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HOMENATGE pàg 10

‘Resilients’, el llibre que
retrata com la restauració
ha viscut la pandèmia

POLÍTICA pàg 6

JxCat: “Sanz no ha assistit
a cap reunió a les Corts”

COMERÇ pàg 10

El sector celebra poder
obrir els caps de setmana

Les Corts tindrà la plaça Margarita Rivière pàg 6

Més noms de dona

Els Bocs deCanRosés
celebren el 25è aniversari

Divendres es presenta a la biblioteca Montserrat Abelló un programa ple d’activitats tot i la pandèmia pàg 6
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XIFRA PREOCUPANT pàg 3

El 57% dels barcelonins
pateixen nivells de soroll
perjudicials per a la salut

HOQUEI HERBA pàg 12

El Polo de Roger Pallarols 
firma un cap de setmana
rodó amb dues victòries
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Una moto que accelera de cop,
clàxons que sonen enmig d’un
embús, el camió de les escom-
braries que passa de matina-
da... Són alguns dels sorolls que
entren cada dia sense permís per
les finestres de la majoria dels
barcelonins. El 57% de la pobla-
ció està sotmesa a nivells de so-
rolls de trànsit iguals o superiors
als que l’OMS considera negati-
us per a la salut, segons el dar-
rer informe de l’Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona (ASPB). 
Les conseqüències d’això van

molt més enllà d’una simple
molèstia per als veïns. Unes 130
morts anuals per malaltia car-
diovascular són atribuïbles a
l’exposició crònica al soroll am-
biental, segons estima l’ASPB. La
contaminació acústica també fa
que més de 210.000 persones
pateixin una afectació emocional,
psicològica o social greu i que
més de 60.000 veïns tinguin
un trastorn greu del son.
En aquest sentit, la regidora

de Salut, Gemma Tarafa, recor-
da que el soroll és el segon fac-
tor ambiental que més afecta la
salut de la població de la Unió
Europea, després de la conta-
minació de l’aire. Tarafa creu que
“la ciutadania percep que el so-
roll molesta, però cal fer enten-
dre que té impacte en la salut”,
tal com reflecteix l’informe. Qui
fa dècades que ho adverteix és
Ole Thorson, enginyer de camins
expert en mobilitat, que lamen-
ta que part de la societat encara
reclami més espai per als cotxes.

L’EIXAMPLE, EL MÉS CASTIGAT
La principal font de soroll durant
tot el dia és el trànsit rodat, que
es fa notar al conjunt de la ciu-

tat però castiga especialment
l’Eixample. Thorson, que és veí
del districte i ho pateix diària-
ment, creu que amb la quaran-
tena i el desconfinament la gent

ha sigut més conscient que el
trànsit molesta. Això, sumat a
“l’emergència climàtica i els ac-
cidents de trànsit”, ha generat
“malestar” i ha fet que els veïns
s’adonin que “és massa”. 
Thorson veu amb bons ulls el

camí que ha agafat Barcelona els
últims anys, amb mesures com la
pacificació de carrers, i entén que

la transformació “s’ha de fer a poc
a poc perquè no hi hagi una bata-
lla campal”. Tot i això, tal com ha
traslladat més d’un cop al govern
municipal, considera que els can-
vis van “una mica massa lents”. 
La portaveu de la plataforma

Prou Trànsit, Paula de Benito,
també viu al centre de la ciutat i
opina que “el soroll està interio-
ritzat socialment”. Per a ella, les
xifres de l’últim informe de
l’ASPB no són sorprenents i no
entén el paper de l’Ajuntament:
“Ens estan dient «hem generat
molt de soroll i us estem matant
a poc a poc, però no farem res al
respecte»”, denuncia.

PLA DE MESURES 
De fet, el consistori sí que ha
presentat una sèrie de mesures
per reduir la contaminació acús-
tica. “Algunes ja estan en marxa,
com el desplegament de superilles

o el projecte ‘Protegim les escoles’,
i d’altres les anirem aplicant els
pròxims mesos”, diu Tarafa. Per
exemple, es vol prioritzar l’ús de

paviments sonoreductors i s’està
estudiant la instal·lació de radars
acústics, que permetrien contro-

lar la velocitat dels vehicles i, de re-
truc, el soroll que generen. De Be-
nito celebra aquesta última pro-
posta però creu que, en general,
“les mesures plantejades són in-
suficients”. 
En el cas de les superilles,

també té una visió crítica. “Si no
acompanyes la creació de superi-
lles amb una reducció del trànsit
a nivell general, acabes fent que hi
hagi ciutadans de primera i de se-
gona. El trànsit es desvia als car-
rers adjacents i, al final, uns car-
rers són un paradís i els altres són
autopistes urbanes”, explica. 
Amb tot, tant ella com Thor-

son coincideixen a demanar més
accions per fomentar la mobili-
tat sostenible i recuperar espai
per al vianant. “Durant cent anys,
els conductors han assetjat i han
robat espai als vianants. Tot i
això, els vianants continuen sent
majoria”, conclou Thorson.

Anna Utiel
BARCELONA

Soroll: senyal deperill
» El 57% dels barcelonins estan sotmesos a nivells de soroll de trànsit considerats negatius per l’OMS

» Unes 130 morts anuals per malaltia cardiovascular són atribuïbles a l’exposició crònica al soroll

La principal font de soroll durant el dia és el trànsit rodat. Foto: Ajuntament

60.000
barcelonins tenen un
trastorn greu del son i
210.000 una afectació
emocional greu

LA DESIGUALTAT 
ES FA NOTAR

4A més del soroll del tràn-
sit, a la nit s’hi afegeix el de
l’oci, que afecta el 3% de la
població i té més impacte a
Ciutat Vella. L’ASPB matisa
que “tot i que els barris
amb rendes més altes te-
nen més població exposa-
da a nivells alts de soroll, la
percepció de soroll dins de
l’habitatge és superior als
barris de menor renda”. 
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La lupa

Les societats són desiguals, les van crear
elits per “canalitzar” la majoria. Les seves
normes van impedir el més bàsic per no
deixar pensar. Es van enginyar el millor ar-

gument: el Suprem. Les cúpules eclesiàstiques van
donar la mà a legisladors i rics, formant l’equip do-
minant en tots els racons de la Terra. A sobre, van
descobrir la culpa, aquest invent tan poc generós,
com canta Andrés Calamaro. Si una cosa dolenta
passava, no era per atzar sinó perquè es feia ma-
lament. Així va aparèixer el pecat, transferir la cul-
pa a l’impotent. El pes de la veu era infinitament
just. La justícia i els tribunals eren una invenció de
gents complicades que embullaven, sempre, les co-
ses dels pobres; el silenci, llavors, era el més pru-
dent en un temps sense escrúpols que enterrava se-
gles amb la seva visió doctrinal.
En les darreres èpoques s’han invertit els ter-

mes: ara, el que ens passa és culpa dels altres. No
obstant això, el truc del poder no està desarmat, tot
i la responsabilitat de polítics, rics o policies, se-
gueixen condemnats a l’infern els immigrants, els

infidels, el feminisme, i moltes altres persones, ve-
lles, joves, petites.
Vivim en contaminació, les idees són víctimes,

i quan ens fem conscients d’aquesta condició,
l’esperança és l’opció que ens allibera de l’absurd.
Camus escrivia: “l’absurd és el pecat”, aquest es-
forç per la inutilitat.

