a 100 km/h al tram que
va de Granollers al Papiol per

frenar la sinistralitat. Una mesura
que té defensors, però que
també ha estat criticada per
alguns conductors, ja que ja
s’han posat moltes multes.

pàgina 11Generalitat

La Colla del Ball de Gitanes de
Parets ha estat reconeguda com
a Grup de l’Any per l’Associació
de Difusió del Folklore (Adifolk).
Un premi que han rebut amb
“molta il·lusió” i que els motiva 

a continuar treballant 
tal com han fet fins ara.

pàgina 14Ball de Gitanes
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Mirada pròpia

N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les millors
perles

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

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

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

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

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

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

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

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

LA FOTO

per Lucía Navarro, activista de la PAH de Barcelona

A qui interessa criminalitzar l’ocupació?

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

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

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

Tribuna

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

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

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

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

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

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

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

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

Flaixos

Ens cal defensar 
la necessitat d’abordar 

els assumptes relacionats
amb l’energia des d’un

enfocament basat 
en els drets humans

““
per David Bondia, síndic de greuges de Barcelona

El dret humà a l’energia
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Granollers
líniavallès.cat

El centre perd vianants, 
però augmenten les compres

COMERÇ478.000. Aquest és el
nombre de vianants diaris que
passegen per l’eix comercial de
Granollers, segons les dades de
l’Observatori dels Centres Ur-
bans que lidera la Fundació Co-
merç Ciutadà, fundada per l’as-
sociació de comerciants Gran
Centre. Un estudi que es pre-
sentava divendres amb l’objectiu
de conèixer els fluxos de persones
al centre de la ciutat.

En aquest sentit, les xifres
mostren una evolució positiva des
de l’esclat de la pandèmia, quan
el flux de vianants diaris estava en
69.000. Ara bé, res comparat

amb les dades d’abans de la co-
vid-19, els anys 2018 i 2019,
quan els vianants diaris eren
més de 120.000. Una situació
que, segons explicava Jordi Ob-
radors, gerent de la Fundació,
també passa a altres municipis,
encara que en el cas de la capital
vallesana la disminució de via-
nants no implica una disminució
de les compres, ja que el nombre
de compradors supera les xifres
prepandèmiques.

Tot plegat mentre l’ocupació
de locals comercials s’enfila fins al
87%, tot i que hi ha 26 comerços
menys que abans de la pandèmia.

El Lledoner tindrà 57 pisos
nous de lloguer assequible

HABITATGE4Granollers conti-
nua fent passos per crear més ha-
bitatge assequible. I és que di-
marts l’Ajuntament cedia a l’In-
casòl, per un període de 75 anys
prorrogable a 99, els drets d’un so-
lar del Lledoner per construir-hi
57 habitatges de lloguer assequi-
ble, les places d’aparcament cor-
responents i locals comercials a la
planta baixa. Un pas que la ciutat
celebra i en especial els joves, ja
que el 25% dels pisos es reserva-
ran per a menors de 35 anys. 

L’acord signat, però, preveu
que el nou edifici no sigui una re-

alitat fins d’aquí a quatre anys.
Per tant, els habitatges no esta-
rien construïts fins a l’estiu de
2026. Ara bé, l’Ajuntament ha in-
format que es convocarà el con-
curs per a la redacció del projec-
te a principis de l’any que ve i que,
a més, es prioritzaran les pro-
postes “ambientalment sosteni-
bles, amb grans balcons i finestres
i d’una qualitat arquitectònica ex-
cel·lent”. Tot plegat, per apropar-
se als objectius de l’Agenda 2030
mentre, a la vegada, es dona res-
posta a la demanda d’habitatge
assequible a la ciutat.

Torna el debat de l’aigua
enmig del procés de licitació

SERVEIS4La Plataforma per l’Ai-
gua ha tornat a posar el crit al cel
per denunciar que les bases de la
licitació del servei de subminis-
trament d'aigua s'haurien fet “a
mida de les empreses que s'hi han
presentat”. Unes acusacions que
feien públiques dimarts en una
roda de premsa, tot remuntant-se
a fets de l’any passat.

Tal com recordaven, davant el
debat sobre quin era el millor mo-
del per gestionar l’aigua, l’Ajun-

tament va encarregar un informe
que valorés avantatges i inconve-
nients del model públic i privat,
que mostrava la gestió privada
com a millor opció. Però ara, en
mig del procés de licitació, hi
hauria “moltes incongruències”
amb aquest informe, ja que s’es-
taria evidenciant “que una gestió
pública seria més rendible” i, per
tant, que s’hauria “construït per tal
que sortís favorable la gestió pri-
vada”, denunciava la plataforma. 

Centre de la ciutat. Foto: Ajuntament

Roda de premsa. Foto cedida

Salut | Nous serveis a l’ambulatori del centre
Dimarts començava a funcionar la unitat territorial d’atenció sexual i

reproductiva del nou ambulatori del carrer Girona. Un servei que se suma
al d’urgències, que funciona des de l’abril, quan s’inaugurava l’equipament.

HABITATGE4Sílvia Torres, una
veïna de Granollers, ha portat el
fons immobiliari Azora a judici per
denunciar les “clàusules abusives”
que, a parer seu, conté el contra-
cte de lloguer del pis on viu. Un
procés “pioner”, segons diu el
Col·lectiu Ronda i el Sindicat de
Llogateres, per acabar amb pràc-
tiques il·legals.

