Control OJD-PGD – Publicació mensual | redacció: 657 165 047 - liniavalles@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

REALITAT INVISIBLE pàgs 12 i 13

COM ES FARAN ELS REIS? pàg 14

El sensellarisme femení:
una de cada deu persones
sense sostre és dona

Ignasi Giménez, president del
Consell Comarcal, alerta de la
preocupació per celebrar-los

líniavallès
7 anys

cerdanyola · barberà · ripollet

Desembre 2020 · Núm. 86 · liniavalles.cat

pàg 3

El porno,
la cara B del
masclisme
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Un 50% de les
plataformes inclouen
vídeos d'abusos
o violacions
Parlen famílies
sobre l’educació
sexual dels seus
fills i filles
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S’ha erotitzat la violència?
» Un 50% de les plataformes porno inclouen vídeos d’abusos o violacions, segons el CAC
» Parlem amb diverses famílies preocupades per l’educació sexual dels seus fills i filles
Júlia Gamissans
CERDANYOLA
“Padre viniéndose a chorros dentro de la hija”.“Sexo brutal, latigazos y violacion anal”. “Filmé a
mi hermana menor masturbándose en su habitación”. “Castigando a mi hija”. Aquests són alguns dels títols que acompanyen
els vídeos que ofereix la plataforma Pornhub. Aquesta pàgina web
s’ha convertit en el Youtube del
sexe i per entrar-hi només has de
dir que tens més de divuit anys a
un pop-up, totalment franquejable.
En aquesta línia, recentment el
Consell de l’Audiovisual (CAC)
alertava que un 50% dels vídeos
d’actes sexuals de les plataformes
mainstream estan etiquetats amb
les paraules abús o violació. El
president del CAC, Roger Loppacher, també advertia del perill que
suposa per als menors l’accés a
continguts que “encara que siguin de ficció transmeten un relat
que normalitza actes de violència
masclista i de desigualtat”.
Aquesta publicació s’ha posat
en contacte amb dotze famílies per
conèixer quin impacte creuen que
té el porno en el comportament sexual dels seus fills i filles. Algunes
consideren que aquest distorsiona la realitat i els pot generar expectatives frustrants amb el sexe.
D’altres pensen que s’haurien de
prohibir segons quins continguts
a les pàgines pornogràfiques, que
els vídeos d’agressions sexuals
existeixen perquè són els que tenen més demanda o que no hi ha
pornografia amb visió femenina.
Però totes coincideixen en el fet
que el responsable dels abusos en
les relacions sexuals no és el porno, sinó la manca d’educació sexual i afectiva que reben els seus
fills i filles.
Un pare lamenta que “s’hagi

deixat en poder del porno el paper
d’educador sexual quan el gènere
només hauria de ser una eina
d’entreteniment”. Mentrestant,
una mare es qüestiona “per quin
motiu hi ha tantes persones que
necessiten veure agressions per
arribar a l’orgasme”.
Quan navegues per Pornhub
trobes la resposta: s’ha erotitzat la
violència. La psicòloga especialista en violència sexual i victimolo-

“Els joves són com
pissarres rases i el seu
manual d’instruccions
sexuals és el porno”
gia, Alba Alfageme, explica a
aquesta publicació que el problema és que “els vídeos sexuals
amb agressions arriben a ulls de
menors cada cop de menys edat”,
mentre que “les criatures no han
rebut cap mena d’educació sexual
que els permeti construir una mirada crítica davant d’aquests por-

La pornografia mainstream s’oblida de la dona i utilitza una narrativa patriarcal. Foto: Pexels

tals que emmagatzemen tanta
violència”.
En aquest sentit, el psicòleg especialitzat en sexologia clínica i
membre de la World Association
for Sexual Health (WAS), Alejandro Villeja, corrobora que “més
d’un 30% dels menors d’entre
vuit i nou anys” es topa de manera accidental amb el porno. “Això
provoca que aquest col·lectiu construeixi la seva narrativa sexual a
partir de vídeos que han eliminat
tot el contingut relacional (empatia, consentiment i comportament) i en els quals es mostra una
trobada sexual superficial, objectivadora i la majoria de vegades
denigrant cap a la dona”, alerta.
“Per una banda hi ha una desalfabetització sexual i per l’altra
una societat que consumeix pornografia que exerceix violència
contra la dona. El resultat d’aquest
combo és noies que banalitzen
agressions contra elles perquè el
relat pornogràfic les ha normalitzat i una societat que legitima la
violència sexual”, assenyala el
doctor, que recorda que hi ha

una campanya (Trafficking Hub)
activa contra Pornhub per la suposada distribució de vídeos on
s’explota sexualment menors.

