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A fons

“Com ho fem? Doncs ho fem
com sempre. Tu no li pots dir a un
client: deixa’t la mascareta i fo-
llem”, expliquen a Línia Vallès
una parella de treballadores se-
xuals que comparteixen pis al
Vallès. Totes dues han pres la me-
sura de només atendre clients ha-
bituals perquè així corren menys
risc de contagi. Però el que de
debò els preocupa no és el coro-
navirus, sinó enfrontar-se a la
pobresa. “Estem plantejant-nos
seriosament deixar de pagar el pis
perquè hem passat de fer 500 eu-
ros al dia a 50 a la setmana”, ex-
pliquen mentre lamenten que a
elles ningú les està ajudant. “No-
saltres també paguem els nostres
impostos”, reivindiquen. 

Contràriament a aquest testi-
moni, però, Línia Vallèsha pogut
corroborar que moltes treballa-
dores sexuals vallesanes segueixen
uns estrictes protocols per pre-
venir la Covid-19. Aquest és el cas
de la Maite (nom fictici), una va-
llesana de trenta anys amb for-
mació superior que va endinsar-
se al món de la prostitució perquè
la seva feina l’estava abocant a la
misèria. Ara viu amb por de con-
tagiar-se però no es pot permetre
“el luxe” de deixar de treballar. 

“Jo només m’estic veient amb
els clients estables. Ara mateix no
agafo cap sol·licitud nova. Quan
arriben al pis els comprovo la tem-
peratura, els dono gel hidroalco-
hòlic i durant l’acte sexual ens dei-
xem les mascaretes posades. Des-
prés de la trobada em dutxo i des-
infecto tot allò que s’ha tocat, poms
inclosos, i quan arribo a casa tor-
no a repetir tot el procés de desin-
fecció”, explica la Maite, que pren
moltes precaucions perquè té por
de contagiar-se o passar el virus als

seus estimats. A ella també l’està
colpejant la crisi econòmica del sec-
tor i ha passat de fer més de cinc
clients al dia a alegrar-se les jor-
nades que rep dues visites. “Crec
que la majoria dels meus clients
queden amb mi perquè necessiten
unes orelles, alguna persona amb
qui no sentir-se jutjats. Però, de la
mateixa manera, penso que estic al
podi dels capricis. És a dir, que
quan venen temps d’estrènyer-se
la butxaca, jo rebo menys trucades.
A més, ara la gent està molt es-
pantada”, relata.

COP MÉS DUR ALS PROSTÍBULS
La Maite comparteix un local a
mitges amb una altra prostituta i
ara els està sent “molt complicat”
assumir-ne les despeses. “Sempre
treballem juntes. Som com una
petita xarxa. Fins i tot tenim una
paraula clau per advertir-nos da-
vant de qualsevol situació perillosa.
Per sort, encara no l’he hagut de
fer servir”, detalla. 

“Per a les noies que treballen o
estaven treballant en prostíbuls, el
coronavirus encara ha estat un cop
més dur”, assegura la portaveu de

l’associació Putes Llibertàries i In-
dignades del Raval de Barcelona,
la Janet, que recorda que el març,
quan es va decretar el confinament
domiciliari, moltes companyes
que residien als seus llocs de tre-
ball (com va ser el cas dels ma-
croprostíbuls de Figueres) es van
quedar “tirades” al carrer sense
menjar ni un lloc per dormir. “A
nosaltres l’administració només
ens posa pals a les rodes. Per sort,
la xarxa que hem creat va aconse-
guir que les figuerenques no es
quedessin vagant i afamades”,
afirma, indignada, la Janet. 

Així mateix, la portaveu del sin-
dicat Otras, la Sabrina, lamenta que
les treballadores sexuals sempre es
troben sense cap mena de dret.
“Per a nosaltres no hi ha plans, ni
ERTOs, ni ajudes ni atenció. Nin-
gú pensa en nosaltres”, lamenta la
Sabrina, que recorda que durant el
confinament del març van obrir un
crowfunding per ajudar totes les
companyes que feia tres mesos que
no podien exercir. “Òbviament
s’estaven morint de gana, elles i les
seves famílies”, afirma. També
van distribuir un protocol de me-

sures per prevenir la Covid-19 als
espais de feina. 

“Només hi ha una manera que
el govern ens ajudi: si ens declarem
víctimes de tràfic sexual”, argu-
menta la Sabrina, fent èmfasi que
moltes noies que s’han posat en

mans de les institucions han estat
retornades als seus països, com la
famosa jove nigeriana Gladys John. 

La Sabrina destaca que durant
aquests mesos han intentat reunir-
se amb la Direcció General d’I-
gualtat però que no han aconseguit
establir “mai” cap mena de diàleg.
“Si no podem treballar i no ens aju-
den, com pretenen que sobrevi-
vim?”, es pregunta mentre l’en-
tristeix que s’estigui aprofitant el
context de la pandèmia per “abolir
de manera silenciosa la prostitució”. 

La coordinadora del Projecte

Dona d’Actua Vallès, Laura Sán-
chez, coincideix amb la Janet i la
Sabrina en el fet que les institu-
cions “són molt poc proactives”
amb aquest col·lectiu, que es man-
té “invisibilitzat”. Des de Projecte
Dona s’ofereix atenció i educació
sociosanitària a les persones que
es dediquen al treball sexual al Va-
llès, però aquests últims set mesos
s’han dedicat a atendre “una quan-
titat exagerada” de trucades de do-
nes que no sabien com aconseguir
menjar i que es trobaven en una
situació d’extrema vulnerabilitat. 

“Moltes d’elles no estaven em-
padronades. És per això que els
ajuntaments ens han hagut d’aju-
dar per poder-les incloure a la
roda dels Serveis Socials”, afirma
Sánchez, a qui l’esgarrifa que s’es-
tigui abandonant un col·lectiu que
està treballant amb la por de con-
tagiar-se del virus i amb la pressió
d’haver-ho de fer per menjar. 

A preguntes deLínia Vallès, el
Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha confirmat que
no s’ha fet res per a aquest col·lec-
tiu, el qual, mentrestant, sobreviu
com pot en temps de Covid.

Prostitució en tempsdeCovid
» El col·lectiu de treballadores sexuals segueix actiu i amb protocols per prevenir el coronavirus

» Línia Vallès parla amb dues prostitutes vallesanes que expliquen com viuen la feina aquests dies

El col·lectiu de treballadores sexuals se sent abandonat per totes les polítiques institucionals contra els efectes de la pandèmia. Foto: Arxiu ACN

“Per a nosaltres no 
hi ha plans, ni ERTOs, ni
ajudes ni atenció. Ningú
pensa en nosaltres”

Júlia Gamissans
VALLÈS
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El colapso de la web
de ayudas de la Gene-

ralitat para autónomos
es más que una chapuza de gestión. Es
la enésima prueba de que hay colecti-
vos –que ni de lejos son los más fuer-
tes– a los que les pedimos un esfuer-
zo extraordinario mientras no esta-
mos a la altura para protegerlos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ja prou d’acabar les
frases amb un “si no

ens confinen abans”. 
- Ens veiem la setmana que ve, si no ens
confinen abans.
- Farem aquesta excursioneta de cap de
setmana, si no ens confinen abans.
- Et buido els budells amb una perxa,
si no ens confinen abans.

