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“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 una tasca molt compli-

cada. 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

Els semàfors

TMB
El bus a demanda del barri de Torre Baró
ha arribat al seu primer any de funciona-
ment. Ho fa amb un balanç positiu, ja
que l’utilitzen de mitjana 190 persones,
que han vist com ha millorat la seva mo-
bilitat en una zona amb molt pendent. 

pàgina 10

A Pelo
Can Basté ha acollit una exposició 

per trencar l’estigma que hi ha al voltant
de la calvície femenina. L’associació 
A Pelo impulsava la iniciativa amb 

l’objectiu de normalitzar i fer visible la
situació d’aquestes dones. 

pàgina 12

CF Montanyesa
L’aturada forçosa pel coronavirus ha

arribat amb el conjunt de Dani Andreu
líder amb 15 punts sobre el segon i amb
un peu i mig a Tercera. Fins a principis
d’abril, com a mínim, la pilota no torna-
rà a rodar a la gespa de la Bombonera.  

pàgina 18
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Albert Pla portarà ‘Miedo’ 
al Cítric el 28 de febrer1

2
Alarma a ‘Date una Huerta’: 
nova amenaça de desnonament

Catorze detinguts per tràfic
de drogues en només un mes

Mor un home a la Trinitat Nova
després d’una baralla

El museu de la discòrdia: 
el ‘no’ a l’Hermitage divideix el veïnat

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

Safata d’entrada

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
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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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Nou Barris

SOCIETAT4Els efectes de l’ex-
pansió del coronavirus s’estan
notant arreu de Catalunya de
forma contundent. A Nou Barris
la situació és la mateixa i entre els
dies 12 i 13 de març es van anun-
ciar la cancel·lació de la gran ma-
joria d’actes previstos per als
pròxims dies i setmanes.

Tal com va passar al conjunt
de la ciutat, els actes culturals
van ser cancel·lats un darrere
l’altre. L’Ateneu Popular 9 Barris
va anunciar que anul·lava la
seva programació fins, com a mí-
nim, el 29 de març. Això va su-
posar la suspensió de quatre ac-
tes i de totes les classes, tallers i
altres activitats de formació. El
Festival Sopes del Món, una de
les cites més destacades de la pri-
mavera al districte, va informar
que la 17a edició, prevista per al
22 de març, se suspenia i que ja
no es faria . “Ens veiem a l’edi-
ció del 2021”, van informar des
de l’organització.

Pel que fa als equipaments
municipals, el districte, com tota
la ciutat, va veure com a partir
del 14 de març es van tancar la
majoria d’espais, com ara els
centres cívics, els casals de barri,
els centres esportius, les biblio-
teques, els casals d’infants o els
ateneus de fabricació.

Un altre punt d’afectació im-
portant es va viure entre el co-
merç. Les botigues van començar
a notar un descens de l’activitat
des del principi de la setmana del
9 de març. També, com va passar
en altres punts de la ciutat, molts
negocis regentats per xinesos
van abaixar la persiana. 

L’Ateneu 9 Barris, un dels equipaments afectats. Foto: Ajuntament

Nou Barris es paralitza 
pels efectes del coronavirus

» Suspeses totes les activitats previstes durant el que queda de mes
» Tanquen els equipaments municipals i el comerç pateix la situació

Balanç positiu del primer any
de bus a demanda a Torre Baró
MOBILITAT4El bus a demanda
del barri de Torre Baró ha arribat
al primer any de funcionament
amb un balanç molt positiu. 

Al llarg d’aquest any el servei,
conegut amb el nom d’El Meu
Bus, ha anat guanyant usuaris,
sobretot a la part més alta de To-
rre Baró. La mitjana de viatgers
que hi ha diàriament és de 190
persones, que tenen la possibi-
litat de demanar un codi de pa-
rada que fa que el conductor els

passi a recollir. La gent que més
s’està beneficiant d’aquest bus és
la més gran, ja que han vist mi-
llorada la seva capacitat de mou-
re’s en una zona del districte on
els carrers amb forts pendents
són el més habitual.