ANALFABETISME SEXUAL
Mentrestant, s’han atès 12.433
víctimes i 9 dones han estat assassinades per la violència masclista a Catalunya el 2020. Aquestes xifres van tornar a unir els municipis el passat 25-N sota una mateixa lluita: l’erradicació de la violència masclista. Però alhora mostren la necessitat de reivindicar
una educació sexual, social i afectiva, tal com diu Alfageme. “Els joves són com pissarres rases i el seu
manual d’instruccions sexual és el
porno. Per això comencen a erotitzar situacions que realment
són violentes. Ningú els ha donat
cap criteri per saber identificarles”, detalla la psicòloga.
La coordinadora del projecte
Satisficció (adreçat a adolescents)
del Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, Krizia Nardini, vol construir una relació sana i saludable
amb el sexe durant els seus tallers.

“El problema no és el porno. Malgrat que aquest influeix en l’imaginari dels joves no s’ha d’estigmatitzar. El discurs patriarcal també es troba a la cultura audiovisual
genèrica”, diu Nardini. Ella no
creu que s’hagi de demonitzar el
porno. “S’ha d’oferir un espai als
adolescents perquè s’expressin i donar-los eines perquè construeixin
una mirada crítica, on el sexe no sigui un tabú i el plaer de la dona estigui representat”, defensa.
Tanmateix, Alfageme considera que s’hauria de regular l’accés a aquestes plataformes i controlar que els vídeos on hi ha abusos sexuals “no es puguin amplificar amb absoluta impunitat, com
va passar amb els del cas de la Manada”. “És evident que el porno
mainstream manté un llenguatge
patriarcal i masclista brutal. Per
aquesta raó hem de derrotar l’analfabetisme sexual i afectiu, ja que
el patriarcat hi troba els seus forats
per incidir-hi”, conclou.
Ara, la nova reforma educativa vol introduir l’educació sexoafectiva a les aules.
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Madrid–Barcelona
per Jordi Muñoz

U

na de les interpretacions del procés independentista és que ha sigut la conseqüència política d’una nova etapa de la tensió secular entre Madrid i Barcelona.
Si l’Espanya del segle XX s’havia construït a partir d’una capital política i dos motors industrials a la
perifèria (Catalunya i el País Basc), l’Espanya postindustrial ha anat desplaçant i concentrant el poder
econòmic també a Madrid. En bona part gràcies a les
privatitzacions de les grans empreses estatals (com Telefónica, Iberia, Repsol, Endesa, etc.), que van ser la
llavor per construir noves multinacionals amb seu a
Madrid i amb un ull posat a Espanya i l’altre a Llatinoamèrica.
Això va anar acompanyat d’accions decidides de
l’Estat per regular mercats com l’elèctric, el de les telecomunicacions o el financer a favor d’aquest nou capitalisme de l’IBEX-35 que, de fet, en bona part era
un capitalisme del BOE. Però no fou només el paper
del regulador, sinó també les grans decisions dels governs en matèria d’infraestructures. L’aposta constant
per Barajas com a gran aeroport intercontinental o,
sobretot, la xarxa radial d’AVE i d’autovies gratuïtes
va anar reforçant la posició de Madrid. I Madrid va
aprofitar totes aquestes cartes marcades per convertir-se en un gran pol d’atracció.
Tot això es va fer sense massa resistència perifèrica. Fins que a Catalunya, després del col·lapse de les
infraestructures i del final abrupte de la reforma de
l’Estatut, i enmig de la crisi econòmica més profunda en dècades, es va generalitzar la percepció que es-

tàvem, efectivament, jugant una partida amb les cartes marcades.
Mentre el turisme havia anat guanyant pes a casa
nostra, la indústria fugia d’Europa i la nova economia
s’anava desplaçant a poc a poc però de manera inexorable cap a Madrid. Aquí ens quedava, a tot estirar, el somni d’un Eurovegas o el seu succedani tarragoní Barcelona World, que encara cueja. Ni els intents de reformar el finançament, ni les crides civilitzades a impulsar el corredor mediterrani, ni el clam
dels sectors econòmics per poder gestionar, almenys,

El dúmping fiscal és una carta
marcada més que s’afegeix a una
partida absolutament desigual
l’aeroport del Prat van ser atesos. Ni tan sols considerats
seriosament. Per això es va estendre la idea que, sense els instruments polítics d’un Estat, Catalunya tenia
un futur negre. Perquè el recorregut de la creativitat
i la capacitat d’innovació era limitat i l’impuls creatiu
de la Barcelona olímpica ja quedava molt lluny.
A partir de llavors Catalunya va entrar, de manera
abrupta i inesperada, en una fase de confrontació
oberta amb l’Estat i el centre de gravetat del catalanisme es va desplaçar clarament cap al sobiranisme.
La tensió va anar pujant fins a la tardor de 2017, que
ja sabem tots com va acabar. Però mentrestant Ma-