@elisendapineda

En comptes de donar
ajudes paupèrrimes

que s’esgoten abans d’a-
judar tothom qui les necessita, suspe-
neu pagaments d’autònoms, de llo-
guers, d’hipoteques, de llum, d’aigua
i de gas. Que això sí que serviria i pot-
ser tornaríeu a guanyar-vos una mica
la nostra confiança.

Ana Rosa Quintana: 
-“¿De verdad pensáis

que van a crear un nuevo
hospital y no han pensado en los me-
dicos?”
- Uno de su mesa: “Lo ha dicho Ayuso,
que no van a contratar”.
- Ana Rosa: “Bueno, ya. Pero a lo mejor
algún médico quiere ir voluntario”.

@JRuizArcaute@EstelSole@apuente

La lupa

La regió metropolitana de Barcelona realment
existent no està delimitada ni per fronteres na-
turals ni per una divisió administrativa clara.
El que la defineix és una realitat social i eco-

nòmica: 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 metro-
politana. Com serà la regió metropolitana després d’a-
quest 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’atura-
da abrupta d’un dels sectors econòmics que més pes
havia guanyat en les darreres dècades: el turisme. Pràc-
ticament tots els sectors econòmics estan patint la cri-
si. Però el turisme, i totes les activitats que ha anat ali-
mentant 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 feri-
da 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 tu-
rística, ha canviat ja els hàbits i difícilment recuperarà
l’espai buit que deixa el turisme a llocs com la Ram-
bla de Barcelona o el barri Gòtic si no hi ha inter-
vencions públiques ambicioses. 

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

vorir el seu reciclatge com a habitatges, de tal mane-
ra que es pugui contribuir a pal·liar el problema de
manca d’habitatge que patim. 

Però el teletreball no només deixarà oficines bui-
des: també redueix la mobilitat de la població. I en el
mitjà termini podria contribuir a expandir les fronte-
res de la regió metropolitana. Perquè si has d’anar a tre-
ballar 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 afavo-
reixin podria alterar de manera substancial i positiva

el que entenem per regió metropolitana. Això no pas-
sarà 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 hau-
rà de ser necessàriament més policèntrica. I haurà de
pensar-se amb la mirada posada a l’equilibri territo-
rial i la qualitat de vida de tothom. Potser viurem dià-
riament 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 es-
pai social, cultural i econòmic molt més gran.

Tots aquests reptes, que han estat ben identificats
per urbanistes, geògrafs i economistes, necessiten res-
postes polítiques i impuls públic. I tenim un cert pro-
blema de desencaix institucional. Perquè l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona només cobreix 36 munici-
pis 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 metro-
politana coincideix força amb els límits de la comu-
nitat 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 co-
munitat autònoma massa gran, potser el que cal és re-
formar la primera i convertir-la en un òrgan molt més
ampli, que cobreixi almenys els 164 municipis. No-
més si ens dotem dels instruments polítics i institu-
cionals necessaris podrem afrontar els reptes que ens
planteja aquesta pandèmia. 

Potser en uns anys pràcticament
tot Catalunya serà, de facto, 

regió metropolitana de Barcelona

per Jordi Muñoz

La metròpoli després de la pandèmia
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Compte enrere per a l’inici 
de la Segona B de futbol sala1

2
Cerdanyola, Barberà i Ripollet, 
connectats amb carril bici? 

Pròxima parada de les fotolineres: 
Barberà, Sant Just Desvern i Castellbisbal

Radiografia del suïcidi, la primera 
causa de mort entre els 15 i els 34 anys

Europa ha d’esperar: el Sarda veu 
com ajornen la Female League Cup

El + llegit líniavallès.cat
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A les xarxes

@EscurcoNegre: Apa, ja podeu deixar de
fer prediccions fallides sobre política ame-
ricana per tornar a fer prediccions fallides
sobre política catalana.

@annateixidorcol: Als familiars de les víc-
times, als ferits i als testimonis presencials.
El judici de l’Audiència Nacional ha de bus-
car justícia per als supervivents del 17-A.

#Judici17-A

@ToniTrilla: Vacuna de Pfizer. Anàlisi pre-
liminar de l’assaig en curs (es prova en
condicions reals): 90% efectivitat, segons
la companyia. Són molt bones notícies.

#PfizerVolDirEsperança #TàndemBidenHarris

Safata d’entrada

Las peluquerías se mueren len-
tamente y, con ellas, miles de
puestos de trabajo. En la crisis
anterior, y en el 2012, tuvimos
una subida del IVA del 10 al
21%. Nos dijeron que aquello
sería temporal, pero finalmen-
te, y ante aquel atropello fiscal,
tuvieron que cerrar un 20% de
los centros. En el 2018 se con-
siguió una PNL para la devolu-
ción de aquel IVA y, en el Con-
greso, el PSOE votó a favor de
la bajada, pero el PP en contra.
Paradójicamente, en el 2020,
otra PNL igual ha llegado al

Peluqueros marionetas del Gobierno
per Maribel Estrada

Congreso, pero los votos se
han invertido: el PSOE ha
votado en contra y el PP, a fa-
vor. ¿Cómo se entiende? 

Ahora hay un estudio que
estima que cerrarán del 40 al
50% de peluquerías si no se
toman medidas. Mi pregunta
es: ¿A qué esperan para de-
volvernos el IVA que nos cor-

responde? Los centros que
van a cerrar sus puertas no
pagarán ni un 10 ni un 21% de
IVA, como tampoco cotizarán
seguridad social ni darán pu-
estos de trabajo. Entonces
engrosaremos la deuda na-
cional con más paro y ayudas.
Señores, a mí no me salen las
cuentas. No sé a vosotros.

Els semàfors

L’AFA de l’Escola Fontetes de
Cerdanyola lamenta que s’estigui
traslladant l’oficina dels Serveis

Educatius cerdanyolencs al centre
sense tenir en compte que hi ha
espais ocupats per projectes

educatius i posant en risc la salut
dels nens en ple Covid-19.

pàgina 8Dept. d’Educació

La farmacèutica Novartis ha
venut la seva planta de Barberà i
la del Masnou a la multinacional

Siegfried, la qual ha fet una
subrogació. Malgrat això, els
treballadors pateixen per la
possibilitat d’acomiadaments 

i ERTOs en un futur.
pàgina 10Novartis 

L’equip de Toni Carrillo ha trigat
uns dies més que els seus rivals
a començar el curs, però un cop

s’hi ha posat, no ha parat
d’obtenir bons resultats. El saldo
inicial dels verds és d’un empat
(Granollers) i dos triomfs seguits
(Figueres i Fundació Grama). 

pàgina 18Cerdanyola FC
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NLA FOTOBernat Vilaró / ACNLes millors
perles

Joventut compromesa. En Mikel, un noi de Bilbao, va anar 
a l’institut amb faldilla i el professor va aturar la classe per

portar-lo al psicòleg del centre. Com a resposta, molts nois 
i noies van anar a classe amb faldilla l’endemà.

