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El drama de l’habitatge
i els joves: una radiografia
de la jungla immobiliària

La jove de Sant Gervasi
Mireia Vilanova es forja
una carrera als Estats Units
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4 El desallotjament de la Casa Buenos Aires

4 El 28 d’octubre va tenir lloc una primera protesta

provoca una onada de rebuig i solidaritat

a Vallvidrera i el dia 31 al centre de la ciutat
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Confinament, capítol dos
» Les noves restriccions posen unes limitacions molt semblants a les de l’inici de la pandèmia
» La restauració i la cultura, principals afectades, mentre la FAVB denuncia la situació de la sanitat
Albert Ribas
BARCELONA
L’estiu va ser una mena de miratge
després que al març el dia a dia de
la gent es posés de cap per avall
amb l’esclat de la pandèmia. El coronavirus, però, no hi entén de treves i el segon confinament és una
realitat des de fa uns dies. No és
com el que es va aplicar al març
però no li falta gaire.
L’anunci el va fer la Generalitat el 29 d’octubre i l’endemà les
noves restriccions ja van entrar en
vigor. S’anunciava el confinament
dels municipis els caps de setmana, el confinament perimetral de
Catalunya, el tancament dels centres comercials i també s’acabaven
les activitats extraescolars –amb
l’esport inclòs–, les arts escèniques
i els concerts. A banda, es confirmava que els bars i restaurants havien de seguir tancats.
“Hem d’actuar amb molta més
contundència per superar la situació crítica que estem vivint. És
el moment de l’aturada social”, afirmava el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès.
Tot plegat per a 15 dies, tot i que no
fa falta ser un pessimista crònic per
saber que és probable que les mesures s’allarguin. De fet, l’endemà,
el secretari de Salut, Marc Ramentol, va dir que les noves restriccions s’allargaran els dies “que
faci falta” i no descartava instar
l’Estat a plantejar el confinament
domiciliari.
“ABANDONAMENT ECONÒMIC”
Qui fa temps que ho passa malament és el sector del comerç. Les
noves restriccions no han obligat
a tancar els negocis més petits –l’aforament només pot ser del 30%–
però sí que ho han hagut de fer els
comerços de més de 800 metres
quadrats i els centres comercials.

Les noves mesures han fet que des
de PIMEComerç acusin el Govern de la Generalitat de “deixadesa” amb les empreses i asseguren que els nous ajuts anunciats
són insuficients per evitar el tancament definitiu de molts negocis.
Des de la Fundació Barcelona
Comerç, per la seva banda, un dels
seus vicepresidents, Pròsper Puig,
afirma que les noves decisions
“gairebé no afecten el petit comerç
perquè la majoria de botigues fan
menys de 800 metres quadrats”,
al mateix temps que admet que el
tancament dels centres comercials
els beneficia. En canvi, afegeix
Puig, esperaven alguna mesura
que flexibilitzés les restriccions als
bars i restaurants, a banda que ara
es pugui repartir menjar fins a les
11 de la nit.
Precisament, des de la restauració s’ha tornat a aixecar la veu
contra la decisió de l’executiu ca-

Les restriccions que pateixen els bars i restaurants s’han allargat. Foto: Albert Cadanet/ACN

talà. “El Govern deia que només
serien 15 dies i que serviria per salvar la campanya de Nadal, però
prorrogar la mesura implica donar
el Nadal per perdut”, afirma Roger Pallarols, president del Gremi
de Restauració. L’entitat xifra en

La Generalitat diu
que les restriccions
s’allargaran els dies
“que faci falta”
180 milions d’euros les pèrdues
que suposarà un mes de tancament i considera insuficients els 90
milions que la Generalitat vol
destinar per pal·liar les pèrdues.
LA CULTURA, AFECTADA
Un altre sector que està patint molt
la pandèmia és el cultural, que

abans de l’estiu es va poder començar a posar en marxa aplicant
protocols molt estrictes per garantir la seguretat de tothom. Ara,
des d’Actua Cultura Segura reclamen que s’aprovin mesures econòmiques “pal·liatives amb la major brevetat i eficàcia”.
Des de l’entitat insisteixen que
“totes les dades demostren que la
cultura és segura” i recorden que
fa pocs dies la Generalitat va declarar la cultura com un bé essencial. Al mateix temps, deixen clar
que la cultura “és responsable
amb l’interès general” i que ja treballen “intensament” amb el Departament de Cultura per aplicar
les línies de finançament anunciades per al sector. De fet, des de
l’Associació d'Empreses de Teatre
de Catalunya (ADETCA) han qualificat el tancament de “molt mala
notícia” però han celebrat que s'acompanyi d'un pla de rescat.

“ÉS INEVITABLE”
Qui també es pronuncia sobre
les restriccions és la FAVB. Un dels
seus vicepresidents, Albert Recio,
afirma que “al març i a l’abril ja se
sabia que hi hauria més onades. La
situació és molt incòmoda per a
molta gent però és inevitable”.
Un dels aspectes que més
preocupen l’entitat és la situació
de la sanitat. “L’administració
no ha posat els serveis sanitaris en
condicions. El rastreig es podria
fer millor i el funcionament dels
CAPs és un problema estructural”, afirma Recio. Una altra crítica, afegeixen des de la FAVB, té
a veure amb com s’estan comunicant les mesures. “S’expliquen
molt poc i falta informació perquè
la gent entengui més les decisions”, afegeix Recio, al mateix
temps que demana més protecció per als treballadors que no poden fer teletreball.
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La lupa

La metròpoli després de la pandèmia
per Jordi Muñoz

L

a regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres naturals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i econòmica: la mobilitat de la població i la distribució en el
territori de les activitats socials i econòmiques. I és una
realitat viva i canviant. Ara, la pregunta inevitable és quin
efecte tindrà la pandèmia en aquesta realitat metropolitana. Com serà la regió metropolitana després d’aquest terratrèmol pandèmic? Ara mateix, enmig de la
segona onada de la pandèmia, és difícil saber-ho amb
claredat. Però algunes coses sí que hem anat veient.
La primera, i potser la més important, és l’aturada abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràcticament tots els sectors econòmics estan patint la crisi. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat alimentant els darrers anys, ho és especialment. Això té,
evidentment, un gran cost en llocs de feina, és clar.
Després de les víctimes de la Covid, la principal ferida que deixarà la pandèmia són, sense dubte, l’atur
i la pobresa que pot generar.
Però tot això està deixant, també, ferides físiques
a les ciutats: hotels tancats i barrats. Carrers i espais
urbans buits i desolats. Comerços amb les persianes
abaixades i els cartells de traspàs. La ciutadania, que
havia estat desplaçada dels llocs de més intensitat turística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Rambla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha intervencions públiques ambicioses.

A banda de l’aturada del turisme, un altre efecte
que cal mirar atentament és la generalització del teletreball. No sabem què en quedarà després de la pandèmia, de tot això. Però és raonable pensar que hi pot
haver un cert interès, per part de les empreses i institucions i per part dels treballadors i treballadores que
ho puguin fer, de mantenir el teletreball totalment o
parcialment. Això deixarà moltes oficines, i espais reservats a oficines, buits a les ciutats. Caldrà una reacció ràpida dels responsables polítics per evitar l’abandonament i la degradació d’aquests espais i per afa-

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto,
regió metropolitana de Barcelona
vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal manera que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim.
Però el teletreball no només deixarà oficines buides: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronteres de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a treballar a Barcelona un dia o dos a la setmana, en lloc de
cinc, és més fàcil plantejar-se anar a viure més lluny.
Això pot tenir un cert efecte de reequilibri de la població.
I si va acompanyat de polítiques actives que ho afavoreixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no passarà immediatament, però potser en uns anys haurem
canviat el concepte i pràcticament tot Catalunya serà,
de facto, regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta perspectiva no hauria d’espantar ningú:
al contrari. Una regió metropolitana ampliada haurà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territorial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem diàriament en espais de proximitat i no ens haurem de
moure tant (la ciutat dels 10 minuts, que en diuen a
París). Però estarem connectats en xarxa amb un espai social, cultural i econòmic molt més gran.
Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten respostes polítiques i impuls públic. I tenim un cert problema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona només cobreix 36 municipis i 3,2 milions d’habitants, quan la metròpoli real
està conformada, almenys, per 164 municipis i més
de 5 milions de persones. A Madrid la regió metropolitana coincideix força amb els límits de la comunitat autònoma i, per tant, el govern metropolità està
clar quin és. Però a Catalunya aquesta coincidència
encara no es dona. Si l’AMB és massa petita, i la comunitat autònoma massa gran, potser el que cal és reformar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. Només si ens dotem dels instruments polítics i institucionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia.

N

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@17Mn

Crec que les preguntes
que cal fer sobre el cas
del desnonament de la
Ruth i la seva família són: és suficient
que l’Ajuntament de Barcelona enviï un
correu a una entitat bancària? S’assegura la institució d’aquesta forma que
una família vulnerable no es queda al
carrer? Es fa un seguiment dels casos?

