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A fons

“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és un repte molt compli-

cat. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Anna Utiel
BARCELONA

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral

» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals
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La lupa

per Xavier Graset

Existència

Aquells sobres que venien al quiosc,
i que quan els obries t’omplien el
terra de petits indis i vaquers, i de ni-
notets de soldats o amb gorra de pala
o amb barret en funció de si eren del
nord o sudistes americans, tornen al
meu cap. Ho veig ara mateix. La re-
creació del joc, que anava
complementada per l’ofer-
ta fílmica d’aquells anys,
em ve a la memòria, ara
havent llegit A l’horitzó,
una novel·la meravellosa
escrita per l’argentí resi-
dent a Brooklyn Hernán
Díaz, traduïda per Josefina Caball, i
editada per Periscopi. 

La conquesta de l’oest, que el relat
oficial havia revestit d’una èpica triom-
fant, ha quedat despullada pel pas del
temps. El genocidi de tants i tants po-
bles indis esdevé vergonya. El fotògraf
Edward S. Curtis en va fer gairebé un
inventari fotogràfic, i Hernán Díaz,
sense haver trepitjat el terreny, tam-

bé revela imatges, moments, perso-
natges, escenaris, accions amb pa-
raules ben trobades. “La nostra mis-
sió suprema és distingir les paraules
que ens permetin participar més ple-
nament en l’èxtasi de l’existència”, diu
un dels personatges de la seva novel·la. 

I just el protagonista, un jove im-
migrant suec, Hakan, que per un des-
cuit se separa del seu germà en co-
mençar el seu periple, l’un farà cap a
Nova York i l’altre a Califòrnia, és es-
cadusser, maldestre en paraules. Tot
i això, passarà anys en aquest recor-
regut de cerca del germà, iniciàtic,
amb trobades i aventures de tota
mena. Aprenent a ser en un desert.

Com diu Lorimer, un naturalista amb
qui coincideix: “Conèixer la natura vol
dir aprendre a ser”. Malgrat tot, Ha-
kan serà sempre un estranger en un
espai que encara no està definit del tot,
encara no està organitzat com a estat,
ni té consciència nacional. 

No estic convençut que
aquest anti-western agra-
di a Donald Trump. No-
més veient la seva reacció
al fet que l’Oscar a la mi-
llor pel·lícula hagi estat
per a Paràsits ja ho podem
intuir. No li ha agradat

que s’hagi premiat una pel·lícula
sud-coreana perquè els EUA hi tenen
conflicte d’interessos comercials.
Trump clama perquè es recuperi
l’estil d’Allò que el vent s’endugué. Si
veiés Paràsits, potser s’hi veuria re-
tratat i, si llegís A l’horitzó, li cauria
el món als peus. 

Publicat a El Punt Avui

Trump clama perquè es recuperi l’estil
d’‘Allò que el vent s’endugué’. 

Si veiés ‘Paràsits’ potser s’hi veuria retratat

Veure diputats d’Es-
querra i Junts per Ca-

talunya utilitzant les
agressions masclistes com una arma
partidista i electoralista, en lloc de po-
sar les dones al centre, em produeix
una profunda pena, la de constatar que
no entenen què és per a nosaltres
aquesta xacra.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El 8 de marzo se cele-
bra para que no vuel-

van a suceder atrocida-
des como las que sufrieron Nerea y
Martina, y sigue sufriendo su madre, Iz-
tiar; una madre sin hijas porque el sis-
tema no la creyó a ella, pero sí decidió
que el maltratador tenía que seguir
viendo a sus niñas.

Veo muchas faltas de
respeto con el tema de

Javier Ortega Smith y el
coronavirus, y me da pena. Os recuer-
do que todos merecemos un mínimo
de respeto y que nadie se merece su-
frir por estar infectado. Todo mi apoyo
al coronavirus y espero que se recupere
de esto. 

@undertalelou@Virginiapalonso@yeyaboya

No es una falsa alarma.
No lo es. El coronavirus

(SARS-CoV-2) #NoEsCo-
moUnaGripe. La tasa de letalidad se
consolida en el 1,1%, diez veces más
alta que la gripe estacional. Desde
las pandemias de los años 1918 y
1957 no nos enfrentábamos a esta si-
tuación. 

@oriolmitja
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Els semàfors

Josep Maria Bartomeu
El president del Barça ha confirmat que el
club farà un segon referèndum sobre l’Es-
pai Barça. La decisió arriba sis anys des-
prés de la primera consulta i quan fa pocs
mesos que es va tancar l’acord amb l’A-

juntament per tirar endavant el projecte. 
pàgina 8

UBAE
L’UBAE ha sumat dues victòries en els

darrers dos partits i segueix lluitant
amb la Penya Esplugues pel lideratge.
Amb els últims sis punts, l’equip recu-
pera les bones sensacions després de 

la derrota a casa contra el Molins. 
pàgina 18

Xavier Marcé
El regidor de les Corts va anunciar fa
pocs dies que l’Ajuntament destinarà

una partida de 22,5 milions d’euros per
fer un nou pas endavant en la transfor-

mació urbanística de la Colònia Castells,
que permetrà reallotjar veïns afectats. 

pàgina 8
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Segueix la lluita veïnal contra 
l’obertura d’un club cannàbic1

2
El Joventut no falla i manté 
els seus perseguidors a ratlla

En marxa les obres per reformar 
l’entorn del Camp Nou

La nova normativa sobre accessibilitat rep
crítiques de les entitats de discapacitats

Tractat sobre la pena

El + llegit línialescorts.cat

3

4

5

Tenim un entorn negatiu. La in-
sensibilitat amb els migrants, els
interessos per no afrontar el
canvi climàtic, la morbositat in-
formativa davant el coronavirus,
un entorn espanyol aberrant: co-
missions il·legals de la monar-
quia “inviolable”, injusta dicta-
dura judicial partidista, obviant
els delictes de la JEC, de Jusapol
davant el Congrés i insultant L.
Borràs, els funcionaris peniten-
ciaris de Navalcarnero (J. Rull),
etc. Però la fiscalia només actua
d’ofici davant el “problema” ca-
talà, i el govern espanyol “pro-
gressista”, diuen ells, calla, no si-
gui que l’estat profund, amb el
Rei al capdavant, es molestin. I
aquí, els diferents partits només
calculen els pròxims beneficis
electorals. Llastimós.

És clar que ens queden po-
ques opcions: anar al psicòleg
per pal·liar la depressió; quedar-
se al sofà i veure la tele (ara fins
i tot TV3 està perdent l’objectivi-
tat); seguir mobilitzats, una mi-
noria testimonial, però sense
il·lusió ni esperança; enviar car-
tes a periòdics, amb escàs èxit.
En definitiva, un panorama ne-
gre i trist. Quin futur que dei-
xem als nostres nets, perquè l'en-
tropia, el desordre, continuen
implacables.

L'entropia
per Amadeu Palliser

El rei emèrit va despullat
per Jordi Lleal 

No és pas de vestimenta que
en parlem. Aquest personatge
de vodevil ha quedat al des-
cobert i se li veuen les vergo-
nyes morals. 

És un cínic que diu menti-
des amb desvergonyiment i
menysprea els valors morals.
Els seus bucs eren el Bribón i
el Fortuna, quins noms més
escaients! Tot l’enrenou que
s’ha desfermat amb els di-
ners amagats a la Hisenda
estatal està adquirint unes di-
mensions siderals. Mentres-
tant, els principals partits po-
lítics espanyols addueixen que
el “campechano”, pel que es-
tableix  la Constitució, és in-
violable. Diguem i suposem
que és així, però això no és un
obstacle perquè s’obri una co-
missió d’investigació i s’acla-
reixi què ha passat en realitat
i amb quines complicitats ha
comptat l’emèrit per fer mo-
viments malabars amb els di-
ners de dubtosa procedència

i, el que és més greu, a canvi
de quins “favors”, a qui els ha
fet i qui rep els diners. Que no
seria jutjat? Potser sí, però
hauria de tornar els diners
manllevats a les arques espa-
nyoles, potser 50 milions dels
100 que ha cobrat de forma
fraudulenta, no? Escoltar el
seu discurs dirigit als “espa-
ñolitos” en el que deia: La sa-
lut moral d’una societat es
defineix pel nivell de com-
portament ètic que comença
pels seus dirigents i que els
càrrecs públics no serveixin
per a tractes de favor ni per
enriquir-se... Ole tu.