Andreu Buenafuente ha fet de tot a la televisió, però
encara sap com sorprendre els espectadors. Per

exemple, deixant que un vident, el Mestre Joao, li llegeixi
el cul en directe per saber com serà el seu futur.

L’amistat pot sorgir amb les persones que menys t’esperes. 
I el mateix passa en el món animal. Un bon exemple d’això

són la Lundy, una chihuahua, i l’Herman, un colom. Són
inseparables i les seves fotos plegats ja s’han fet virals.

Un mosso d’esquadra de la Unitat de Trànsit es va
arribar a embutxacar, presumptament, 1.500 euros

quedant-se l’import que ell mateix posava a infractors
estrangers, segons ha publicat El Caso.

per Anna Utiel

Mirada pròpia

La sentència que absol el major dels Mossos
d'Esquadra de Catalunya, Josep Lluís Tra-
pero, juntament amb la cúpula dels Mos-
sos 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 vio-
lència contra la població pacíficament concentra-
da. Van aplicar els criteris estrictes de proporcio-
nalitat, oportunitat i congru-
ència per evitar un mal major.
Seguint la norma. Que el poder
judicial dicti sentències justes
amb arguments escrupolosa-
ment tècnics hauria de ser nor-
ma. Però que dins la causa ge-
neral contra l'independentisme
la Sala de lo Penal de l'Audièn-
cia Nacional hagi dictat una
sentència justa esdevé la notí-
cia. Bona notícia, i notícia bom-
ba, perquè deixa al descobert la
trama criminal d'aquesta cau-
sa general, obre el camí a asse-
nyalar que l'actuació violenta
dels altres cossos policials sí
que va ser delictiva i posa en
evidència que la presó del con-
seller Forn no té cap altra base
que la venjança política. De re-
top, però, posa els mateixos
Mossos davant del mirall, en un
moment en què aquest cos, es-
pecialment pel que fa a les uni-
tats 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'a-
cusació plantejava un xoc entre el cos de Mossos pas-
sivament favorables al referèndum i la Guàrdia Ci-
vil i la Policia Nacional bel·ligerant fins i tot física-
ment contra els votants. I el xoc va existir, sí, però
entre dos models policials contraposats: l’exercici del
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 violèn-
cia. 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 poli-
cials als Estats Units. Però vigilar i controlar els abu-
sos policials requereix confiança en aquest marc le-
gal, una confiança que, en el cas de Catalunya, va que-
dar esmicolada a partir de l’a por ellos de l’1 d’octu-
bre de 2017. Perquè desemmascarar abusos, cor-
rupteles 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
i l’impuls per la prohibició de l’ús de pilotes de goma

en el cas d’Esther Quintana generaven certa espe-
rança. 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 po-
der polític i judicial, que merma la seguretat ciuta-
dana 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 des-
caradament les normes de proporcionalitat, opor-

tunitat i congruència, sinó que
garanteix la seva impunitat i l’a-
plaudeix, premia i condecora.
Hi ha impunitat i hi ha pèrdua
de confiança ciutadana en el ga-
rantisme dels drets. Els cossos
policials, especialment els d'or-
dre públic, tenen un caràcter es-
sencialment repressiu. Ho ve-
iem cada setmana en les pro-
testes per aturar desnonaments
i cada vegada que exercim el
dret a la protesta i ens mani-
festem pels nostres drets. Caldrà
treballar perquè l’efecte revul-
siu que pot tenir la sentència ab-
solutòria a favor de Trapero i la
cúpula dels Mossos comenci a
revertir aquest règim d’impu-
nitat.

Des dels valors republicans
només es pot concebre el poder
judicial completament separat
del poder polític i el model po-
licial lligat al judicial i no al po-

lític. Però des del poder polític es té la responsabi-
litat 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 se-
guretat 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.  

per Dolors Sabater

Xoc de models policials
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Tribuna

Afrontar el problema de l’habitatge –sigui en rè-
gim 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 efec-

tiu. Per a uns, els de tarannà liberal, el mercat ja posarà tard
o d’hora les coses a lloc. L’antecedent més remarcable d’a-
quest tipus de fracàs és la normativa de liberalització del
sol que va promoure el govern conservador de José Ma-
ría 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 Es-
panya, Catalunya inclosa, en una bogeria del totxo que ja
no s’acabaria fins a l’explosió de la bombolla immobilià-
ria a finals de la primera dècada del segle XXI. 

Tothom que va poder va participar d’aquella orgia de di-
ners vinculats a la construcció de vivenda (o de les trans-
missions dels habitatges de segona mà aprofitant la puja-
da de preus). Les administracions es finançaven via re-
qualificacions i impostos –plusvàlues, actes jurídics docu-
mentats, etc.– i qui podia –també el ciutadà comú–espe-
culava. 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 empastifant-
ho tot. Els pisos van baixar de preu, però no fins a on ho ha-
guessin fet si s’hagués deixat actuar el mercat. L’estat va sor-
tir al rescat de caixes i bancs, arruïnats per la seva mala ges-
tió del risc immobiliari, i es va estabilitzar el preu dels ha-
bitatges de manera artificial. Es van salvar els estalvis de mol-
ta 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. Bar-
celona, per exemple, deixant de banda un únic mandat de
Xavier Trias, sempre ha estat en mans de projectes polí-
tics anomenats progressistes. I la ciutat, com totes les al-
tres, també va decidir nodrir-se de l’especulació i la trans-
formació d’algunes zones. Lluny d’incorporar una oferta
rellevant d’habitatge públic, sempre es va mostrar còmo-
da 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 conside-
rar 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-

ra de la veritat, ha fet i s’ha comportat exactament de la ma-
teixa 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’habitat-
ge 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 dispo-
nible 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 mi-
llorin a curt i a mitjà termini.

Així doncs, què fem? El primer que hauríem d’enten-
dre és que Barcelona i l’àrea metropolitana, i fins i tot una
mica més enllà, haurien de ser vistes com un conjunt in-
separable. Cal veure el mapa com un contínuum i, per tant,
renunciar a les solucions autistes de municipi per muni-
cipi. Però això no seria suficient. El segon pas rau en la ne-
cessitat de disposar d’un gran parc d’habitatge públic. I això
passa per comprar-ne i construir-ne. Tampoc en això s’es-
tan fent els deures.

Una altra solució seria legislar de manera valenta so-
bre els límits de l’especulació immobiliària. Aquí els mar-
ges són estrets, per les directives comunitàries, però ja que
el problema no és només local i és el mateix a les grans con-
urbacions 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 in-
versió– d’arrel immobiliària.