@ForcadellCarme
El jutge no ha acceptat
la suspensió del tercer
grau: la Dolors Bassa i jo
continuarem sortint cada dia de la
presó. Alegria immensa i, a la vegada,
molta tristesa pels companys de Lledoners. Agraïment infinit a les persones
que sempre ens doneu suport. Us estimem.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B. 17672-2010

@RubenSerranoM
[Sobre el Premi Ondas
a les actrius de Veneno].
Esto es muy importante.
Es un hito. Tres mujeres trans premiadas por interpretar una vida trans. Por
contar sus historias. Enhorabuena a las
tres. Ojalá se convierta en más trabajo
y sirva para abrir un poco más la puerta
laboral a las personas trans de este país.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@joandemerda
Han tingut cinc mesos
per preveure la segona
onada de la pandèmia,
exactament igual que jo, que torno a estar sense feina, sense sofà digne, sense nous jocs de la Play i sense galliner.
És a dir, no tinc res del que considerava el mínim per afrontar un segon confinament.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors Els

Casa Buenos Aires

Mireia Vilanova

Safata d’entrada

El deute amb Kubala

El col·lectiu de gent que ha
ocupat i gestionat la Casa
Buenos Aires durant els últims
temps ha deixat molt clar, tot i el
desallotjament, que seguirà
lluitant per recuperar l’espai
mentre l’expropiació de
l’Ajuntament no arribi.

per Antoni Moliné

pàgina 8

Aquesta jove de 25 anys del
barri de Sant Gervasi s’està
forjant una carrera
cinematogràfica a Califòrnia.
Ara ha estat escollida per formar
part d’un programa de
desenvolupament de talent per
a joves cineastes emergents.

Vicky Jiménez
El + llegit

pàgina 18

Vicky Jiménez, del Club Tenis
Barcino, continua competint i
col·leccionant títols. A finals del
mes passat va proclamar-se
campiona de l’ITF Júnior
Internacional de Plovdiv.
Aquest títol ha anat seguit d’un
subcampionat a Villena.
pàgina 20
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1

L’eix comercial de Sarrià, un dels que
ha patit més tancaments de botigues

2

Lloguers al 50% en els negocis tancats
forçosament per la pandèmia

3

Els Mossos entren a la Buenos
Aires per desallotjar-la

4

Onada d’indignació i solidaritat pel
desallotjament de la Casa Buenos Aires

5

Derbi ajornat: la Segona Catalana
de futbol para 15 dies

El 2022 es compliran els cent
anys de la inauguració, al barri de
les Corts de Barcelona, del vell
camp del Futbol Club Barcelona,
enderrocat el 1957 després de la
construcció de l’anomenat Camp
Nou al costat de la Maternitat.
Una zona, en aquell temps, pràcticament orfe d’habitatges.
La meva intenció no és explicar la història, prou sabuda
per tothom, sinó fer saber als socis que no van viure aquelles efemèrides per què va ser possible
que l’entitat, amb només 35
anys de diferència, necessités
imperiosament passar d’un estadi de 45/55.000 espectadors
a un altre amb capacitat per a
85/90.000, tota una epopeia
que semblava increïble.
Aquest creixement, fora de
tota mida, del nombre de socis va
tenir un responsable amb nom i
cognoms: Ladislao Kubala.
Aquest xicot hongarès, fitxat per
una llegenda del club, en Pep Samitier, ens va ensenyar que hi

havia una altra manera de jugar a futbol. Ja en els primers
partits, la impressió dels que
vam tenir el privilegi de disfrutar d’ell va ser difícil d’explicar i, en un tres i no res, la
gent es va abocar a fer-se soci
per tal de gaudir d’aquella meravella de futbolista.
Després del seu traspàs, el
club li va retre homenatge pòstum erigint-li una estàtua a les
instal·lacions del Camp Nou,
complint, amb escreix, el deute moral que li devia pels seus
serveis, que van transcendir
més enllà del terreny de joc.
Tanmateix, la ciutat de
Barcelona segueix, per la seva
part, ignorant-lo, malgrat les
peticions que el propi Barça,
l’Agrupació Barça Jugadors i

jo mateix hem fet arribar al
consistori per tal que, com sí
que va fer en el seu moment
amb en Ricardo Zamora i en
Pep Samitier, els grans ídols
dels anys vint –dedicant-los
un carrer–, faci el mateix amb
en Kubala.
L’excusa que no es podia
canviar el nom d’un carrer o
d’una plaça per l’enrenou que
suposaria per als veïns a hores
d’ara ja està passada de moda,
quan, per simples raons ideològiques, l’Ajuntament de la senyora Ada Colau no ha tingut
cap inconvenient a fer canvis
en algunes importants vies de
la ciutat.
Per tant, ja és hora de pagar el deute. Barcelona no pot
esperar més.

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

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

A les xarxes

#TancamentPerimetral

@EnricSurinach: Quan s’acabi tot això
de la pandèmia, també podrem començar els cap de setmana els divendres al
matí?

#PendentsDelsEUA

@324cat: La jornada electoral als EUA acaba
a l'espera del recompte del vot per correu.
És l'esperança de Biden per endur-se la victòria i el camp de batalla legal de Trump.

#BonVentBartomeu

@AlbertNogueras: Josep Maria Bartomeu menjant-se més síl·labes que mai en
el seu discurs de comiat com a president
del Barça. Per la porta gran!
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L

Xoc de models policials
per Dolors Sabater

a sentència que absol el major dels Mossos
d'Esquadra de Catalunya, Josep Lluís Trapero, juntament amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra de l'1-O, Teresa Laplana,
Pere Soler i César Puig, de les acusacions pels fets
de setembre i d'octubre de 2017 és tan ferma, tan
sòlida, que ni tan sols la fiscalia la podrà recórrer.
El més potent de la sentència és que es basa en el
model policial. Els Mossos van complir estrictament
la legalitat aquell dia, i per això no van exercir violència contra la població pacíficament concentrada. Van aplicar els criteris estrictes de proporcionalitat, oportunitat i congruència per evitar un mal
major. Seguint la norma.
Que el poder judicial dicti
sentències justes amb arguments escrupolosament tècnics hauria de ser norma.
Però que dins la causa general contra l'independentisme
la Sala de lo Penal de l'Audiència Nacional hagi dictat
una sentència justa esdevé la
notícia. Bona notícia, i notícia bomba, perquè deixa al
descobert la trama criminal
d'aquesta causa general, obre
el camí a assenyalar que l'actuació violenta dels altres
cossos policials sí que va ser
delictiva i posa en evidència
que la presó del conseller
Forn no té cap altra base
que la venjança política. De
retop, però, posa els mateixos Mossos davant del mirall, en un moment en què aquest cos, especialment
pel que fa a les unitats d'ordre públic (antiavalots),
ha abandonat precisament el model policial de proporcionalitat, oportunitat i congruència que absol
els dirigents de 2017.
En la causa general contra l'Independentisme, l'acusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos passivament favorables al referèndum i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot físicament contra els votants. I el xoc va existir, sí, però
entre dos models policials contraposats: l’exercici del

Les millors

poder policial dins l’estricta legalitat dels primers i
l’aplicació d’abusos i brutalitat policial descontrolada
dels dos segons.
Perquè existeix un model policial concebut com
a servei públic que té un funcionament democràtic
i es regeix per estrictes normes en l’ús de la violència. És el model policial legal que estableix normes
estrictament democràtiques i garantistes per evitar
abusos o perseguir-los quan es produeixen. Abusos
policials, un problema etern i universal que afecta tot
tipus de cossos policials. Una societat no és lliure si
la ciutadania no pot vigilar la policia, afirma l’activista

de l’organització Wecopwatch, Jacob Crawford, que
fa servir el vídeo per a documentar els abusos policials als Estats Units. Però vigilar i controlar els abusos policials requereix confiança en aquest marc legal, una confiança que, en el cas de Catalunya, va quedar esmicolada a partir de l’a por ellos de l’1 d’octubre de 2017. Perquè desemmascarar abusos, corrupteles i comportaments viciats mai és tasca fàcil,
però en un marc garantista és possible. Casos com la
condemna de Jordi Arasa per la violència contra els
manifestants del 15M o les destitucions i imputacions

per Anna Utiel

perles

na càmera controlada per intel·ligència artificial esguerra
la retransmissió d’un partit de futbol en confondre el cap
d’un àrbitre calb amb la pilota. “Hi ha hagut gol però no l’hem
vist perquè estàvem veient el calb”, va dir el comentarista.

U

n home toca Eternal Flame de The Bangles al piano en
ple carrer. Algunes persones l’envolten i el graven. De
fons, sirenes de cotxes policials i gent corrent, fugint dels
agents. Així és el vídeo de Barcelona que s’ha fet viral.

U

urger King ha sorprès amb un tuit animant a fer comandes
a McDonald’s. També a KFC, Subway, Five Guys... El motiu,
segons l’empresa: ajudar la gent que hi treballa. Els usuaris,
però, han posat l’accent en la precarietat d’aquestes feines.

B

n home ha estat detingut a Huelva per passejar
amb un cap humà pels carrers de la ciutat i després
llençar-lo a un contenidor. Segons ha publicat l’agència
EFE, la víctima i l’arrestat eren amics.

U

Marta Casado/ACN

i l’impuls per la prohibició de l’ús de pilotes de goma
en el cas d’Esther Quintana generaven certa esperança. Transmetien a la població el potent missatge
que hi ha mecanismes efectius contra la impunitat i
els abusos policials.
L’a por ellos de fa tres anys estableix un règim
d’impunitat policial promogut per la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional espanyola, amb el suport del poder polític i judicial, que merma la seguretat ciutadana i la confiança a poder-se defensar dels abusos
policials. La connivència judicial i política no només
no persegueix la policia que actua saltant-se descaradament les normes de proporcionalitat, oportunitat i congruència, sinó que garanteix la
seva impunitat i l’aplaudeix, premia i condecora. Hi ha impunitat
i hi ha pèrdua de confiança ciutadana en el garantisme dels drets.
Els cossos policials, especialment
els d'ordre públic, tenen un caràcter essencialment repressiu.
Ho veiem cada setmana en les
protestes per aturar desnonaments
i cada vegada que exercim el dret
a la protesta i ens manifestem
pels nostres drets. Caldrà treballar
perquè l’efecte revulsiu que pot tenir la sentència absolutòria a favor
de Trapero i la cúpula dels Mossos
comenci a revertir aquest règim
d’impunitat.
Des dels valors republicans
només es pot concebre el poder judicial completament separat del
poder polític i el model policial lligat al judicial i no al polític. Però
des del poder polític es té la responsabilitat d’establir models de seguretat humana i models policials
professionals, democràtics, garantistes, que funcionin com un servei públic i mai com un poder al
servei d’una ideologia. El perill de cossos policials
partidistes i connivents amb ideologies d’extrema
dreta és una de les principals amenaces contra la seguretat ciutadana que cal combatre a tots nivells,
també el local. A Badalona ho coneixem bé. Per això
és tan important centrar el debat en els models de
seguretat i els models policials.