El servei el presta un mini-
bús en el marc d’una prova pi-
lot que està previst que duri un
any més, tot i que veient el seu
èxit el més probable és que
passi a ser definitiu. 

SOCIETAT4El projecte social
d’hort comunitari del carrer Joa-
quim Valls número 79, al barri de
la Prosperitat, conegut com a
‘Date una Huerta’, es va salvar el
passat 25 de febrer del tercer in-
tent de desallotjament.

La pressió veïnal, juntament
amb la mediació que es va fer des
del Districte, van servir perquè la
propietat del solar, el fons d’in-
versió Cerberus, anul·lEssin el
desallotjament. Ara aquest pro-
jecte d’hort comunitari seguirà ti-

rant endavant el seu projecte
però l’amenaça no desapareix.
El suport cap a aquest espai ha
anat creixent i pocs dies abans del
25 de febrer es va fer públic un co-
municat de suport firmat per una
seixantena d’entitats.

UN PROJECTE D’ÈXIT
L’espai Date una Huerta ha acon-
seguit ser un referent de l’auto-
gestió veïnal. La transformació del
que era un solar abandonat ple de
brutícia i rates en un hort on

també es fan activitats i xerrades
ha estat un èxit des que el no-
vembre del 2016 un grup de veïns
van ocupar el solar. És per això
que les entitats defensen que
Date una Huerta “és molt més que
un hort urbà” perquè es tracta
d’un “projecte social que s’ha
guanyat el reconeixement del
veïnat”. Per últim, els responsa-
bles de Date una Huerta sempre
han deixat clar que marxaran
del solar quan es comencin a fer
els pisos que hi ha previstos.

El bus a demanda fa un any que funciona. Foto: Ajuntament

‘DateunaHuerta’, salvatdenou

Accident | Mor atropellat un home de 86 anys 
Un home de 86 anys va morir el passat 6 de març després de ser
atropellat per un camió a la cantonada de la Via Júlia amb Via 
Favència. L’accident va passar al voltant de la una del migdia. 
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4Coincidint amb el boom del
sector automobilístic, el 1954
s’inaugura Autoaccesorios
Harry Walker al passeig Vall-
daura. Comença així una sin-
gladura que arribarà fins ben
entrats els anys setanta, en què
barri i fàbrica formaran les dues
cares de la mateixa moneda: el
paisatge material sobre el qual
acabarà germinant una comu-
nitat obrera.

Un treball mecànic i sota el
control dels cronòmetres era el
dia a dia de bona part dels més
de 400 treballadors i treballado-
res de l’empresa. A aquesta quo-
tidianitat esgotadora s’hi afe-
gien uns sous insuficients. Si bé
el 1967 ja havien tingut lloc al-
gunes aturades, no serà fins a
tres anys després, en un context
generalitzat de creixent mobi-
lització, que l’ambient de la fà-
brica es deteriorarà considera-
blement. 

62 DIES DE LLUITA
Els obrers i les obreres decideixen
mobilitzar-se a través d’assem-
blees. La resposta de l’empresa
resultarà impertorbable: repres-
sió. Però els empleats no cedei-

xen i estableixen la seva plata-
forma reivindicativa. Finalment,
tot es precipita el desembre de
1970. Una massiva assemblea
rebrà com a resposta un seguit
d’acomiadaments. Ignorat l’ulti-
màtum per retornar a la feina, la
Policia Armada procedeix al des-
allotjament i la direcció anuncia
un tancament patronal que s’a-
llargarà fins a finals de mes. 

Els treballadors i les treballa-
dores decideixen llavors ocupar
l’espai públic i comencen a re-
collir la solidaritat del veïnat.
Però amb el pas dels dies, la
vaga s’esquerda a causa del can-
sament i la repressió. Tot i això,
les gairebé 200 persones que
seguien sense voler reincorporar-
se sostindran el pols. Lluitaran
per la via legal, però també por-
taran a terme accions violentes.