Les fórmules per aconseguir-ho obligarien a canviar un
munt de legislació, però sembla raonable pensar que, en en-
torns 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’ha-
bitatge ni hi ha la voluntat i tampoc la capacitat de posar lí-
mits a l’especulació. I això darrer, amics i amigues, també
val per a tots nosaltres. Perquè un altre problema, i no me-
nor, quan parlem d’habitatge és l’especulador en potència
que tots i cadascun portem a dins de nosaltres mateixos.

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

“

“
per Josep Martí Blanch

Especuladors: ells i també nosaltres

@damesonpareras: Ah, sí, el conegudís-
sim privilegi del català consistent en el fet
que els nostres avis no sàpiguen escriure
en la seva pròpia llengua, sí.

@Hibai_: Anuncian que hay avances en
una vacuna y en la bolsa se hunde Zoom
mientras suben los cruceros. El capitalismo
de casino es una broma (de mal gusto).

@alextortsagues: Hi ha quelcom d’inde-
cent en fer que 500.000 autònoms compe-
teixin per veure quins 10.000 reben ajudes, i
d’indecorós en fer-los perdre el temps 2 dies.

Flaixos
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Un trasllat trasbalsa els
familiars de l’Escola Fontetes
EDUCACIÓ4No és el primer cop
que els familiars de l’Escola Fon-
tetes es troben entre l’espasa i la
paret. Ara, des de l’AFA del cen-
tre denuncien, a Línia Vallès, que
s’hagin començat a fer les obres
per traslladar els Serveis Educa-
tius de la ciutat al Col·legi, sense
previ avís i “posant en risc la salut
dels seus fills”. 

Una de les portaveus de l’AFA
explica que el juny els van co-
mentar les intencions d’aquest
trasllat, “ja que el personal de
Serveis Educatius de Cerdanyola
estava treballant en un edifici in-

salubre”. “Som les primeres que
volem que els Serveis Educatius
cerdanyolencs trobin un espai de
qualitat, però no exposant els nos-
tres fills en plena Covid-19 i ocu-
pant les aules que estan muntades
per fer anglès, teatre i activitats
educatives”, afegeix. Amb el mis-
satge “no al desnonament de la
zona infantil”,  l’AFA fa dies que ha
encartellat les parets de l’escola. 

El centre té un alt índex d’im-
migració, fet que ha provocat la
seva estigmatització entre al-
guns veïns i també la caiguda de
les matriculacions.  

COVID-194Sembla que les bones
notícies en matèria de coronavi-
rus arriben als municipis valle-
sans. El risc de brot a Cerdanyo-
la ha baixat dels 1.008 punts fins
als 366 en només dotze dies, tot
i que el risc de contagi encara està
lluny dels nivells moderats. El per-
centatge de velocitat de repro-
ducció de la malaltia també ha
disminuït. A Barberà, l’índex de

risc és ara de 566 punts, mentre
que a Ripollet és de 591. 

Tot i la millora de les dades, hi
ha 21 cerdanyolencs positius de
coronavirus que segueixen en in-
grés hospitalari i la ciutat ha la-
mentat la pèrdua d’un dels seus
veïns a mans del virus. L’Hospi-
tal Parc Taulí (Sabadell) ha in-

format que té 152 persones in-
gressades per Covid-19, unes
quantes menys que fa dies.

D’altra banda, des del mateix
Hospital Parc Taulí han fet públic
l’avanç que ha viscut el laborato-
ri del centre. Actualment els pro-
fessionals de microbiologia ana-
litzen una mitjana de 1.000 PCRs

diàries, amb un temps màxim
d’una hora, multiplicant per set la
seva feina en comparació amb la
que feien el mes d’abril. Les pro-
ves que es reben en aquest labo-
ratori provenen dels pacients
d’Urgències, de Salut Laboral i
dels CAPs: Can Rull  Sant Fèlix i
Cerdanyola-Ripollet. 

Els professionals del laboratori del Parc Taulí analitzant PCRs. Foto: Hospital

El risc de brot de coronavirus
cau en picat a Cerdanyola

Tradició |Un any sense les Festes de Sant Martí a la ciutat
La pandèmia ha obligat a suspendre les populars Festes de Sant Martí del novembre.
La comissió que organitza aquesta festa cerdanyolenca s’ha acomiadat amb tristesa
d’aquests dies de celebració i la ciutat haurà d’esperar fins al 2021 per a la 42a edició. 

152
és la xifra d’ingressats 
a l’Hospital Parc Taulí,
centre de referència
per a Cerdanyola 
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Garcés lamenta manca de
coordinació per les restriccions 
POLÍTICA4L’alcalde de Barbe-
rà, Xavier Garcés, dona suport a
les restriccions per frenar la Co-
vid-19 aprovades per la Gene-
ralitat, però considera que hi ha
una manca de coordinació amb
els ajuntaments. “El món local és
clau per controlar la pandèmia”,
ha piulat Garcés al seu perfil de
Twitter. 

En la mateixa línia, el batlle
de la ciutat va enviar una carta
a la consellera de Salut, Alba Ver-
gés, mostrant-li la seva preocu-
pació respecte a la normativa
del 25 d’octubre, que obligava a

aturar l’activitat esportiva a les
21 h. En aquesta mateixa carta,
Garcés va recordar que des del
món local s’estaven fent molts
esforços per cobrir la demanda
d’espais esportius per part d’en-
titats i clubs de la ciutat “amb la
finalitat de minimitzar el con-
tacte entre grups”. “Crec que
perjudicar el món de l’esport
debilitarà un sector que es pot
veure davant d’una situació irre-
versible i que és clau per cuidar
la salut de la població des de la
base”, deia el batlle en la part fi-
nal de la seva carta. 

EMPRESA4Nova mala notícia
per al sector industrial del Vallès
Occidental. Novartis ha anunciat
recentment la venda de les seves
plantes de Barberà i del Masnou
(Maresme) a una altra farma-
cèutica suïssa, Siegfried. “En
principi tots els treballadors
mantenim les nostres posicions
de feina perquè s’ha fet una su-
brogació normal, però a la llar-
ga tenim por que aquesta venda
pugui comportar ERTOs o aco-
miadaments”, explica el portaveu
de la CGT a Novartis, Alejandro
Martínez, a Línia Vallès. 

Segons Martínez, els treba-
lladors  estan respirant una “fal-
sa calma” en aquests moments,
ja que a la planta se segueixen fa-
bricant els productes de Novar-
tis.“Però què passarà quan l’em-
presa vulgui endur-se els seus
productes a un altre lloc (exter-
nalitzar la producció sempre és
més car)?”, es pregunta el sindi-
calista. Martínez informa que
l’equip directiu de Novartis en-
cara no ha confirmat quina serà
la seva intenció a curt termini,

però que sí que hi ha sobre la tau-
la l’opció d’endur-se la produc-
ció. “Si això passa, tindrem un
problema”, considera. 