LA FOTO
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Especuladors: ells i també nosaltres
per Josep Martí Blanch

@anapolo_: Crec que ningú ha explicat bé
a l’Eduard Pujol què és l’assetjament. Feu el
favor de dir-li que no és *només* fotre mà en
un ascensor o forçar algú a tenir relacions.

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la mateixa manera.
Malgrat que tot això sigui prehistòria, el cert és que
n’hem après poca cosa. Tant és així que vam deixar perdre
la darrera oportunitat de gaudir d’un bon parc d’habitatge públic per destinar a lloguer amb els milers i milers de
vivendes que van acabar en mans de l’estat amb la fallida
de les caixes, més les que els bancs encara mantenen. Així
que, fet i fet, estem molt pitjor que no pas estàvem.
A hores d’ara ja són només quatre els que neguen que
la vivenda és un gran problema, tot i que els trets que es
disparen per posar-hi solució no acaben d’encertar-la. Un
exemple és la darrera llei de limitació dels preus del lloguer.
Ja s’ha vist que, pocs mesos després de la seva aprovació,
el que ha acabat passant és que s’ha reduït l’oferta disponible i han pujat els preus. De la mateixa manera, la vivenda
en propietat en algunes zones ja està fora de l’abast de la
majoria de ciutadans, particularment del jovent castigat amb
salaris baixos i poques o gens expectatives que aquests millorin a curt i a mitjà termini.
Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’entendre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt inseparable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per municipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la necessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’estan fent els deures.
Una altra solució seria legislar de manera valenta sobre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els marges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans conurbacions europees –Madrid, Londres, París, Berlín,
etc.–, potser aniria sent hora de situar l’habitatge fora de
la mà invisible del mercat i atrevir-se a marcar els límits que
estem disposats a suportar en l’especulació –que no inversió– d’arrel immobiliària.
Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en entorns d’inflació controlada, la rendibilitat de les inversions
en totxo residencial hauria de limitar-se. Però no sembla que
les coses hagin d’anar per aquí. Ni tenim parc públic d’habitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar límits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no menor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

@iuforn: Apujar ara la quota d’autònoms és
molt oportú, demostra molt de respecte i
ofereix una gran confiança en una administració que sempre demana, però mai dona.

“

El que ha diferenciat les
polítiques de dretes de les
d'esquerres, també
actualment, ha estat que
mentre els primers no
s'han amagat mai de
considerar l'habitatge
com un bé qualsevol i, per
tant, subjecte a l'apetit del
mercat, l'esquerra ha dit
una cosa però, a l'hora de
la veritat, ha fet i s'ha
comportat exactament
de la mateixa manera

“

A

frontar el problema de l’habitatge – sigui en règim de lloguer o l’accés a la seva propietat– des
del prejudici ideològic és el més comú i també
la millor manera de no aportar-hi cap remei efectiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’aquest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José María Aznar a la segona dècada dels noranta.
La combinació d’aquella normativa liberalitzadora, més
la progressiva baixada del tipus d’interès que facilitava en
extrem l’accés al crèdit, sumant-hi d’afegit una banca que
va deixar de fer els deures, va posar en marxa una espiral
de pujada de preus dels immobles que va fer entrar tota Espanya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobiliària a finals de la primera dècada del segle XXI.
Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de diners vinculats a la construcció de vivenda (o de les transmissions dels habitatges de segona mà aprofitant la pujada de preus). Les administracions es finançaven via requalificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics documentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú– especulava. Ens convertírem en un país d’especuladors sota la
lògica de “els pisos no baixaran mai de preu”. El mercat va
petar quan tancàvem i la bombolla va rebentar empastifantho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho haguessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sortir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala gestió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels habitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de molta gent fent-ho, però a costelles de les noves generacions,
que veien com els salaris quedaven estancats i sortíem de
la crisi devaluant el preu del treball mentre es mantenia o
tornava a pujar artificialment el preu dels habitatges.
Des de l’esquerra les coses tampoc han estat millor. Barcelona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polítics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les altres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la transformació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmoda amb el trinomi especulació-construcció-recaptació.
Diguem que el que ha diferenciat les polítiques de dretes
de les d’esquerres, també actualment, ha estat senzillament
que mentre els primers no s’han amagat mai de considerar l’habitatge com un bé qualsevol i, per tant, subjecte a
l’apetit del mercat, l’esquerra ha dit una cosa però, a l’ho-

Flaixos

@aladdin_azr: Dos atemptats gihadistes
en un dia. Almenys un mort i una quinzena
de ferits a Viena davant d’una sinagoga. 22
morts i uns 20 ferits a la Universitat de Kabul.
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El Putxet i el Farró | Preocupació per dues ocupacions

El Consell de Barri del Putxet i el Farró del passat 4 de novembre va servir per evidenciar la preocupació d’alguns veïns pels dos assentaments que hi ha al carrer
Mare de Déu del Carmel i al carrer Sant Guillem. Hi viuen famílies amb menors.

Indignació pel desallotjament
de la Casa Buenos Aires
» Els Mossos van expulsar el 28 d’octubre la gent que gestionava
l’edifici, cosa que va causar una onada de rebuig i solidaritat
HABITATGE4El desallotjament
de la Casa Buenos Aires del
passat 28 d’octubre, després de
l’intent del dia 15 del mateix
mes que es va acabar suspenent, va marcar un punt i a part
en el creixent descontentament
social que està provocant la
pandèmia, especialment en tot
allò que té a veure amb els
desnonaments.
La intervenció dels Mossos,
que va tenir una forta contestació entre els responsables de la
Buenos Aires, part del veïnat de
Vallvidrera i també de moviments d’altres parts de la ciutat,
va acabar provocant que tres
dies més tard, el 31 d’octubre, la
plaça de la Catedral visqués una
multitudinària concentració de
rebuig als fets. De fet, la manifestació va anar molt més enllà
d’una protesta contra el cas de
la Buenos Aires, que havia rebut
la solidaritat de moltes entitats
de la ciutat després del desallotjament i de les càrregues policials que hi va haver cap als
manifestants, i es va convertir en
un clam per denunciar tots els
desnonaments. “No en tolerarem cap més”, van deixar clar els
manifestants.
Durant la protesta, a la qual
van assistir 4.000 persones
segons els organitzadors, es va
fer molt visible l’enuig dels
concentrats i en tot moment es
van respirar aires d’indignació.
Sota una forta vigilància de la
Guàrdia Urbana i els Mossos
d’Esquadra, els manifestants
van cridar diferents consignes
contra el desallotjament de la
Casa Buenos Aires i dels desnonaments en general, que van

JxCat insisteix en una nova
mobilitat per a la Bonanova
ESPAI PÚBLIC4Junts per Catalunya ha denunciat recentment
que el govern municipal ha aturat el projecte que havia d’impulsar un nou model de mobilitat al barri de la Bonanova.
En una compareixença de
premsa feta a principis de mes,
el portaveu de la formació, Jordi Martí, va criticar que el Districte anunciés, durant el darrer
plenari, que “renunciava a tirar
endavant aquest projecte”. Martí va recordar que la decisió
suposa una “burla al veïnat”
perquè les entitats i les asso-

ciacions havien participat, durant dos anys, en vuit sessions
per dissenyar tots els canvis.
Una transformació que havia de
passar per pacificar el trànsit
per potenciar els desplaçaments
a peu i, al mateix temps, ajudar
el comerç de proximitat.
“Exigim que el govern repensi aquesta retirada i incorpori el projecte als pressupostos
del 2021”, va afirmar Martí durant la compareixença, on també va recordar que el projecte
estava inclòs en el pacte sobre
els pressupostos d’aquest any.

Polèmica per la retirada d’uns
plafons d’un bloc de Ganduxer
El desallotjament va causar indignació. Foto: J. Chichelnitzky (Fotomovimiento)

ser qualificats de “guerra contra els pobres”. Al final de la
manifestació hi ha haver algun
incident, tot i que no van ser
gaire destacables.
Una de les entitats que va
participar en la manifestació va
ser el Sindicat de Llogateres,
que va aprofitar per denunciar que des del 17 de setembre
a Barcelona “hi ha hagut més
de 800 desnonaments”. El seu

El 31 d’octubre va tenir
lloc una manifestació
multitudinària contra
el desallotjament
portaveu, Jaime Palomera, va
voler donar les gràcies “a la
Buenos Aires i a la Barcelona
combativa per respondre amb
determinació a tots els desnonaments i les vulneracions de
drets fonamentals”. El ja co-

negut com a ‘Efecte Buenos
Aires’ es va començar a escampar aquell dissabte i tot
apunta que tindrà recorregut.

CRÍTIQUES DE L’AJUNTAMENT
Pel que fa a les càrregues policials del dia 28 d’octubre, durant
el desallotjament de la Buenos
Aires, l’Ajuntament es va mostrar molt crític amb el Govern de
la Generalitat. El regidor de
Drets de Ciutadania, Marc Serra,
va criticar l’actuació i va acusar
JxCat i ERC de “cinisme” per haver expressat el dia abans el
seu suport a la Buenos Aires “per
l’endemà “enviar antiavalots
per desallotjar amb violència”.
Serra es referia al fet que el
dia anterior JxCat i ERC, juntament amb CatECP i la CUP,
havien donat suport a una resolució on s’oposaven al desallotjament de l’edifici i que havia fet que Eulàlia Castelló,
portaveu de la Buenos Aires,
fos al Parlament.