Finalment, el procés judicial aca-
barà amb una sentència favora-
ble a les 14 persones acomiada-
des i contra la suspensió de les
253 persones  restants.  

La victòria judicial fou el pre-
text perquè l’assemblea decidís
el retorn a la fàbrica, que tindria
lloc el 16 de febrer, 62 dies des-
prés i amb un regust agredolç. Si
bé s’obtingueren algunes millo-
res salarials i contractuals, l’em-
presa es negava a readmetre les
14 persones acomiadades i, més
endavant, en despatxà 19 més.
Tot i això, el conflicte suposà un
important aprenentatge col·lec-
tiu i ajudà a desenvolupar una
consciència política que resso-
narà en el moviment veïnal.

De la vaga i la posterior mo-
bilització veïnal per assegurar
equipaments públics al solar de
la fàbrica en parla l’exposició
“Harry Walker: obrers i veïnat en
lluita”, una proposta de la Co-
missió del Centenari de la Pros-
peritat, que n’és també organit-
zadora juntament amb el MUH-
BA. Després de passar per la Mo-
del i fa només uns dies per la Via
Júlia, a finals de mes la trobareu
al MUHBA Oliva Artés.

Una vaga històrica
» Una exposició recorda la vaga de la Harry Walker i la posterior mobilització veïnal
» Està impulsada per la Comissió del Centenari de la Prosperitat i el Museu d’Història

4La revaloració dels terrenys
sobre els quals s’assentava l’em-
presa a Barcelona van propiciar-
ne el trasllat a Sant Andreu de la
Barca el 1973. La propietat volia
aixecar blocs de pisos al solar,
però va topar amb la resistència
de les associacions de veïns i veï-
nes, que exigien que s’hi cons-
truïssin equipaments per a la
Prosperitat. Les reivindicacions
van durar anys. La zona s’havia de
destinar a equipaments comuni-
taris, però el moviment veïnal es
malfiava, amb raó, d’unes auto-
ritats franquistes que havien mos-
trat complicitat amb els interes-
sos econòmics en el passat.

El març de 1974 es presentà el
nou Pla Comarcal, que destinava
uns quants solars a equipaments i
zones verdes. Un pla que frustrava,
en part, les empreses constructo-
res d’habitatges. Finalment es va
aprovar la construcció d’habitatges
al carrer de Baltasar Gracián i a la
cantonada de Sant Francesc Xavier
amb Badosa. Però la reivindicació
veïnal va fer que el barri aconseguís
que bona part dels terrenys es
destinessin a equipaments: un
centre d’assistència primària, un ins-
titut, una escola i un poliesportiu,
a més de l’actual plaça, rebatejada
com a plaça de les treballadores i tre-
balladors de la Harry Walker.

La lluita pel solar

La vaga va començar
el desembre de 1970 
i va durar 62 dies

L’exposició recorda la lluita veïnal que hi va haver a Nou Barris després de la vaga de la Harry Walker. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Un miler de dones participen
en una marxa feminista

8-M4Al voltant d’un miler de
dones van participar el passat
7 de març a la nit en una mar-
xa nocturna convocada per
l’assemblea Se Va a Armar la
Gorda.

La marxa, que se celebrava
per desè any en el marc del Dia
de les Dones, va recórrer di-
versos carrers de la Trinitat
Nova sota el lema ‘Juntxs som
fortes i la nit és nostra’. La sor-
tida es va fer des del carrer Ta-
mariu i l’arribada va ser al ca-
rrer Chafarinas. 

Des de l’organització sempre
han defensat que aquesta mar-
xa nocturna, on només hi poden
assistir dones, no té cap relació
amb els partits polítics ni els sin-

dicats.  Remarquen el seu com-
ponent anticapitalista, ecofe-
minista i de defensa dels drets
de les dones transsexuals. 