Martínez explica que els pro-
cessos d’aprovació que han de
passar les farmacèutiques per po-
der produir i comercialitzar són
molt lents. Això significa que po-

den passar mesos fins que Sieg-
fried aconsegueixi tots els “papers”
que es necessiten per començar a
vendre els seus productes a l’estat
espanyol. “Això faria que ens que-
déssim aturats i sense feina”, aler-
ta. “Aleshores, què passaria amb
tots els treballadors desocupats de
la planta?”, conclou.  

La part exterior de la fàbrica Novartis a Barberà. Foto: CGT

Preocupació sindical per la
venda de Novartis a Siegfried

Masclisme | S’anul·la gairebé tot el programa del 25-N 
Barberà feia mesos que preparava un programa per celebrar el 25-N, el Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, però el coronavirus
ha precipitat la cancel·lació de la majoria de les activitats. Moltes eren cinefòrums.   
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Frenem el coronavirus

Recorda 
el més important

4”Hem d'actuar amb molta més contundència per su-
perar la situació crítica que estem vivint. És el moment
de l'aturada social”. Així s’expressava fa pocs dies el vi-
cepresident amb funcions de president, Pere Aragonès,
durant l’anunci de les noves mesures per aturar l’in-
crement de casos de Covid-19 a Catalunya per part de
la Generalitat. Exactament, però, què és el que cal te-
nir present durant aquests 15 dies?

MOBILITAT
Pel que fa a la mobilitat, cal recordar que està restrin-
gida l’entrada i la sortida sense motiu justificat del te-
rritori català tots els dies de la setmana. Una mesura que
en cap de setmana es complementa amb un confina-
ment dels municipis: hi està restringida l’entrada i la sor-
tida des de les 6h del matí de divendres fins a les 6h del
matí de dilluns. Resumint, entre setmana ens podem
moure per tot Catalunya (sense sortir-ne ni entrar-
hi des d’altres territoris), mentre que els caps de set-
mana no podem sortir del nostre municipi de re-
sidència. Hi ha algunes excepcions, lògicament, que
es poden consultar al web canalsalut.

CONFINAMENT NOCTURN
L’altra gran mesura és el confinament nocturn. Cal re-
cordar que no es pot circular pel carrer des de les 22h
de la nit fins a les 6h del matíde l’endemà. No com-
plir-ho implica multes que poden arribar a ser severes.

ACTIVITATS SOCIALS
A banda de les reduccions de mobilitat, des de la Ge-
neralitat es recorda que estan prohibits els grups de
més de 6 persones en les activitats socials perme-
ses. Així mateix, es recomana relacionar-se només en
el marc dels nuclis estrets de convivència o de nuclis am-
pliats habituals.

ESPORTS
Pel que fa als esports, estan tancades les instal·lacions
esportives a excepció d’entrenaments i competicions
professionals. Els esports individuals estan permesos
a l’aire lliure i, en cap de setmana, es poden travessar
municipis fronterers mentre es practiquen.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Els museus i les sales d’exposició estan oberts al 33%
d’aforament. Els parcs infantils també continuen
oberts i se’n pot fer ús fins a les 20h del vespre.Ara
bé, els espais infantils lúdics interiors, les festes majors,
els bingos, els casinos i les sales de joc queden clau-
surades, així com els cinemes, els teatres, els auditoris
i les sales de concerts.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Per altra banda, els comerços que tenen menys de 800
metres quadrats i els mercats no sedentaris poden
seguir oberts amb un aforament màxim del 30%.
No obstant això, s’han tancat els centres comercials (ex-
cepte les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els cen-
tres veterinaris i l’alimentació que estiguin a dins) i els
serveis de bellesa, excepte les perruqueries.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Pel que fa als actes religiosos i les cerimònies civils, con-
tinuen permeses però amb un aforament màxim
del 30%.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
En el cas de l’hostaleria i la restauració es manté el tan-
cament i només es permet el lliurament a domicili
fins a les 23h de la nit o la recollida amb cita prèvia.
Els restaurants dels hotels només poden atendre els
clients que hi pernocten.

UNIVERSITATS I ESCOLES
Pel que fa a les universitats, la docència teòrica ha de
ser en format virtual, mentre que en el cas del Batxillerat
i els cicles formatius s’ha de reduir l’activitat presencial.
Les escoles i instituts segueixen obertes, però s’han
suspès les activitats extraescolars i esportives no or-
ganitzades pels centres educatius.

EMPRESES
Per últim, el Govern remarca que les empreses han
de permetre el teletreball excepte quan no sigui
possible. Queden suspesos tota mena de congressos,
convencions i fires.

La Generalitat recomana sortir de casa només quan sigui necessari. Foto: Roger Segura/ACN

» La Generalitat impulsa noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a tot el país
» La consigna principal és fer una “aturada social” que permeti reprendre el control de la pandèmia
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Van sortir al mercat labo-
ral amb la crisi econò-
mica del 2008. Dotze
anys després, quan tot

just començaven a viure amb cer-
ta 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: econò-
mica, ecològica, sanitària, laboral,
residencial... 

IMPOSSIBLE EMANCIPAR-SE
En el cas de Barcelona i la seva
àrea metropolitana, totes aques-
tes problemàtiques tenen una
expressió cruenta, però el pro-
blema residencial pren una di-
mensió 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 pa-
res quan aquests es compraven la
primera casa. En el seu cas, però,
i a diferència dels seus progeni-
tors, la idea de tenir un habitat-
ge 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 me-
nors de 29 anys s’havien inde-
penditzat, ara només ho fan el
24%. L’edat d’emancipació a Ca-
talunya 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 re-
lació amb l’atur juvenil que re-
gistra Catalunya: mentre que el
2008 se situava al 12,4%, avui gai-
rebé 19 de cada 100 joves estan a
l'atur. Així mateix, els sous tam-
bé resulten determinants per ex-
plicar els motius pels quals els jo-
ves 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’à-
rea 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

viure sola, hauria de destinar pràc-
ticament 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 si-
tuació és una mica diferent, ja que
segons dades del CNJC els joves
destinarien el 75% del seu sou a pa-
gar 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 Camp-
sentelles 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 co-
lla”. “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 ne-
cessito 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 estig-
matitzat la joventut metropolita-
na per no independitzar-se, però
el cert és que, com en el cas del

Per a molts joves, la idea de tenir un habitatge propi s'ha convertit en un somni. Foto: Albert Alexandre

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

Jove busca pis:
expulsats del mercat
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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 tempo-
ral, la seva parella ha entrat en un
ERTO. El mes de juny va rebre un bu-
rofax 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

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 ven-
dre 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 tempo-
ral i amb l’ERTO de la meva parella
era pràcticament impossible; to-
thom et rebutja”, lamenta. Ell va es-
tar molt nerviós durant unes setma-
nes, “buscant pis com un boig”, però
ràpidament va veure que no era via-
ble pagar entre 800 i 1.000 euros

per un pis nou, amb una fiança de
3.000 euros.

La parella havia llogat el pis a Sol-
via, la immobiliària del Banc Saba-
dell, però més tard el va comprar Vi-
venio. Amb tot, qui realment enviava
el burofax no era Vivenio sinó Az-
zam, el servei de gestió immobiliària
del fons voltor Azora. “Azzam és una
empresa que s’encarrega d’apujar els
preus dels pisos per guanyar comis-
sions”, relata la Diana.