drid no es va aturar. De fet, va entrar en una nova
fase. Si a Catalunya es va aspirar a sortir de la crisi
amb un Estat propi, a Madrid l’aposta va ser intensificar la capacitat de centrifugació de recursos, inversions i talent. La comunitat i l’Ajuntament de Madrid van aprofitar el marge d’autonomia per imposar una mena de turbo-capitalisme madrileny. Liberalització gairebé absoluta d’horaris comercials i
baixades massives d’impostos que van provocar un
efecte succionador: contribuents rics d’altres territoris es van desplaçar a Madrid, on els tipus de l’IRPF
per a les rendes més altes i els impostos sobre el patrimoni són els més baixos de l’Estat.
Així, a més dels beneficis de la capitalitat, els favors del regulador a les grans empreses privatitzades i la política centralista d’infraestructures, ara Madrid ha sumat una nova carta: el dúmping fiscal. Una
competència deslleial amb els altres territoris que,
paradoxalment, a qui més ha afectat no ha sigut Catalunya sinó les comunitats autònomes del seu
voltant. Però en tot cas, aquest és el debat que s’ha
plantejat en la negociació dels pressupostos entre
Esquerra Republicana i el PSOE. Malgrat la contradicció aparent que genera que un partit sobiranista demani limitar el marge d’una altra comunitat autònoma per decidir els seus impostos, és evident que en un context econòmic integrat cal dotarse de mecanismes d’autodefensa davant de pràctiques com el dúmping fiscal. Perquè, a més, en el cas
de Madrid és una carta marcada més que s’afegeix
a una partida absolutament desigual.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@pflis

Las dudas sobre unas
vacunas desarrolladas
en tiempo récord, por
empresas con intereses comerciales y
que han sido comunicadas regular son
lógicas y legítimas. Burlarse de quienes
las tienen solo empeorará el problema.
Muchos divulgadores necesitan más
humildad y menos soberbia.

@LaraToroLienas
Un alumne fa dies que
no ve a classe. M’ha escrit per dir-me que finalment té feina: fa de missatger per a
Amazon els 7 dies de la setmana de 9
del matí a 10 de la nit. Però em diu que
si us plau li passi les tasques, que buscarà estones per fer-les. #EsclausDelSegleXXI.
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Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
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@marioescribano_
El periodismo en un
párrafo: “Entonces se
produce esta irónica situación: un periodista que cobra 50 euros la pieza narra lo que ocurre en los
hospitales de Caracas y un tertuliano lo
lee y cobra el cuádruple por opinar sobre los hospitales de Caracas”. [Cita un article de Javier Brandoli a El Confidencial].

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

@BriennedeDarth
Si tot hagués anat bé,
avui sortiria de comptes. Avui es faria realitat
el somni d’aquella nena de vuit anys
que es posava coixins a sota del jersei
i que amb dotze decidia que no seria
hostessa de vol perquè volia tenir
una família nombrosa i volia ser una
mare present.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
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Els semàfors

Aj. de Cerdanyola

Aj. de Barberà

Cerdanyola CH

Safata d’entrada
L’Ajuntament de Cerdanyola ha
optat per fer una ampliació
econòmica per així poder donar
cobertura a totes les demandes
de beques escolars.
Concretament, n'ha atorgat
1.888, un 31% més que les que
va concedir el curs anterior.

Les dones pageses som una peça clau
per Raquel Serrat (Unió de Pagesos)

pàgina 10

Fa deu anys que el Pacte Local
per la Coeducació està en
funcionament a Barberà, però
ara el Consell Municipal
d'Educació vol que el paper
educador "vagi més enllà de les
escoles i les llars d'infants".
Una excel·lent iniciativa.
pàgina 11

L’equip de Carles Marín va
segellar, el passat dia 5, la
classificació per a la segona fase
de l’OK Lliga, en la qual lluitarà
pel títol. Les verdes segueixen
millorant com a equip cada curs
i també estan pendents del
passi a la Female League Cup.

El + llegit

pàgina 18
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Preocupació sindical per la venda
de Novartis a Siegfried

2

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

3

L’Espai Jove de Creació La Nau
de Barberà ja és una realitat

4

El trasllat previst a l’Escola Fontetes
de Cerdanyola està en ‘standby’

5

Jove busca pis: expulsats del mercat

E

l dia 25 de novembre és el
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones. Per sort, cada vegada hi ha més consciència, des de
tots els àmbits, de la necessitat indiscutible d’erradicar les violències
masclistes i, per fer-ho, cal un canvi de mentalitat de tota la societat:
d’homes i de dones.
El món rural i la pagesia no
quedem al marge d’aquesta lluita. Tot el contrari. Potser, fins i tot,
és on més cal fer aquest canvi de
la manera de pensar i de fer. Per
costum, per comoditat, per rol de
gènere, la pagesa, des de sempre,
és qui ha assumit les tasques de
cura de la família, d’atenció a la
llar i de totes aquelles altres feines
que “li tocaven”. La pagesa era –
i encara és en molts casos– la
“peça comodí”, aquella figura que
arriba a tot arreu quan els altres
no poden o no volen. I aquest valor, aquest esforç, no s’ha reconegut mai com es mereix.
També cal oferir visibilitat i
denunciar els casos en què es manifesta més explícitament la violència masclista amb fets com no
deixar cotitzar la parella a la seguretat social, no cedir-li el lloc que li
correspon a l’empresa agrària,
atorgar sous més baixos pel fet de
ser dona o, en casos més extrems,
de maltractaments físics i/o psico-