PATRIMONI4Unes obres en un
bloc situat al número 127 del carrer Ganduxer han provocat que
s’hagin començat a retirar uns
plafons ceràmics, tal com va
alertar el passat dos de novembre un usuari de Twitter
(@Bcnsingular). Els plafons són
una obra de Joan Rifà Benet i
daten de 1972.
La publicació a Twitter d’aquest usuari va provocar una
certa polèmica i des del Districte es va informar que s’havien
aturat les obres. Posteriorment

el mateix Districte va confirmar
que la retirada s’estava fent per
risc de despreniment a causa del
mal estat dels plafons, que estaven en un estat “irrecuperable”.
En declaracions a Betevé, un
veí de la finca va explicar que “les
peces es movien i anava a més”
i que la comunitat havia decidit
retirar-los perquè eren “un perill
molt gran”.
Per la seva banda, des de
Junts per Catalunya es va demanar que els plafons es cataloguin i s’exposin.
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NOU BARRIS/ En els terrenys que antigament pertanyien a la masia de Can Peguera,
a principis del segle XX es va edificar un conjunt residencial destinat a obrers que ben
aviat es va conèixer amb el nom popular de
les cases barates. Aquestes construccions
senzilles d’una sola planta encara sobreviuen
i fan de Can Peguera un dels barris més pintorescos del districte de Nou Barris.
EL BARRI DE LA MASIA
Antigament, el districte de Nou Barris era
una zona rural amb masies disseminades.
Als vessants del Turó de la Peira, i limitant
amb Horta, hi havia la masia de Can Peguera, coneguda amb aquest nom perquè
es dedicava a la fabricació de cola amb les
resines de les abundants pinedes que creixien en els seus terrenys.

El barri de Can Peguera
ha sobreviscut com a
testimoni del passat,
mantenint el seu
caràcter obrer
No va ser fins a començaments del segle
XX que la zona es va urbanitzar, primer amb
algunes residències modernistes, de les
quals encara en sobreviu alguna, i després
amb habitatges humils.
L’any 1929, i amb la intenció d’allotjar els
obrers que arribaven a Barcelona per treba-

llar a les obres de l’Exposició Universal i a la
construcció del metro, el Patronat Municipal de l’Habitatge va comprar els terrenys de
l’antiga Can Peguera, que pertanyia al marquesat de Castellbell, i va projectar-hi quatre
conjunts d’habitatges unifamiliars.
Alineades unes a tocar de les altres, amb
un jardí petit a l’entrada i unes teulades senzilles, ben aviat van ser conegudes com les
cases barates de Ramon Albó.

LES CASES DELS OBRERS
La construcció de les cases barates es va
enllestir l’any 1931 i va donar com a resultat un conjunt d’illes amb un total de
534 cases. L’any 1947 es van construir 116
habitatges més i l’any 1949 s’hi van començar a aixecar blocs d’edificis, un dels
quals es va ubicar al solar que va deixar
precisament l’enderroc de l’antiga masia
de Can Peguera.

La Vil·la Hèlius o Casa Grané:
esclat de modernisme i esgrafiats florals
LES CORTS/ Aquesta casa d’estil modernista i aires de conte de fades va ser reformada completament entre els anys
1906 i 1908, segons projecte de l’arquitecte Manuel Joaquim
Raspall i Mayol, quaranta anys després d’haver-se construït
(el 1866). Com tantes altres edificacions del barri, era la residència d’estiueig d’una família burgesa. Situada al carrer
Panamà, 13, hi destaquen els esgrafiats florals i els detalls
ceràmics de la façana, així com la torratxa i la tribuna. Seguint la moda modernista del trencadís, la tanca exterior
porta el nom de la casa escrit amb aquesta tècnica.
El fet que la burgesia barcelonina del principi del segle
XX escollís la part alta de Pedralbes per instal·lar-hi les seves cases d’estiueig permet observar en l’actualitat alguns
exemples de residències d’estils diferents. La Vil·la Hèlius o
Casa Grané és un exemple modernista dels més reeixits de
les Corts i actualment està inclosa dins del catàleg de patrimoni arquitectònic de Barcelona.
A la tanca perimetral exterior s’hi pot observar un bonic detall de trencadís amb el nom de la casa entre gira-sols.
Actualment, la casa és visitable només per l’exterior.

En aquella època, el Patronat Municipal de l’Habitatge va construir altres conjunts de cases unifamiliars destinades a
obrers a districtes com Sants-Montjuïc i
Sant Andreu, però amb els anys es van
anar substituint per blocs d’habitatges.
Can Peguera, en canvi, ha sobreviscut com
a testimoni del passat, mantenint el seu
caràcter obrer i la seva singularitat. Amb
tot, un regal per a qualsevol visitant.

Fra Ponce i el seu alumne:
un homenatge als sordmuts
GRÀCIA/ Aquesta escultura, dedicada a Pedro Ponce de
León, un monjo benedictí espanyol que va viure al segle
XVI i va educar diversos infants sords, vol homenatjar la
fonètica i la logopèdia. L’escultura de marbre del 1966, situada al passeig de Sant Joan, 210, recull una tendra escena que representa el monjo benedictí col·locant-se sobre el pit la petita mà del seu alumne per fer-li sentir les
vibracions del tòrax, mentre la mirada del nen es concentra
en el moviment de la boca del seu professor.
Ponce de León va ser pioner en l’ensenyament de l’escriptura als infants amb discapacitat auditiva.

la Barcelona
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El parc de la Pegaso:
una illa de pau i desconnexió

Ciutat Vella
L’herboristeria més
antiga de Catalunya
Situada a tocar de la plaça Reial i
fundada el 1818, a l’Herboristeria
del Rei encara es poden trobar una
gran varietat de plantes medicinals, tota mena d’olis essencials i,
també, caramels, regalèssia i productes ecològics i de cosmètica
natural. Al capdavant hi ha la Trinitat Sabatés, reconeguda per la Generalitat com a Mestra Herbolària
Artesana. Només n’hi ha dues a tot
Catalunya.

SANT ANDREU/ La gran zona verda del barri
de la Sagrera és el parc de la Pegaso, un terreny
dedicat antigament a l’ús fabril i reconvertit,
gràcies a l’acció veïnal, en uns jardins de vegetació exuberant. Amb zones d’arbrat, àrees de
joc i un canal que serpenteja pel seu cor, el parc
de la Pegaso és avui dia una illa de pau i desconnexió dins de la ciutat.
UN PARC AMB HISTÒRIA FABRIL
El passat industrial del barri de la Sagrera està
molt vinculat a l’antiga fàbrica Hispano-Suiza,
convertida, posteriorment, en l’ENASA. L’any
1902 la fàbrica d’automòbils Hispano-Suiza va
adquirir els edificis de la societat Industrial Harinera Barcelonesa i va ampliar les instal·lacions
per fabricar-hi automòbils de luxe i de competició. Els cotxes de la Hispano-Suiza van esdevenir els més elegants i prestigiosos del primer
terç del segle XX. L’any 1946 el govern fran-

quista va nacionalitzar la Hispano-Suiza, que va
rebre el nom d’ENASA. La fàbrica va continuar
l’elaboració de vehicles sota la marca Pegaso
fins a l’any 1970 i va produir els famosos camions Pegaso.
Un cop va tancar les portes, els veïns en van
reclamar els terrenys per al barri i van aconseguir que l’espai transitat abans pels obrers es
convertís en un gran parc obert a tothom. Al carrer de la Sagrera encara resta en peu la portalada que donava accés a la fàbrica i que avui és
l’entrada principal al pulmó verd del barri.
PASSEJAR I REPOSAR
A l’interior, l’ombra de les palmeres aixopluga
un seguit de bancs de maó vist que conviden
a llegir o a descansar abans d’endinsar-se més
enllà. La vegetació frondosa que s’estén parc
endins i un canal que inicia el seu trajecte una
mica més enllà de la porta prometen un re-

corregut fresc i encisador. Els camins que s’obren entre zones boscoses, les esplanades envoltades per plataners, les pèrgoles i els
parterres florits són algunes de les sorpreses
que ofereix el parc.
Entre els elements més singulars destaca
un pop gegant que forma part del pla transversal de l’Ajuntament Ciutat jugable. De fet, “el
Pop de la Pegaso”, com se’l coneix popularment, és una peça singular i molt coneguda
entre els veïns i veïnes del barri. En aquest sentit, un poliesportiu i diverses àrees de joc infantil garanteixen que tothom faci del parc un
espai per gaudir del seu temps de lleure.
Als visitants també els sorprendrà el llac
que separa els dos espais en què es divideix
el recinte, l’inferior i el superior, format per
uns petits turons que són un homenatge als
jardins dissenyats a finals del segle XIX per
l’arquitecte Josep Fontserè.

La indústria de les bugaderes d'Horta
encara es palpa al carrer d’Aiguafreda
HORTA–GUINARDÓ/ Apartat, tranquil, solitari i format per petites cases força antigues,
podria arribar a semblar el carrer d’un poble.
En algunes zones d’Horta sembla que no hagi
passat el temps. Encara conserven l’encant
del principi del segle XX. El carrer d’Aiguafreda
n’és un exemple, i manté els safareigs que
feien servir les dones per rentar la roba de les
famílies benestants.
“CASES DE LES BUGADERES”
En el passat, els pous que hi havia a les cases
d’aquest carrer proporcionaven aigua per
rentar la roba en els safareigs que encara s’hi
conserven. A les “cases de les bugaderes”, les
dones rentaven la roba de la pròpia llar, però
també l’aliena per obtenir uns ingressos
complementaris.