Des de fa temps, la jove està vin-
culada al Sindicat de Llogateres i això
la va fer sentir apoderada respecte a

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 de-
cidir organitzar el veïnat”, explica la
Diana. Davant d’això, Vivenio va con-
tactar 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 prò-
rroga dels lloguers per la crisi sanità-
ria 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.

39 m2 i ratolins

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 de-
cidir marxar de casa, van haver de
demanar als pares que les avales-
sin. Ara viuen en un pis al barri de
Gràcia de Barcelona pel qual pa-
guen 1.100 euros al mes i consi-
deren que gaudeixen d’una “si-
tuació privilegiada”. Tenen un pis
amb llum, quatre habitacions
grans i un menjador i cuina es-
paiosos. Reconeixen que en com-
paració amb amics i amigues se-
ves es podria dir que tenen una si-
tuació millor, però quan hi pensen
acaben per concloure que un mer-
cat immobiliari que fa que un
dret es converteixi en un privilegi
no funciona com hauria de fer-ho.

Després de tres anys han ha-
gut 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’enca-
rregaria 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’a-
bús en els contractes.  

Molts menors de 30 anys des-
coneixen totalment com funciona
el mercat immobiliari quan s’en-
fronten al seu primer lloguer. Pi-
sos en mal estat, preus abusius,
contractes que queden fora de la
Llei d’Arrendaments Urbans, fian-
ces desorbitades... Segons explica
el CNJC, quan es tracta de perso-
nes joves, moltes immobiliàries o
propietaris decideixen no llogar-los
el pis –cosa que és una discrimi-
nació per raó de condició– o hi
veuen una oportunitat per poder
aplicar-los contractes abusius i
molt beneficiosos. “Hi ha un re-
refons de poder adult”, diu l’Em-
ma per afegir que, en el seu cas, el
pitjor moment va ser quan van ha-
ver de renovar el contracte.

En els mateixos termes s’ex-
plica 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 po-
den 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

què encara està en tràmits de ne-
gociació 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·la-
ment aquestes situacions. “Les
trucades em costen, perquè a nin-
gú 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 comu-
nicació i va tenir problemes amb la
immobiliària, que l’acusava de di-
famació. El seu cas explica a la per-
fecció 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 con-
tracte van començar pagant 450
euros durant el primer any, ja en
el segon els en van exigir 950. “Ac-
tualment fem feines d’economia
submergida i temps parcial men-
tre estudiem”, diu l’Aina. Quan no
van poder fer front als pagaments,
en plena fase de confinament a l’a-
bril, 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 im-
possible i hi ha molts desnona-
ments invisibles”, explica. 

ANGOIXA I SALUT
Aquestes històries posen l’alarma
sobre la situació del jovent en el
mercat de l’habitatge. A l’àrea me-
tropolitana el 48,1% de les perso-
nes menors de 34 anys afirmen
que han tingut problemes per
arribar a final de mes i, segons l’En-
questa a la Joventut de Barcelona
2020, un de cada quatre joves ha
tingut dificultats per pagar el llo-
guer a causa de la Covid. Són xifres
econòmiques que n’amaguen d’al-
tres igualment punyents: el 40,7%
dels joves s’han sentit angoixats en
els darrers dos anys per la seva si-
tuació econòmica; el 16,3% han ha-
gut de deixar els estudis o no han
pogut començar els que volien; el
13,8% han reduït el consum d’ali-
ments 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

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

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
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Quatre membres del CDR
de Ripollet, citats a declarar

POLÍTICA4Els talls de la fron-
tera en el marc de les protestes
de la sentència del procés enca-
ra fan els seus estralls. Quatre
membres del CDR de Ripollet
han estat citats a declarar als jut-
jats de Figueres per haver par-
ticipat els dies 11 i 12 de novem-
bre del 2019 en els talls de la
Jonquera. Se’ls acusa de ser pre-
sumptes autors d’un delicte de
desordre públic i d’un altre con-
tra la seguretat viària.   

El CDR de Ripollet ha quali-
ficat aquesta citació, en un co-
municat, com “un episodi més

de la repressió contra l’inde-
pendentisme i, més greu encara,
contra les llibertats d’expressió
i manifestació”. Els encausats ri-
polletencs formen part d’un grup
de més de 250 persones que
van ser identificades per la Guàr-
dia Civil i els Mossos d’Esquadra
durant aquells dies. 

Des del CDR de Ripollet la-
menten que citessin els seus
companys a declarar el passat di-
vendres 13 de novembre perquè
les restriccions de mobilitat els
van impedir poder-los acom-
panyar-los a Figueres. 

SOCIETAT4“Tot això va comen-
çar durant la primera onada del
confinament”, explica Joel Revi-
lla, un membre del Jovent Repu-
blicà de Ripollet i l’organitzador de
la xarxa de voluntaris. Revilla re-
corda que durant el confinament
la xarxa va col·laborar amb la
Creu Roja i Cáritas en el reparti-
ment d’aliments. “Vam fer uns for-
mularis i els vam difondre”, diu.   

Mesos després, des de la xar-
xa de voluntaris lamenten, però,
que de les més de 50 propostes
que han presentat al consistori cap
hagi tirat endavant. “De moment,
ens trobem fent la mateixa funció
que durant el març. Col·laborem
dins de la campanya del Banc d’A-
liments”, detalla Revilla. Ell no
menysprea la feina que estan fent
els voluntaris per a Cáritas i la Creu
Roja, però pensa que l’Ajuntament
hauria d’aprofitar “la passió i l’al-
truisme” dels joves de la ciutat per
fer més projectes solidaris. 

“Es va parlar de fer un mento-
ring als veïns que no se’n surten
amb les noves tecnologies perquè
no es quedessin aïllats, però al fi-

nal res”, lamenta. El jove també ex-
plica que des de la xarxa de vo-
luntaris han proposat fer “cangu-
ratge online”. “Els menuts ripo-
lletencs estan tancats a casa sen-
se extraescolars. És per això que
hem pensat que estaria bé fer-los
un acompanyament lúdic i edu-
catiu durant aquestes hores que,
ara, tenen mortes”, apunta Revi-

lla, que espera que d’aquí a poc to-
tes aquestes “bones idees” del jo-
vent puguin començar a aplicar-se. 

La xarxa de voluntaris va néi-
xer en el marc de la taula de xoc
que va formar-se fa mesos per re-
cuperar l’activitat a la ciutat, la qual
té tres subcomissions. Una d’a-
questes és la de Drets Socials, que
va ser la incubadora de la xarxa. 