No tenen sortida, sense
autoritat moral no es pot estar
al capdavant de l’Estat. Pare i
fill dels darrers Borbons van
ben despullats de moralitat, ni
amb cortines de fum se’ls po-
den amagar les vergonyes mo-
rals. Queda clar que la dinas-
tia borbònica està a punt de
tancar el cercle i desaparèixer.

A les xarxes

@annapalou: Avui hem sortit moltes al car-
rer. Perquè estem fartes de la violència cap als
nostres cossos, les nostres vides, les fronteres
i el planeta. Ens volem vives i lliures arreu. 

@arnau_torrente: Tanquen les escoles, però
no les empreses. Per tant, la gent deixarà la ca-
nalla amb els padrins. El col·lectiu més vulne-
rable cuidant autèntiques bombes de virus. 

#FrenarElCoronavirus

@martamigoo: Potser això de tirar-se flo-
retes per la dimissió d'Alfred Bosch no toca.
I més si sabem que va encobrir agressions.
Potser, eh.

#BoschDimiteix #MareaFeminista

Ser un geni del futbol no vol dir ser un geni de la vida. Hi ha
molts exemples que ho demostren, però un dels més clars és
el de Ronaldinho. El brasiler es troba empresonat al Paraguai

per haver fet servir documentació falsa. El seu advocat l’ha defen-
sat dient que l’exjugador “no sabia que era delicte, és tonto”.

Les aparences enganyen. Aquesta és la lliçó que han après
els habitants de Molina de Segura (Múrcia), després que
la suposada presència d’un lleó creés alarma en tot el mu-

nicipi. Finalment, la Policia Local va trobar l’animal i va consta-
tar que en realitat es tractava d’un gos molt pelut.

És difícil gestionar les decepcions, i més si és una tan gran com
la que ha viscut Caelie Wilkes. Després de dos anys tenint cura
d’una preciosa planta, aquesta dona britànica ha descobert

que era de plàstic. El seu testimoni és colpidor: “Sento que aquests
dos últims anys han estat una mentida”, lamenta.

L’ésser humà és capaç de fer moltes bestieses quan té por,
com ara posar-se una bossa de plàstic al cap per anar a fer
la compra amb l’objectiu de no contraure el coronavirus.

Potser algú hauria d’explicar a aquestes ments brillants que
quedar-se sense oxigen tampoc no és gaire bo per a la salut.

AItàlia, la situació que s’ha creat arran del coronavirus és ex-
cepcional. Les restriccions que ha decretat el govern per
contenir l’expansió d’aquest virus ha afectat també les pre-

sons: hi ha hagut motins en prop d’una trentena de centres peni-
tenciaris i s’han escapat desenes de presos.

Les millors
perles

Safata d’entrada
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Les Corts

URBANISME4El llarg i tortuós
camí de la transformació urba-
nística de la Colònia Castells
farà un pas endavant aquest
2020. I és que l’Ajuntament ha
aprovat fa pocs dies destinar
una partida de 22,5 milions
d’euros per avançar en el procés
d’expropiació i el reallotjament
d’una part dels veïns afectats que
encara no tenien una solució
per als seus casos. 

La nova dotació econòmica
va ser aprovada durant l’última
trobada de la comissió mixta
de seguiment del projecte de la
Colònia Castells, on hi ha re-
presentants municipals i veï-
nals. Les expropiacions que es fa-
ran aquest any, doncs, són les
dels blocs situats entre els nú-
meros 250 i 282 del carrer En-
tença i diverses finques de la part
superior del carrer Montnegre.

El regidor Xavier Marcé ha
afirmat que caldrà estudiar cas
per cas les condicions dels rea-

llotjaments però que “aquells
que acceptin ser reallotjats po-
dran ser-ho entre finals del 2020
i inicis del 2021”. Marcet re-
marca que aquest pressupost
permet “fer un pas de gegant en
la continuïtat de la transforma-
ció urbanística de la Colònia
Castells i avançar en la resolució

d’una operació iniciada fa quin-
ze anys”.

De moment el Districte no ha
posat data sobre quan podran es-
trenar els nous pisos els veïns
que seran reallotjats. El que
tampoc té calendari és l’última
fase d’aquest projecte de trans-
formació urbanística. 

Alguns dels edificis que seran enderrocats. Foto: Google Maps

Els nous reallotjaments de 
la Colònia Castells, aquest any

» L’Ajutament destinarà una partida de 22,5 milions d’euros per a la
fase que afecta els veïns que viuen al costat Besòs del carrer Entença 

Bartomeu anuncia un altre
referèndum per a l’Espai Barça
URBANISME4El serial de l’Es-
pai Barça viurà aviat un nou
episodi del tot inesperat fins fa
pocs dies. I és que el club, amb
el president Bartomeu al cap-
davant, té la intenció de convo-
car un altre referèndum per va-
lidar el projecte després que ja
se’n celebrés un el 2014.

Segons va avançar La Van-
guardia la setmana passada, la
nova convocatòria del referèndum
es deu a les noves condicions
econòmiques que encara el pro-
jecte, que ja s’enfila als 700 mi-
lions d’euros. La directiva, tal
com va confirmar ahir Barto-

meu, creu que és necessari obte-
nir l’aval dels socis novament.

Tot plegat, però, es tirarà
endavant després que el club i
l’Ajuntament pactessin no fa
gaires mesos, després de llar-
gues converses, la transforma-
ció urbanística de l’entorn del
Camp Nou. De fet, el Mini Es-
tadi ja és a terra des de fa un
temps i les  obres de transfor-
mació de l’avinguda Joan XXIII
ja han començat. Caldrà veure
què passa amb tots els acords
amb el consistori si aquesta
vegada el resultat del referèn-
dum és diferent al del 2014.

URBANISME4“Ens plantem per
Can Capellanets”. Amb aquestes
paraules anuncien els veïns de
les Corts que s’oposen a la futu-
ra residència de gent gran del
Bisbat a Can Capellanets l’acte
festiu i de protesta que han or-
ganitzat per aquest dissabte. Es
farà a la plaça Concòrdia a par-
tir de les 11 del matí.

Els veïns que rebutgen el pro-
jecte, agrupats al voltant de la pla-
taforma Salvem el Patrimoni de
les Corts, han aconseguit el suport

de més d’una vintena d’entitats,
de les Corts i d’altres punts de la
ciutat,  per l’acte de dissabte. Al
llarg del matí es faran diferents
activitats, com ara una xocolata-
da, jocs infantils, un taller de
pancartes, l’actuació dels Bocs  i
un vermut popular. També hi
haurà xerrades de diferents re-
presentants veïnals. 

L’objectiu de l’acte, expli-
quen des de Salvem el Patrimo-
ni de les Corts, és “dir no a la re-
sidència del Bisbat i donar a

conèixer el conflicte a tot el ba-
rri”. Al mateix temps, des de l’en-
titat celebren les novetats que hi
ha hagut els últims dies amb la
Casa Buenos Aires de Vallvi-
drera, després que l’Ajuntament
hagi aconseguit evitar el des-
allotjament i segurament l’en-
derroc. Tot i això, afegeixen que
aquest cas, com també el de les
cases d’Encarnació de Gràcia,
“torna a constatar que les Corts
és un barri totalment oblidat
pel govern municipal”.