Necessitem detectar les injustícies, tenir sentit de
la vergonya; “tenir vergonya és una revolució”, va opi-
nar Marx. Malgrat tot, les autoritats se saben adap-
tar als temps, cada vegada es mouen millor en el se-
cretisme. Avortament-eutanàsia-vacunes... Segueixen
els mateixos anant a països llunyans pagant els ser-
veis, a la resta ens toca esperar les lleis i, mentrestant,

uns entren i altres surten de la presó, no tot pot ser
discutit. El vell sintagma es manté: les escombraries
de la riquesa la mengen els països pobres, augmen-
ta el rebut de la llum.
La jerarquia catòlica mai va expressar desacord –

nihil obstat– als qui mataven per la gràcia de Déu. Ho
van fer amb els religiosos rebels, rojos, socials o amb
els penedits (han vist Retorn al Paradís, de Mark Rob-
son?). “És increïble la crueltat humana”, ha comen-
tat el Papa Francesc. El sacerdot Giordano Bruno va
ser cremat viu en proposar que la humanitat no era
el centre de l’univers.
Caldria denunciar l’església per tot el mal que ens

ha fet. Un insolent bolxevic, Anatoli Lunacharski,
fiscal de la Revolució Russa, va asseure Déu a la ban-
queta dels acusats per crims contra la humanitat. En-
cara que la defensa va al·legar trastorns psíquics, va
ser condemnat.
Una cosa que fa la mort és que destaqui més la

vida, l’afany per conviure. Aquell bolxevic va ser no-
menat ambaixador a l’Espanya de la II República.
Potser un altre argument dels colpistes del 36.

Necessitem detectar injustícies,
tenir sentit de la vergonya, que

Marx deia que era una revolució

per Francesc Reina

La vergonya

NLes millors
perles

El futbolista Ángel Di María va haver de deixar el terreny de
joc mentre jugava amb el PSG contra el Nantes. El motiu:

uns lladres havien entrat a robar a casa seva i volien segrestar
la seva família. Finalment, tot va quedar en un gran ensurt.

Un conductor dona positiu de totes les drogues que es
poden detectar en un control. L’home, que circulava

per la Ronda Litoral de Barcelona, havia consumit
marihuana, cocaïna, heroïna i un llarg etcètera. 

La periodista Anna Punsí explica a Twitter que han detingut
un home a Olesa de Montserrat per, presumptament, haver

matat un altre home. Diu que ha passat a les 5 de la matinada.
Un usuari, molt preocupat, pregunta: “I el toc de queda?”

“Adquisició d’una cinta de córrer per al seu ús al
domicili del ministre”. Preu: 2.770 euros. És una

despesa del Ministeri d’Interior que ha causat indignació,
sobretot cap al ministre Fernando Grande-Marlaska

LA FOTOJob Vermeulen / ACN
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Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Som cortsencs i cortsenques1

2 Les Corts post-Covid

L’Escola Anglesola estrena 
l’edifici del carrer Numància

Volen més arbres a la zona 
final del pla Europa-Anglesola

Les Corts reivindica la gent 
gran a través de l’art urbà

El + llegit línialescorts.cat
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A les xarxes

@324cat: Sánchez reconeix a Iglesias l’a-
portació com a vicepresident del govern el
dia que el líder de Podem ha dit que plega
per presentar-se a les eleccions de Madrid.

@EvaPiquer: I si reprenen ja la vacunació
amb AstraZeneca amb voluntaris que as-
sumeixin aquest hipotètic risc? Jo m’hi
apuntaria.

#AturenAstraZeneca

@albertpratviver: Borràs (JxCat), presi-
denta. Caula (ERC) i Granados (PSC), vice-
presidentes. Pedret (PSC), Cuevillas (JxCat),
Juvillà (CUP) i Wagensberg (ERC), secretaris.

#LaMesaDelParlament #IglesiasAMadrid

Safata d’entradaEls semàfors

Els Bocs de Can Rosés celebren
enguany el 25è aniversari 

i ho faran amb un programa
d’activitats que presentaran

divendres. De moment està en
marxa una exposició sobre

l’Aegis, la seva bèstia de foc, que
celebra el cinquè aniversari. 

pàgina 6Bocs de Can Rosés

L’Ajuntament segueix amb la
seva aposta perquè més carrers i
places de la ciutat tinguin noms

de dona. En aquest sentit, fa
pocs dies va anunciar que una
de les novetats serà a les Corts,

on la periodista Margarita
Rivière tindrà una plaça. 

pàgina 6Ajuntament

El Gremi, amb el suport de
l’Ajuntament i la Generalitat, ha

editat el llibre ‘Resilients’, que
inclou un centenar de retrats de
propietaris i treballadors de bars

i restaurants de la ciutat fets
durant la primera desescalada

de la pandèmia. 
pàgina 10Gremi de Restauració

Després d'un any de pan-
dèmia hem pogut ob-
servar com la crisi social,

que mai ha acabat de desapa-
rèixer, s'ha intensificat en els sec-
tors més vulnerables de la so-
cietat, entre ells, les dones tre-
balladores. Amb la indiferència
camuflada d'un govern de l’Es-
tat que es diu d'esquerres s'han
intensificat els moviments o as-
sociacions per defensar la vida.
A partir d'organitzacions ve-
ïnals, de barri, de treballadors i
gent en risc d'exclusió social, i
també a través de la unió de do-
nes. És en aquest context que es
comença a parlar d'autodefensa.
Autodefensa per reconquerir
uns drets que ens han estat ar-
ravatats i que són de mínims.
Alguns haureu sentit últi-

mament parlar d'autodefensa.
Després de les protestes davant
de cases amb famílies que esta-
ven a punt de ser desnonades,
després de les mobilitzacions
quan van empresonar Pablo Ha-
sel o després que una altra dona
hagi estat assassinada. El fet
que es parli d'autodefensa, tant
des del moviment feminista com
des d'altres moviments socials,
és representatiu de la violència
a la qual estem sotmeses.
Tota la violència del sistema