El judici arrencava divendres
a la Ciutat de la Justícia, on la de-
mandant reclamava que s’anul·lin
les pujades a les quals està obli-
gada a fer front a través d’una “bo-
nificació” que li ha suposat un en-
cariment del lloguer del 30% des
d’aquest gener. Un fet que la gra-
nollerina no considera “just” i del
qual es va assabentar a través
d’un burofax, denuncia.

“Vull destacar dos conceptes:
injustícia i impotència”, lamenta-
va en declaracions a l’ACNabans
d’entrar a judici. Mentre que per
la seva part, l’advocada de Col·lec-
tiu Ronda Montse Serrano, de-

nunciava que en els darrers anys
s’han fet molts contractes amb
clàusules “abusives” i que, per
tant, és important arribar a
“aquests judicis”.

En aquest cas, Torres dema-
na que no hagi de fer front a la pu-
jada del seu arrendament i que se
li retornin les quotes d’una asse-
gurança que va haver de firmar i
pagar. Però, per aconseguir-ho,
“s’haurà de determinar la nul·li-

tat de deu clàusules incorporades
en el contracte d’arrendament”,
deia Serrano. 

Tot plegat mentre, per la seva
banda, el Sindicat de Llogaters
també ha denunciat la situació i
mentre la PAH Granollers, en
veu de Xosé Lombao, assegura a
Línia Vallès que “hi ha més veïns
afectats, ja que tot el bloc pertany
a Azora”. “Però no tothom s’atre-
veix a fer aquest pas”, conclou.

Sílvia Torres davant la Ciutat de la Justícia. Foto: Miquel Vera/ACN

Cas pioner: judici contra un fons
immobiliari pel preu del lloguer
» Una veïna de Granollers ha portat a judici el fons immobiliari Azora
» Denuncia les “clàusules abusives” i un augment del 30% del lloguer
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Un llibre per recordar el
passat literari de la ciutat

CULTURA4La col·lecció Vicenç
Plantada, que recorda aquest re-
conegut estudiós molletà, va
néixer l’any 1996 amb l’objectiu
de publicar diferents estudis i
materials relacionats amb Mo-
llet. Un conjunt d’obres que di-
mecres s’eixamplava amb la
presentació del 14è volum, que
conté 15 articles que proposen
“un veritable viatge per la his-
tòria del coneixement i la pro-
ducció literària de Mollet, amb
informació inèdita i plena de cu-
riositats relatives a la ciutat”, di-
uen des de l’Ajuntament. 

En aquest sentit, aquest vo-
lum gira, molt concretament, al
voltant del món de les lletres
molletanes, repassant tots els
cronistes, escriptors i obres que
s’han tirat endavant a la ciutat.
Tot plegat gràcies a la tasca que es
fa al Centre d’Estudis Molletans,
que és qui impulsa aquesta ini-
ciativa i que va fer coincidir la pre-
sentació del nou volum amb la ce-
lebració del 35è aniversari del Ser-
vei de Català de Mollet i de la re-
vista Notes, que reuneix articles
d’investigació i divulgació rela-
cionats amb la ciutat.

La reducció a 100 km/h a 
l’AP-7 sembra discòrdia

MOBILITAT4Ja fa una setmana
que va entrar en vigor el nou límit
de velocitat de 100 km/h a l'AP-
7 a l’altura de Mollet i, en concret,
des de Granollers fins al Papiol.
Una notícia que han celebrat en-
titats com Mollet Respira i tam-
bé els molletans que viuen a tocar
de l’autopista, que feia temps
que demanaven una baixada de la
velocitat a la carretera, però que
per contra lamenten molts con-
ductors, ja que només en el pri-
mer cap de setmana de limitació
els Mossos han multat 450 con-
ductors per superar la velocitat.

“És una vergonya, és una
mesura amb una finalitat re-
captatòria”, lamenta David Pun-
tí, veí de Mollet, que a la vegada
diu que “el problema no és la ve-
locitat sinó la congestió”. Enca-
ra que Joan Ignasi Elena, con-
seller d’Interior, ha explicat que
“la reducció de la velocitat es fa
per garantir una millora en l'ac-
cidentalitat”. Tot plegat mentre
Mollet Respira continua dema-
nant més radars de tram i més
reduccions, ja que vol que la
velocitat de l’AP-7 es limiti a 80
km/h al seu pas per Mollet.

Mollet ja viu de ple
la campanya de Nadal

NADAL4Nadal ja ha arribat a
Mollet. I és que dimecres al ves-
pre, l’alcaldessa, Mireia Dionisio,
acompanyada de diversos co-
merciants i veïns, premia el botó
que engegava tots els llums de la
ciutat per donar la benvinguda
a aquest període. Tot plegat amb
gran expectació, sobretot per
part dels més petits que es van
apropar a veure el gran arbre que
hi ha instal·lat entre les rambles
Balmes i Fiveller.

Com a novetat, enguany tam-
bé s’ha il·luminat l’Avinguda
Caldes i, per l’augment dels pre-
us de subministrament, hi hau-
rà una hora diària menys d’il·lu-
minació, ja que els llums s’en-
cendran mitja hora després de
l’habitual, a dos quarts de sis, i
s’apagaran mitja hora abans, a
les onze. Una actuació per con-
tribuir a l’estalvi energètic, per la
qual cosa aquest any tots els
llums són led.