MÉS ACTIVITATS
A banda de la marxa nocturna
del 7 de març, el col·lectiu Se Va
a Armar la Gorda ja havia or-
ganitzat el dia abans un acte rei-
vindicatiu al Banc Expropiat,
amb una jam poètica inclosa.
L’agenda segueix aquest mes de
març amb tres actes més. El pri-
mer serà el dia 20 als Jardinets
de Gràcia i els dos restants el
dia 28 a la Farinera del Clot
(Sant Martí) i a la plaça Fra Ju-
niper Serra, al barri del Bon
Pastor (Sant Andreu).

SOCIETAT4Les dones que pa-
teixen calvície arrosseguen un
estigma social. Per lluitar con-
tra aquesta realitat, el Centre
Cívic Can Basté ha mostrat la
seva implicació acollint una
exposició fotogràfica on apa-
reixen diferents dones calbes
per fer visible la seva situació.

La mostra, que s’emmarca
en la programació relacionada
amb el Dia Internacional de les
Dones, recull una vintena de
retrats i és una col·laboració en-
tre l’Associació A pelo i els fo-
tògrafs Jordi M. i Albert Planàs.
Les models que apareixen a
les fotografies són membres
d’aquesta associació.

La idea de fer l’exposició  va
sorgir de l’Associació A pelo,
una entitat fundada l’any 2007
que s’encarrega de donar a co-
nèixer la problemàtica que ge-
nera l’alopècia en les dones i
també en els nens i nenes. El seu
objectiu és normalitzar, visibi-
litzar i donar suport a les dones
i nens que els toca viure sense
cabells. “L’alopècia femenina i
infantil és una gran descone-
guda”, afirmen des de l’entitat.

“QUE NO ES NOTI”
En declaracions al portal Do-
blecheck, una de les dones que

apareix a l’exposició fotogràfi-
ca, la Júlia, explica que “quan
descobreixes que tens alopècia,

tots els sentiments negatius
els relaciones amb aquesta ma-
laltia”. En aquest escenari, re-

lata aquesta dona, “la gran pre-
ocupació és que absolutament
ningú sàpiga que ets calba”.

La pressió social a la qual
s’enfronten les dones que pa-
teixen calvície és molt gran i
molts cops la solució és amagar
la realitat. El cas de la Júlia ho
exemplifica bé, ja que amb 14
anys es va comprar la primera
perruca i fins als 30 es va estar
amagant. “Fins i tot ho ama-
gava als meus pares. Només em
treia la perruca a la meva ha-
bitació”, conclou.

Un grup de dones amb calvície, el passat 8 de març. Foto: A pelo

Una exposició a Can Basté
fa visible la calvície femenina

Les dones que pateixen
aquesta situació viuen
estigmatitzades en 
la majoria dels casos
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4Aquest 8 de març, les dones de
Nou Barris han organitzat un munt
d’activitats que tenen com a epi-
centre el feminisme en totes les se-
ves formes. Les dones són les que
més iniciatives promouen per
adaptar-se a les conseqüències
del canvi climàtic en l’àmbit co-
munitari, familiar i polític. En l’es-
fera quotidiana també són les do-
nes les que històricament han es-
tat a càrrec de la reutilització i
l’intercanvi de béns, del consum,
de l’alimentació i, en general, de les
xarxes comunitàries i familiars de
sosteniment de vida.

La sobreexplotació humana
de la natura a escala global ha ge-
nerat un impacte que posa en pe-
rill la continuïtat de la vida i que
exigeix accions contundents per
afrontar l’actual situació d’emer-
gència climàtica i avançar cap a un
futur sostenible.

L’any 2019, adolescents i joves
d’arreu del món van començar a
alçar les seves veus en una onada
de mobilitzacions que exigien ac-
cions contundents per afrontar la
situació d’emergència climàtica en
què ens trobem. D’entre les veus
sorgides, la més mediàtica ha es-
tat la de l’adolescent sueca Greta

Thunberg. Però té antecessores
ben remarcables.

LES PRIMERES GRETES 
Al llarg de la història, moltes dones
ens han mostrat com la cultura de
dominació i de poder que genera
les relacions de desigualtat de gè-
nere i d’injustícia global és la ma-
teixa cultura que desencadena l’ex-
plotació de la natura i la resta d’és-
sers vius. Les seves denúncies i ac-
cions ens assenyalen que cal una
profunda transformació social que
posi en el centre la vida, en totes les
seves formes.