Un 8-M ple d'autodefensa
per Comitè de vaga de les Corts

ha estat bolcada en nosaltres i
és per això que la resposta no-
més pot ser una: l'autodefen-
sa expressada en un sentit am-
pli. No és casualitat, doncs, que
tots els actes que va plantejar
el comitè de vaga de les Corts
per a aquest 8 de març es pu-
guin mirar des del prisma de
l'autodefensa.
Que el Ple del Districte

passi per alt les organitzacions
de veïnes del barri de les Corts
és una forma indirecta de fer-
nos callar. No ha de sorpren-
dre ningú que es creï un Ple po-
pular paral·lel per donar la
veu a totes les que estem si-
lenciades. No ha de sorprendre
ningú que mentre uns fan i
desfan des de la seu del Dis-
tricte, les veïnes parlin de se-
guretat alimentària, d'un ha-
bitatge digne, de fer front a la
violència masclista, de frenar
l'espai Barça i de garantir es-
coles segures al barri.
També veiem aflorar una

necessitat d'autodefensa quan
el comitè de vaga organitza un

taller sobre urbanisme femi-
nista i acaba amb dones del
barri expressant la por i inco-
moditat que senten respecte
del barri on viuen. Un barri
que no està pensat perquè hi
fem vida. Un barri on les dones
encara passem por necessita
d'autodefensa feminista.
Per últim, i ja entrant al 8

de març, és molt representatiu
que a les Corts (com també va
passar a altres barris de Bar-
celona) s'apostés per part de
tot un comitè de vaga per
acompanyar una dona del
Grup d'Habitatge de les Corts
a Serveis Socials i lluitar juntes
pels seus drets. Mostrar a Ser-
veis Socials i al regidor del
Districte que els seus drets
són també els nostres i que ni
el racisme ni la condescen-
dència patriarcal podrà amb
nosaltres.
Defensarem les nostres

llars. Defensarem una vida
allunyada de la violència mas-
clista. Defensarem un barri
en el qual valgui la pena viure.
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Les Corts

ENTITATS4Els Bocs de Can Rosés
celebren enguany el 25è aniversari
i, tot i la pandèmia, tenen previst
gaudir d’una efemèride tan espe-
cial. De moment, per a aquest di-
vendres han organitzat un acte a
la biblioteca Montserrat Abelló
que servirà per presentar el pro-
grama d’aquest 25è aniversari i el
conte ‘La petita història de l’Aegis’. 
L’Aegis és la bèstia de foc de la

colla i aquest any compleix el cin-
què aniversari. L’obra és un con-
te infantil il·lustrat que ha estat fet
per Júlia Prieto, que s’ha encar-
regat de les il·lustracions, mentre
que els textos han estat escrits per
diferents membres de la colla i la
maquetació ha anat a càrrec de
Barriada Cortsenca. 
D’altra banda, fins al 26 de

març encara es pot visitar l’expo-
sició ‘Cinc anys de l’Aegis’ al  ves-
tíbul de la biblioteca Montserrat
Abelló, on es pot veure aquest po-
pular capgròs, que està acompa-
nyat de tres plafons informatius.

ACTE CENTRAL
La celebració principal està pro-
gramada per a dissabte 12 de
juny, que és el dia concret del 25è
aniversari. Serà una jornada on hi
haurà contacontes, tallers, músi-
ca en viu i un espectacle de foc.
Més enllà d’aquest acte, però, la
colla ha preparat més activitats. A
l’abril presentarà una auca histò-
rica, mentre que de cara al se-
tembre i l’octubre organitzarà di-

ferents xerrades sobre la cultura
popular, amb especial incidència
en la relació històrica entre la
dona i els espectacles de foc. So-
bre això últim, l’objectiu és fer una
xerrada pels volts del 25 de no-
vembre, el Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència con-
tra les Dones. Per últim, també
està previst que durant la Festa
Major de les Corts s’estreni un nou
ball amb l’Aegis de protagonista.

Els Bocs fan enguany 25 anys. Foto: Quim Perelló

En marxa el 25è aniversari
dels Bocs de Can Rosés

» La Montserrat Abelló acull divendres la presentació dels actes
» La colla ja ha publicat el conte ‘La petita història de l’Aegis’

JxCat: “Janet Sanz no ha
assistit a cap reunió a les Corts”
POLÍTICA4JxCat ha denun-
ciat recentment que, durant
l’any i vuit mesos de l’actual
mandat, la tercera tinent d’al-
caldia de l’Ajuntament, Janet
Sanz, que és regidora adscrita
al Districte, no ha assistit a
cap plenari, consell de barri o
audiència pública, sigui en for-
mat presencial o virtual.
Segons el portaveu de JxCat

a les Corts, Ivan Condés, aques-
ta situació “demostra manca
d’interès i de respecte pels més

de 83.000 habitants del dis-
tricte”. El partit va fer referèn-
cia a aquesta situació el passat
4 de març durant la celebració
del Consell del Districte. 
Segons Condés, això mostra

la “manca d'interès i de respecte
que té Barcelona en Comú i el
seu govern pel districte de les
Corts”. La formació indepen-
dentista acusa Sanz de “no es-
coltar els veïns i les entitats ni
mostrar el mínim interès per les
seves necessitats”.

NOMENCLÀTOR4Un dels objec-
tius de l’Ajuntament és que a les
places i carrers de la ciutat hi
hagi més noms de dones. En
aquest sentit, fa pocs dies el con-
sistori va anunciar una actualit-
zació del nomenclàtor per acon-
seguir-ho i una de les sis novetats
serà a les Corts.
Concretament, el canvi a les

Corts serà el que es farà a la pla-
ça de les Cristalleries Planell, que
passarà a ser la plaça Margarita Ri-
vière. Es tracta del nou espai que

suposa l’acabament del pla urba-
nístic Europa-Anglesola i que s’ha
estrenat fa poc. Rivière, periodis-
ta referent, va ser directora de la
delegació d’EFE a Catalunya i
col·laboradora de diaris com La
Vanguardia o El País. El 2015
l’Associació de Dones Periodistes
de Catalunya va crear el premi
Margarita Rivière.

NOVA POLÈMICA
Precisament, el disseny d’aquesta
nova plaça és motiu de polèmi-

ca des de fa temps perquè no
convenç l’Associació de Veïns
de les Corts. L’entitat ha denun-
ciat que el 4 de març, durant el
Consell Plenari, el conseller del
PSC Carlos Hornero va afirmar
que el disseny del nou espai
s’havia consensuat amb els re-
presentants veïnals. L’entitat ho
nega i assegura que el maig del
2019 ja va deixar per escrit la seva
oposició a com s’havia disseny-
at l’espai, al mateix temps que de-
manava que es reformulés. 

Junts acusa Sanz d’oblidar-se de les Corts. Foto: Districte

Unaplaça amb rostre femení

La futura plaça Margarita Rivière. Foto: Línia Les Corts

Coronavirus | El Tennis Barcelona, punt de vacunació
La seu del Reial Club de Tennis Barcelona es va convertir el passat 

5 de març en punt de vacunació contra el coronavirus per als veïns de 
Pedralbes. L’administració de la segona dosi es farà el pròxim 26 de març. 
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4Espais de trobada i convivència
per a la gent gran, tallers i activitats,
programes de suport a la solitud, ex-
periències intergeneracionals, for-
mació durant tota la vida i molts al-
tres serveis. L'Ajuntament de Bar-
celona i entitats i associacions ofe-
reixen un gran ventall d'oportuni-
tats, experiències i ajudes per a les
persones grans. 