Presentació del 14è volum de la col·lecció. Foto: Ajuntament

Acte d’encesa. Foto: Ajuntament

Obres |Millors passos de vianants i un nou carril bici
Aquesta setmana han començat dues de les obres finançades amb els fons Next

Generation de la Unió Europea: la millora de 97 passos de vianants per tal de fer-
los més accessibles i el nou carril bici que ha d’arribar al polígon de Can Magarola.

POLÍTICA4Mollet ja té el pres-
supost per a l’any que ve i serà de
més de 84 milions d’euros. Així
s’aprovava dilluns al Ple. Una xi-
fra un 16% més que alta que la d’a-
quest 2022, que ha de servir,
principalment, per millorar la
neteja, ampliar l’oferta d’activitats
culturals i festives, i instal·lar pla-
ques fotovoltaiques a equipa-
ments municipals. Les tres des-
peses principals de l’Ajuntament
per al 2023.

En aquest sentit, les inver-
sions augmentaran un 27% per as-
faltar carrers, millorar la mobilitat
a la ronda dels Pinetons o destinar
més recursos a les escoles. Tot això
sumat als projectes sorgits del
procés participatiu Mollet el teu
barri, on els ciutadans van decidir
que es tiressin endavant propos-
tes relacionades amb l’increment
de vegetació o amb ampliar l’oferta
de lleure juvenil.

Aquest conjunt d’aportacions
centraven el ple, però, a banda,

també es van tractar  altres punts.
En concret la proposta d’ERC
Mollet de crear un punt jove d’ha-
bitatge per assessorar i ajudar el jo-
vent molletà que es vulgui eman-
cipar, que es tractarà en una re-
unió amb la regidora d’habitatge
Núria Muñoz, o l’aprovació defi-
nitiva del compte general de l'e-
xercici 2021, que segons denuncia
la Sindicatura de Comptes no
s’hauria presentat dins dels ter-
minis establerts, tot i que des de

l’Ajuntament asseguren a Línia
Vallès que sí que es va fer i que no-
més faltava que s’aprovés al ple.

Tot plegat, quan tot just es
compleixen tres anys del pacte de
coalició entre el PSC i Podem
Mollet, que ha portat als dos par-
tits a fer un balanç de les “fites
aconseguides”, diuen, entre les
quals destaquen les mesures con-
tra la covid, les accions “per fer una
ciutat verda i amb mirada social”
o les inversions en equipaments.

Imatge d’arxiu de Mollet. Foto: Ajuntament

Els pressupostos aposten 
per la sostenibilitat i la cultura
» L’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 84 milions per al 2023
» Serà un 16% més alt que el d’enguany i inclou més inversions
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Algoritme. Què és un al-
goritme? Quan la ma-
joria pensem en la defi-
nició d’aquest concepte,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguretat predictiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

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

són els que generen més controvèrsia
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Parets busca unir esforços 
econòmics al Sector Autopista
EMPRESES4El polígon indus-
trial Sector Autopista de Parets
vol ser més fort. Per això, Parets
construirà un APEU (Àrea de
Promoció Econòmica Urbana)
en aquesta zona o el que ve a ser
el mateix, un instrument que
ajuda a impulsar els polígons,
convertir-los en espais de co-
operació, de foment de la com-
petitivitat, de generació d’ocu-
pació i de creació d’un entorn
econòmic més sostenible. Un
pas que ha de situar Parets com
un poble capdavanter, ja que
segons el regidor de Promoció

Econòmica, Toni Fernández,
serà “dels primers municipis a
constituir un APEU a Catalunya”.

“Estem convençuts que som
una de les localitats que més a
prop estem i que més escoltem
a les empreses”, comenta el re-
gidor que, a la vegada, diu que
l’APEU donarà un “valor afegit”
al polígon i que, per tant, “atrau-
rà més empreses”. Una decisió
que l’Ajuntament ja està do-
nant a conèixer a les empreses
de la zona en diverses reunions,
encara que està pendent la seva
aprovació definitiva.

CULTURA4La colla del Ball de Gi-
tanes ha estat escollida per l’As-
sociació per a la Difusió del Folk-
lore (Adifolk) com el Grup de l’A-
ny. Un guardó que el grup rebia
dissabte després que l’organitza-
ció valorés molt positivament la
seva participació en diferents es-
deveniments nacionals i interna-
cionals com la 50a Jornada In-
ternacional Folklòrica de Catalu-
nya, la 1a Festa Infantil de la Cul-
tura Catalana i el 34è Aplec In-
ternacional d’Elvas, a Portugal.

“Ens fa molta il·lusió rebre
aquest premi”, deia la presiden-
ta de la colla, Margarita Planas,
en pujar a l’escenari per recollir
un reconeixement que dedicava
“a tots els balladors i mestres que
han passat per l’entitat”. “Tots
hem mantingut viva la flama
del Ball de Gitanes del nostre po-
ble”, comentava la paretana en-
tre elogis i aplaudiments dels ma-
teixos membres del grup, però
també de membres del consistori
com l’alcalde, Francesc Juzgado,
o el regidor de Cultura, Francesc
de la Torre.

“Sentim un orgull molt gran”,
deia el batlle fent referència a
l’entitat paretana, a la vegada que
dedicava unes paraules als Ma-
nyacs de Parets, que van ser fi-
nalistes en la mateixa categoria.
“Ambdues entitats han portat el
nom de Parets més enllà de les
fronteres”, afegia.

Tot plegat, mentre Planas

assegura a Línia Vallès que
aquest “reconeixement enorme”
és resultat de dos propòsits que
es van marcar a principis d’any:
“anar “per totes i participar en tot
el possible”, diu. Uns objectius
que han aconseguit “treballant
moltíssim i sortint de la zona de
confort”, conclou la presidenta
de l’entitat.