D’aquesta manera, a Horta, des del començament del segle XVII i fins ben entrat el
segle XX, hi va haver una indústria casolana
de rentar roba –bàsicament la de la gent benestant de Barcelona, que es podia permetre
pagar la feina que no podia fer a casa–. Molta
roba bruta arribava per la carretera de Barcelona a Horta.
I és que a la Barcelona emmurallada i
amb manca d'aigua i espai, la burgesia va
decidir donar la roba per rentar a les bugaderes d'Horta, un servei que a poc a poc es
va anar incrementant fins a arribar, a l'inici
del segle XVIII, a 80 petites indústries que els
dilluns recollien la roba i la tornaven els dissabtes després d'un ampli procés de neteja,
una pràctica que es va estendre fins al principi del segle XX.

PER A SES MAJESTATS
El fundador d’aquesta emblemàtica herboristeria, Josep Vilà, va ser
nomenat per la reina Isabel II Herbolari de Cambra de SM la Reina.
D’aquí en ve el nom. Ara, la seva
propietària, Trinitat Sabatés, no serveix herbes al rei però continua al
capdavant de la botiga amb tot l’amor pel seu ofici. Neta de pagesos,
sempre ha estimat profundament
la natura i va convertir la seva afició
i passió en el seu modus vivendi.
LA FARMÀCIA D’ALTRES TEMPS
La Trinitat ja no cull les herbes a la
muntanya –ho fan cultivadors professionals–, però les continua treballant de la manera tradicional,
aplicant tot el coneixement dels
mestres artesans. Al local manté les
eines antigues amb què les tritura i
barreja i segueix assessorant els
clients que busquen remeis naturals per guarir els seus petits mals. La
visita al local no és només un regal
per a l’olfacte; cal aturar-se a observar atentament els detalls de la botiga, amb decoració vuitcentista.
Actualment està tancada per
obres de restauració, però ben aviat
tornarà a obrir fent bategar la història.
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Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

an sortir al mercat laboral amb la crisi econòmica del 2008. Dotze
anys després, quan tot
just començaven a viure amb certa normalitat, han d'enfrontar-se a
una nova crisi, aquest cop sanitària.
Ser jove avui dia no és senzill.
“Tenim la sensació de viure en una
espècie d’apocalipsi en la qual res
va bé”, explica el president del
Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), Guille Chirino.
Es refereix a la múltiple crisi que
les persones d’entre 16 i 34 anys
estan vivint actualment: econòmica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial...
IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aquestes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el problema residencial pren una dimensió encara més dura que a la
resta de Catalunya. L’habitatge
s’ha convertit en un tema central
en les converses d’un jovent que
té la mateixa edat que els seus pares quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progenitors, la idea de tenir un habitatge propi s’ha convertit en moltes
ocasions en un somni.
Semblen paraules exagerades,
però les xifres no enganyen. En un
estudi publicat pel mateix CNJC el
passat mes d’octubre, es demostra
que cada cop són menys els joves
que s’emancipen. Mentre que l’any
2008 el 32% de les persones menors de 29 anys s’havien independitzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Catalunya se situa, de fet, als 29
anys, mentre que en altres països,
com per exemple Dinamarca o
Suècia, aquesta xifra gira entorn
dels 20 anys, segons dades de la
Comissió Europea.
L’ATUR I ELS SOUS BAIXOS
Gran part d’aquesta realitat té relació amb l’atur juvenil que registra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gairebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous també resulten determinants per explicar els motius pels quals els joves no s’emancipen. El 2010 el sou
mitjà brut d’un jove de 25 anys era
de 1.176 euros, mentre que el
2017 ja només era de 931.
Amb tot, si hi ha un motiu
principal pel qual els joves de l’àrea metropolitana de Barcelona
no abandonen la llar familiar és
el preu dels pisos i la dinàmica
abusiva del sector immobiliari.
“La Unió Europea recomana que
el sou que una persona destini a
pagar la casa giri al voltant del
30%, però actualment aquest
llindar no es compleix en el cas
del jovent, que paga molt més per
l’habitatge”, explica Chirino.
Al territori metropolità, els
preus dels pisos se situen al voltant
dels 850 euros, més de 100 euros
per sobre de la mitjana catalana.
Aquest fet comporta que, si una
persona jove assalariada volgués
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Jove busca pis:
expulsats del mercat
Una persona jove que volgués viure sola a l’àrea metropolitana de Barcelona
hauria de dedicar pràcticament tot el seu sou al lloguer. De fet, només un
de cada quatre catalans menors de 29 anys s’emancipen. Catalunya és una
de les regions de tot Europa on marxar de casa dels pares costa més
viure sola, hauria de destinar pràcticament tot el seu sou al lloguer.
A la pràctica, els joves dediquen
més del 50% a pagar el pis. En el
cas de la compra d’immobles la situació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pagar la hipoteca si visquessin sols.
NI DE COMPRA NI DE LLOGUER
En aquest sentit, el Javi, un jove
de 25 anys de Sant Fost de Campsentelles que actualment viu a

casa dels seus pares, explica que
ell directament s’ha plantejat
comprar un pis perquè “al final la
hipoteca et surt més barata”. Ho
vol fer sol i per això no té cap
mena d’esperança de trobar un
lloc al municipi on ha nascut i on
el preu del lloguer ronda els 829
euros. Una cosa gens estranya, ja
que el 76% dels joves afirmen que
l’habitatge els impedeix viure allà
on han nascut. “A Martorelles o a
Mollet hi ha pisos més vells i són
més barats, però fins i tot així en-

cara ara no puc plantejar-me
marxar de casa dels meus pares,
perquè una entrada d’hipoteca
ronda els 40.000 euros”, diu el
Javi, el qual explica que el seu sou
és de 1.200 euros mensuals i que,
en el seu entorn, “algú de 25 anys
que guanya això és el ric de la colla”. “Però si pagues 800 euros per
un pis, què et queda per viure?”,
reflexiona.
“Jo he volgut marxar de casa
des que vaig tornar d’Erasmus
amb 21 anys, però plantejar-me

fer el pas no ho he fet fins ara...
Malgrat que sé que fins que no
pagui el crèdit del cotxe que necessito per treballar i que s’acaba
d’aquí a dos anys i mig no podré
prendre la decisió d’una manera
realista”, explica. Tot i que sap
que podria compartir pis, ell vol
“independitzar-se del tot”. Per
ara, amb els seus pares hi viu bé.
En moltes ocasions s’ha estigmatitzat la joventut metropolitana per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del
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39 m2 i ratolins

n La Diana fa tres anys que viu al
Raval de Barcelona. Ho fa amb la seva
parella en uns baixos de 39 metres
quadrats i afirma que el confinament
ha estat molt difícil perquè l’immoble
té poca llum. A més, tot i que ella està
treballant amb un contracte temporal, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un burofax de l’empresa Vivenio en el qual
la instaven a renovar el contracte
amb una forta pujada de preu. Dels
520 euros que pagaven passaven a
pagar-ne 750 durant tres anys i, a
partir del quart any, el preu s’enfilava

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.
La parella havia llogat el pis a Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell, però més tard el va comprar Vivenio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Azzam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comissions”, relata la Diana.
Des de fa temps, la jove està vinculada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

fins als 1.000 euros. “Això és frau de
llei”, explica la Diana. “I tot això per un
pis amb problemes de calefacció i
unes plaques solars que ens van vendre que mai han funcionat... Fins i tot
vam tenir una plaga de ratolins que
no em van solucionar i per la qual
vaig haver de comprar un gat”, diu.
“L’única manera de seguir aquí
era assumir el preu, perquè trobar
un pis amb el meu contracte temporal i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; tothom et rebutja”, lamenta. Ell va estar molt nerviós durant unes setmanes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era viable pagar entre 800 i 1.000 euros

les grans firmes immobiliàries. “Vaig
mirar si a la finca hi havia més pisos
en la mateixa situació que nosaltres i,
quan vaig veure que era així, vaig decidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va contactar amb ella i li va demanar que
“deixés les pressions”, oferint-li un
contracte de 675 euros durant tres
anys que mai es va concretar en res.
“Volen que fem un moviment en
fals”, alerta.
El setembre es va allargar la pròrroga dels lloguers per la crisi sanitària i fins al 31 de gener la Diana i la
seva parella seguiran pagant un
preu just. Després d’això hauran de
seguir lluitant per una vida digna.

La immobiliària va demanar a la Diana que
“deixés les pressions” després que organitzés el
veïnat de la seva finca a favor dels lloguers dignes

Javi, hi ha molts impediments per
poder abandonar la llar familiar,
sigui comprant o llogant.
LA JUNGLA IMMOBILIÀRIA
Quan l’Emma i l’Amaia, juntament
amb dues amigues més, van decidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avalessin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual paguen 1.100 euros al mes i consideren que gaudeixen d’una “situació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina espaiosos. Reconeixen que en comparació amb amics i amigues seves es podria dir que tenen una situació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mercat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.
Després de tres anys han hagut de renovar el contracte. “Al
principi ens oferien un augment de
1.000 a 1.100 euros i com que les
coses estan com estan vam voler
acceptar-ho corrents”, expliquen.
Va ser quan van rebre el nou full
de condicions que van començar
a sospitar. “Hi havia clàusules
molt abusives, com per exemple
que la immobiliària no s’encarregaria d’arreglar cap desperfec-

te. Quan vam entrar en aquest pis
no estava en bon estat”, diuen fent
bona l’estadística del CNJC que
afirma que el 28,8% dels joves
viuen en pisos en mal estat i que
el 56% han viscut algun tipus d’abús en els contractes.
Molts menors de 30 anys desconeixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’enfronten al seu primer lloguer. Pisos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fiances desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de persones joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discriminació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un rerefons de poder adult”, diu l’Emma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van haver de renovar el contracte.
En els mateixos termes s’explica el Marc, de 29 anys. “Em van
voler apujar el lloguer a través
d’una pròrroga d’un any, la qual
cosa és totalment il·legal perquè els
augments de la renda només es poden fer si firmes un contracte
nou”, detalla aquest jove que no ha
volgut donar el seu nom real per-