lògics. Totes aquestes situacions,
al món rural, continuen sent un
tema tabú. Costa parlar. Costa explicar què ens passa a casa. La llar
no és sempre un refugi, a vegades,
és on tenim més por.
Des del sector social de Dones d’Unió de Pagesos volem ser
al costat de totes. Volem ser el
suport i la veu de les dones del
món rural per defensar els drets
que tenim, com a persones i
com a professionals. És per
això que ens hem organitzat i
hem fet una crida a totes les dones afiliades a participar en les
tasques sindicals perquè tenim
molt a dir i molt a fer per millorar la nostra societat. Però no
ho podem fer soles. Homes i dones ho hem de fer junts. Aquesta és la filosofia d’Unió de Pagesos i de totes nosaltres. A
més, també necessitem la implicació de les administracions
perquè abasteixin el món rural
de tots els serveis essencials
que igualin en drets i oportunitats les dones i les nenes rurals.
La nostra participació dins
del sindicat, cadascuna amb les

seves possibilitats, és essencial. El
pla de treball de Dones d’Unió de
Pagesos, centrat a desenvolupar
temes d’igualtat i de reconeixement social i laboral, no es podrà
dur a terme sense la nostra opinió. Tenim una visió transversal
de la vida rural. Tenim clar que
ser pagesa no és només una feina, és una manera de viure i, en
aquest dia a dia nostre que tant
estimem, ens hi hem de sentir segures, valorades i dignes.
Tenim a mitjà termini les
eleccions agràries al camp. Una
oportunitat per fer sentir la
nostra veu i voluntat de representació. Són les nostres eleccions. És el nostre futur i el dels
nostres fills i filles. Hi hem de
ser. Les polítiques, si no les
fem, ens les faran. Qui millor
que nosaltres mateixes per saber què ens convé? Juntes podem aconseguir millorar la nostra societat. No et quedis a casa.
No callis més. Parla amb nosaltres. Siguem part del canvi que
ens beneficiarà a totes i a tots.
S’ha acabat ser un comodí, som
una peça clau!

Línia Vallès 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

#NadalÉsUnaIncògnita

@324cat: El conseller Sàmper, de cara a
Nadal: “No estem en condicions de dir que
res és fix o segur perquè estem pendents
de les xifres”.

#ElReiEmèrit

@pardodevera: Juan Carlos I presenta
ante Hacienda una declaración para regularizar su situación fiscal por las tarjetas
opacas. Intentando librarse del banquillo.

#FeixistesASantJaume

@marctoro4: Nazis reivindicant-se a Sant
Jaume, amb banderes amb el símbol de
les SS i braços drets ben alçats. Novament
sense ser detinguts, protegits pels Mossos.
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Els turismes del futur
per Maria Abellanet

n una situació com la que estem vivint –inesperada i excepcional– és fàcil caure en el
pessimisme i arribar a conclusions alarmistes. Tanmateix, sembla evident que el
tancament dels restaurants no és sinònim de la fi de
la gastronomia, ni els gimnasos tancats són la fi de l’esport. De la mateixa manera, seria agosarat i irresponsable afirmar que després de la crisi de la Covid19 el turisme no té futur. El que sí que ens pertoca plantejar-nos és com serà aquest futur.
És cert, i tampoc podem negar-ho, que molts establiments, comerços, empreses i
companyies del sector s’estan enfrontant –i ho continuaran fent els
pròxims mesos– a moments complicats. A curt termini, moltes
empreses hauran de fer un esforç
immens per superar una crisi que
ningú havia previst. Algunes no sobreviuran. Ara bé, hem de ser capaços de mirar el sector amb
perspectiva i de continuar posant
el focus en els reptes que ja teníem
i en els que ara se’ns afegeixen.
La notícia positiva és que tenim perfectament identificats els
problemes que cal resoldre i els
reptes als quals ens enfrontem.
Tenim les eines i els professionals. Les destinacions turístiques tenen formulats els reptes i
les estratègies per assolir-los.
Disposem d’organismes internacionals plenament implicats en
aquesta tasca i una societat perfectament capacitada per fer-ho.
Des dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides
fins a les línies estratègiques de l’OMT (Organització
Mundial del Turisme) s’ha aconseguit una fita insòlita: que tots els països es posin d’acord a l’hora d’assenyalar els reptes de la nostra societat, marcant una
agenda global comuna. Ara s’ha de complir.
LES EXPERIÈNCIES, ALLÒ QUE NO CANVIA
Viatjar, conèixer llocs nous, tenir contacte amb altres cultures, amb altres paisatges i amb altres sabors són vivències que mai no passaran de moda. L’essència del tu-