Membres de la colla amb el premi a la gala d’Adifolk. Foto: Ball de Gitanes

Les Gitanes, reconegudes per
Adifolk com a Grup de l’Any

Imatge d’arxiu d’un polígon de Parets. Foto: Ajuntament

Urbanisme | El projecte del plàtan arriba al Govern
ERC ha portat a la Direcció General de Comerç “el malestar de molts veïns

per la futura implantació d'una gran superfície comercial al plàtan”, comenta
l’exalcalde, Jordi Seguer. Un pas amb el qual el grup vol paralitzar el projecte.
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Martorelles amplia els 
llums de Nadal a més carrers

MARTORELLES4Demà dissab-
te Martorelles encendrà els seus
llums de Nadal, que enguany su-
posen una inversió de 20.000
euros i que s’ampliaran a nous
punts del municipi com el carrer
de l’Horta, una demanda del
comerç local per aprofitar al
màxim la campanya de Nadal. 
Per altra banda, el consistori
també guarnirà punts emble-
màtics del poble per primera
vegada com el lledoner de Can
Puig o el teix que hi ha plantat al

davant de la capella de Sant Do-
mènech a Carrencà. 
Amb tot, cal destacar que en-
guany les llums són de tecnolo-
gia LED, el que permetrà un es-
talvi energètic i més eficiència. 
Pel que fa a les activitats de Na-
dal al municipi, ja es coneixen les
dates per al Pessebre Vivent,
que enguany celebrarà la seva
45a edició. En concret, se cele-
brarà als pins d’en Rabasa el 18,
25 i 26 de desembre, i l’1 de ge-
ner, en horari de tarda. 

SANT FOST4El Consolat d’U-
craïna a Barcelona va expressar el
seu agraïment a Sant Fost per la
tasca humanitària de l’Ajunta-
ment, Protecció Civil i el teixit so-
cial a l’hora de donar suport al po-
ble ucraïnès arran de la invasió
russa. L’acte va tenir lloc dissab-
te a Mollerussa, i va servir per po-
sar de manifest que Sant Fost va
ser un dels punts del país més ac-
tius en la coordinació de l’ajuda
que s’enviava al país de l’est. 

En aquest sentit, es va fer un
reconeixement especial a la fa-
mília Anglada, que va cedir de-
sinteressadament una nau de
grans dimensions del polígon
per instal·lar-hi el Centre Logís-
tic d’ajuda a Ucraïna més gran
d’Espanya. A més, es va reco-
nèixer la tasca de l’empresa Fer-
rimax, que va proporcionar sub-
ministrament elèctric al centre de
manera gratuïta. 

Per altra banda, també es va
premiar la tasca de dos membres
i voluntaris de Protecció Civil,
Manuel Francisco Zapata i Eloy
Lucas, per la seva dedicació i es-

forç en la recollida, coordinació
i enviament d’ajuda humanitària
a Ucraïna. 

En aquesta línia, la Brigada
Municipal de l’Ajuntament de
Sant Fost va ser també home-
natjada per les seves gestions a
l’hora de distrubuir tota classe de
material de primera necessitat
per als ucraïnesos, així com el Vo-

luntariat Social de Sant Fost, pel
seu suport i ajuda al reparti-
ment de material.

Per acabar, es va fer també
una menció especial a l’alcal-
dessa de Sant Fost, Montserrat
Sanmartí, i als regidors Marga-
rita Santos i Pere Raspall, per les
gestions durant la crisi humani-
tària, que encara continua.

Moment de l’entrega dels reconeixements. Foto: Aj. de Sant Fost

Ucraïna agraeix a Sant Fost 
el seu esforç humanitari

Martorelles es prepara per a Nadal. Foto: Aj. de Martorelles

Martorelles | Jornada de neteja a Can Camp
Els voluntaris del programa Let’s clean up van netejar dimarts dia 29 de

novembre l’entorn de Can Camp, el camí del riu Besòs al seu pas per
Martorelles. Els voluntaris van recollir fins a tres remolcs d’escombraries.
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Montornès viu els dies forts
de la Festa de Sant Sadurní

CULTURA4Montornès ja ha vis-
cut els dies grans de la  Festa de
Sant Sadurní. Tot i que el sant va
celebrar-se dimarts, va ser du-
rant dissabte i diumenge passat
quan es van congregar el gran
gruix de les activitats. 

D’aquesta manera, la ciuta-
dania va poder gaudir de cultu-
ra popular amb el correfoc de
dissabte o amb la cercavila or-
ganitzada per la Colla de Ge-
ganters, el Ball de Diables i Drac
de Montornès i el Centre d'Es-
tudis. Durant el cap de setmana
també es van celebrar la paella

popular i el plat fort de la festa:
l’actuació de l’actor pels seus
papers al programa Polònia,
Pep Plaza, al Teatre Margarida
Xirgu. Acompanyat del pianista
Nito Figueras, el còmic va treu-
re a passejar algunes de les seves
imitacions més emblemàtiques
en l’espectacle Ara més.

Així mateix, el dimarts es va
fer un aplec de sardanes a la pla-
ça de Joan Miró amb la música
de la Cobla Ciutat de Girona.

Els actes de la Festa de Sant
Sadurní s’allargaran fins al prò-
xim 18 de desembre.  