La taxa d’emancipació
a Catalunya ronda
els 29 anys i el 76% dels
joves que marxen de
casa dels pares afirmen
que l’habitatge els
impedeix viure allà
on han nascut

Gairebé un 30% dels
joves viuen en pisos en
mal estat i el 56% han
patit algun tipus d’abús
en els contractes. Un de
cada dos diu que ha
tingut problemes per
arribar a final de mes

què encara està en tràmits de negociació per no haver de marxar del
pis on ha viscut 7 anys. “No són
gens agradables les trucades amb
els propietaris, em violenten molt”,
afirma. En el seu cas, haver entrat
al Sindicat de Llogateres ha fet que
pugui afrontar més tranquil·lament aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a ningú li agrada haver-se de barallar,
però com que les preparo amb el
Sindicat estic molt més segur dels
drets que tinc”, conclou.
Tampoc ha volgut donar el
seu nom real l’Aina, de 25 anys,
perquè fa gairebé un any el seu cas
va aparèixer als mitjans de comunicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de difamació. El seu cas explica a la perfecció la violència del mercat dels
pisos cap al jovent. “Amb la meva
germana llogo el pis on va viure el
meu avi durant més de 50 anys”,
relata. Tot i que amb el nou contracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Actualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial mentre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’abril, van haver de deixar de pagar
i ara la immobiliària els exigeix

4.000 euros de deute. “Volem
viure a l’Eixample de Barcelona, on
ha viscut la família tota la vida, però
ja des de fa temps viure aquí és impossible i hi ha molts desnonaments invisibles”, explica.
ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea metropolitana el 48,1% de les persones menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’Enquesta a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el lloguer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’altres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva situació econòmica; el 16,3% han hagut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’aliments bàsics i el 10% han reduït o
endarrerit la compra de medicines
i, fins i tot, les visites al metge.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

| 14

líniasarrià.cat

A fons

Novembre 2020

L’hora de trencar el tabú
» El suïcidi és la primera causa de mort prematura entre homes de 15 a 44 anys i la segona en dones
» “No parlar-ne no farà desaparèixer el problema”, diu el psicòleg responsable del telèfon de prevenció
Albert Ribas/Júlia Gamissans
BARCELONA
El suïcidi és la primera causa de
mortalitat prematura en homes de
15 a 44 anys a la ciutat de Barcelona i la segona en dones, per darrere del càncer de mama. Es
tracta d’una xifra impactant però
que és la crua realitat.
Per què es parla tan poc del
suïcidi quan és una de les principals causes de mort entre la població jove i de mitjana edat?
Sempre ha estat una qüestió tabú
i ho segueix sent. “És un tema tabú
perquè hi havia el pensament que
parlar del suïcidi podia tenir un
efecte contagi. Això pot ser cert
d’alguna manera, depenent de
com se’n parli, però hi ha evidència científica que no parlar-ne no
fa que el problema desaparegui”,
afirma Sergio García, psicòleg de
la Fundació Ajuda i Esperança i
cap del projecte del Telèfon de Prevenció del Suïcidi que va posar en
marxa l’Ajuntament a l’agost i
que aquesta entitat gestiona. El
número és el 900 92 55 55 i el servei és gratuït les 24 hores del dia
durant els 365 dies de l’any.
“A Espanya els últims 20 anys
hi ha hagut la mateixa taxa de
mortalitat per suïcidis. Els accidents de trànsit han baixat perquè
hi ha hagut una estratègia nacional però amb el suïcidi tot just es
comença”, explica García. De fet,
aquest psicòleg lamenta que, del
suïcidi, les administracions “en
parlen molt però no ho materialitzen”. És per aquest motiu que
celebra que l’Ajuntament hagi
mogut fitxa amb la creació d’aquest servei telefònic.
MÉS DE 4 TRUCADES AL DIA
El Telèfon de Prevenció del Suïcidi es va posar en marxa el 6 d’agost i, segons les xifres més ac-

tualitzades, que fan referència al
16 d’octubre, havia rebut 323 trucades, cosa que significa una mitjana de 4,5 al dia. D’entre totes les
trucades, tal com detallen des de
la Fundació Ajuda i Esperança, la
meitat les van fer persones amb
conducta suïcida. En paral·lel,
una de les dades que crida més l’atenció és que en dos mesos i pocs
dies s’han fet cinc rescats. “Estem
parlant de situacions on el suïcidi era imminent o estava en curs”,
precisa García.
A banda d’evitar el suïcidi, l’altre objectiu d’aquest programa és
vincular les persones afectades
amb la xarxa de salut mental o
amb altres espais d’ajuda com poden ser els serveis socials. “Fem
un acompanyament i ocupem
un espai que no existia”, explica
García, que de moment fa una
bona valoració d’aquest servei
tot i el poc temps que porta en
marxa. “El nivell de coneixement
del telèfon és baix però ja hem po-

La societat ha abandonat i invisibilitzat sistemàticament les persones amb malalties mentals i el suïcidi. Foto: Arxiu

gut intervenir en força casos.
Com més aviat intervenim millor,
però sempre hi ha diferents moments perquè la conducta suïcida té un recorregut”, afegeix.
PARLAR DE LA SALUT MENTAL
En tot aquest escenari, el centre
del problema l’ocupa la gent jove
i de mitjana edat, que són les
franges de població amb més
taxes de suïcidi. “La nostra societat és adultcentrista i està enfocada en el món de l’adult perquè és el productiu. És evident
que una societat que no dona importància a les cures i posa la productivitat al centre de tot deixa
moltes ferides emocionals”, afirma Isaura González, membre
del secretariat i responsable dels
projectes de suïcidi juvenil i salut mental al CNJC, fent referència al fet que la falta de cures
emocionals provoca que un 20%
dels joves hagin pensat algun
cop en treure’s la vida.

Gónzalez, al mateix temps,
reivindica que els Centres d’Atenció Primària (CAPs) haurien de
tenir una perspectiva de salut
mental i que els trastorns mentals
no han de quedar abandonats a les

CONFINAMENT
I SUÏCIDI
4El confinament causat
per la pandèmia ha provocat que les xifres de suïcidi
al conjunt de Catalunya
hagin baixat. Des de la Fundació Ajuda i Esperança,
però, alerten que les conseqüències d’un confinament es noten més al cap
d’uns mesos i que les xifres
poden tornar a créixer.
urgències. I és que les xifres parlen per si soles. El 90% de les
morts per suïcidi estan vinculades
amb una afectació mental. I, se-

gons l’última anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de
Salut), 126 dones i 333 homes es
van suïcidar l’any 2018.
En aquest escenari, la secretària de l’entitat Després del Suïcidi-Associació de Supervivents
(DSAS), Anna Lara, lamenta que
des de les administracions públiques encara queda molt camí per
recórrer en plans de prevenció
contra el suïcidi. “Fa dos mesos
que s’ha obert el primer telèfon dedicat a cobrir aquests casos, la línia de l’esperança. Però encara no
hi ha una crida a la salut mental
general, i es podrien evitar moltes
morts”, diu Lara mentre recorda
que la majoria de familiars que
han perdut un jove s’han quedat
en xoc perquè no s’imaginaven
que tenia un patiment interior tan
gran. La direcció, doncs, sembla
clara: trencar el tabú per aconseguir que menys homes i dones se
suïcidin i abocar més recursos a
aquesta greu problemàtica social.
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236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals
» Es treballa en tres àmbits: intervencions
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

Més cribratges escolars

SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recuperar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pandèmia de la Covid-19.
Els centres sanitaris van haver
d’alterar la programació durant
els mesos de març, abril i maig
per centrar-se a donar cobertura
als pacients que ingressaven per
coronavirus. A finals de juny es va
reactivar i, des del setembre, ja
s’ha començat a estabilitzar, a l’espera del que pugui passar amb
aquesta segona onada.
Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realitzar el 95% de l’activitat quirúrgica que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “comportament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Comella, director del Servei Català
de la Salut (CatSalut). Comella
també destaca el fet que aquest
personal “en cap moment des
del mes de febrer ha tingut un
període de desconnexió”, ja que
en un principi va haver de fer
front a la primera onada i ara està
recuperant al més ràpid possible
aquest ajornament. La feina, diu,
és “extraordinària”.
La partida de 236 milions
d’euros incentiva la recuperació
als hospitals, assegurant poder
pagar més hores i comprar els
materials i els equipaments necessaris. Des de Salut es recalca

ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Educació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a finals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la realització dels cribratges en l’àmbit escolar. Aquest acord
permet que les dues entitats s’incorporin formalment
en els equips d’atenció primària del Departament de
Salut per dur a terme els cribratges escolars.
El conseller Josep Bargalló va declarar que l’acord
servirà “per garantir la continuïtat en la política de cribratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, ferne més i amb més garanties, i que això no signifiqui
una tensió en l’atenció primària”, afegint que, de fet,
aquest acord “ja estava funcionant”. “Creu Roja i
Open Arms ja havien anat a les escoles i ja havien fet
cribratges, ara volem que continuï aquest suport i que
ho faci amb més força”, va detallar.
Per la seva part, la consellera de Salut, Alba Vergés,
va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb
Creu Roja i Open Arms per fer proves diagnòstiques
de Covid-19. “Volem arribar allà on es necessita i desplaçar-nos-hi”, va afirmar la consellera, la qual, a més
d’agrair la tasca d’aquestes entitats, va subratllar
que la seva feina “permet alliberar i mantenir la prestació de serveis de salut habitual i fer les proves de forma més àgil i completes, i això és molt important”.
Tal com va manifestar Òscar Camps, des d’Open
Arms ja havien fet uns 13.000 tests massius en 22 dies
a escoles de l’àrea metropolitana, mentre que hi ha 20
equips de Creu Roja al territori que en tres setmanes
ja havien fet cribratges a més de 300 escoles.<
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185,7 milions d’euros més
en polítiques actives d'ocupació

TREBALL4El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reajustat les seves polítiques actives d'ocupació davant el context de crisi socioeconòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conseqüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes mesures a finals d’octubre.
Aquest pressupost es destinarà bàsicament al foment de la contractació (especialment de col·lectius
amb més risc i dificultats d’accés al mercat laboral);
a ajuts a treballadors per compte propi i microempreses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballadores que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’orientació laboral i a donar suport a ajuntaments i consells comarcals per al desenvolupament econòmic

que l’objectiu primordial d’aquesta segona onada és no haver
d’ajornar activitat. “No ens podem
permetre tornar a parar-ho tot”,
remarca el director del CatSalut.
PRIORITZANT ELS MÉS GREUS
El Servei Català de la Salut centra
l’anàlisi en tres àmbits als hospitals:
intervencions quirúrgiques, proves
diagnòstiques i consultes. La repercussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pacients i en l’activitat dels tres àmbits. Cal tenir en compte que una
de les raons per les quals el volum
d’activitat es va reduir va ser per
baixar al màxim la circulació de les
persones als centres sanitaris i
protegir el sistema, que estava
fortament pressionat.