CASALS DE GENT GRAN
Un dels espais més coneguts de tro-
bada de la gent gran, a banda dels
centres cívics del districte o les bi-
blioteques, són els casals de gent
gran. El districte en té tres de mu-
nicipals: el de Sant Ramon, el de Can
Novell i el de Pere Quart, i un de ti-
tularitat pública, el casal de Gent
Gran les Corts del carrer Montnegre.
En el cas dels casals de Sant Ramon
i Can Novell, després d'haver de
tancar durant molt de temps a cau-
sa de la pandèmia, ara s'adapten a
les noves circumstàncies i els seus ta-
llers i activitats s'ofereixen de forma
presencial i telemàtica. A més, s'o-
fereix atenció individualitzada pre-
sencial amb cita prèvia o telefònica.
L’atenció presencial, sempre amb cita
prèvia, és de dilluns a divendres de
10 a 13 h. Aquest nou servei ajuda
a formar la gent gran sobre noves
tecnologies, en especial els mòbils
smartphones, per tal que puguin es-

tar connectats amb amics i familiars
amb videotrucades. També serveix
per poder fer  els tallers telemàtics
que s’organitzen des dels casals.

PROJECTE RADARS
El projecte Radars, present als tres
barris del districte, és un projecte co-
munitari impulsat per Serveis Socials
de l’Ajuntament per pal·liar els efec-
tes de la solitud no volguda i preve-
nir situacions de risc de les persones
grans. En aquest sentit, grups de per-
sones voluntàries fan trucades pe-
riòdiques per tal d’acompanyar a la
gent gran, es volen crear petits
grups per fer trobades, seguint totes
les mesures de seguretat, i es fan ac-
tivitats per pal·liar aquesta solitud,
moltes vegades no volguda. D'altra
banda, es treballa conjuntament
amb el veïnat, els comerços, les far-
màcies, i les entitats i equipaments,
per tal de crear una xarxa comuni-
tària i participativa i posar en contacte
les persones grans amb el projecte.
A les Corts i a la Maternitat i Sant Ra-
mon el projecte compleix l'any vi-
nent deu anys i, a Pedralbes, es va en-
degar just fa dos anys. Per participar
al projecte com a persona voluntà-
ria o per fer una consulta, es pot con-
tactar amb radarsgentgran@bcn.cat,
cssmaternitat@bcn.cat o cssles-
corts@bcn.cat o amb la centraleta
dels serveis socials: 900 922 357.

NO ESTEM SOL*S
El projecte No Estem Sol*s, endegat
al districte a finals de l'any 2020, és
una iniciativa social que vincula la
intervenció artística a l’espai públic
per tal de reivindicar el col·lectiu de
gent gran de les Corts. En aquest
cas, s’han aprofitat elements de
l’espai públic sense ús, com són les
caixes de semàfor, per il·lustrar-les
amb les imatges i relats de persones
grans vinculades al districte. Donada
la bona acollida de la iniciativa, ja
s’està dissenyant noves accions de
continuïtat del No Estem Sol*s. Po-
deu consultar totes les entrevistes
al web noestemsols.rebobinart.com

ALTRES SERVEIS
La gent gran té a la seva disposició
altres serveis com el “VinclesBCN”, un
servei de l'Ajuntament per a per-
sones que se senten soles, que aju-
da a millorar el seu benestar a tra-
vés de la tecnologia i del suport d’e-
quips de dinamització social. L’A-
juntament presta una tauleta amb
l'app VinclesBCN i connexió a in-
ternet. Aquesta app, accessible i in-
tuïtiva, permet a la persona usuària
comunicar-se i interactuar amb la
seva família i amics, així com amb al-
tres persones usuàries de l'app. Les
persones interessades a formar
part de la xarxa VinclesBCN es po-
den adreçar al telèfon 010 (gratuït),

al seu Centre de Serveis Socials, al
seu Centre d’Atenció Primària o al
web ajuntament.barcelona.cat/per-
sonesgrans.

D'altra banda, hi ha el progra-
ma “Respir Plus”, un servei d'ajuts
econòmics per millorar la qualitat
de vida de les persones cuidadores
i de la gent gran de qui tenen cura
al seu domicili. Es poden sol·licitar
dues modalitats d'ajuts, per a es-
tades temporals limitades en cen-
tres residencials privats per a gent
gran, o la prestació de serveis pri-
vats d’atenció domiciliària per a per-
sones grans. Les persones interes-
sades només podran triar una mo-
dalitat i són incompatibles amb el
gaudiment d’una estada al recinte
de Llars Mundet del programa Res-
pir de la Diputació de Barcelona.

Per la seva part, el “Viure i Con-
viure” vincula els joves estudiants
amb la gent gran, i consisteix a pro-
porcionar allotjament als estudiants
en domicilis de persones grans en
situació de soledat o que necessitin
companyia. Així, es promou l'inter-
canvi solidari i no lucratiu basat en
la convivència, l'intercanvi d'expe-
riències i la companyia i ajuda. 

Finalment, sempre s'ha dit que
el coneixement i la formació es pot
allargar durant tota la vida. L'A-
juntament i algunes entitats ofe-
reixen diversos programes for-

matius pensats per a la gent gran,
com per exemple, les aules de
formació permanent, que per-
meten seguir una formació per al
desenvolupament personal, cul-
tural i social de les persones. D'al-
tra banda, els cursos de jubilació
activa, promoguts des de la Fe-
deració d’Associacions de Gent
Gran de Catalunya (Fatec), estan
adreçats a persones jubilades o a
punt de jubilar-se i ofereixen orien-
tació i assessorament sobre dife-
rents aspectes de la jubilació, tant
aspectes pràctics com de desen-
volupament personal. Finalment,
entre d'altres, trobem les aules
d'extensió  universitària o la Uni-
versitat sense edat, per tal que les
persones més grans de 55 anys pu-
guin tornar a la universitat o bé hi
accedeixin per primera vegada
per seguir programes formatius
adaptats, amb total rigor acadèmic
i impartits pel mateix professorat
vinculat a les universitats.

Entre d'altres, al web ajunta-
ment.barcelona.cat/persones-
grans es poden trobar tots els
serveis adreçats a la gent gran,
com són els habitatges amb ser-
veis, els habitatges tutelats, els
centres residencials, la teleas-
sistència, el servei d'àpats en
companyia, o els centres de dia,
on a les Corts n'hi ha cinc. 

A prop de la gent gran
» Els equipaments de les Corts ofereixen diferents activitats i tallers per a les persones grans
» El projecte Radars, present als tres barris, o el Vincles ajuden a pal·liar la solitud no volguda

A les Corts la gent gran té una oferta de serveis molt variada. Fotos: Districte i Pixabay