MONTMELÓ4Urruti, Schuster,
Alexanko, Simonsen, Carrasco,
Migueli, Rexach, Quini, Zuvi-
ría... A la temporada de futbol
1981-1982, el Barça tenia un bon
equip. Així ho va certificar el títol
que el combinat blaugrana va
aconseguir. Després de 63 partits,
36 victòries, 19 derrotes, 11 em-
pats i 131 gols marcats, l’equip va
alçar una Recopa d’Europa, tot i
fer una lliga decepcionant.

Just aquella temporada, con-
cretament el 9 de desembre de
1981, un grup de montmelonins
va decidir fundar la Penya Blau-
grana de Montmeló. Eren Jordi
Puiggrós, Josep Maria Solà, Joan
Vendrell, Joan Manis, Jaume
Domingo, Narcís Ballabriga i Vi-
cenç Panús. 

Actualment, l’entitat, amb
450 membres, és una les asso-
ciacions més importants del mu-
nicipi. Per aquest motiu, el dinar
de germanor celebrat diumenge
passat per commemorar el qua-
rantè aniversari de la penya  era
un esdeveniment cabdal per a
Montmeló. Un total de 170 per-

sones es van reunir a la Sala Po-
livalent de La Torreta per recor-
dar el naixement de l’organitza-
ció, si bé, en realitat han passat
41 anys de la seva creació, i el
2021 es va haver d’ajornar la
celebració per la pandèmia. L’a-
niversari continuarà diumenge
amb la presentació dels equips de
futbol  i handbol a les sis de la tar-
da al pavelló municipal.

Han passat 41 anys i cap dels

fundadors podia imaginar aquell
9 de desembre que havien d’ar-
ribar les millors èpoques del bar-
celonisme. La temporada 1982-
1983 es fitxava Maradona, des-
prés vindria la primera Copa
d’Europa, a Wembley, i per aca-
bar, la penya veuria jugar Lionel
Messi, el qui molts consideren el
millor futbolista de la història.
Qui sap si en realitat la penya ha
estat un talismà pel Barça?

La penya, l’any 1986 a Sevilla. Foto: Penya Blaugrana de Montmeló

Una penya blaugrana que 
ha vist els millors anys del club

El cap de setmana passat es va viure el correfoc. Foto: Aj. de Montornès

Montmeló | Montserrat, de nou candidat d’ERC
El regidor Albert Montserrat tornarà a presentar-se com a cap de llista 

de cara a les eleccions municipals del maig de 2023. Així ho han 
avalat les bases d’Esquerra Republicana de Catalunya de Montmeló.
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L’Ajuntament reconeix 
la tasca de Protecció Civil

LA LLAGOSTA4L’Ajuntament
de la Llagosta ha entregat una
placa commemorativa a l’Asso-
ciació de Voluntaris de Protecció
Civil del municipi per reconèixer
la seva tasca, i també com a fe-
licitació per haver rebut la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat
l’any 2021.

El lliurament de la placa es va
fer dilluns a la sala de plens de
l’Ajuntament. En aquest acte,
l’alcalde Óscar Sierra va dir que
la placa és un homenatge a l’en-
titat i un agraïment “per l’esforç,
el treball, la solidaritat, el vo-

luntariat i les ganes de tenir la
millor la Llagosta possible”. A
més, va recordar que l’associació
celebrarà el seu quarantè ani-
versari l’any vinent.

Per la seva part, el president
local de Protecció Civil, Manuel
Muñoz, va admetre que “és molt
important i gratificant” per als
voluntaris rebre un reconeixe-
ment com aquest de mans del
consistori. D’altra banda, Muñoz
va avançar que l’entitat ja pre-
para un programa d’activitats
per celebrar les quatre dècades
de funcionament al municipi.

SANTA PERPÈTUA4L’arribada
de les festes nadalenques sempre
és motiu de celebració, i a Santa
Perpètua ho tenen clar. És per
això que l’Ajuntament ha prepa-
rat una vintena d’activitats per
viure amb il·lusió l’època més
màgica de l’any. Avui mateix, 2 de
desembre, serà el moment de
donar la benvinguda als actes
de Nadal, que s’allargaran fins al
5 de gener (la Cavalcada de Reis
en marcarà el punt final). Així,
aquest divendres a dos quarts de
set del vespre, els llums de Nadal
perpetuencs s’encendran per pri-
mera vegada aquest any.

Un cop més, la il·luminació
escollida està formada per llums
led, una mesura per reduir la
contaminació i afavorir l’estalvi
energètic. A més, amb el mateix
objectiu, els llums s’encendran
cada dia automàticament quan
es faci fosc, i romandran encesos
durant quatre hores i mitja. 

L’acte d’encesa que tindrà
lloc aquesta tarda comptarà amb
una actuació dels alumnes de
dansa i teatre de l’Escola Muni-

cipal de les Arts, que oferiran un
espectacle inspirat en el conte La
cuca de llum descobreix el Na-
dal, de Pilar Arnaus.

Després de donar el tret de
sortida a la programació de Na-
dal, Santa Perpètua haurà d’es-
perar una mica per a les pròxi-
mes cites. Per exemple, la Fira de
Nadal es farà el dia 17 a la Ram-

bla i la plaça de la Vila. Del 21 al
24 de desembre, es posarà en
marxa el Trenet de Nadal, amb
sortida i arribada al passeig de la
Florida, a l’alçada del parc Cen-
tral. D’altra banda, els dies 28, 29
i 30 estarà en funcionament el
Parc de Nadal, una novetat d’a-
quest 2022, que s’instal·larà a la
pista exterior esportiva.