L’Espai Barça s’ha convertit en un serial des de fa temps. Foto: Arxiu

“No a la residència del Bisbat”

Cultura | Concurs Internacional de Música de les Corts
El Palau de la Virreina acollirà demà la presentació  de la 16a edició del Concurs Inter-

nacional de Música de les Corts, que se celebrarà del 23 al 28 de març. Enguany el 
concurs tindrà 74 participants, 27 en categoria de cant i 47 en categoria instrumental.
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La cantant Helena Miquel, 
a la Montserrat Abelló

XERRADA4La cantant Helena
Miquel serà la protagonista, el
pròxim dia 19 de març, del cicle
que organitza la Biblioteca Mont-
serrat Abelló amb motiu del Dia
Internacional de les Dones.

Miquel serà la convidada,
juntament amb el periodista
musical Toni Castarnado, de la
xerrada ‘Elles canten elles parlen.
Helena Miquel, el valor d’una
pionera’. L’acte servirà perquè
una artista com ella parli sobre
les seves idees, les seves il·lu-
sions, els seus desitjos o les se-
ves queixes i frustracions i com
tot això forma part de les can-
çons que escriu o adapta. L’acte
es desenvoluparà a partir de les

preguntes que Castarnado li ani-
rà fent a Miquel 

LLARGA TRAJECTÒRIA
Helena Miquel és cantat, perio-
dista i actriu. La seva figura va
agafar especial rellevància du-
rant la seva etapa al capdavant
del grup de música Facto Dela-
fé y las Flores Azules, que el
2008 va passar a ser Delafé y las
Flores Azules. També va ser la
vocalista del grup Élena i des del
2017 canta en solitari.

Com a actriu va destacar pel
seu paper a la pel·lícula ‘No ha-
brá paz para los malvados’, que
va guanyar el Goya 2011 a la mi-
llor pel·lícula.

POLÈMICA4L’obertura del club
cannàbic situat al número 67-69
del carrer Marquès de Sentme-
nat, al barri de les Corts, segueix
provocant les queixes dels veïns
del bloc de pisos.

Un dels veïns del bloc va de-
nunciar fa pocs dies al consisto-
ri, tal com ja havia fet dies des-
prés de l’obertura de l’establi-
ment el passat 17 de febrer, que
l’olor de cànnabis es nota a pràc-
ticament tot l’edifici. “Ens està
entrant l’olor fins al rebedor del
pis. Això no hi ha qui ho aguan-
ti”, afirmava aquest veí en un co-
rreu electrònic enviat al Distric-
te a principis de març. Tot plegat
ha provocat, afegeix aquest ma-
teix veí, que hagin hagut de tru-
car a la Guàrdia Urbana en nom-
broses ocasions.

OBLIGATS A FER CANVIS
Les queixes veïnals van provocar
que el Districte fes un informe
tècnic que va servir per consta-
tar “olors de cànnabis a les zones
comunes” de l’edifici. Això va fer
que el Districte sol·licités als
responsables del negoci un cer-
tificat que permeti comprovar
que s’han adoptat les mesures
necessàries per acabar amb les
olors. Si abans del 18 de març no
aporten el certificat, el Districte

ha confirmat que es deixarà sen-
se efecte la llicència d’activitat i
el club haurà de tancar les por-
tes. A banda, els tècnics muni-

cipals també van exigir als pro-
pietaris de l’establiment que
arreglin la sortida de fums.

Ara caldrà veure que passa-
rà a partir del 18 de març. Tot i

això, els veïns consideren que la
normativa municipal respecte
d’aquests negocis és “molt flexi-
ble” i la contraposen amb “com
és de dur l’Ajuntament amb els
pisos turístics. De tot plegat se’n
va parlar al Ple d’ahir, quan
aquesta publicació ja havia tan-
cat l’edició d’avui.

FE D’ERRADES
Per últim, apuntar que en la no-
tícia sobre aquesta mateixa qües-
tió de l’última edició de Línia Les
Corts es deia que el club cannà-
bic encara no havia obert les
portes quan ja feia uns dies que
havia aixecat la persiana.

Els veïns volen que el club cannàbic tanqui. Foto cedida

“Ens està entrant l’olor 
fins al rebedor del pis”

Helena Miquel és cantant, actriu i periodista. Foto: Sandra Gross

Si el 18 de març segueix
el problema amb les
olors, el club cannàbic
haurà de tancar
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4Qui sap què necessita el barri
millor que el seu veïnat? La re-
forma d’una plaça, millorar els
vestidors d'una instal·lació es-
portiva, dotar d'ordinadors un
espai comunitari... Per primera
vegada, l’Ajuntament de Barce-
lona promou uns pressupostos
participatius a la ciutat, un exer-
cici de democràcia directa pioner
a Barcelona. 

Aquest procés participatiu,
que va començar el passat mes
de febrer, està actualment en la
primera fase de debat i recollida
de projectes i propostes per part
de la ciutadania. Aquesta etapa
finalitzarà el 27 de març, però fins
aleshores el veïnat pot presentar
projectes d’inversió que abor-
din necessitats concretes d’un
barri a través de les diferents
sessions presencials i de la pla-
taforma online decidim.barcelo-
na. Les propostes han de ser in-
versions que l’Ajuntament pot
construir o adquirir i que són per-
durables en el temps, com ara les
millores en equipaments exis-
tents, les millores de l’espai, o la
instal·lació d’infraestructures com
bancs, escales mecàniques o àre-
es de jocs infantils.

Un cop finalitzada la recollida
de les propostes, que actual-
ment superen el centenar al dis-
tricte de les Corts, qualsevol per-
sona major de 14 anys i empa-
dronada a Barcelona podrà donar
suport als projectes presentats

que consideri més oportuns, del
20 al 30 d’abril. Es podrà donar
suport a un mínim de dos pro-
jectes i un màxim de deu, sense
limitació territorial. Els 30 pro-
jectes amb més suports recollits

a la plataforma decidim.barcelo-
na es consideraran com a priori-
taris i passaran a la fase final de
votació. Finalment, del 25 de
maig al 7 de juny, es durà a terme
la fase de votació, on la ciutada-
nia pot escollir els projectes que
finalment s’executaran a cada
districte.

COM PARTICIPAR-HI
Actualment, els veïns i les veïnes
de les Corts poden presentar pro-
jectes a través de trobades pre-
sencials i telemàticament a través
de la plataforma decidim.barcelo-
na. Durant el mes de febrer, ja
s’han fet cinc sessions participa-
tives per debatre sobre comerç i
economia circular, emergència
climàtica i habitatge, espai públic,
educació o nous projectes al ba-
rri de Pedralbes. Ara, el mes de
març va engegar amb el consell de

barri de la Maternitat i Sant Ramon
i la trobada sobre cultura. Però en-
cara queden quatre noves ses-
sions on poder participar, aportar
i debatre idees en com invertir el
pressupost de les Corts: la Taula
d’esports (12 de març, a les 18 h,
al CEM Les Corts); el consell de ba-
rri de les Corts (18 de març, a les
18 h, a la Sala de Plens de la Seu
del Districte); “Impulsem la inno-
vació social” (19 de març, a les 18
h, al centre cívic Joan Oliver ‘Pere
Quart’) i, el darrer, “Parlem de sa-
lut” (24 de març, a les 18 h, a la seu
de l’AECC). 

A banda de les sessions pre-
sencials i la plataforma telemàti-
ca, per afavorir la participació i
arribar al màxim de veïns i veïnes
del territori, el procés també
compta amb punts de participa-
ció itinerants als carrers, places, i
principals equipaments dels ba-
rris. Aquesta setmana trobareu el
punt mòbil al Campus Nord, avui
dimecres 11 de març, d’11 a 13 h;
a Colònia Castells, el divendres 13
de març, d’11 a 13 h;  i a la plaça
Concòrdia, el dissabte 14 de
març, d’11 a 13 h.