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

Barris al dia
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Alimentació
El model alimentari basat en la producció
agroindustrial intensiva en químics és el
causant de nombrosos problemes ambien-
tals i socials arreu del món. En un moment
com l’actual, on estudis i persones expertes
alerten de la gravetat de l’emergència cli-
màtica i ecològica, cal que tothom, des de la
ciutadania fins a les empreses i l’adminis-
tració pública, aposti d’una manera clara per

un model alimentari sostenible que posi les
persones i el planeta al centre. Ara bé, què
vol dir una alimentació sostenible?
Una alimentació sostenible és la que és

bona per a les persones, per als territoris i
per al planeta. Aquesta alimentació aposta
per un consum responsable, que té en
compte la procedència dels aliments, la seva
forma de producció i els impactes socials i
ecològics que genera, que incorpora hàbits
saludables, que redueix el malbaratament i

la producció de residus i que permet a les
generacions futures alimentar-se de forma
sostenible.
Informar-se de l’origen dels productes,

comprar al comerç de proximitat, triar pro-
ductes ecològics i de comerç just, apostar
per la pesca sostenible... són pràctiques que
fomenten el consum responsable i sosteni-
ble. A la vegada, potenciar dietes diverses,
reduir o eliminar aliments ultraprocessats,
escollir carn de ramaderia ecològica i de

proximitat i, fins i tot, conrear els propis ali-
ments pot ajudar a establir una alimentació
saludable.
D’altra banda, per reduir el malbarata-

ment i la producció de residus és important

planificar les compres, conservar els ali-
ments correctament, reaprofitar-los i reduir-
ne els envasos.
Totes aquestes pràctiques contribueixen

a una alimentació sostenible i, per tant, a
una reducció de l’impacte climàtic i ecolò-
gic, a la promoció de les economies locals i
verdes, a revitalitzar els vincles territorials
entre camp i ciutat, a unes relacions laborals
més justes i a una millora de la salut de la
ciutadania. Per tot això, és crucial que l’ali-
mentació sostenible sigui accessible al con-
junt de la ciutadania.
“No hi ha cap altra sortida. Cal relocalit-

zar l’economia, l’alimentació, l’energia... Hem
de tornar a crear una economia real i de pro-
ximitat, allunyada dels moviments especula-
tius”, assegura Àngels Parra, presidenta de
l’Associació Vida Sana, en aquest article pu-
blicat a alimentaciosostenible.barcelona.

Què és l’alimentació
sostenible i per què és clau?

a prop

Informar-se de l'origen
dels productes, comprar 
al comerç de proximitat,

triar productes ecològics...

Suplement mensual

Digitalització
Oferir al comerciant una forma senzilla, eco-
nòmica i còmoda de començar a vendre
també a través de les pantalles. Aquest és l’ob-
jectiu que va fer néixer Merco, l’aplicació dis-
senyada per Mobility Software Solutions i
que el mes de juny es va convertir en el pro-
jecte guanyador del primer Hackató de Co-
merç organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona. Ara, i gràcies a l’empenta econò-
mica de 10.000 euros que va rebre amb el gu-
ardó, l’aplicació ha sortit al mercat. 
Merco és una aplicació que permet als

comerciants ser presents a l’entorn digital
sense costos elevats. Si la busqueu amb
aquest nom, no la trobareu a les botigues

d’aplicacions. Merco és el nom del software
que es posa a disposició dels grups de co-
merciants –com associacions, gremis i eixos–
i que després apareix a ulls del client amb el
nom de l’entitat i totalment personalitzat. El
comerciant hi pot obrir la seva botiga en
línia d’una manera molt senzilla. Hi pot
posar fotografies, una descripció del comerç,
bolcar-hi tots els productes i categoritzar-
los, fer-hi constar els seus perfils a les xarxes
socials... La plataforma també permet crear
codis QR perquè bars i restaurants puguin
oferir a la seva clientela una carta virtual.
A més, fer servir aquesta aplicació no im-

plica perdre el contacte amb la clientela: l’app
té un xat que permet que el client faci consul-
tes a les botigues i, a més, sempre cal que passi
a recollir la seva comanda a l’establiment.

Així funciona Merco, l’aplicació que permet
al petit comerç fer el salt al món digital

mercats · comerç de proximitat
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Activitats
Les celebracions del 180è aniversari del Mer-
cat de la Boqueria han arribat a la seva fi. Per
tal de commemorar aquesta efemèride, s’han
dut a terme 28 activitats, gran part de les quals
han sigut tallers de cuina per on han passat
cuiners com Marc Ribas, Isma Prados, Albert
Raurich, Oriol Castro del restaurant Disfru-
tar o els germans Torres.
També hi ha hagut xefs representants del

territori dins de la Secció Boqueliciosa, amb
cuiners destacats com Jeroni Castell i Rafel
Muria o la popular Iolanda Bustis. A les ses-
sions de conversa, que emparellaven una per-
sona del mercat amb algú de fora, s’ha comptat
amb persones tan diverses com periodistes

(Pau Arenós), xefs (Carme Ruscalleda) o el di-
rector de la Fundació Alícia, Toni Massanés.
A l’acte de cloenda, el mestre pastisser

Cristian Escribà va elaborar en directe un pas-
tís molt especial.

ESCENARI PRIVILEGIAT
Per altra banda, el programa Masterchef ha vi-
sitat recentment el Mercat de Sant Antoni per
filmar-hi el 5è programa de la 9a temporada.
Amb motiu de la Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible que celebra enguany Bar-
celona, el programa girarà entorn d’aquest tema. 
De fet, és la segona vegada que el pro-

grama Masterchef visita un dels mercats de
la ciutat. L’any passat va filmar precisament a
la Boqueria, on també van tenir lloc les diver-
ses proves del programa.

La Boqueria celebra els 180 anys
i Masterchef  visita Sant Antoni

Els mercats aposten 
per l’eficiència energètica

EN PRIMERA
PERSONA

Suplement mensual

Sostenibilitat
La Federació de Mercats Municipals de Bar-
celona, juntament amb l’Institut Municipal de
Mercats, ha signat un conveni de col·labora-
ció amb Barcelona Energia amb l’objectiu de
millorar l’eficiència energètica dels mercats de
la ciutat i generar un estalvi econòmic als seus
comerciants. Barcelona Energia, la comercia-
litzadora pública de l’Ajuntament de Barce-
lona i l’AMB que subministra el 100% de la
seva energia de fonts renovables, ja està entre
les 10 primeres empreses subministradores en
quota de mercat a ciutadania i empresa a l’à-
rea metropolitana.
La Federació facilitarà als 2.191 comer-

ços dels 43 mercats de la ciutat la possibili-
tat de fer un estudi gratuït per conèixer les
seves necessitats energètiques, ajudant-los a

reduir l’impacte econòmic i mediambiental
que generen els seus negocis. Els estudis ani-
ran a càrrec de Barcelona Energia, que ana-
litzarà els costos de cada establiment per
detectar possibles millores. Fins ara, s’han
fet proves pilot a quatre mercats (Sants, Sar-
rià, Llibertat i Ninot), amb un total de 182
establiments subscrits. A partir d’aquest mes
de març, la possibilitat de canviar de comer-
cialitzadora s’estendrà al conjunt de la xarxa
de mercats.
Des de l’1 de juliol del 2018, Barcelona

Energia ja és la comercialitzadora d’electri-
citat dels 40 edificis dels mercats munici-
pals de Barcelona (que acullen els 43
mercats existents). A partir d’ara, doncs,
també podran subscriure el servei els co-
merciants dels mercats per al subministra-
ment elèctric del seu establiment.