Els llums de Nadal de l’any passat. Foto: Josep Cano/Aj. Santa Perpètua

Una vintena d’activitats per
celebrar la màgia de Nadal

L’acte d’entrega de la placa a Protecció Civil. Foto: Aj. de la Llagosta

Santa Perpètua | Per una nova mobilitat
El Ple de Santa Perpètua ha aprovat inicialment per unanimitat

la nova ordenança municipal de mobilitat, que regula, entre
altres coses, l’ús de patinets elèctrics i vehicles similars.
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LA ROCA4L’Ajuntament de la
Roca del Vallès i la Generalitat
feia mesos que treballaven per
acordar les accions necessàries
per recuperar l’espai natural de
la Bassa dels Ànecs. Però ara, per
fi, el Govern ha fet un pas més i
ha presentat un avantprojecte
que incorpora dues línies d’ac-
tuació pensades perquè, d’una
banda, els veïns tinguin el seu es-
pai de lleure i, de l’altra, per ga-
rantir la protecció de la fauna.

Nou pas per
recuperar la
Bassa dels Ànecs

L’AMETLLA4Ahir era un dia
trist per a l’Ametlla perquè tan-
cava el complex esportiu muni-
cipal Illa Activa després que
l’empresa que la gestionava fes
fallida. Un fet que ha deixat sen-
se feina prop de 30 persones i
sense gimnàs a uns 1.300 veïns
que eren socis, mentre l’Ajunta-
ment treballa per convocar un
concurs públic que servirà per
buscar una altra empresa que
gestioni l’equipament.

Tanca el complex
esportiu Illa
Activa

CALDES DE MONTBUI4El pro-
jecte de Comunitat Energètica
(CEL) construirà 22 noves ins-
tal·lacions de plaques solars
amb les quals desplegarà la co-
bertura a tot el municipi per-
metent que fins a 650 famílies
puguin beneficiar-se de l’ener-
gia solar. Tot plegat, gràcies al
milió d’euros que l’Ajuntament
ha rebut dels fons europeus
Next Generation.

La Comunitat
Energètica arriba
a més famílies

CARDEDEU4Des de divendres i
fins diumenge que ve, Cardedeu
celebrarà la 27a Fira de Nadal i
del Torró Artesà, amb més de
180 paradetes de productes d'a-
limentació, artesanals i nada-
lencs que s’instal·laran a la pla-
ça de Sant Corneli. Tot plegat, de
la mà d’un programa d’actes
que es desplegarà al llarg d’a-
quests tres dies i que inclourà un
pregó, tallers familiars, concerts
o una cercavila, entre altres.

Cardedeu escalfa
motors per a la
Fira de Nadal

BIGUES I RIELLS4El president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
visitava divendres Bigues i Riells
acompanyat dels membres del
consistori per conèixer de pri-
mera mà el municipi, els pro-
jectes que s’estan tirant enda-
vant –la reforma de la plaça de
Riells del Fai o del gimnàs mu-
nicipal–, i els seus equipaments,
com l’Espai Jove L@Cova, el
Centre Cívic i Cultural El Rieral
i el Teatre Auditori Polivalent. 

El president de 
la Generalitat, 
a Bigues i Riells

LLIÇÀ D’AMUNT4Arriba el de-
sembre i, a les portes de Nadal,
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha convocat la segona edició del
concurs ‘Posa llum a aquest Na-
dal’. Una iniciativa que es tirava
endavant l’any passat per pri-
mera vegada i que, d’una banda,
triarà els tres arbres de Nadal mi-
llors decorats del municipi i, de
l’altra, les tres cases millor de-
corades i il·luminades.

Torna el concurs
d’arbres i
d’il·luminació

GASTRONOMIA4La mongeta
del ganxet és un dels productes
per excel·lència de la gastrono-
mia catalana. Però pocs saben
que al Vallès Oriental es cultiva
aquest llegum. En concret, a les
Franqueses, que té una produc-
ció de 50 hectàrees de mongeta
del ganxet, 30 de les quals es tro-
ben al petit poble de Llerona. Les
Franqueses produeix uns 75.000
quilos d’aquest aliment per co-
llita. Això fa que sigui  “la capi-
tal catalana del conreu d’aquest
llegum”, tal com defineixen des
del mateix Ajuntament.

Precisament, els productors,
la restauració i l'empresariat del
sector van trobar-se el passat
cap de setmana a Llerona en el
marc de l’11a Festa de la Mongeta
del Ganxet. Una edició que va ser
“la més multitudinària”, segons
informen des del consistori, i
que va incloure  diverses activi-
tats a través de les quals es va
acostar la feina del camp a tots els
assistents per “aconseguir que la
tradició no es perdi entre les di-
ferents generacions”, afegeixen
des de l’Ajuntament.

En aquest sentit, es va fer
una llotja per vendre mongetes
del ganxet, un concurs de cuina
amb aquest llegum i una exhibi-
ció on diversos pagesos van mos-
trar com es cull aquest aliment i
com s’obre la planta per agafar les
mongetes de dins. Això junta-
ment amb diversos actes de cul-
tura popular que es van estendre
al llarg de dues jornades que van
comptar amb la presència de la

cuinera Ada Parellada, del rocker
Leslie i de l’actor Joan Pera. 