Alguns joves que formen part del Jovent Republicà. Foto: @JoventRipollet 

La xarxa de voluntaris se sent
amb poques opcions d’ajudar

Política | L’oposició demana més ajudes per al comerç
ERC i el Jovent Republicà s’han reunit amb el govern local per exigir més mesures per 

fomentar el consum local. Els republicans han proposat aplicar la mateixa promoció que
s’està fent a Sant Cugat: repartir vals de compra de 20 euros per a cada llar. 
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SALUT4El Departament de
Salut ha aprovat un conjunt de
programes amb una partida de
236 milions d’euros per recupe-
rar l’activitat sanitària ajornada
que es va haver d’aturar a causa
de la primera onada de la pan-
dèmia 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’es-
pera del que pugui passar amb
aquesta segona onada. 

Per exemple, durant el tercer
trimestre s’ha aconseguit realit-
zar el 95% de l’activitat quirúrgi-
ca que es feia el 2019. Unes xifres

que s’han assolit gràcies al “com-
portament i a la responsabilitat
extraordinària que demostren
tots els professionals sanitaris
diàriament”, segons Adrià Co-
mella, 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 ne-
cessaris. Des de Salut es recalca

» Es treballa en tres àmbits: intervencions 
quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes

236 milions d'euros de Salut per

recuperar l'activitat
ajornada als hospitals

Fo
to

s: 
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ENSENYAMENT4Els consellers de Salut i d’Edu-
cació, Alba Vergés i Josep Bargalló, van presentar a fi-
nals d’octubre un acord de col·laboració que duran a
terme amb les ONGs Open Arms i Creu Roja per a la re-
alització 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 cri-
bratges a la comunitat educativa”. Concretament, va
assegurar que permetrà “continuar fent cribratges, fer-
ne 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 des-
plaçar-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 pres-
tació de serveis de salut habitual i fer les proves de for-
ma 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.<

Més cribratges escolars
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que l’objectiu primordial d’a-
questa 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 re-
percussió directa de la caiguda de
l’accessibilitat recau principalment
en el temps de demora dels pa-
cients i en l’activitat dels tres àm-
bits. 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 an-
terior. 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 perí-
ode 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 crí-
tiques, d’un risc més elevat i amb
més càrrega de la malaltia per a les
persones. I la tendència és positi-
va, asseguren, mentre esperen
poder aguantar el cop de la se-
gona onada de la pandèmia.<

  

TREBALL4El Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies ha reajustat les seves polítiques ac-
tives d'ocupació davant el context de crisi socioe-
conòmica provocada per la Covid-19 i hi destina
185,7 milions d’euros més per fer front a les conse-
qüències laborals de la pandèmia i donar suport a
persones treballadores, microempreses, autònoms
i ens locals. El conseller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, Chakir el Homrani, va presentar aquestes me-
sures a finals d’octubre.

Aquest pressupost es destinarà bàsicament al fo-
ment 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 microem-
preses per al manteniment de l’ocupació; al foment
de la formació (prioritzant les persones treballado-
res que han estat o estan afectades per un expedient
de regulació d’ocupació); a reforçar les polítiques d’o-
rientació laboral i a donar suport a ajuntaments i con-
sells comarcals per al desenvolupament econòmic

i social local. També inclou una nova partida de su-
port a la inserció laboral de persones amb disca-
pacitat a través dels Centres Especials de Treball.

El conseller el Homrani va destacar que “l’objec-
tiu que centra totes i cadascuna de les accions del De-
partament en aquests moments és donar suport a les
persones, mantenir els llocs de treball i la idea bàsi-
ca que la millor política social és el treball, i el treball
de qualitat”. “Davant un impacte important de la Co-
vid-19 en el món del treball, hem decidit reajustar les
polítiques actives d’ocupació per poder donar una mi-
llor resposta a persones treballadores, microempre-
ses, autònoms i ens locals”, va insistir. “No tenia sen-
tit mantenir una programació clàssica: hem fet una
redefinició en l’actual context, com ja vam fer prè-
viament 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 micro-
empreses amb el compromís de mantenir l’ocupació.
Una convocatòria exitosa que ara s’ha ampliat.<

185,7 milions d’euros més 
en polítiques actives d'ocupació



En condicions normals, el Cer-
danyola HC ja hauria debutat a
la Female League Cup (el partit
d’anada de la fase preliminar a
França contra el Noisy-Le-Grand
estava previst per al passat dis-
sabte 7), però a finals del mes
passat la World Skate Europe va
anunciar l’ajornament de totes
les cites continentals, tant fe-
menines com masculines. Per
tant, la tornada, prevista per al
cap de setmana del 21 i 22 d’a-
quest mes, tampoc es jugarà.

Així, si no hi ha cap decisió in-
versa, la suspensió temporal aca-
barà l’últim dia d’aquest any, el
31 de desembre, de manera que
aquesta fase preliminar comen-
çarà a jugar-se el gener del 2021.
La comunicació de l’ajornament,
però, venia acompanyat d’un
anunci de canvi de format de la
competició (es perd un mes i mig
hàbil per jugar partits) en el qual

la WS Europe assegura que tre-
balla i que discutirà amb els
equips participants en les com-
peticions que organitza.

ELS CINC SENTITS A LA LLIGA
Aquest ajornament, sumat a la
cancel·lació de la Copa de la Rei-
na que la Federació Espanyola
(FEP) va anunciar mesos enrere,
fa que l’OK Lliga sigui l’única pre-
ocupació del conjunt de Carles

Marín en les setmanes que falten
d’aquest difícil 2020.

El conjunt verd (l’únic del
club que segueix competint, ja
que les competicions d’àmbit
català i de la base segueixen atu-
rades) ha aconseguit mante-
nir-se a la zona alta i abans
que s’acabi aquest mes visitarà
la complicada pista de l’HC Gi-
jón i rebrà el Girona CH dis-
sabte 28 a Can Xarau.

La lliga passa a ser l’únic repte del tram final del 2020. Foto: CCH

Europa ha d’esperar: el Sarda
veu com ajornen la Female Cup
Pau Arriaga
CERDANYOLA

Futbol sala | Estrena victoriosa del Ripollet a Segona
El sènior femení de l’FS Ripollet va començar el curs a Segona Divisió amb un

triomf amplíssim contra l’Atlético Mercadal (1-11), tot i que els resultats següents
han estat derrotes. Mataró i Caldes seran els pròxims rivals de les ripolletenques.

Gran arrencada 
de curs del Cerdanyola FC
L’espera entre temporades
ha estat llarga, però per al
Cerdanyola FC, si es miren

i es jutgen els resultats, ha valgut
la pena. Els de Toni Carrillo han
començat el curs amb uns mag-
nífics resultats: victòries contra el
Figueres (2-1) i la Fundació Gra-
ma (4-2, en un partit que en el seu
dia es va haver d’ajornar per cul-
pa del coronavirus) i va sumar un
punt al sempre difícil camp de

l’EC Granollers (1-1). Els cerda-
nyolencs, a més, també han gau-
dit ja de la jornada de descans de
la primera volta.

Superat també el desplaça-
ment al camp de la UE Vilassar
de Mar, el CFC afrontarà dos
partits contra equips barcelo-
nins abans de tancar el mes; el dia
22 rebrà la UE Sants a les Fon-
tetes i set dies més tard visitarà el
camp de la UA Horta.