PUNT DE SUPORT
El districte de les Corts compta, a
més, amb un punt de suport i
acompanyament a la presentació
de projectes d’inversió, tots els di-
jous del 20 de febrer fins al 26 de
març, de 16 a 18 hores, a la Seu del
Districte (plaça Comas, 18).

#DecidimPressupostos
» L’Ajuntament promou els pressupostos participatius, un exercici de democràcia pioner a Barcelona
» Fins al 27 de març, els veïns i les veïnes de les Corts poden seguir presentant idees i propostes 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

La participació veïnal és un element clau dels pressupostos municipals. Fotos: Districte

4Les sessions presencials per
definir les propostes pel PAM i el
PAD (Pla d'actuació del Districte),
així com dels pressupostos parti-
cipatius segueixen avançant en in-
clusió usant més espais accessi-
bles per a persones amb mobili-
tat reduïda i incorporant mesures
d’accessibilitat comunicativa si
se sol·licita. 

A més, a les Corts s’han orga-
nitzat tres debats específics entorn
de les necessitats de les persones
amb discapacitat intel·lectual i/o
amb trastorn de salut mental,

amb la participació del CO les
Corts i TO Ariadna (discapacitat in-
tel·lectual), l’Associació Centre
d’Higiene Mental les Corts i l’Es-
cola Paideia. Durant les sessions es
presenta el PAD i es debat i refle-
xiona sobre les necessitats i pro-
postes d’aquest col·lectiu. En una
segona trobada es realitza una di-
nàmica de detecció, priorització i
concreció de les necessitats i ide-
es. Finalment es realitza una ses-
sió intercentres per tal de posar en
comú totes les idees treballades
en sessions anteriors.

Mirada inclusiva

Barris al dia

A les Corts es triarà
com s’inverteixen
5 milions d’euros
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El periòdic dels veïns dels barris de Barcelona

La FAVB, entitats socials i sindicats presenten la Crida a un Pacte per a l’Habitatge

L’habitatge, un dret bàsic
HABITATGE/ La FAVB i diverses entitats so-
cials i sindicats van presentar, el passat 25
de febrer al Col·legi de Periodistes, la Crida
a un Pacte per a l'Habitatge 2020-2030.
Aquest document ha d’esdevenir un ins-
trument per garantir el compromís de tots
els actors socials i polítics d’assumir el dret
a l’habitatge, entenent-lo, per fi, com un
dret bàsic. Així, tal com expliquen des de la
FAVB, l’objectiu és que “l’habitatge deixi de
ser considerat una mercaderia i es co-
menci a valorar la necessitat de la cons-
trucció d’un sector públic”.

Els col·lectius impulsors de la Crida
volen que l’Estat, la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona es coordinin i s’impli-
quin en un pacte per a la pròxima dècada
que serveixi, entre altres coses, per regu-
lar els preus de l’habitatge i posar fi als
desnonaments. I és que, segons va dir la
presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, en
la roda de premsa de presentació del do-
cument, la situació és “insostenible”. 

En aquest sentit, des de la federació
assenyalen que actualment hi ha “un con-
text extraordinari de crisi de l’habitatge,
on els municipis reben la màxima pressió
però no disposen de les eines ni dels pres-
supostos necessaris”. Per aquest motiu,
creuen que s’han de destinar més recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat
a aquest sector i que s’han de reclamar
“les eines legislatives i reguladores a qui
té les competències”. Aquestes peticions
arriben després del “fracàs”, en paraules de
Menéndez, del Pacte Nacional per a l'ha-
bitatge 2007-2016, que va suposar “una
oportunitat malaguanyada”, segons les

declaracions que recull l’Agència Catalana
de Notícies (ACN). 

21 FACTORS A TENIR EN COMPTE
En el document presentat recentment
s’estableixen un total de 21 factors que
tenen incidència en la regulació del mer-
cat de l’habitatge i, alhora, es proposen
solucions per a cadascun d’ells.

Alguns dels problemes que es posen
de manifest són, per exemple, la crisi eco-
nòmica, la pressió que causa el turisme, la
legislació vigent o les mancances del parc
d’habitatge existent. El darrer punt és el
que fa referència a la construcció dels

preus i denuncia el fet que, en l’actualitat,
els preus dels lloguers es construeixen “en
les plataformes digitals sense cap mena de
control ni reglamentació”. Com a resposta
a aquest problema, es proposa una “regu-
lació dels preus dels lloguers per fases”.

De moment, a més de la FAVB, la Crida a
un Pacte per a l’Habitatge ha rebut el suport
dels sindicats CCOO i UGT i d’entitats socials
com la PAH, Arrels Fundació, ECOM, Fundació
APIP-ACAM, Associació EntrePobles i la Taula
d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya.

MEDI AMBIENT/ Diverses entitats socials i organitzacions
ecologistes van presentar el passat mes de febrer la pla-
taforma Zeroport, que busca aturar el futur creixement
del port i l’aeroport de Barcelona. 

La FAVB, una de les promotores de la plataforma, ha
denunciat en un comunicat que AENA i Port de Barcelo-
na estan projectant noves ampliacions per a tots dos es-
pais, fet que permetrà “incrementar-ne la capacitat i tam-
bé les emissions”. En aquest sentit, les associacions im-
pulsores de Zeroport recorden que els contaminants que
emeten el port i l’aeroport, així com la contaminació so-
nora i lumínica que generen, “afecten negativament la sa-
lut i el benestar de les poblacions veïnes”.

Per tot plegat, des de la plataforma demanen al go-
vern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats
“un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes
i insostenibles”. A més d’aturar de forma urgent els plans
d’ampliació del port i l’aeroport, entre les exigències de
Zeroport també hi ha “la definició immediata de plans de
reducció de línies de vols i rutes de transport marítim” per-
què les emissions de CO2 caiguin en un 7,6% anual. Fi-
nalment, reclamen l’eliminació dels privilegis fiscals de l’ac-
tivitat de les dues infraestructures i la declaració de Xar-
xa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

Neix la plataforma Zeroport per frenar 
el creixement del port i l’aeroport TEIXIT SOCIAL/L’hort comunitari del carrer Joaquim Valls

número 79, al barri de la Prosperitat, continua actiu. El pas-
sat 25 de febrer, l’espai conegut amb el nom de ‘Date una
Huerta’ va sobreviure al tercer intent de desallotjament.
Diversos veïns i veïnes s’hi van aplegar per defensar l’hort,
fins que van rebre la notícia que el desallotjament havia
estat suspès, en part gràcies a la mediació de la gerència
del districte de Nou Barris.

Durant els dies previs a aquest intent, una trentena
d’entitats de Nou Barris i Sant Andreu van signar un ma-
nifest per demanar a la propietat (BBVA i el fons Cerbe-
rus) que s’aturés el desallotjament. El veïnat vol una ces-
sió d’ús provisional de l’hort per mantenir les activitats que
s’hi fan i evitar que torni a estar abandonat, com va pas-
sar durant més de 10 anys fins que va ser ocupat el 2016.

‘Date una Huerta’ evita 
de nou el desallotjament

Demanen un pacte 
urgent entre l’Estat, 

la Generalitat 
i l’Ajuntament 
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ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra
el desallotjament i futur enderroc
de la Casa Buenos Aires de Vallvi-
drera. Es tracta de l’antiga Llar Be-
tània, un edifici modernista ocupat
per gent del barri des del mes de
març de l’any passat amb l’objectiu
d’evitar la seva conversió en un ho-
tel de luxe. 

La mobilització es va convocar
després que l’Audiència Provincial
de Barcelona desestimés el recurs
que havia presentat la defensa de
la Buenos Aires –fet que permet exe-
cutar-ne el desallotjament en qual-
sevol moment– i els veïns i veïnes
van respondre omplint els carrers.