Tot plegat, en homenatge a
un llegum que situa les Fran-
queses i Llerona al mapa i que
posa el municipi al capdavant de
la llista de productors de mon-
geta del ganxet. Per això, els pa-
gesos busquen transmetre aquest
ofici, amb l’objectiu de mantenir
una tasca que sempre ha estat
molt arrelada a aquesta zona.

Productors recollint mongeta del ganxet, diumenge a Llerona. Foto: Ajuntament

Llerona i la mongeta del 
ganxet, un binomi inseparable

El Gran Recapte recull 87.000
quilos d’aliments a la comarca
SOLIDARITAT4El Gran Recap-
te del Banc dels Aliments ha
recollit 87.063 quilos de menjar
al Vallès Oriental, segons infor-
ma a Línia Vallès Joan Hidalgo,
delegat de l’organització a la co-
marca. Una xifra un 15% per so-
bre de l’objectiu que s’havien
marcat, que fa que Hidalgo es
mostri satisfet i content. “Pen-
sàvem que aniria molt pitjor”,
confessa. “Ara bé, en cap cas s’a-
propa a la del darrer Gran Re-

capte físic, l’any 2019, quan es
van recollir gairebé 200.000
quilos d’aliments al territori”,
apunta el delegat.

En aquest sentit, Hidalgo
culpa a dos factors: la inflació i
l’augment de la pobresa, i la
desvinculació amb el Gran Re-
capte de Dia, Mercadona i Con-
dis. Un fet que “ha fet mal”,
diu, mentre recorda que les do-
nacions en línia continuaran
obertes fins al 6 de desembre.Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Mobilitat | Noves millores a l’R3
Fa mesos que està en marxa el desdoblament de l’R3 de Parets a la Garriga i

ara l’Estat s’ha compromès a fer el mateix de la Garriga a Centelles. Tot plegat
mentre la línia sumarà una nova circulació els caps de setmana d’hivern.
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Esports Bàsquet | El CB Mollet visita el CB Gran Canaria Claret
El conjunt de Josep Maria Marsà visitarà demà a les 19.30 hores el CB Gran Canaria Claret,

en partit corresponent a la novena jornada de la Lliga Est de la Lliga LEB Plata. El CB
Mollet hi arribarà després de guanyar per 72-63 el CB Peñas el passat 27 de novembre.

"A vegades puc semblar borda i
seca, i potser és un mecanisme de
defensa. En realitat, soc molt
maca, eh", explica, divertida, An-
drea Povedano (Badalona, 1995),
alera pivot del CB Granollers. Fa
uns mesos que fa teràpia perquè
vol canviar alguns aspectes de la
seva personalitat: "He descobert
coses que no sabia que em pas-
saven o per què actuava d'una
manera o d'una altra".

Es nota, i ho diu, que està
contenta i que se sent millor. A
través del treball interior aspi-
ra a canalitzar la seva gran te-
nacitat i energia per tenir "més
pausa i saber gaudir més del
procés i els moments". Vol en-
tendre's i comunicar millor per
fluir molt més.

Povedano, que viu el seu 10è
curs al CB Granollers, parla
amb admiració del caràcter i li-
deratge de Martí Roget, l'entre-
nador, a qui agraeix que "inten-
ti escoltar-nos, entendre'ns i
ajudar-nos a totes en l'àmbit
esportiu i personal". "Sap què
vol i guiar-nos des de l'exigència.
Si t'equivoques, aniràs a la ban-
queta, siguis qui siguis", com-
pleta el retrat.

SER “UNA REFERENT”
A l'entrevistada li sembla "pre-
ciós" que els més petits i petites
del club la vegin com "una refe-
rent". "Em fan viatjar a la meva
etapa al Bàsquet Femení Sant
Adrià, quan anava al Marina
Besòs a veure jugar el primer

equip. Era molt guai!", recorda
Povedano, que sempre ha estat
molt competitiva.

Va ser, però, a Sant Adrià, on
la colomenca va descobrir què
era competir i la competició. Hi
va passar uns anys "molt bonics
i, alhora, complicats", una etapa
de campionats d'Espanya i de
molt aprenentatge amb "grans
entrenadors". Cap la va marcar
més que Jordi Vizcaíno, quan era
cadet i doblava amb el júnior i
s'entrenava amb el sènior: "No et
sabria dir per què, però els tocs
d'atenció amb respecte sempre
m'han activat i en Vizcaíno, que
és molt exigent, sabia com mo-
tivar-me. Em va fer créixer molt".

EL CURS MÉS DOLORÓS
El seu últim any al Bàsquet Fe-
mení Sant Adrià, el primer com
a júnior, continua sent el curs
més dolorós per a Povedano: va
patir una distensió dels lliga-
ments creuats, un esquinç i tres
ruptures fibril·lars. "Potser ju-
gava un parell de partits i em tor-
nava a trencar. És molt dur que
el cos no et respongui com vols.
Em van trobar que tenia les de-
fenses baixes", recorda.

Al CEJ l'Hospitalet de Víctor
Torres, el seu primer entrenador
al Bàsquet Femení Sant Adrià, va
començar des de zero: "Em va
trucar i va apostar per mi. Va ser
un any molt especial perquè, a
més, em vaig retrobar amb la
Noèlia Barbeta. Ningú apostava
per nosaltres i, després de ser ter-
ceres de Catalunya, vam dispu-
tar el Campionat d'Espanya".

Lluny quedaven ja els seus
inicis, al Draft Gramenet, on la
van apuntar els seus pares, la

Montse i el Francesc, perquè era
el club que tenien al costat de
casa. "Hi vaig estar molt a gust,
fins que em va fitxar el Bàsquet
Femení Sant Adrià, que també
va incorporar la meva germa-
na", comenta.