Enguany, doncs, el 8 de març,
Dia internacional de la Dona, ha
volgut posar els ulls en aquest con-
cepte, ecofeminismes, per posar
en valor el llegat de dones acti-
vistes i pensadores que en les da-
rreres dècades han elaborat dis-

cursos ecofeministes des d’una
pluralitat de perspectives: Petra
Kelly, Rachel Carson, Françoise
d’Eaubonne, Susan Griffin, Van-
dana Shiva, Berta Cáceres, Greta
Gaard, Carol Adams, Donna Hara-
way o Karen Warren, i en el nostre
entorn, Alicia Puleo, Maria Novo,
Marta Tafalla, Angélica Velasco o
Yayo Herrero. 

ALTRES REFERENTS
Moltes lluites col·lectives han estat
impulsades per moviments de do-
nes, camperoles, indígenes d’a-
rreu del món que han denunciat la
manera com l’economia i la políti-
ca s’han consolidat en contra de les
bases materials i socials que sus-
tenten la vida. Destaquen el movi-
ment Chipko a l’Índia, on les dones
van protegir els boscos comunals
abraçant-se als arbres per evitar-ne
la tala, o el Moviment del Cinturó
Verd, liderat per Wangari Maathai
a Kènia, que inclou programes de
plantació d’arbres per evitar la de-
sertificació. I sense anar tan lluny,
també a casa nostra la Plataforma
en Defensa de l’Ebre, amb una
participació i lideratge femenins
molt destacats en la protesta con-
tra el Pla Hidrològic Nacional. 

Nou Barris, ecofeminista
» El 8-M ha posat l’èmfasi en el protagonisme de les dones davant l’emergència climàtica

» Nou Barris s’hi va afegir amb una programació d’activitats àmplia i diversa

4L’emergència climàtica no
afecta tothom per igual, sinó
que la pateixen més els col·lec-
tius més vulnerables i sotme-
sos. La justícia climàtica està ne-
cessàriament lligada a la justícia
social i de gènere. 

58 milions de dones són les res-
ponsables de produir més de la
meitat dels aliments al món. Són
pageses, artesanes o pescadores.
Les sequeres, inundacions i altres
conseqüències del canvi climàtic

augmenten, per tant, les seves cà-
rregues de feina. I, per aquest mo-
tiu, les dones són les principals
afectades pel canvi climàtic.

En canvi, són minoria en els òr-
gans polítics i econòmics de de-
cisió. Així, el 2016 representaven
el 80% de les persones refugiades
climàtiques, per exemple, però
només el 23% de les persones par-
lamentàries nacionals, i el 4% de
les directores executives de les
grans empreses.

Desigualtats evidents

Un any més els carrers es van omplir durant el 8 de març. Fotos: Ajuntament

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

Enguany s’han 
realçat els discursos 
ecofeministes
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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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veïns en línia

ESPAIS/ Centenars de persones
van participar el 28 de febrer en la
manifestació per protestar contra el
desallotjament i l’enderroc de la Casa
Buenos Aires de Vallvidrera. Es trac-
ta de l’antiga Llar Betània, un edifi-
ci 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 hotel de luxe. 

Pocs dies després de la mani-
festació, però, van arribar les bo-
nes notícies, ja que l’Ajuntament
va aconseguir, a última hora, fre-
nar el desallotjament previst per
al 6 de març. Ara, els veïns que
ocupen l’edifici segueixen reivin-
dicant que el seu projecte ha de
tenir continuïtat.

La Casa Buenos
Aires se salva 
de ser enderrocada

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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ESTUDI4L’informe municipal
‘Estudi de les Activitats Comer-
cials a Barcelona 2019’ mostra
com al conjunt del districte hi
havia 108 comerços menys a fi-
nals de l’any passat en compa-
ració el 2016. El 2016 la xifra era
de 4.380 establiments comer-
cials, mentre que el 2019 la xi-
fra va caure fins als 4.272. Nou
Barris és, amb l’Eixample i Hor-
ta-Guinardó, un dels tres dis-
trictes que ha perdut locals co-
mercials des del 2016.