La crisi sanitària va provocar
que es fessin 20.000 intervencions
quirúrgiques menys que l’any anterior. 4.000 van ser les actuacions
que es van poder fer durant l’abril,
respecte a les més de 30.000 que
s’havien fet durant el mateix període de l’any passat. Xènia Acebes,
directora de l’Àrea Assistencial del
CatSalut, remarca que han “posat
la directa en els processos més
greus, aquells que poden posar en
risc la vida de les persones”.
La recuperació, detallen des del
Departament de Salut, s’està fent
prioritzant les patologies més crítiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positiva, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la segona onada de la pandèmia.<

i social local. També inclou una nova partida de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat a través dels Centres Especials de Treball.
El conseller el Homrani va destacar que “l’objectiu que centra totes i cadascuna de les accions del Departament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsica que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Covid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una millor resposta a persones treballadores, microempreses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sentit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prèviament en el primer pla de xoc per l’ocupació del
maig”, va argumentar el Homrani. Un exemple en són
les ajudes directes a persones autònomes i microempreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<
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De Sant Gervasi a Califòrnia
» Mireia Vilanova, amb només 25 anys, s’està forjant una carrera cinematogràfica als Estats Units
» Viu a Los Angeles i ha estat escollida per participar en un prestigiós programa per a joves
CULTURA4Mireia Vilanova viu
a Los Angeles (Califòrnia, Estats
Units) tot i que li agrada dir
amb orgull que la seva infància
i joventut la va viure al barri de
Sant Gervasi. Acadèmicament
es va forjar al Liceu Francès i va
graduar-se en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Una beca de
La Caixa li va obrir les portes a
complir el somni americà: estudiar un Màster en Producció
de Cinema a la Universitat del
Sud de Califòrnia (USC), el
bressol del cinema als Estats
Units. Des de fa dos anys viu i
treballa a Califòrnia.
Ara, amb 25 anys, Vilanova
ha estat escollida per l’Acadèmia de Cinema Britànic per
participar en el prestigiós Bafta Newcomers Program, programa de desenvolupament de
talent per a cineastes emergents. En declaracions al portal
Exterior.cat, la jove barcelonina –una entusiasta de l’actriu
Meryl Streep– explica el repte
que suposa aprofitar l’oportunitat de viure a Los Angeles.
“Formar part de Bafta vol dir
ser a la segona acadèmia més

prestigiosa del món després de
l’americana”, explica Vilanova.
Un escenari, afegeix, que li ofereix unes oportunitats de “creixement, contacte i coneixement
de la indústria cinematogràfica”. En aquesta nova fornada
del Bafta Newcomers Program
s’hi detecta que hi ha coses del
món del cinema que estan canviant. Una és la presència de les
dones, ja que gairebé el 80% de
les persones seleccionades ho
són. “Hollywood està canviant.
Tot i que queda moltíssima feina al endavant, s’estan donant
més oportunitats a les dones i a
la diversitat cultural. I això fa
que a poc a poc la mirada femenina tingui molta més presència”, diu aquesta jove barcelonina.
MENTALITATS DIFERENTS
Una de les coses que Vilanova
va trigar poc a veure és la diferència que hi ha entre els Estats
Units i Europa. “La mentalitat
nord-americana no té res a
veure amb l’europea i això forma part de la mirada cap a la diversitat que la indústria de
Hollywood està apostant en els

Vilanova ha entrat amb força en el món de la indústria cinematogràfica. Foto cedida

darrers anys”, explica. En
aquest escenari, hi ha una ciu-

“La mentalitat dels
Estats Units no té res
a veure amb l’europea”,
afirma Vilanova
tat que destaca per sobre de les
altres, Los Angeles. És el lloc referent per a la gent que es vol

dedicar al setè art, on s’ha de ser
per construir-se una carrera.
“Los Angeles ofereix moltíssimes oportunitats en el sector
del cinema, televisió i publicitat. I, a més, és la ciutat que
concentra majoritàriament els
estudis, centres de rodatge i
agències de representació”, afirma Vilanova.
Es fa evident, doncs, que Vilanova s’està forjant un futur
molt prometedor als Estats
Units, tot i que hi ha veus que

diuen que el somni americà es
va acabar fa temps. En el seu
cas, però, tot i que segurament
encara és una mica aviat, aquesta jove se l’està construint a un
ritme envejable. El camí, però,
no serà fàcil, perquè no tot depèn d’ella. “Veig una vida aquí
però el procés d’immigració als
Estats Units és complex”, afirma. És per això que també té
molt clar que d’oportunitats
també en pot trobar de molt bones a Europa.
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Precisió diagnòstica per evitar la impotència i la
incontinència, seqüeles de la cirurgia radical de pròstata
El càncer de pròstata és el més freqüent entre la població masculina,
però només la meitat dels homes més grans de 50 anys realitzen una revisió anual
«Aspirem a aplicar la precisió diagnòstica i terapèutica del càncer de mama al càncer de pròstata», explica l’uròleg Emilio López Alcina, que lidera la unitat multidisciplinària de pròstata de la xarxa de Clíniques Biomèdiques
Ascires, la qual planteja un enfocament totalment innovador de la malaltia. «Tots dos càncers tenen característiques comunes: es poden sentir i estan relacionats amb
alteracions hormonals. No obstant això, mentre que s’ha
aconseguit una alta precisió diagnòstica en el càncer de
mama, i les mastectomies només es realitzen en casos
aïllats, en el de pròstata ens seguim guiant per biòpsies
cegues i apliquem tractaments radicals».
El càncer de pròstata és el més freqüent entre la població masculina i el tercer en mortalitat, segons dades de
l’Observatori de l’Associació Espanyola contra el Càncer
(AECC). No obstant això, només la meitat dels homes més
grans de 50 anys fan una revisió urològica anual, tal com
recomana l’Associació Espanyola d’Urologia. Dificultat per
orinar, degoteig postmiccional i buidatge incomplet són
alguns dels símptomes que porten els homes a anar a la
consulta de l’uròleg, encara que els tumors de pròstata
sovint es desenvolupen asimptomàticament.
El diagnòstic precoç i la localització precisa del tumor
són factors clau per establir l’opció terapèutica més adequada en cada cas, així com per augmentar els nivells de
supervivència i minimitzar els efectes secundaris dels tractaments més invasius, que poden conduir a la impotència o a la incontinència.

Un nou abordatge i biomarcadors
avançats per al diagnòstic precoç
i precís del càncer prostàtic,
que afecta un de cada sis homes
Objectiu: maximitzar la vida plena
Diagnòstic precoç per la vida plena del pacient durant
el màxim temps possible. Aquest és l’objectiu amb el qual
Cetir Ascires treballa i ho fa amb les últimes tècniques
d’Imatge que permeten oferir un tractament dirigit a lesions específiques, en lloc de procedir a la cirurgia
prostàtica innecessària. Un aspecte clau quan es considera que els efectes secundaris de l’extirpació de la pròstata poden donar lloc a una disminució significativa de
la qualitat de vida: entre el 50% i el 70% dels pacients pa-

tiran disfunció erèctil o impotència i un 10% patirà incontinència.
En la recerca per maximitzar la qualitat de vida del pacient, Cetir Ascires va adquirir el 2018 la tecnologia
PET/RM, pionera al nostre país i present al centre Viladomat de Barcelona. Aquest equip híbrid integra les dues
eines diagnòstiques més potents per detectar a temps
l’extensió tumoral: la Tomografia d’Emissió de Positrons
(PET) i la Ressonància Magnètica d’Alt Camp (RM). Una
combinació que permet observar tant la forma d’un òrgan com la seva funció, convertint-lo en una opció
avantatjosa per diagnosticar i planificar tractaments
personalitzats.
Biomarcadors més precisos
El PSA és la prova més estesa per al càncer de pròstata, però
hi ha casos en què l’anàlisi d’aquest biomarcador de sang
esdevé insuficient: «Cetir Ascires està introduint nous biomarcadors d’Imatge i Genètica, que proporcionen una major precisió diagnòstica i ens ajuden a superar les deficiències
del PSA», diu el Dr. García Garzón, metge de Cetir.
Un clar exemple d’això és el PSMA, el biomarcador d’imatge més específic per al càncer de pròstata, que actua
directament sobre el PSA de manera que evita captar altres tumors que poden conduir a confusió. D’altra banda, també té una major sensibilitat, per la qual cosa permet observar més lesions; en paraules del metge: «Aquesta sensibilitat, juntament amb les possibilitats del PET/RM,
fa que l’eficàcia diagnòstica sigui màxima».
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Atletisme | La Cursa dels Bombers s’ajorna fins al 2021

Segon ajornament, aquest ja definitiu. A finals del mes passat, l’Ajuntament va
confirmar que el 2020 s’acabarà sense que es disputi la Cursa dels Bombers. La
data prevista per a la cita és la tardor, concretament el 24 d’octubre de 2021.