De fet, Podevano havia co-
mençat a jugar a bàsquet com a
"imitació i admiració" a la seva
germana Alba, clau perquè,
anys després, s'integrés al CB
Granollers. "Jo era el bebé de
l'equip i va ser increïble comp-
tar amb algú que et dona suport,
t'ajuda i t'entén com ella, que és
molt empàtica. El grup era molt
maco i fèiem vida fora de pista.
Les festes eren bones, eh", re-
corda, enèrgica.

Amb el temps, Povedano
s'ha convertit en una capitana
més de fets que de paraules:
"Quan alguna companya no

està bé, intento ajudar-la. Trac-
to que l'equip, que és molt
jove, no abaixi els braços mai i
fer-ho des de l'exemple i trans-
metent confiança".

S'emociona quan li llegeixo la
plantilla del CB Granollers del
curs 2014-2015: Paula Romero,
Paola Santana, Lledó Cárceles,
Laia Burgués, Desiree Cejudo,
Belén Martínez, la seva germa-
na Alba Povedano... "Quantes
imatges i moments em passen
pel cap!", confessa. Era el seu se-
gon any com a sènior i el conjunt
d'Òscar Cervantes i Isaac Moya
va completar una fita històrica.

"Poca gent s'esperava un èxit
d'aquestes dimensions. Érem
un grup coral amb Desiree Ce-
judo o Belén Martínez com a re-
ferents, però totes sumàvem
molt", recorda l'entrevistada,
que té molt present la festa al

vestuari després de guanyar
l'AB Premià en l'última jornada
de la fase regular. Després, a la
Final a Quatre de Primera Ca-
talana de Sant Feliu de Llobre-
gat, van ascendir superant a se-
mifinals el CEJ l'Hospitalet, el
millor equip fins llavors.

Li canvia la veu rememorant
el descens a Primera Catalana del
curs 2016-2017, després de per-
dre els dos partits de l'elimina-
tòria de permanència contra el
CN Terrassa: "Va ser una expe-
riència molt dura que es va con-
cretar a casa i que crec que no re-
flecteix l'esforç que vam fer tota
la temporada". El CB Granollers
retornaria a Copa el curs 2019-
2020, suspès per la pandèmia
quan eren terceres. "Va ser es-
trany pujar així, per l'ampliació
de la categoria, però podríem ha-
ver ascendit a la pista", exposa.

Viatja al gener de 2019, l'ini-
ci d'un dels capítols més surrea-
listes de la seva vida. Al princi-
pi no li trobaven quin problema
tenia. De fet, li deien que no era
res. Un parell de mesos i dues
ressonàncies després, el dia-
gnòstic va ser trencament del lli-
gament creuat anterior.

A finals de la temporada pas-
sada es va tornar a fer mal al ge-
noll i va visitar un altre metge,
que va demanar que li fessin
una ressonància. "S'havien equi-
vocat en el diagnòstic perquè el
lligament creuat anterior estava
bé, el que tenia parcialment tren-
cat era l'anterior, a més d'un
cop al fèmur, el menisc tocat i
edemes... Ara, per fi, sé què tinc,
estic bé i puc jugar. Tot perfecte!",
celebra Povedano, una capitana
més de fets que de paraules.

Toni Delgado
GRANOLLERS

Andrea Povedano és de fets
» La capitana del CB Granollers, que viu el seu 10è curs al club, fa teràpia per millorar com a persona    
» “Tracto que l’equip, que és molt jove, no abaixi els braços mai i fer-ho des de l’exemple”, assegura

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

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Yerma
Federico García Lorca

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

Música

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

Pelis i sèries

Historias para no contar
Cesc Gay

Des de dins
Mireia Vilaseca

Festival Dart
Ja està en marxa, a la sala Phenomena, als cinemes Girona i al
MACBA de Barcelona –i onlinea Filmin–, la sisena edició del
Festival Dart, que s’allargarà fins a l’11 de desembre. Aquesta
cita pretén ser “el punt de trobada entre el cinema i l’art a Es-
panya i l’Amèrica Llatina”, tal com diuen els mateixos organit-
zadors, que també presumeixen de ser “el primer festival de
cinema documental dedicat a l’art contemporani”. El seu ob-
jectiu és “entrellaçar la cultura i el coneixement amb el gran
públic” a través de documentals de temàtiques diverses: fo-
tografia, pintura, performance i arquitectura, entre d’altres.

Un futbolista que ha aconseguit estar en boca
de tothom tot i no estar convocat al Mundial
de Qatar. Té mèrit. Marc Bartra (Sant Jaume

dels Domenys, 1991), exculer i actual jugador
del Trabzonspor de Turquia, ha ocupat titulars
de la premsa del cor aquests dies després de

confirmar la seva nova relació amorosa. La par-
ticularitat és que ho ha fet per error. El defensa

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

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

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

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

A LES XARXES...

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

Famosos

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

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

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

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

Llibres

No serà fàcil
Jordi Rovira

| The Callisto Protocol
Acció i terror es donen la mà en aquest videojoc que et portarà a un
satèl·lit de Júpiter l’any 2320. Per a PC, PS 4 i 5 i Xbox Series X/S i One.  
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

FIBRA

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

CALMA

LÍQUIDS

PROTEÏNES

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

i NUTRICIÓ

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

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

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

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

Una mala dieta passa factura

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

Les claus

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

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