L’estudi permet observar
com la majoria de locals co-
mercials del districte són al ba-
rri de Vilapicina i la Torre Llo-
beta, on hi ha 865 establiments.
A no gaire distància se situa la
Prosperitat (800 comerços) i
Porta (769 comerços). La resta
de barris tenen molt poca acti-
vitat comercial, cosa que de-
mostra com  gairebé tot el co-
merç es concentra en tres dels 13
barris.

Algunes de les xifres que cri-
den l’atenció és la gran quantitat
de locals comercials que hi ha a

la majoria dels barris i que no se
sap què s’hi fa. El cas més extrem
és el de Roquetes i Can Peguera,
on aquesta xifra és del 45%. Al-
tres barris amb un percentatge
alt –entre el 30 i el 35%– de lo-
cals que l’Ajuntament no coneix
la seva activitat són Canyelles,
Ciutat Meridiana i Verdun. 

Pel que fa a la densitat co-
mercial, que serveix per co-
nèixer quants locals amb ús co-
mercial hi ha per cada 100
habitants, Nou Barris és el se-
gon pitjor districte. Només té
2,5 locals per cada 100 veïns,
unes xifra que només és pitjor
a Horta-Guinardó.

A Nou Barris hi ha 2,5 comerços per cada 100 persones. Foto: Ajuntament

Nou Barris ha perdut més 
de 100  comerços des del 2016

Aparadors | El concurs de Nadal ja té guanyadors
El 5è Concurs d’Aparadors de Nadal al barri ja ha fet públics els seus guanyadors.

En el cas de Nou Barris són NB Salut, Peixateria Rosario, La Herboristería, 
Peixos Pilarín, Òptica Ciutat Meridiana, Bar Rincón de la Bruja i Polleria GM.

“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.

Foment Comerç diu que l’abastiment està garantit. Foto: Oriol Blay/ACN
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El passat dimecres 11 es va con-
firmar que tot el futbol organit-
zat per la Federació Catalana i el
Consell de l’Esport Escolar s’a-
tura, com a mínim, durant les
dues setmanes següents. Totes
les categories, masculines i fe-
menines, absolutes i de base,
cancel·len els seus partits de for-
ma temporal, de manera que, en
el millor dels escenaris, es tor-
naria a jugar el darrer cap de set-
mana d’aquest març.

Aquesta suspensió de les lli-
gues, igual que ha passat en altres
esports, està acompanyada per
l’aturada dels entrenaments.
Clubs com la Monta, l’Escola
Esportiva Guineueta, el CCD
Turó de la Peira, el CE Canyelles
o els equips de futbol sala (que
també estan afectats per la deci-

sió federativa) han cessat la seva
activitat fins a nova ordre.

‘MERCATO’ PER A LA MONTA
Esportivament, però, la Monta ha
seguit movent-se en el mercat de
fitxatges, anunciant dues cares
noves; el davanter Carlos Gracia,
procedent del Turó de la Peira,
cobreix la baixa per motius la-
borals de Sergi Arimany. Tot i

això, aquest no és l’únic nou
punta que tindrà a les seves or-
dres Dani Andreu, ja que l’equip
també ha anunciat la incorpora-
ció de Mohamed Touray, que ha-
via marcat 15 gols en 20 partits
amb el Premià de Mar.

L’altra sortida que s’ha con-
firmat és la del porter Víctor
Colchero, que ha fitxat per la
Fundació Esportiva Grama.