El futbol i el futbol sala, aturats
amb l’excepció del Jesús-Maria
Pau Arriaga
SARRIÀ-SANT GERVASI
Des de mitjans del mes passat l’únic equip de futbol sala del districte que continua competint és
el Jesús-Maria, de Tercera Divisió. El cap de setmana del 17 i 18
d’octubre ja no es va jugar a futbol ni a futbol sala (el 17, de fet,
el calendari havia col·locat un derbi entre el CP Sarrià i el CE Sant
Ignasi de Segona Catalana), però
les restriccions encara s’accentuarien més en les setmanes posteriors i des del passat 30 d’octubre els equips ni tan sols tenen
permís per entrenar.
Tot i que en un principi aquesta nova suspensió tornava a ser
per un període de 15 dies, caldrà
veure si les competicions, tant absolutes com de futbol base, poden
arrencar o posar-se en marxa a
mitjans d’aquest mes.
Pel que fa al conjunt de Sant
Gervasi, l’arrencada de l’accidentat curs 2020-21 difícilment

Sansalvador ha pujat del juvenil. Foto: Instagram (@jm_clubesportiu)

podria haver estat millor. De fet,
només l’AE les Corts UBAE, que
la temporada passada va estar a
punt de pujar a Segona B, presenta millors resultats que els de
Juan Esteban Pinilla. En els primers compromisos del curs, el
conjunt blau va empatar contra
l’AECS i el CFS Eixample, però
després va encadenar victòries en
dos derbis barcelonins contra el
Gràcia FSC (4-2) i el Bosco Rocafort (5-8).

Mentre la situació sanitària
segueixi permetent-ho, el conjunt
de Sant Gervasi continuarà competint, ja que té partits previstos
tots els caps de setmana d’aquest mes. El pròxim dissabte 14
l’equip visitarà la pista de l’Estel
Vallseca, una setmana més tard
afrontarà el test més dur de la
primera volta a casa contra l’UBAE i el dia 28 tancarà la primera meitat del curs visitant
l’AE Xarxa Horta.

Clubs i esportistes tornaran
a protestar a Sant Jaume

MANIFESTACIÓ4La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha tornat a convocar
esportistes i clubs per a una
nova protesta el pròxim dimecres
11 a la plaça de Sant Jaume, al davant del Palau de la Generalitat.
La UFEC reivindica “el paper
essencial de l’esport” i diu que
“forma part de la solució per
lluitar contra el coronavirus”.
L’organisme ja ha xifrat en 1.400

persones l’assistència màxima a
aquesta protesta, per tal que els
assistents puguin mantenir la
distància de seguretat.
De fet, el passat dia 2 la
UFEC va anunciar que ha presentat un recurs al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la decisió de la
Generalitat per la qual s’atura
tota la competició esportiva i es
tanquen les instal·lacions.

Jiménez, del Barcino, guanya
l’ITF Internacional de Plovdiv

Vicky Jiménez, del Club
Tenis Barcino, continua
competint i col·leccionant
títols. A finals del mes passat, la
jugadora va guanyar el torneig
ITF Júnior Internacional de Plovdiv (Bulgària) després de derrotar la belga Sofia Costoulas per la
via ràpida (6-2 i 6-1).
Aquesta victòria, de retruc, li
va servir per escalar fins a la segona posició del rànquing mundial júnior femení.

La setmana següent, Jiménez
es quedaria a les portes de l’ITF
júnior que es va disputar a Villena (Alacant) el primer cap de setmana d’aquest mes. El torneig és
una de les cites sub-18 més prestigioses d’Europa.
La barcinista va arribar a la final, on va caure contra Elsa Jacquemot, guanyadora del Roland
Garros júnior, en una final més
disputada que va decidir-se en
tres sets: 6-1, 4-6 i 7-6(8).

21 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Novembre 2020

líniasarrià.cat

Viu en línia
| 22

| Bakugan
Amb Bakugan: Champions of Vestroia els jugadors coneixeran unes criatures poderoses i viuran batalles èpiques. Només disponible per a Switch.

Famosos

No t’ho perdis

L’any 2000, un jove Antonio Orozco (Barcelona,
1972) estrenava el seu primer disc, Un reloj y
una vela. Va funcionar bé i, només un any després, ja publicava el segon àlbum, Semilla del
silencio, que incloïa una de les cançons més
exitoses de la seva carrera, Devuélveme la vida,
en col·laboració amb la cantant Malú. Des d’aleshores, Orozco ha sabut mantenir-se al panorama musical espanyol i aquesta tardor ha
publicat el setè disc de la seva carrera: Aviónica. En paral·lel, conscient del moment difícil
que viu el món, el cantant no ha dubtat a
aportar el seu granet de sorra. Fa uns dies, es
va enfilar a la teulada de l’Hospital de Bellvitge
de l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat on va
créixer, i va oferir un concert que va emocionar
tothom. Es tracta d’una acció en el marc de La
Marató de TV3 d’enguany.

Art Primer
L’exposició ‘Art Primer. Artistes de la prehistòria’ del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) ha estat nominada als Global Fine Arts Awards. Això, dit ràpidament, vol
dir que val molt la pena. I encara més bones notícies:
fins al 22 de novembre, la mostra es pot visitar a la seu
del MAC a Barcelona, que continua oberta amb l’aforament al 33% i totes les mesures de seguretat que exigeix la pandèmia. L’exposició permet als visitants descobrir les primeres manifestacions artístiques a Europa,
centrant-se especialment en l’art rupestre llevantí.

Llibres

?

A N T O N I O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

O R O Z C O

Ser cantant i compositor

Fa vint anys que es dedica i triomfa al món de la música

Publicar nou disc i fer un concert a l’hospital

QUÈ HA FET

Està en boca de tothom per les dues coses

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Comentaris positius

Tant pel disc com pel gest de portar la música on més falta fa

Música

Pelis i sèries

Un océano para llegar a ti
Sandra Barneda

El quadern daurat
Carlota Subirós

El dia de la victòria
Buhos

Casa ajena
Remi Weekes

Després de la mort de la seva mare, la Gabriele torna al poble de la seva infància i
es retroba amb el seu pare, amb qui fa
anys que no parla. Ho fa per complir l’últim desig de la mare: que la seva filla, el seu
marit i la seva cunyada llencin les seves
cendres allà on havien estat feliços. Sandra Barneda ha estat finalista del Premi Planeta 2020 amb Un océano para llegar a ti.

Amb una subscripció o comprant un vídeo en concret, el Teatre Lliure ofereix tot
un ventall de propostes per veure des de
casa, ara que han tornat a tancar els teatres. Una d’elles és l’adaptació de Carlota
Subirós de la gran novel·la de Doris Lessing, El quadern daurat, amb Nora Navas
encapçalant un repartiment de primera.
A la sala online del Teatre Lliure.

El quart disc de Buhos, El dia de la victòria, arriba aquest novembre per mirar de
fer més fàcil un moment complicat per
al país i el món sencer. El single homònim,
que es va estrenar el juliol passat en col·laboració amb Miki Núñez, Lildami i Suu,
ja supera el mig milió de reproduccions
a YouTube. Tenint en compte això, es preveu que l’àlbum sigui tot un èxit.

Ha estat la gran sorpresa de Netflix per celebrar Halloween. His house, traduïda al
castellà com Casa ajena, és una pel·lícula de por diferent. De fet, és més aviat un
drama, però amb uns quants ensurts que
acaben de deixar-te una sensació estranya
al cos. Una parella de refugiats de Sudan
arriba a Anglaterra i es veuen obligats a
viure en una casa no gaire acollidora.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Desconnectar sense sortir de casa
i

OCI

l tancament de bars i restaurants i l’entrada en vigor del
toc de queda de deu de la nit a sis del matí han suposat,
per a molta gent, veure reduït el seu temps d’oci pràcticament al no-res. D’aquesta manera, han tornat vells (i mals) records del confinament, quan s’havia de buscar la forma de desconnectar sense sortir de casa, una tasca especialment difícil
per a les persones que fan teletreball: per a elles, la feina i el
descans tenen un mateix escenari. Aquesta és, de fet, la primera qüestió que s’ha d’intentar canviar: quan acabi la teva jornada laboral, canvia d’espai per sentir que “has sortit de la feina”.
El següent pas a seguir és fer una activitat que et distregui o
t’ajudi a descansar la ment, és igual si prefereixes fer una mica
d’esport o ets més de mirar sèries. Si trobes a faltar la teva vida
social (sortir a prendre alguna cosa o a sopar et salvava les setmanes més dures), potser és hora de tornar a acostumar-se a
les videotrucades. És probable que n’acabessis fart o farta durant el confinament, però ara és la manera de socialitzar més
enllà de les persones amb qui convius. Per últim, deixa de banda les pantalles i la informació les hores prèvies a anar a dormir.

E

Les claus
ESPAIS

Si treballes des de casa, quan acabi la teva jornada laboral
canvia d’espai: així sentiràs que has “sortit de la feina”

DISTRACCIÓ
VIDEOTRUCADES
ABANS DE DORMIR

Gaudeix de la teva estona d’oci fent el que més t’agradi,
és igual si prefereixes fer esport o mirar una sèrie
Potser les vas avorrir durant el confinament, però ara
és la manera de socialitzar fora dels teus convivents
Deixa de banda les pantalles i l’excés d’informació
durant les hores prèvies a anar a dormir
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