Les millors

risme segurament no ha canviat o, si més no, ha canviat
molt poc des dels seus inicis: parteix sempre de la necessitat que tenim les persones d’ampliar les nostres fronteres físiques i mentals. El que varia és el context, les circumstàncies, les expectatives i el grau d’exigència tant
dels visitants com dels residents de cada destinació.
Soc de les convençudes que el turisme té molt recorregut, i que aquest futur estarà marcat pels valors.
Uns valors que, de fet, no són cap novetat, però que
després de la pandèmia esdevenen inajornables. Parlo d’innovar i de no conformar-nos amb els models

que ja coneixem i que hem fet servir fins ara. El món
canvia a un ritme vertiginós i cada vegada és més fàcil quedar-se enrere. No podem oferir les respostes
de sempre a preguntes completament noves. Aquestes respostes hauran de passar també per integrar
del tot la sostenibilitat en la mateixa gestió. D’això
en depèn la nostra competitivitat, la salut del nostre entorn i el progrés social. Només adoptant un
compromís ferm i real per part de tots els actors implicats en el sector turístic podrem garantir que la
nostra activitat sigui perdurable en el temps. Dit d’u-

per Anna Utiel

perles

dolf Hitler ha guanyat unes eleccions a la regió d’Oshana, a
Namíbia. “Que em digui així no vol dir que vulgui dominar el
món”, ha dit al diari alemany Bild. Aquest polític creu que els seus
pares no sabien què representava aquest nom quan li van posar.

A

ua Lupa” o “Cristian Tangana”. Aquests noms són els
que es va inventar el presentador badaloní Jorge
Javier Vázquez mentre anunciava la gala dels 40 Music
Awards, on van actuar, efectivament, Dua Lipa i C. Tangana.

“D

n noi explica a Twitter que consta com a mort al sistema de
salut. Se’n va adonar després de fer-se una PCR i, després
de dir-li que ho havien solucionat, s’ha assabentat que ara
apareix dos cops al sistema: una com a viu i l’altre com a mort.

U

n àlbum de fotos de la visita de Donald Trump, medalles
i objectes de la botiga de Buckingham. Un majordom
de la reina d’Anglaterra ha robat això i alguna cosa més,
sobretot durant el confinament, segons el web Mail Online.

U

Miquel Codolar / ACN

na altra manera: si no som innovadors i sostenibles,
segur que no hi ha futur.
Per això aquest procés d’evolució del turisme s’ha
de fonamentar en el coneixement i la formació. Necessitem professionals que tinguin els coneixements
i els recursos per poder oferir als turistes d’ara, i als de
demà, una experiència transformadora, curosa amb
la destinació i els seus residents. Des del CETT, el centre universitari de turisme, hosteleria i gastronomia
adscrit a la UB que, des de fa més de 50 anys, es dedica a fer recerca aplicada i a formar els professionals
del sector, hem pogut contribuir a la transformació del sector i
comprovar la potencialitat d’aquest món fascinant i transversal.
Aquest és un bon moment per
replantejar-nos moltes coses. Si
ens centrem en Barcelona, no només ens hem de qüestionar quin
turisme volem, sinó també quina ciutat volem. M’atreveixo a dir
que la resposta a aquestes preguntes s’ha de formular en plural. El que hem de buscar és una
ciutat que afavoreixi una economia plural i sostenible, el progrés
i la cohesió social, que assumeixi i posi en valor la diversitat, que
garanteixi el diàleg i la convivència i que sigui, en definitiva,
una ciutat de ciutats. De la mateixa manera, el turisme que volem és un turisme més diversificat, plenament responsable i sostenible. Un turisme que vetlli
pels veïns i visitants i per la perdurabilitat de la destinació. En
aquesta equació, el turisme continuarà sent una palanca cabdal en l’impuls de l’economia i en la generació
de llocs de treball. Com ja he dit, ho serà sempre que
apostem per un sector de qualitat, amb professionals
ben formats i gestors responsables. Un turisme format per diferents turismes que abracin la innovació,
la sostenibilitat i el coneixement.
Vaig més enllà. No només el turisme té futur, sinó
que no podem entendre el futur sense el turisme.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Disparar un sense sostre
per Josep Martí Blanch

@mwepu_ilunga: No sé si podré superar la
frase de Rafael Amargo al salir de la cárcel
acusado de narcotráfico: “De mi casa nunca
se va nadie con más droga de la que llevó”.