La UE Barberà comença l’EBA
amb un triomf a Barcelona
Amb setmanes de retard
i un nou canvi de format
a la competició, però la

UE Barberà ja ha començat la lli-
ga EBA 2020-21... i ho ha fet amb
un triomf a Barcelona contra el
CB Roser (75-85) el passat dia 8.

L’equip va dominar clara-
ment els dos primers períodes, va
saber gestionar l’intent de re-
muntada dels locals en el tercer
parcial i va sentenciar en els
darrers 10 minuts. El següent cap

de setmana l’equip va poder
gaudir d’una setmana de des-
cans, ja que havia de jugar con-
tra el JAC Sants de Barcelona,
partit que es va ajornar degut a
les dificultats d’aquest conjunt
per trobar pistes per fer entre-
naments i jugar partits.

El pròxim partit de la UEB,
doncs, no serà fins al pròxim dis-
sabte 28, quan el conjunt de
Xavi Muñoz visitarà la pista del
Club Bàsquet Vic.
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Un thriller històric que inclou venjança,
incest i batalles. Així és, a grans trets, Aqui-
tania, la novel·la amb què l’escriptora bas-
ca Eva García Sáenz de Urturi va guanyar
el Premi Planeta l’octubre passat i que ha
arribat ara a les llibreries. La protagonis-
ta del llibre és Elionor d’Aquitània, que va
regnar amb intel·ligència França i An-
glaterra durant el segle XII.

Llibres

Aquitania
Eva García Sáenz de Urturi

El Teatre Lliure continua apostant per la
programació onlinementre duren les res-
triccions pel coronavirus. La novetat d’a-
questa setmana és La nostra parcel·la, una
obra de Lara Díez en què dues desco-
negudes es troben de sobte en un espai
tancat sense saber com hi han arribat, què
hi han de fer i com en poden sortir.

A la sala onlinedel Teatre Lliure.

Teatre

La nostra parcel·la
Lara Díez Quintanilla

La carrera d’Ariana Grande fa justícia al seu
cognom. Amb només 27 anys, la cantant
de Florida ja ha publicat sis àlbums i ha
vist com el seu èxit anava in crescendo. El
seu darrer treball, Positions, ha arribat
pràcticament per sorpresa: va començar
a fer-ne promoció només dues setmanes
abans de l’estrena. Sigui com sigui, l’ar-
tista ha tornat a convèncer els seus fans.

Música

A Peter Riordan (Timothy Spall) el jubilen
de forma anticipada al banc de Man-
chester on ha treballat tota la vida i deci-
deix anar a buscar el seu germà Daniel,
que viu a Benidorm. Però quan hi arriba
s’adona que el Daniel ha desaparegut i no-
més sap que era propietari d’un club de
burlesqueon treballa l’Alex (Sarita Choud-
hury), una dona misteriosa que el fascinarà.

Pelis i sèries

Nieva en Benidorm
Isabel Coixet

Positions
Ariana Grande

Soc totes les que he sigut
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
acull l’exposició ‘Fina Miralles. Soc totes les que he si-

gut’, un homenatge i un repàs a la trajectòria d’una de
les artistes més significatives de l’Estat des dels anys se-
tanta fins ara. Fina Miralles (Sabadell, 1950) va comen-

çar a crear durant el franquisme i va trencar tots els
motlles de l’academicisme de l’època. Tot i això, la seva
obra no és tan coneguda com hauria de ser i el MACBA
ha decidit posar-hi remei amb aquesta exposició, que
es pot visitar des del 5 de novembre fins al 5 d’abril.

El misterio de la cripta embrujada (1978), La ciudad de
los prodigios (1986), Sin noticias de Gurb (1990)... Qui
més qui menys ha llegit alguna d’aquestes novel·les

i s’ha endinsat en la Barcelona –o les Barcelones–
d’Eduardo Mendoza (nascut, efectivament, a Barce-
lona l’any 1943). Mendoza és considerat un dels mi-
llors escriptors en castellà dels nostres temps i així
ho avalen les vendes, traduccions i premis que han
acompanyat les seves obres des del principi. La ver-
dad sobre el caso Savolta (1975), la seva primera no-
vel·la, va rebre el Premi de la Crítica de narrativa cas-

tellana. Però aquest no és el guardó més destacat
que li han atorgat: el 2010 va guanyar el Premi Pla-
neta amb Riña de gatos. Madrid 1936 i el 2016 va re-
bre el Premi Cervantes, considerat el Nobel de les
lletres espanyoles, en reconeixement a la seva tra-

jectòria. I encara més: aquest novembre ha rebut el
Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino.    

E D U A R D O  M E N D O Z A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans escriptors barcelonins
Ha retratat Barcelona en obres com ‘La ciutat dels prodigis’ 

Famosos

Rebre el Premi Barcino
Dins del festival Barcelona Novel·la Històrica

Admiració
Els lectors el feliciten i consideren que el premi és merescut

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Fuser
Un joc on el ritme és el protagonista. Un festival de música que no s’acaba mai. Fuser
et permet crear el teu so i compartir-lo amb el món. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.

La fitxa
QUI ÉS?

Viu en línia
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

COMPRA

Si t’enamores d’una proposta cultural, recomana-la a les xarxes 
socials: ajudaràs el creador i faràs que algú descobreixi una joia

DONA

DIFON

TORNA-HI

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

i OCI

Ha tornat a passar. La cultura, com tants altres sectors,
ha rebut un segon cop tot just quan començava a re-
cuperar-se, a pas de tortuga, del primer. De nou, la

pandèmia del coronavirus ens priva de concerts, obres de te-
atre, espectacles de dansa i circ i un llarg etcètera, però no
ens treu la necessitat ni les ganes de consumir cultura.

“Si la cultura et toca, ara et toca a tu”. Aquest és el lema de
la campanya que han impulsat l’entitat Cercle de Cultura i la
xarxa Fundraising.cat per animar els espectadors a donar su-
port real al sector en aquests moments tan difícils. “La cultura
ha estat sempre al teu costat, des de la teva infància fins ara.
En els moments feliços i en els més complicats, com quan vas
haver de confinar-te”, es pot llegir al web laculturaemtoca.cat.
En aquesta pàgina, ofereixen la possibilitat d’ajudar la cultura
de tres maneres possibles: comprant entrades (anticipades
per a actes presencials o bé per a actes virtuals), difonent pro-
jectes i espectacles a les xarxes socials o fent donacions.
Aquesta última opció, diuen, és molt habitual a altres països i
pot ser la clau de la supervivència d’algunes entitats. 

Suport real a la cultura

Compra entrades anticipades per a espectacles presencials 
o bé entrades per a propostes virtuals: la cultura es paga

Les claus

Si t’ho pots permetre, fes una donació a una entitat o projecte 
cultural que t’hagi marcat i vulguis ajudar a sobreviure

I el més important: quan la situació ho permeti, no dubtis 
a tornar a omplir teatres, sales de concerts, cinemes...
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