Manifestació contra
l’enderroc de la
Casa Buenos Aires

DISTRICTES/ Quinze associacions veïnals
del districte de Sant Martí han elaborat el do-
cument ‘Sant Martí de Provençals: Un pro-
jecte veïnal de ciutat i convivència en el segle
XXI’. Es tracta d’un text creat conjuntament
amb la FAVB que ofereix una diagnosi de la
situació del districte i, per tant, permet de-
tectar les mancances i desigualtats que exis-
teixen entre els barris i respecte de la ciutat. 

El document serveix per reivindicar les
singularitats dels barris de l’Eix Besòs i per
posar de manifest els seus problemes so-
cials i urbanístics. D’altra banda, també des-
taca els elements estructurals i els aspectes
socials i culturals que fan de Sant Martí “un
territori amb identitat i amb un projecte de
ciutat i de convivència”, segons apunta la
FAVB en un comunicat.

Aquest mes de febrer, les associacions de
veïns i veïnes han presentat el document al
regidor David Escudé, així com a altres repre-
sentants del Districte, en el marc de la con-
formació del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
i del Pla d’Inversió Municipal (PIM). L’escrit
compta amb una quinzena de demandes
prioritàries, que toquen temes molt diversos.
Per exemple, algunes de les peticions són la
remodelació del carrer de Santander o l’ela-
boració d’un pla actualitzat d’equipaments.

Les associacions que han signat el docu-
ment són  Sant Martí de Provençals, Front
Marítim, Vila Olímpica, Bac de Roda, el Besòs,
el Poblenou, Provençals de la Verneda, Dia-
gonal Mar, Gran Via-Perú-Espronceda, la Pau,
Paraguai-Perú, la Palmera centro, Maresme,
la Verneda Alta, Via Trajana i Bogatell i la FAVB.

Les entitats veïnals elaboren un
document estratègic per a Sant Martí

DRETS/ Unes cinquanta persones
es van aplegar davant de les por-
tes de les oficines comercials d’En-
desa per assenyalar la companyia
“com a màxima responsable de la
pobresa energètica i l’emergència
climàtica”. L’acció, convocada per l’A-
liança contra la Pobresa Energèti-
ca (APE) i altres entitats socials, es va
fer el passat 19 de febrer, en el marc
de la Setmana contra la Pobresa
Energètica. Els assistents a la con-
centració van exigir a l’empresa
que assumís el deute acumulat
de les famílies vulnerables i van re-
cordar les responsabilitats d’En-
desa en el canvi climàtic, ja que,
diuen, és “l’empresa de l’estat es-
panyol que més contamina”.

Concentració 
a Endesa per la
pobresa energètica

MEDI AMBIENT/ La plataforma
Eixample Respira va organitzar, el 14
de febrer, una manifestació per re-
butjar els alts nivells de contami-
nació que hi ha al districte. Aques-
ta va ser la tercera mobilització
convocada pel grup en pocs mesos,
i va aconseguir aplegar unes 400
persones, que van celebrar una
versió peculiar del Carnestoltes.

Durant el recorregut, que va
arrencar a la cantonada entre Va-
lència i Bruc, els veïns i veïnes de l’Ei-
xample van exigir “menys cotxes i
més salut” i van criticar la realitat am-
biental que els toca viure. A més,
també van recordar que fins i tot l’A-
juntament ha dit que la Zona de
Baixes Emissions no és suficient.

Eixample Respira
exigeix “menys
cotxes i més salut”

Els veïns de cinc municipis del 
Besòs reclamen polítiques socials

PARTICIPACIÓ/ Un centenar de
membres d’associacions veïnals i
de diversos col·lectius locals de
cinc municipis del Besòs van par-
ticipar, durant el mes de febrer, en
un fòrum per definir mesures per
transformar l’entorn urbà de la
zona. La biblioteca pública del
barri de la Mina de Sant Adrià de
Besòs va acollir, el divendres 21 i
el dissabte 22, unes jornades que
van servir per exigir una aposta
per les polítiques socials.

Les poblacions implicades en
aquestes trobades van ser Barce-
lona, Badalona, Montcada i Rei-
xac, Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet; és a dir, les
poblacions que formen la zona
coneguda com a Eix Besòs. L’ob-
jectiu de la iniciativa, que va
comptar amb el suport de la Con-
federació d’Associacions de Veïns
de Catalunya (CONFAVC) i de la
Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona (FAVB), era elaborar
una agenda veïnal per impulsar
canvis significatius a l'entorn urbà
i social d’aquests municipis.

Per arribar a aquesta meta, el
debat es va organitzar al voltant
de cinc taules, cadascuna cen-
trada en una temàtica diferent.
Així, es van tractar les qüestions
de l’habitatge, l’activitat produc-
tiva i el patrimoni, el transport i les
infraestructures, el medi ambient
i l’àrea metropolitana. 

En primer lloc, diversos po-
nents van fer un debat inicial, que
va anar seguit de l’organització
dels grups de treball encarregats
d’abordar cadascun dels temes
establerts. Finalment, tots els

grups van posar en comú les
seves conclusions i van marcar el
punt final a l’assemblea.

UNA BASE PER CONTINUAR
Amb tot, les jornades van complir
la seva funció i van permetre cons-
tatar “l’enorme interrelació que
tenen entre si els temes abordats”,
segons detalla la FAVB en un co-
municat. És per això que els parti-
cipants van arribar a la conclusió
que cal “desenvolupar a l’àrea del
Besòs una forta intervenció pú-
blica i social que permeti transfor-
mar les condicions actuals en
oportunitats de desenvolupa-

ment i benestar per al conjunt dels
seus habitants”, diu el mateix escrit
de la federació.

Els resultats d’aquest fòrum
intermunicipal suposen l’inici
d’una nova etapa en la lluita per
aconseguir millorar les condicions
dels veïns i veïnes del Besòs. Des
de la FAVB, consideren que, a par-
tir d’ara, les conclusions sorgides
d’aquestes jornades participati-
ves seran la nova “base sobre la
qual continuar treballant” en pro-
jectes i iniciatives que afectin el
conjunt “dels moviments socials
de la zona”. 

L’habitatge i el
medi ambient han
estat alguns dels 
temes tractats 
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Afinals de l’any passat, les au-
toritats sanitàries xineses van
informar l'Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre un grup
de 27 casos de pneumònia d’etio-
logia desconeguda, que incloïa set
casos greus, relacionats amb l’ex-
posició comuna a un mercat majo-
rista de peix a la ciutat xinesa de Wu-
han. Dies després, es va identificar
com a agent causant del brot un nou
tipus de virus de la família Corona-
viridae, denominat SARS-CoV-2 o,
més comunament, coronavirus. 

Des de llavors, sobre aquest
nou virus han aflorat molts dubtes
i interrogants, que aquí s’inten-
ten resoldre:

COM ES TRANSMET I QUANT
DE TEMPS POT DURAR EL
PERÍODE D’INCUBACIÓ?
Per contacte estret amb les secre-
cions respiratòries que es generen
amb la tos o l’esternut d’una per-
sona malalta. Aquestes secrecions
poden infectar una altra persona si
entren en contacte amb el nas, els
ulls o la boca. El període d’incuba-

ció és d’entre dos dies i un màxim
de catorze.

QUINS SÍMPTOMES TÉ?
Són similars als de la grip comuna,
com ara febre, dificultat per respirar,
tos o malestar general. Només en els
casos més greus pot causar pneu-

mònia i altres complicacions. Els ca-
sos més greus, generalment, suc-
ceeixen en persones grans o que pa-
teixen alguna malaltia cardíaca,
pulmonar o problemes d’immuni-
tat. Cal recordar que el 80% dels ca-
sos d’aquest coronavirus són lleus.

COM ES TRACTA? 
Per ara no hi ha cap tractament es-
pecífic, però hi ha molts tracta-

ments per controlar-ne els símp-
tomes, per la qual cosa l’assistèn-
cia sanitària pot millorar-ne el pro-
nòstic.   