Totes les lligues, sèniors i de base, s’aturen temporalment. Foto: CFM

Sense futbol: les competicions,
cancel·lades fins a finals de mes
» Els clubs del districte aturen tota la seva activitat esportiva

» La Monta fitxa dos jugadors per a la recta final de la temporada

Compàs d’espera per a Rins
després de la pretemporada

MOTOCICLISME4Quan i on co-
mençarà el Mundial de Mo-
toGP? Aquesta és, superada la
primera quinzena de març, la
pregunta del milió que es fan tots
els pilots de la categoria reina, in-
clòs Alex Rins, i per a la que ga-
irebé ningú té resposta. De fet, la
situació d’alerta del coronavi-
rus ja ha causat la suspensió del
Gran Premi de Qatar (previst per
al diumenge 8 d’aquest mes) i
tampoc es disputaran els de Tai-
làndia i el de les Amèriques.

Així, hores d’ara la primera
cursa amb data fixada és el Gran

Premi d’Espanya, previst per al
primer cap de setmana del mes
de maig al Circuito de Jerez.

Tot plegat ha alterat els plans
de Rins, que després d’una mag-
nífica pretemporada (va ser el
més ràpid en diverses tandes
dels entrenaments oficials dis-
putats al circuit de Losail a finals
del mes passat) veu com l’inici
del Mundial 2020 és incert.

El pilot de la Prosperitat està
sent força actiu a les xarxes so-
cials i ha enviat un missatge als
seus seguidors dient que “la se-
guretat és el més important”.

El coronavirus fa que 
la Marató s’ajorni set mesos

ATLETISME4“La Zurich Marató
de Barcelona es posposa al 25
d’octubre per aplicació del pro-
tocol de prevenció del COVID19”.
Amb un fil de piulades, que co-
mençava amb aquesta, l’orga-
nització de la prova anunciava l’a-
jornament de la gran cita atlèti-
ca de llarga distància de la ciutat,
que estava prevista per al di-
umenge 15 d’aquest mes de març.

En el mateix sentit, el res-
ponsable d’Esports de l’Ajunta-
ment, David Escudé, va explicar
que “la situació de prealerta dic-
tada per les autoritats competents

ens fan actuar amb prudència i
hem decidit posposar-la”.

RESPOSTA POPULAR
La decisió, en primera instància
i abans que s’anunciés que la
resta de competicions d’àmbit lo-
cal, català i espanyol s’aturessin,
no havia agradat a molts dels par-
ticipants. De fet, a través de les
xarxes socials, havien arribat a
proposar sortir a córrer el mateix
dia 15 i fer els 42 quilòmetres. Cal-
drà veure, doncs, de quina ma-
nera resol l’organització els tema
dels dorsals i les possibles baixes.

El bàsquet s’atura, com a 
mínim, durant quinze dies

BÀSQUET4Tant la Federació
Catalana com l’Espanyola han
pres la mateixa decisió: aturar to-
tes les competicions de bàsquet,
masculines i femenines, absolu-
tes i de base, durant com a mínim
15 dies a partir del divendres 13
d’aquest mes. Aquesta mesura
també s’aplicarà en les lligues or-
ganitzades pel Consell de l’Esport
Escolar de Barcelona (CEEB).

D’aquesta manera, els equips
del districte (SESE, CB Nou Bar-

ris i CB Turó de la Peira, entre al-
tres) són conscients que, en el mi-
llor dels escenaris, les seves res-
pectives categories podrien tornar
a posar-se en marxa l’últim cap de
setmana d’aquest mes.

El SESE, per exemple, també
ha anunciat que la junta directi-
va i la coordinació esportiva han
pres la decisió de suspendre tam-
bé els entrenaments i totes les ac-
tivitats que es fan habitualment
al pavelló del Virrei Amat. 

Boxa | Lorente haurà d’esperar per lluitar pel títol d’Espanya
Ni tan sols la boxa s’escapa de les accions per prevenir el contagi del coronavirus. Així, un
dels combats que s’ha suspès és el que hauria d’haver enfrontar Cristóbal Lorente contra
Kevin Baldospino pel títol d’Espanya. Pròximament s’anunciarà la nova data del combat.

Pau Arriaga
NOU BARRIS

| 18

Esports
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Viu en línia

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.

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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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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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

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

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

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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