aquest plantejament és a parts iguals utòpic i naïf, en la
mesura que resulta impossible que el canvi que es proposa
tingui la més mínima possibilitat de concretar-se.
El primer motiu de desconfiança deriva de la poca
transparència històrica dels cossos policials i d’un corporativisme innegable, impossible de justificar massa vegades. Aquest fet interpel·la directament les policies i només són elles les que poden posar-hi solució. Assenyalar
els mals professionals i depurar responsabilitats és sempre la millor manera de defensar la policia i el conjunt dels
seus professionals. Tot i que hi ha hagut millores els darrers anys, encara preval en excessives ocasions el corporativisme que dona ales als mals agents.
La segona qüestió que ha danyat la confiança és el tripijoc de molts partits per voler guanyar rèdit polític qüestionant, moltes vegades de manera barroera, les actuacions
policials. Aquesta és una mala praxi que la política de partits i capelletes exercita tot sovint. És fàcil intuir que, si en
lloc de ser un agent de la Guàrdia Urbana el que ha protagonitzat aquest darrer incident hagués estat un Mosso
d’Esquadra, els responsables polítics de l’Ajuntament de
Barcelona haurien intentat treure’n suc en lloc de defensar l’agent que ha disparat, com fan ara. De fet, com dèiem respecte a les policies, aquí també hi trobaríem exemples de totes les formacions polítiques.
I el tercer element, cabdal també per entendre els nivells de desconfiança envers les actuacions i versions oficials de la policia, rau en la manera de fer d’una part de
l’activisme social que considera, normalment des de posicions d’extrema esquerra, que tot s’hi val per capgirar el
sistema i que una de les peces que cal tombar per aconseguir-ho és la credibilitat dels cossos de seguretat.
Aquesta manera de fer també resulta extremadament
perjudicial, sobretot quan s’hi afegeixen com a altaveus de
ressonància de les seves tesis algunes formacions polítiques. El reportatge Ciutat morta, que fins i tot va rebre distincions periodístiques en forma de premis atorgats per
l’Ajuntament de Barcelona, tot i ser un exemple reeixit de
mala praxi periodística que només buscava el desprestigi de la Guàrdia Urbana i de la policia en general, en seria un bon exemple.
És difícil que res d’això canviï. Ben al contrari, el més
probable és que el deteriorament de la credibilitat policial vagi a més. Totes tres qüestions requereixen que la
política s’exerceixi sense perdre de vista l’interès general i que deixi de jugar-se frívolament amb una qüestió
tan cabdal per al manteniment del model de societat que
tenim i que, amb carències i obligades millores que no
podem ajornar, reprodueix diàriament el petit gran miracle de la convivència pacífica per a la qual la policia és
una peça fonamental i irreemplaçable.

@asaaribibang: 7 años de la muerte de
Mandela, un hombre que estuvo 27 años
en la cárcel por ser negro... y salió negro. Es
el peor caso de reinserción de la historia.

“

Convindria no
precipitar-se a risc
d'equivocar-se en un
sentit o un altre.
Però interessa fer notar
que és precisament quan
més es requereix la virtut
de la paciència quan
resulta més evident
l'elevada factura que
paguem perquè a força
d'anys s'hagi malmès
la confiança necessària
en els cossos policials

“

Q

ue la policia dispari una persona és sempre
una mala notícia. Justificat o no, prémer el
gallet i foradar el cos d’algú amb una bala no
és plat de gust per a ningú, excepció feta dels
malalts que gaudeixen fent mal només per
fer-lo. No és aquest el cas de la policia.
A Catalunya el debat sobre l’actuació dels cossos de seguretat –Policia Nacional i Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra i policies locals– està sempre viu. Això té coses bones. Al cap i a la fi, els cossos policials són la part visible
del monopoli de la força que els ciutadans hem cedit a l’Estat. I és del tot oportú que vigilem l’ús que els uniformats
fan d’aquesta prerrogativa. Fiscalitzar-los permanentment
és, des d’aquesta perspectiva, imprescindible per a la salvaguarda i bon funcionament democràtic de la nostra societat i la preservació dels nostres drets de ciutadania.
Passa sovint, però, que el debat al voltant dels cossos
i forces de seguretat es polititza. Llavors l’objectiu deixa
de ser la necessària fiscalització de la seva feina per convertir-se només en una manera de treure’n rendiment partidari o ideològic. A Catalunya, aquesta forma de fer és, per
desgràcia, la més habitual. I el perjudici que provoca és claríssim: totes les actuacions policials acaben situades sota
sospita, debilitant així innecessàriament la confiança
dels ciutadans envers els professionals que s’encarreguen de garantir-los la seguretat i que fan una feina imprescindible.
El darrer cas que ha agafat volada és el d’una persona sense llar que va rebre dos trets d’un agent quan la Guàrdia Urbana de Barcelona intentava reduir-lo. A l’espera de conèixer els resultats de les diferents investigacions
que estan en marxa, qui més qui menys ja s’ha posicionat,
bé culpabilitzant els responsables polítics de l’Ajuntament
de Barcelona i la policia, bé defensant l’actuació de l’agent.
El fet que es tracti d’una persona sense llar ha portat
també a debat la violència que pateixen aquestes persones pel fet de viure al carrer i s’hi han afegit preguntes previsibles sobre si és més fàcil per la policia abusar d’aquests
individus que viuen en circumstàncies tan precàries i habitualment sense una xarxa de seguretat i ajut com la que
faciliten la família o les amistats.
Amb tot, convindria no precipitar-se a risc d’equivocarse en un sentit o un altre. Però interessa fer notar que és
precisament quan més es requereix la virtut de la paciència quan resulta més evident l’elevada factura que paguem
perquè a força d’anys s’hagi malmès la confiança necessària
en els cossos policials i els seus responsables polítics.
Aquesta confiança s’ha esberlat per tres motius, i de la
rectificació de tots tres en depèn que en el futur es puguin tenir debats serens que donin resultats sobre les actuacions policials. Val a dir, el lector ja ho ha copsat, que