La regidora de Comerç, Mercats, Con-
sum, Règim Intern i Hisenda, Montserrat
Ballarín, afirma que “aquest acord manté l’a-
posta del consistori per l’actualització i el
sosteniment tant econòmic com ecològic
dels seus mercats, un dels grans actius de
Barcelona”. “Estem convençuts que la for-
talesa dels nostres mercats municipals té un
efecte directe sobre la dinamització i l’acti-
vitat dels eixos comercials dels diferents bar-
ris de la ciutat”, afegeix Ballarín.
Per a Francesc Leyva, secretari general de

la Federació, “la sostenibilitat i l’estalvi energè-
tic són aspectes molt presents” en el seu ideari.
“Amb Barcelona Energia hem trobat el nostre
col·laborador idoni per aconseguir els nostres
objectius i una energia a un millor preu”, cele-
bra Leyva. De fet, aquest acord podria supo-
sar-los un estalvi mitjà de 500 euros l’any.

comerç de proximitat · mercats

La família Tobella va deixar el
poble de Sant Esteve Sesrovires
fa més de 60 anys per instal·lar-se
a Barcelona, obrint una polleria al
carrer Vilamarí. L’any 1987 l’An-
tonio Tobella, amb dos dels seus
fills, l’Albert i la Marta, van inau-
gurar una polleria-xarcuteria al
carrer València 555, amb el nom
de Casa Tobella. Des d’aleshores i
fins ara han seguit oferint el seu
servei proper i de qualitat. 

Reivindiqueu la proximitat...
Sí. Som una xarcuteria i carnisse-
ria de proximitat, però també som
una botiga gourmet, especialitzada
en ibèrics i formatges seleccionats.

Què podem trobar a la vostra
botiga que no ens pugui oferir
una gran superfície?
La varietat de productes i la selec-
ció que tenim és més gran. I a més,
el tracte i l’atenció és totalment
personalitzada, segons el gust del
client. Al final hem de treballar
perquè s’endugui el que vol.

Esteu associats a l’eix comercial
Encants Nous. Per què?
Sobretot perquè ens manté infor-
mats de temes comercials que ens
afecten en el nostre dia a dia i
també ens dona accés a poder fer
cursos i formacions de tota mena.

En la situació tan complicada
que estem vivint, és bàsic que els
veïns apostin pel petit comerç...
I tant! Però podem dir que els úl-
tims anys estem veient una tendèn-
cia esperançadora, especialment
entre la gent jove, que torna a
comprar al comerç de proximitat.
I això és una gran notícia!

“La gent jove torna 
a comprar al comerç
de proximitat”
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Casa Tobella
Encants Nous
Eix Comercial

a prop
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Comerç

‘Resilients’, el llibre sobre
la restauració i la pandèmia
HOMENATGE4‘Resilients’.
Aquest és el títol del llibre que in-
clou un centenar de retrats de
propietaris i treballadors de bars
i restaurants de la ciutat fets en-
tre els mesos de maig i juliol de
l’any passat, durant la primera
desescalada de la pandèmia.
La publicació l’ha editat el

Gremi de Restauració de Barce-
lona amb el suport de l’Ajunta-
ment i la Generalitat. Les entre-
vistes i els textos que hi ha a ‘Re-
silients’ reflecteixen l’estat d’ànim
del sector en aquell moment,
quan hi havia un clima moderat
d’optimisme per la represa que
l’evolució posterior de la pandè-
mia va estroncar. Hi apareixen

les vivències d’uns negocis que
han patit les restriccions i que
s’han hagut de reinventar per no
haver de tancar, tot i que alguns
ho han fet.
El títol escollit vol reflectir

que la resiliència ha estat l’actitud
que han mostrat els restaura-
dors de la ciutat tot i les adversi-
tats causades per la pandèmia. “El
llibre és un homenatge a un sec-
tor clau per a l’economia de Bar-
celona”, afirmen des del Gremi de
Restauració. Els retrats de ‘Resi-
lients’ han estat obra de la fotò-
grafa Caterina Barjau, mentre
que els textos els ha escrit la pe-
riodista Patricia Castán, que va
entrevistar els protagonistes.

CORONAVIRUS4Les associa-
cions Barcelona Comerç, Bar-
celona Oberta i PIMEComerç
han celebrat que la Generalitat
permeti als comerços no es-
sencials tornar a obrir els caps
de setmana a partir del 20 i 21
de març. 
Es tracta d’una mesura que

el sector havia reclamat reite-
radament les darreres setma-
nes, ja que les facturacions en
dissabte suposen entre un 16%
i 20% dels ingressos setma-

nals, segons han recordat en un
comunicat conjunt. Després de
la decisió del Procicat, les as-
sociacions van desconvocar
l’acció que tenien prevista per
al dissabte 13 de març, en què
convidaven les associacions de

comerciants, gremis i establi-
ments comercials a obrir els
seus locals i les botigues de 10
del matí a una del migdia en se-
nyal de protesta.

MÉS PETICIONS
Amb tot, però, les associacions
continuen demanant que es
permeti recuperar la normalitat

i reobrir tota mena de comerços,
com els que tenen una superfí-
cie superior als 800 metres
quadrats, i que la restauració
pugui ampliar el seu horari fins
a les deu de la nit. I també, en
el cas de la que es troba a l’in-
terior dels centres comercials,
que pugui reobrir després de
molts mesos tancada.

El comerç no essencial podrà obrir els caps de setmana. Foto: M. C. Pla/ACN

El comerç celebra el permís per
reobrir els caps de setmana

El llibre es va presentar a l’Ajuntament. Foto: Ajuntament

Les associacions van
desconvocar l’acció 
de protesta que havien
previst per al 13 de març

Cambra de Comerç |Mònica Roca, primera presidenta
Mònica Roca va ser escollida el 8 de març com la primera presidenta de la Cambra
de Comerç de Barcelona en els seus 135 anys d’història. Roca va dir que la seva
elecció és una “oportunitat històrica per revertir una injustícia cap a les dones”.  
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Tres victòries i un empat en els
quatre partits jugats el passat cap
de setmana. Els sèniors d’hoquei
herba del Reial Club de Polo
van superar amb nota un dels
trams més exigents de la segona
volta d’aquesta temporada 2020-
21, aconseguint resultats que els
consoliden en la quarta posició
de les dues Divisions d’Honor.
El sènior masculí de Roger

Pallarols va ser l’equip que va
tancar el cap de setmana amb ple
de victòries. Dissabte passat el
Polo va derrotar el Giner de los
Ríos (3-1), mentre que l’endemà
el triomf encara seria més con-
tundent contra el Jolaseta (5-1). 
El calendari de la recta final

del mes farà que el conjunt de Pe-
dralbes visiti el segon, el Club de
Campo madrileny, aquest dis-
sabte a la una del migdia, men-
tre que el darrer partit del març
serà dissabte de la setmana que

ve a l’Eduardo Dualde contra el
cuer de la categoria, el Línia 22,
que només ha sumat un punt en
17 jornades.
Pel que fa al primer equip fe-

mení, la mini gira per Euskadi va
saldar-se amb un empat al camp
de la Real Sociedad (1-1) i una
victòria clara al camp del Jolaseta
(0-5). Aquests resultats han ser-
vit perquè les de Fabrizio De-
marchi retallin a un punt la dis-
tància amb el tercer, el Complu-

tense, que va perdre un dels dos
partits que va jugar el passat
cap de setmana.
La recta final del mes serà d’a-

llò més exigent per a l’equip de
Pedralbes; aquest dissabte a les
cinc de la tarda rebrà les líders,
l’invicte Club de Campo (15 vic-
tòries i un empat en 16 partits),
mentre que dissabte de la set-
mana que ve tocarà veure’s les ca-
res contra el Complutense en
un partit clau pel tercer lloc.