HI HA RISC DE CONTRAURE
LA MALALTIA SI ES VIATJA A
ZONES AFECTADES?
Tenint en compte que l’OMS ha
declarat el brot del nou corona-
virus com a emergència de salut
pública d’importància interna-
cional (ESPII), és aconsellable evi-
tar viatges innecessaris a les zones
afectades.

Si és inevitable viatjar-hi, per re-
duir el risc d’infecció, es recomana,
entre d’altres:
• Evitar el contacte proper amb
persones que pateixen infeccions
respiratòries agudes i presenten
tos, esternuts, etc. 
• Rentar-se sovint les mans, es-
pecialment després del contacte
directe amb persones malaltes o el
seu entorn.
• Evitar consumir productes d’o-
rigen animal (carn o aliments poc
cuinats o crus).

Tot el que has de saber
sobre el coronavirus

4Per sospitar d’un cas d’infecció
per coronavirus cal que es donin
aquests fets: tenir els símptomes
abans explicats i  haver estat en con-
tacte estret amb un cas confirmat
(amb prova positiva) o probable,  o
bé haver viatjat recentment a les zo-
nes on hi ha transmissió comuni-
tària: la Xina, Corea del Sud, el
Japó, l’Iran, Singapur i quatre re-
gions del nord d'Itàlia (Llombardia,
Vèneto, Emília-Romanya i Piemont). 

• Si no es donen aquestes cir-
cumstàncies, no hi ha motiu de
sospita.
• Si et trobes malament i has
viatjat a aquests països i regions,
queda’t a casa i truca al 061 Salut
Respon per explicar el teu cas i t’in-
formaran dels passos a seguir. 
• Si tens qualsevol altre dubte,
pots trucar al 061 Salut Respon
o consultar el web Canal Salut:
canalsalut.gencat.cat 

Quan s’ha de sospitar 
que s’ha contret 

la infecció i què cal fer?

El 80% dels casos
d’aquest coronavirus

són lleus

COM ES POT
PREVENIR?

Cal seguir les mesures genèriques 
de protecció individual enfront 

de malalties respiratòries, com són: 

1 Rentar-se sovint les mans amb 
aigua i sabódurant uns vint segons, 
o amb un preparat amb alcohol. 

2 Tapar-se la boca i el nas en tossiro 
esternudar, principalment amb mocadors
d’un sol ús o amb la part interna del colze. 

3 Evitar compartir menjar i estris (coberts,
gots, tovallons, mocadors...) i altres 
objectes sense que es netegin degudament.

4 Evitar el contacte estret amb 
persones que presentin símptomes 
de grip o refredat. 

5 A Catalunya no cal prendre 
precaucions especials amb 
els animalsni amb els aliments.
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Comerç

“L’abastiment de productes
està totalment garantit”

ACN4Foment Comerç, que
agrupa les principals patronals
de cadenes i empreses de distri-
bució alimentària a Catalunya,
ha enviat un missatge de “mà-
xima tranquil·litat” a la ciuta-
dania davant de “l'alarmisme
generat” sobre el menjar als su-
permercats. 

“L’abastiment de productes
està totalment garantit”, afir-
men des de Foment Comerç,
que reitera que no hi ha “perill”
per proveir la ciutadania d’ali-
ments ni de productes de pri-
mera necessitat. De fet, la pa-

tronal remarca que el sector
de la distribució a Catalunya i
Espanya “és un dels més ro-
bustos, sòlids i eficients, amb
presència en gairebé tots els
municipis”. D’altra banda, Fo-
ment Comerç fa una crida a “ac-
tuar amb normalitat, prudència
i racionalitzar la por per evitar
l'alarmisme”.

“Tot i la complexitat de la si-
tuació derivada del coronavi-
rus, les empreses asseguren que
l’abastiment a Catalunya està
garantit”, remarquen per con-
cloure des de l’entitat.

ESTUDI4L’informe municipal
‘Estudi de les Activitats Co-
mercials a Barcelona 2019’ mos-
tra com al conjunt del districte
hi havia 116 comerços més a fi-
nals de l’any passat en compa-
ració el 2016. El 2016 la xifra era
de 2.862 establiments comer-
cials, mentre que el 2019 la xi-
fra es va enfilar fins als 2.978. El
pes més important el tenen els
negocis del sector serveis.

L’informe també serveix per
constatar que la majoria dels co-
merços es concentren a les
Corts,  cosa que fa que al con-
junt del districte hi hagi un re-
partiment desigual de l’activitat
comercial. Dels gairebé 3.000
establiments, 2.000 són a les
Corts. A molta distància hi ha la
Maternitat i Sant Ramon, que té
una mica més de 700 comerços,
mentre que a Pedralbes la xifra
és de 260.

De fet, les Corts és un dels 10
barris de la ciutat amb més co-
merços i serveis de la ciutat i
també és un dels tres, junta-
ment  amb Horta-Guinardó i

Sant Martí on hi ha un percen-
tatge més alt de comerços que
no es dediquen a l’alimentació,
com poden ser estancs, dro-
gueries, farmàcies o les botigues
de dietètica i nutrició.

DENSITAT COMERCIAL
Un altre aspecte que analitza
l’estudi és la densitat comercial

del districte, un concepte que
serveix per conèixer quants lo-
cals amb ús comercial hi ha
per cada 100 habitants. Les
Corts se situa lleugerament per
sota de la mitjana de la ciutat,
que és de 3,72 locals per cada
100 persones, ja que el seu ín-
dex és de 3,62. Ciutat Vella és el
districte amb l’índex més alt.

Un restaurant situat al carrer de Galileu. Foto: Google Maps

Les Corts ha guanyat més 
de 100 comerços des del 2016

Xerrada | Assessoria laboral en clau de gènere
El Punt d’Informació Juvenil Les Corts acollirà demà a partir de les set
de la tarda una xerrada sobre assessoria laboral i gènere. L’objectiu és
informar sobre la importància de la visió de gènere en el món laboral. 

Foment Comerç diu que l’abastiment està garantit. Foto: Oriol Blay/ACN
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Intel·ligència artificial aplicada a la medicina per detec-
tar el que l’ull humà no pot veure. Així funciona la pla-
taforma de suport al diagnòstic, dissenyada per traduir
les imatges mèdiques en dades i ajudar, d’aquesta ma-
nera, a prendre decisions clíniques. Una innovació en el
desenvolupament del qual ha participat l'equip Cetir As-
cires, al costat d’enginyers d'aquest grup biomèdic, i que
ja ha permès tractar de forma més ràpida, precisa i per-
sonalitzada més de 10.000 pacients des de la seva im-
plantació el 2018.

Aquest sistema, que rep el nom d’AsciresTools, té la seva
base en la radiòmica: converteix les imatges mèdiques en
dades quantificables. Combinant una selecció de pro-
gramaris especialitzats en diagnòstic clínic al costat de des-
envolupaments propis, permet des de mesurar volums en
el cervell per diagnosticar malalties com l'Alzheimer, la de-
mència, l'epilèpsia o l'esclerosi múltiple, fins a fer tracto-
grafies cerebrals, cartigrames, visualització en 4D del flux
sanguini en l'aorta, o realitzar biòpsies hepàtiques virtu-
als en qüestió de minuts amb una fiabilitat del 98%. 

Aquesta és la forma de Cetir Ascires de fer un pas més
en la innovació tecnològica i marcar la diferència aportant
a les proves diagnòstiques el seu saber fer en genètica i
bioinformàtica. Com explica José Manuel Santabárbara,

enginyer coordinador del projecte: "Fem un postproces-
sament de les imatges, basat en l'obtenció de biomar-
cadors europeus que, amb radiòmica i intel·ligència ar-
tificial, permeten diagnosticar més enllà del que l'ull humà
és capaç de veure". A més, "aquesta plataforma canvia el
flux de treball de la radiologia tal com el coneixíem fins
ara. Fem el salt a la radiologia quantitativa, en què els es-
pecialistes compten amb molta més informació per
emetre un diagnòstic més precís i valorar amb més ex-
actitud la resposta a teràpies, controlant el pacient i do-
nant-li un autèntic tractament personalitzat".