Flaixos

@marcianuebri: Tinc un pacient a urgències
convençut que viu al show de Truman i estic
reunint tota la força de voluntat per no dir-li:
“Buenas noches, soy el actor. ¡Ay! El doctor”.
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Pàgines especials

» L’AMB té com a objectiu reduir la bretxa digital de les persones vulne
» Per aconseguir-ho impulsa diferents mesures en el marc del programa ‘C
4La pandèmia del coronavirus, d’ençà que va esclatar a
mitjans del passat mes de març,
ha tingut uns efectes socials
molt negatius. A banda de la
gran afectació sanitària, les desigualtats han augmentat i una
part de la ciutadania ha patit la
situació de diferents maneres en
el seu dia a dia.
Un dels casos on aquestes
desigualtats s’han fet més visibles
que mai és en la capacitat de fer
servir la tecnologia, principalment en l’accés a internet. El fet
de poder fer servir o no internet
ha marcat una diferència enorme
entre aquells col·lectius que l’han
tingut al seu abast durant la pandèmia i els que no. No només per
la implantació en moltes ocasions del teletreball, sinó també
per la facilitat per estar en contacte amb els més propers i per digitalitzar molts processos.

La bretxa digital
afecta diferents

col·lectius socials
En aquest escenari, és molt
important que des de les administracions es pugui garantir l’accés de tota la ciutadania a les eines digitals existents i reduir la
bretxa digital que la pandèmia
de la Covid-19 ha evidenciat i
augmentat, sobretot als barris i
col·lectius més vulnerables. Segons dades de la UGT, la bretxa
digital és especialment dura amb
les dones (més del 60% de les
“desconnectades” són dones), la
gent gran (hi ha una gran diferència entre el nombre de joves
i el nombre d’avis que tenen
connexió a Internet), les persones amb menys estudis (l’educació superior duplica en l’ús
d’internet la primària) i les famílies amb rendes més baixes (una
de cada quatre persones que
cobren el salari mínim no té connexió a Internet).
ACCÉS A INTERNET
Veient tota aquesta situació, des
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) tenen molt clar
que cal dedicar esforços a combatre una realitat que en un

món digitalitzat és un problema
de primer nivell. És per això que
impulsen el programa ‘Connectabit’, en el marc del Pla ApropAMB –en l’eix ‘Reforç educatiu, digital i inclusiu’–, que busca facilitar l’accés a Internet de
tots els col·lectius que ara mateix
no el tenen garantit.
El ‘Connectabit’, en primer
lloc, aposta per donar accés a eines i suport tècnic i econòmic per
a temes relacionats amb la digitalització, al mateix temps que
també està pensat per millorar les
mesures de seguretat necessàries
en temps d’una pandèmia com
l’actual. En aquesta línia, preveu
impulsar projectes per desenvolupar mesures i dispositius tecnològics que facilitin el control de
la distància entre persones.
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

tothom
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erables en temps de pandèmia
Connectabit’ del Pla ApropAMB

Pla ApropAMB: ajudes per als
més afectats per la pandèmia

D’altra banda, també posa
el focus en la necessitat de millora que puguin tenir els ajuntaments en tot allò que té a veure amb els models de gestió i tramitació electrònica. Aquest punt

Es volen millorar les

tramitacions digitals
dels ajuntaments

és molt important, ja que d’aquesta manera es pot aconseguir
una eficiència molt més alta en,
per exemple, tot allò que té a
veure amb la tramitació de les
ajudes socials per tal que es pu-

guin gestionar de la forma més
ràpida possible.
Cal recordar que des de l’AMB
ja s’han pres altres mesures per
combatre la bretxa digital, ja que
a finals d’octubre es va firmar un
conveni amb la Taula d’Entitats
del Tercer Sector per analitzar la
realitat digital del tercer sector social. L’acord està dotat amb una
subvenció de 15.000 euros i preveu la realització de dos estudis.
Per una banda, s’analitzaran quines són les necessitats principals de les entitats del tercer
sector en l'àmbit digital (formació, infraestructura informàtica,
etc.) i, d’altra banda, es valoraran
les diferents opcions jurídiques i
normatives per garantir l'accés i
l'ús d'Internet en bones condicions a tota la població.<