El sènior masculí va guanyar els seus dos partits. Foto: JM Llorens / RCP

Gran cap de setmana per als
dos sèniors d’hoquei del Polo

Pau Arriaga
PEDRALBES

Tenis | El Godó 2021 ja té àrbitres
Carlos Bernardes, Jaume Campistol, Christian Rask i Nacho Forcadell,

entre altres, seran alguns dels àrbitres de l’edició d’enguany del 
Godó, que se celebrarà entre els dies 17 i 25 del mes que ve.

Triomf de l’UBAE
en el primer partit
de la segona fase

Victòria ajustada
del Joventut 
a Tarragona

Primera victòria del curs
basquetbolístic 2020-
21. El Joventut d’Alfred

Benages va estrenar el seu mar-
cador de victòries a la pista del
TGN Bàsquet (59-61), resultat
que alleuja les sensacions que va
deixar la derrota a casa contra el
CBF Cerdanyola (49-55).
Aquest diumenge a les cinc de

la tarda, el conjunt groc rebrà el
Safa Claror en el primer derbi de
la ciutat del curs... i en el primer
partit en el qual hi haurà permís
perquè hi hagi públic a les gra-
deries del Pavelló de l’Illa.
A partir d’aquest cap de set-

mana, en totes les competicions
que es disputin en recintes co-
berts hi podrà haver un màxim
del 33% de l’aforament.

Foto: Rafa Marrasé / TGN Bàsquet

4-1 contra el Xarxa
Horta. El sènior mas-
culí de l’AE les Corts

UBAE ha començat amb bon
peu la segona fase de la Tercera
Divisió de futbol sala, la que de-
cidirà quins dos equips s’en-
fronten en el play-offd’ascens a
Segona B.
Els de Valtinho visitaran el

CN Caldes aquest dissabte a les
quatre de la tarda i tancaran el
mes amb una altra visita, dissabte
de la setmana que ve, a la pista
del Jesús-Maria Sant Gervasi.

EL FEMENÍ TAMBÉ ARRENCA
Qui torna a la competició després
d’un cap de setmana d’aturada
serà el primer equip femení. Les
de Borja Carasusán, que tenen
garantida la permanència a la ca-
tegoria, s’estrenaran amb un
derbi a la pista del CFS Eixample,
al pavelló de Santa Isabel, aquest
diumenge a les 11 del matí.
Les de Pep Antoni Roig van

acabar la primera fase en el segon
lloc del grup A, amb 33 punts, tres
menys que el CD la Concòrdia.

| 12
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Determinar el grau d’atròfia cerebral, les
alteracions del metabolisme cerebral de
glucosa que denoten el tipus de neuro-
degeneració i la identificació de dipòsits
de substància amiloide són variables clau
per al diagnòstic de la malaltia d’Alzhei-
mer, i ens les proporcionen els biomarca-
dors d’imatge en la tecnologia PET/RM.
La combinació d’aquests amb eines d’in-
tel·ligència artificial permet traduir la
imatge mèdica en dades quantificables i
orientar una avaluació precoç i precisa, i
resulta, a més, l’opció diagnòstica menys
agressiva per al pacient.

I és que, tot i que l’Alzheimer és en
l’actualitat la malaltia neurodegenerativa
que més preval al nostre país (afecta unes
900.000 persones a les quals se sumen
uns 40.000 nous diagnòstics l’any), segu-
eix sent una de les patologies més difícils
de diagnosticar de forma precoç i que, a
més, es pot confondre amb altres tipus
de demència. De fet, segons la Societat
Espanyola de Neurologia (SEN), es calcula
que entre un 30 i un 40% dels afectats per
la malaltia està sense diagnosticar.

Per això, corroborar el diagnòstic del
neuròleg resulta fonamental, sobretot
per no exposar la salut del pacient a efec-
tes secundaris de teràpies innecessàries
que no l’ajuden a frenar el curs de la seva
malaltia. A més, cal tenir en compte l’im-
pacte psicològic que un diagnòstic errat
provoca en les famílies. Tot això, en un
context en què el cost mitjà que suposa
un pacient amb malaltia d’Alzheimer (i al-
tres demències) per al sistema és aproxi-
madament de 24.184 euros.

TECNOLOGIA HÍBRIDA PER A UN 
ABORDATGE COMPLET DE LA MALALTIA
Observar les diferents àrees cerebrals que
integren, de manera simultània, la infor-
mació que ens proporcionen els biomar-
cadors d’imatge i complementar-la amb
intel·ligència artificial. Aquest és l’abor-
datge complet de la malaltia que proposa
Cetir Ascires i que ha presentat aquesta set-
mana el Dr. Eduard Riera, el seu responsa-
ble de Medicina Nuclear, a la 25a edició de
la Setmana Mundial del Cervell. Per sumar-
se a la causa, la Càtedra de Fundación
QUAES, impulsada pel grup biomèdic As-
cires, i la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
de Barcelona, han organitzat el primer
Fòrum Alzheimer: “Avenços en el diagnòs-
tic de la malaltia”. 

“Captar de forma sincrònica la fusió de
la imatge estructural de l’RM (Ressonància
Magnètica) i la imatge metabòlica del PET
(Tomografia per Emissió de Positrons) és
ideal per a l’estudi de la malaltia neurode-
generativa”, explica el Dr. Riera basant-se en
la seva experiència amb el primer PET/RM
digital d’Espanya. “L’impacte sobre el me-
tabolisme cerebral que provoca la neuro-
degeneració, el dipòsit d’amiloide, al costat
de les alteracions morfològiques cerebrals
ens aporta una major precisió diagnòstica”.
Un resultat únic fruit d’integrar la forma de
l’òrgan i la seva funció en un mateix mo-
ment del pacient.

ÈXIT EN LA TERÀPIA I EN 
L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT
Un cop diagnosticada la malaltia i orien-
tat el tractament, la PET/RM també ad-
quireix protagonisme en la següent
etapa: el seguiment de la teràpia. “Predir

si un tractament en fase prodròmica de
la malaltia està sent efectiu i poder fer un
seguiment de l’evolució del pacient són
punts clau per determinar l’èxit del pro-
cés”, afirma el Dr. Riera.

A més, la capacitat de realitzar dues
proves en una, i en un temps molt simi-
lar al que es necessitaria per fer cadas-
cuna d’elles per separat, aporta molta
més comoditat al pacient. “Parlem d’una
persona normalment bastant gran, amb
possibles problemes de mobilitat, i que,
donada la condició de la malaltia, és fàcil
que es desorienti. Reduir a una sola
prova el diagnòstic i el seguiment de la

seva malaltia ens ajuda a oferir-li una mi-
llor experiència”, conclou l’expert.