Quan la millor tecnologia és només el principi 
La plataforma bioinformàtica es consolida a les clíniques
Cetir Ascires i en tots els equips Cetir de Diagnòstic per

la Imatge integrats en una desena de centres hospita-
laris i metges de Catalunya, de la mà de l'última inno-
vació tecnològica en imatge mèdica. La doctora Blanch,
responsable de la unitat de radiologia de Cetir Ascires,
destaca: “La disponibilitat de la més moderna tecnolo-
gia associada amb els programes de postprocessament
de les imatges permet una detecció més precoç de la
malaltia, factor crucial en àmbit com l’oncològic, el car-
diològic i el neurològic, entre d’altres. Podem detectar
també des de microtrencaments musculars fins a danys
provocats per un infart de miocardi, estudiar miocar-
diopaties en etapes molt precoces i quantificar, mit-
jançant algoritmes matemàtics, petites variacions no per-
ceptibles per l'ull humà que podrien estar associades
a una determinada patologia".

Intel·ligència artificial integrada a l’última tecnologia
mèdica per arribar allà on l’ull no hi veu

Cetir Ascires implanta una plataforma bioinformàtica capaç de valorar 
amb dades quantitatives les imatges obtingudes per al diagnòstic

“El software bioinformàtic està 
instal·lat a tots els equips de Diagnòstic 
per Imatge de Cetir a Catalunya”
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Rival comú per als dos sèniors del
Polo. Tant el sènior femení com
els seus homòlegs del masculí es
veuran les cares, en la pròxima
jornada, contra l’SPV Complu-
tense madrileny.

L’enfrontament de la Liga
Iberdrola, a més, servirà per de-
terminar quin dels dos equips es
postula com el principal perse-
guidor del Club de Campo... o
permetrà que les líders es dis-
tanciïn una mica més en cas
d’empat. El partit, el més atrac-
tiu de la catorzena jornada de la
màxima categoria femenina, es
posarà en marxa diumenge  a dos
quarts d’una del migdia. El se-
güent partit que afrontarà el
conjunt de Fabrizio Demarchi
serà el dissabte de la setmana que
ve al camp del líder. El Polo,

doncs, afronta les setmanes més
dures de la segona volta.

Els seus companys del mas-
culí, en canvi, no jugaran aquest
cap de setmana, de manera que
el tècnic Roger Pallarols tindrà
temps per preparar l’enfronta-
ment que es posarà en marxa a
la una del migdia de diumenge de

la setmana que ve a San Sebas-
tián de los Reyes. Els de Pedral-
bes ocupen la quarta posició
amb 23 punts, quatre més que el
seu pròxim rival. En les darreres
dues jornades, el conjunt de Pa-
llarols ha guanyat contra el CD
Terrassa (6-3) i va empatar al
camp de l’Egara (2-2).

El femení juga aquest diumenge a casa. Foto: Adriana Fortuño / RCP

Doble enfrontament a la vista
entre Polo i Complutense

» El sènior masculí, quart, vol seguir escalant posicions a la lliga
» Les de Fabrizio Demarchi seran segones si guanyen el seu partit

El Joventut ja té tres triomfs
de marge sobre la Penya

Una renda impor-
tant, però no defini-
tiva. Ara que tots els
equips del grup 1 de

Primera Categoria femenina han
recuperat totes les jornades i
s’han posat al dia, el Joventut
d’Alfred Benages es veu al cap-
davant de la classificació amb
tres victòries d’avantatge sobre la
Penya (18-1 a 15-4), gràcies tam-
bé a la victòria contra les bada-
lonines (70-32).

Amb sis jornades encara per
jugar-se, les grogues tenen vir-
tualment assegurada la seva pre-

sència a la Fase Final (la dispu-
taran els dos primers de cada un
dels grups de la categoria), el
tram del curs que dona dret a so-
miar amb el retorn a Copa Cata-
lunya només un curs després
de l’amarg descens.

La competició no s’atura i l’e-
quip cortsenc viatjarà al Gui-
nardó aquest dissabte a tres
quarts de sis de la tarda per ju-
gar contra el Martinenc, mentre
que el pròxim partit que les de
Benages jugaran al Pavelló de l’I-
lla serà el diumenge de la set-
mana que ve contra el BAM.

L’UBAE no falla i es manté
al capdavant de Tercera

Recuperant sen-
sacions. L’UBAE
ha passat pàgina
de la derrota a

casa contra el Molins del mes
passat i, després de sumar sis
punts en els darrers dos partits,
continua el seu cos a cos amb la
Penya Esplugues.

Els mamuts segueixen lide-
rant la classificació, ara amb 51
punts, un més que el conjunt del
Baix Llobregat, i cinc més que el
tercer en discòrdia, l’FS Linyola,
que ha perdut una mica de pis-
tonada després d’empatar de

forma inesperada a casa contra
el Santpedor (4-4) en la penúlti-
ma jornada del mes passat.

El calendari immediat del
conjunt cortsenc farà que visiti
la pista de l’OC La Sentiu aquest
dissabte a dos quarts de set de la
tarda (sobre el paper és un dels
desplaçaments més complicats
que el conjunt verd haurà d’a-
frontar abans que s’acabi la tem-
porada), mentre que el pròxim
partit que hauran d’afrontar al
Pavelló de l’Illa serà el dissabte
21 a les quatre de la tarda contra
el CFS Alcoletge.

La presentació del Godó,
ajornada pel coronavirus

L’edició d’enguany del
Barcelona Open Banc Sa-
badell - Trofeu Comte de

Godó s’hauria d’haver presentat
ahir al matí al Saló de Cent de l’A-
juntament, però com tantes al-
tres competicions i reunions, el
coronavirus va fer que el Reial
Club de Tenis Barcelona pren-
gués la decisió d’ajornar l’acte.

En el mateix comunicat en el
qual anunciava que aquesta jor-
nada queda posposada (falta

que l’RCTB concreti una nova
data, que s’ha de fixar després de
mantenir converses amb l’ATP i
les autoritats de salut), el club
deixava clara la seva intenció de
disputar el torneig, que en aquest
2020 arribarà a la seva 68a edi-
ció. De fet, la cita ja té confirmada
la presència de sis dels 10 millors
jugadors del rànquing individu-
al masculí (noms com Rafa Na-
dal o Dominic Thiem desfilaran
per la terra batuda de Pedralbes).

Handbol | El Manyanet segueix perseguint el Sant Cugat B
Els equips no fallen i la classificació de Primera Catalana Sènior masculina no canvia.

El Manyanet segueix a dos punts del líder, el Sant Cugat B, ara que el curs encara el seu
últim terç. UE Sarrià de Ter i CH Parets seran els dos pròxims reptes per a l’equip.

Pau Arriaga
PEDRALBES
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La periodista Natza Farré i la il·lustrado-
ra Gala Pont han unit els seus talents per
crear Que no t’expliquin contes!, un llibre
infantil on capgiren les històries que
ens van acompanyar en els primers anys
de vida. A través de la Lluïsa, una lecto-
ra amb molta curiositat, sabrem que la
Campaneta era una fada activista o que
la Bella Durment era investigadora.

Viu en línia

Llibres

Que no t’expliquin contes!
Natza Farré i Gala Pont

Pecats imperdonables és una comèdia
esbojarrada creada pel dramaturg llati-
noamericà Benjamin Cohen. Ara, el di-
rector Edu Pericas n’ha fet una adaptació
contemporània que té una característica
molt peculiar: és interactiva. Els especta-
dors que volen poden decidir, a través del
seu mòbil, allò que passa a l’escenari.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamin Cohen

Que Sopa de Cabra és el grup més mític
del rock català és innegable. La banda gi-
ronina està en actiu des dels 80 i sembla
que no té aturador: a finals de febrer, va
estrenar el seu desè àlbum d’estudi.
Sota el títol La gran onada, Gerard Quin-
tana i companyia han presentat deu
cançons que mantenen l’essència rockera
i alhora experimenten amb sons nous.