SOBRE LA FUNDACIÓN QUAES, 
IMPULSADA PER CETIR ASCIRES
La Fundación QUAES és una organitza-
ció sense ànim de lucre dedicada a fo-
mentar la difusió dels avenços mèdics i
científics entre pacients. La seva voca-
ció és compartir el coneixement de ma-
nera rigorosa i accessible, tot generant
un veritable punt de trobada entre la
societat, l’àmbit acadèmic i els profes-
sionals de la sanitat. D’arrels mediterrà-
nies, aquesta organització està
impulsada per Ascires Grup Biomèdic,
de la qual forma part Cetir. En línia amb
aquests objectius, es va crear la Càtedra
Fundació QUAES a la Universitat Pom-
peu Fabra de Barcelona en Biomedicina
i Enginyeria Biomèdica.

L’Alzheimer i el seu diagnòstic precoç inspiren el tàndem 
de precisió entre biomarcadors i intel·ligència artificial

Determinar el grau d’atròfia cerebral, el
tipus de neurodegeneració i els dipòsits
de substància amiloide: informacions
clau dels biomarcadors en proves 
d’imatge

Algoritmes informàtics d’intel·ligència 
artificial tradueixen la imatge mèdica 
en dades quantificables per aportar 
exactitud a la presa de decisions

En aquest fòrum s’ha compartit 
l’experiència del primer equip PET/RM 
de Catalunya, òptim per a l’estudi 
de la malaltia neurodegenerativa

La Càtedra QUAES-UPF se suma a la 25a edició de la Setmana Mundial del Cervell 
amb l’organització del primer Fòrum Alzheimer

Software mèdic que combina biomarcadors i intel·ligència artificial

El primer equip PET/RM de Catalunya, tecnologia òptima per a l’estudi de la malaltia neurodegenerativa

Contingut patrocinat
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La companyia La Calòrica debuta al
TNC amb De què parlem mentre no par-
lem de tota aquesta merda. La peça, es-
crita per Joan Yago i dirigida per Israel
Solà, posa el focus en el canvi climàtic i
recorda, amb certa desesperació, que el
temps s’esgota i que no estem fent res
per revertir la situació.

A la sala petita del TNC. 

Teatre

De què parlem mentre...
La Calòrica

Martí Galan –el nom real de Galgo Len-
to– acaba d’estrenar el seu primer àlbum,
Dies i dies (Luup Records, 2021). El jove
cantautor i productor terrassenc presenta
en aquest treball vuit cançons en cata-
là que recorden al pop metafísic de
Ferran Palau i El Petit de Cal Eril. Entre ge-
ner i febrer ja va estrenar els singles 130
metres i Simple realitat perduda.

Música

Tres ancians viuen als boscos del Quebec,
allunyats de tot. Mentre un incendi cre-
ma la regió on viuen, una jove fotògra-
fa els trobarà al seu amagatall i una dona
de més de vuitanta anys apareixerà a les
seves vides per sacsejar-les. Una pel·lícula
dolça sobre la tercera edat, inspirada en
la novel·la homònima de Jocelyne Sau-
cier, que arriba ara als nostres cinemes.

Pelis i sèries

Y llovieron pájaros
Louise Archambault

Dies i dies
Galgo Lento

Empremta femenina
El vestíbul de la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull, des d’a-
quest mes i fins al 31 de maig, l’exposició ‘L’empremta de
les dones artistes a la Barcelona de postguerra’. Es tracta

d’un recull de petits catàlegs creat per donar “visibilitat a
l’activitat artística de les dones que van exposar a Barcelo-
na del 1939 al 1952”, diuen des del museu. La mostra es va
inaugurar en el marc dels actes del Dia Internacional de la

Dona i es pot visitar de forma presencial a la biblioteca o
virtualment al web del museu, en ambdós casos de franc.

María del Pilar Peña (Gavà, 1973), a qui tot-
hom coneix com a Candela Peña, es va co-

mençar a formar com a actriu a l’escola Nancy
Tuñón de Barcelona. La decisió de dedicar-se

al món de la interpretació va ser tot un encert:
està en actiu des dels anys 90 i té tres premis
Goya (dos a millor actriu de repartiment per

Te doy mis ojos i Una pistola en cada mano i un
com a protagonista per Princesas). Aquest any
tornava a estar nominada al Goya per La boda
de Rosa, una de les pel·lícules més nominades

de l’edició, però no se’l va endur. Tot i això, la
gavanenca es troba en un moment molt dolç.
L’èxit de la seva última pel·lícula se suma al de

la sèrie Hierro i, a més, a la bona rebuda que
tenen les aparicions de l’actriu com a col·labo-

radora del programa televisiu La resistencia,
presentat per David Broncano.

C A N D E L A  P E Ñ AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera d’actriu
Va començar el 1994 i actualment té tres premis Goya

Famosos

Triomfar més enllà del cinema
És col·laboradora de ‘La Resistència’ i sorprèn pel seu humor

Li surten fans de sota les pedres
Pels seus papers a sèries i pel·lícules i per la seva gràcia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Com podem desmuntar les eines amb
què han tancat els nostres cossos i re-
clamar col·lectivament la capacitat de go-
vernar-los?”. L’activista i escriptora femi-
nista Silvia Federici s’ho pregunta a Més
enllà de la perifèria de la pell. Repensem,
refem i reivindiquem el cos en el capitalisme
contemporani (Tigre de paper), un assaig
traduït al català per Marta Pera.

Llibres

Més enllà de la perifèria de la pell
Silvia Federici
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| Persona 5
Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ens trasllada a unes

vacances d’estiu que es veuran alterades per successos estranys.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

ESCOLTA ACTIVA

Cal observar-la, interpretar-la i tenir molt
en compte el seu significat

RESPECTE

COMUNICACIÓ NO VERBAL

SENSE JUTJAR

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

i BENESTAR

“Facultat de comprendre les emocions i els sentiments
externs per un procés d’identificació amb l’objecte,
grup o individu amb què hom es relaciona”. Així defi-

neix el DIEC la paraula ‘empatia’. És, en definitiva, la capacitat de
posar-se en la pell dels altres. Aquest concepte s’ha posat de
moda darrerament, sobretot arran de la pandèmia, però con-
vindria que estigués de moda també posar-la en pràctica. 

Per fer-nos una idea del valor que ha pres l’empatia en l’últim
any en tots els àmbits, també en el laboral, ens podem fixar en
una enquesta del CEMS, Aliança Global d’Escoles de Negocis, de
la qual s’ha fet ressò la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Preguntats per les qualitats d’un bon lideratge, el 43% dels més
de 1.700 enquestats han esmentat l’empatia, mentre que, en les
enquestes d’abans de la pandèmia, aquesta xifra era del 38%.

Tot i que l’empatia es comença a desenvolupar de petits,
sempre es pot millorar. Des de la UOC, la doctora en Psicologia
Clara Selva ofereix consells per ser més empàtics: “Escoltar acti-
vament, interessar-nos pels altres, observar i interpretar la comu-
nicació no verbal, comunicar-nos respectuosament i no jutjar”. 

L’empatia està de moda

És molt important parar atenció a allò que ens 
explica l’altra persona i mostrar interès real 

Les claus

En tots els contextos és imprescindible que la comunicació 
sigui respectuosa i inclogui comprensió per les dues parts

El respecte té molt a veure amb evitar prejudicis i altres
idees preconcebudes: en resum, no hem de jutjar
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