Música

Julia, Elsa i Amelia són tres amigues que,
fa un temps, van decidir sortir a caminar
juntes un cop per setmana. Ho van co-
mençar a fer com una distracció i una ma-
nera de fer esport, però ara és una ne-
cessitat. Aquests passejos els serveixen per
mantenir-se informades del dia a dia de
les altres, però també per acabar ama-
gant-se secrets i explicant-se mentides.

Pelis i sèries

Invisibles
Gracia Querejeta

La gran onada
Sopa de Cabra

Dansa Metropolitana
La tercera edició del festival Dansa Metropolitana, que

aquest any se celebra del 13 al 29 de març, compta amb
una programació de més de 200 activitats en teatres, ca-
rrers, places, transports públics i cinemes de vuit munici-
pis d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Concre-

tament, les poblacions que hi participen són Barcelona,
Badalona, Cornellà, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat,

Santa Coloma de Gramenet i Viladecans, que han posat a
disposició un total de 89 espais on es faran espectacles

de dansa local, nacional i internacional. 

L’estiu de 1998, un grup d’amics madrilenys
van començar a fer música i van acabar cre-

ant la banda de rock indie Vetusta Morla.
No va ser fins al cap d’una dècada que van

publicar el seu primer àlbum d’estudi, Un
día en el mundo (2008). L’èxit d’aquell disc va
fer que, en només nou anys, poguessin pu-

blicar tres treballs nous: Mapas (2011), La
deriva (2014) i Mismo sitio, distinto lugar

(2017). Aquest 2020, el grup liderat pel can-
tant Pucho ha començat la gira de presen-

tació d’un àlbum inèdit. Es tracta de Cancio-
nes dentro de canciones, que es publicarà el

pròxim dia 27 i que ofereix les mateixes
cançons que el disc anterior però instru-

mentades d’una altra manera. En el marc
d’aquest tour, Vetusta Morla va actuar els
dies 6, 7 i 8 de març a l’Auditori del Fòrum
de Barcelona, dins del festival Guitar BCN. 

V E T U S T A  M O R L AQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup de rock alternatiu
Fa més de dues dècades que estan en actiu

Famosos

Fer tres concerts a Barcelona
Van actuar al festival Guitar BCN els dies 6, 7 i 8 de març

Tres concerts, tres èxits
El públic dels tres concerts va quedar molt satisfet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Nioh 2
Aquest març arriba Nioh 2 per a Play Station 4. Si bé és la segona part de Nioh,

en realitat és una preqüela, ja que explica els fets previs al primer videojoc.
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DIMECRES 18 DE MARÇ
21:00 Els estatu-unidencs Phil X & The Drills vi-

sitaran el districte en el seu únic concert a la
ciutat. Les entrades ja estan a la venda. / Sala
Bikini.

AVUI 11 DE MARÇ
15:30 Cinquena i darrera sessió del cursAM Puzz-

le inclusiu, que des de finals del mes passat
ha ensenyat els a fabricar un puzzle per un
col·lectiu de capacitats diverses. / Ateneu de
Fabricació les Corts.

AVUI I 18 DE MARÇ
10:00 Avui i dimecres que ve es faran les dar-

reres dues sessions del curs Fotografia crea-
tiva que el professor Rodrigo Stocco ha co-
ordinat des de principis de gener. / Centre Cí-
vic Josep Maria Trias i Peitx.

DES DEL 13 DE MARÇ
Matí-Tarda Demà passat s’inaugurarà la mos-

tra Veïnes, ciutadanes PIAD, que parla de la im-
portància de les dones en el moviment veïnal
de la ciutat al llarg dels anys. / Biblioteca Les
Corts - Miquel Llongueras.

TOTA LA QUINZENA
Matí-Tarda Segueix en marxa la mostra Tres pa-

raigües, tres universos fantàstics creats a
partir d'una idea reinventada de models de
paraigües on la llibertat pren força. / Centre
Cívic Can Deu.

AVUI 11 DE MARÇ
18:00 Engruna Teatre Dulcet s’encarregarà de l’es-

pectacle anomenat El perquè de les coses, una
proposta escènica per a infants que tinguin
més de 4 anys. Entrada gratuïta. / Bibliote-
ca Montserrat Abelló.

DIMARTS 17 DE MARÇ
18:00 Contes a la mà serà el nom de la sessió del

cicle Lletra petita - Sac de rondalles coordinada
per Anna Casals per a infants que tinguin en-
tre 2 i 4 anys. / Biblioteca Montserrat Abelló.

DISSABTE 21 DE MARÇ
18:30 Partit d’handbol corresponent la 22a jor-

nada de la Primera Catalana sènior mascu-
lina entre l’Handbol Manyanet i el CH Parets.
/ Pavelló de l’Illa.

Responsables de la Institució Cultural
del CIC s’encarregaran de la narració Fre-
derick dimecres que ve. / Biblioteca
Montserrat Abelló.

‘Frederick’, una narració a la 
biblioteca Montserrat Abelló

Dimecres 18 de març a les 18:00

El professor Cassio Corsini coordinarà
les darreres dues sessions del taller Ta-
pes creatives que es va posar en mar-
xa el passat dia 3. / Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.

Recta final del curs
‘Tapes creatives’

Dimarts 17 i 24 de març a les 19:00

Glòria Arrufat i Lídia Clua presenten la
seva visió més particular de La bruixa
blava, un conte tradicional que té Es-
còcia com a escenari. / Societat Coral
l'Espiga de Les Corts.

L’Espiga acollirà una
funció de ‘La bruixa blava’
Diumenge 22 de març a les 11:30

Partit d’hoquei herba de la catorzena
jornada de la Divisió d’Honor femenina
entre l’RC Polo i el Complutense. /
Camp Eduardo Dualde.

El Polo de Fabri Demarchi
rebrà l’SPV Complutense

Diumenge 15 de març a les 12:30

Cultura Infantil EsportsExposicionsTallers

P R O P O S T E S
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

TRIA LA TEVA DEPILACIÓ

Cal que trobis el centre professional 
que s’adapti a les teves necessitats

VIGILA AMB EL SOL

BUSCA EL MILLOR CENTRE

CUIDA’T LA PELL

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

i BELLESA

Depilar-se és una decisió que molta gent pren per sen-
tir-se millor amb el seu cos. Existeixen diverses mane-
res de fer-ho: amb cera, amb maquineta d’afaitar, amb

màquina elèctrica... però totes tenen algun inconvenient. Les
opcions que ofereixen els resultats més satisfactoris acostu-
men a ser també les més doloroses, i viceversa.

Però, en els darrers anys, els avenços tecnològics s’han
convertit en els millors aliats de totes aquelles persones que
volen deixar de tenir pèls al cos. Ja a finals del segle passat, la
tecnologia làser va irrompre en el món de l’estètica per can-
viar la forma d’entendre la depilació. De sobte, apareixia la
possibilitat d’eliminar els pèls per sempre.

Precisament amb aquest objectiu d’aconseguir una depi-
lació permanent, s’ha creat el mètode Triphase, una tècnica
que combina làser, fotodepilació i diodo (l’anomenada depi-
lació de ràfega) en la mateixa zona del cos i en la mateixa
sessió. Els centres professionals que practiquen aquest mèto-
de ofereixen tractaments personalitzats, que garanteixen els
resultats més eficaços possibles. 

La depilació del futur ja és aquí

Decideix si prefereixes els mètodes 
tradicionals o vols fer un pas cap al futur

Les claus

No deixis que la sobreexposició al sol acabi 
danyant la teva pell després de la depilació

Facis el que facis, no t’oblidis de mantenir 
una bona rutina d’hidratació i cura de la pell 
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