4Totes aquestes ajudes per trencar la bretxa digital, i d’altres que s’ofereixen, són possibles gràcies
al Pla ApropAMB, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha creat per destinar ajudes a les persones més afectades per la Covid-19 a partir de la
seva experiència en altres programes similars.
Tants mesos de restriccions, confinament i
aturades han deixat molts sectors socials i econòmics profundament afectats. Bars i restaurants
tancats, comerços que abaixen la persiana (alguns
de forma definitiva), persones sense els recursos
que tenien abans del març o empreses que no tenen més opció que enviar els seus treballadors i
treballadores a casa amb ERTOs.
Els efectes de la Covid-19, en alguns casos, no
han fet més que posar de manifest mancances que
ja patien diferents col·lectius abans de la pandèmia. Un exemple és el cas de les dones, que generalment tenen més dificultats que els homes per
trobar feina; la gent gran, que pel seu estat físic necessita assistència o eines que els mantinguin a
prop dels seus o, finalment, els emprenedors,
que enriqueixen el teixit econòmic a base de lluitar per tirar endavant els seus negocis.

16,6 MILIONS D’EUROS
Davant d’aquesta situació, des de l’AMB s’ha
desenvolupat aquest pla metropolità de suport
a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis. Tot plegat es vehicula a
partir dels ajuntaments, que es beneficien de la
solidesa de l’entitat metropolitana. I és que l’AMB
té la capacitat de conèixer els col·lectius que més
necessiten aquest suport, gràcies als anys que fa
que treballa al territori, al mateix temps que introdueix noves formes, com ara l’economia verda. “El Pla ApropAMB és una resposta eficaç a la
pandèmia del coronavirus. Per a l'AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i, especialment, per als col·lectius més
afectats en els darrers mesos. Ara toca reforçar el
comerç i la bretxa digital i donar suport als joves,
a les dones i a la gent gran”, remarca la vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i
Econòmic, Montserrat Ballarín.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

El Pla Aprop prové del reajustament del Pla
d’inversions de l’AMB i té un pressupost de 16,6
milions d’euros. Aquests diners finançaran les actuacions impulsades pels municipis de la metròpolis de Barcelona. Els projectes municipals
s’han de presentar a l’AMB, que els assessora i participa en la seva definició.
El programa té tres eixos i cadascun té els seus
programes concrets. El primer és la Xarxa de Reforç de les Polítiques Socials, que inclou els projectes ‘Acompanya’ i ‘Ecotransforma’t’. El primer
aposta per projectes de xarxes de suport social per
a persones vulnerables, suport per a professionals
i voluntaris per a la cura de persones dependents
i reforç dels serveis associats a les polítiques socials. El segon està relacionat amb la reducció del
consum d’energia, aigua i residus.

La Covid-19 ha posat de

manifest mancances que ja

hi havia abans de la pandèmia
El segon és el Reforç Educatiu, Digital i Inclusiu, dins del qual hi ha ‘Educar i gaudir inclusivament de manera segura’ (beques i ajudes per al lleure), ‘Connectabit’ (lluita contra la bretxa digital) i ‘Labora jove’ (inclusió al mercat laboral de joves de fora
del sistema escolar i suport al manteniment dels
llocs de treball per als joves).
Per últim, hi ha el suport a les xarxes d’activitat econòmica dels municipis, que es divideix en
‘Compra de proximitat, segura i saludable’ (campanyes de promoció i divulgació i diferents ajudes),
‘Emprèn i innova en femení’ (impulsar el talent femení i ajudes per al lloguer dels locals) i ‘Suport al
teixit econòmic local i a l’economia verda, social i
solidària’ (ajudes per al manteniment de llocs de
treball, suport tècnic per al teixit productiu i cobrir
part de les despeses del lloguer del local industrial
o comercial, l’espai de coworking o les oficines).<
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El mercat municipal de Les Fontetes s’ha convertit en el primer mercat de Catalunya a
posar en marxa un sistema gratuït de consignes intel·ligents. Ara, els cerdanyolencs de la
zona poden fer la compra per telèfon i recollir-la a les consignes intel·ligents del recinte.

Cerdanyola concedeix un 30%
més de beques aquest curs
SOCIETAT4Els experts diuen
que els estralls de la pandèmia
encara no es poden mesurar,
però els municipis fa temps que
registren més famílies en situació de vulnerabilitat. Sense anar
més lluny, a Cerdanyola s’han
presentat 687 sol·licituds de beques escolars, cosa que suposa un
increment del 23% respecte a la
campanya anterior.
Davant d’aquest creixement de
sol·licituds, des de l’Ajuntament

687

és la xifra de beques
escolars que s’han
sol·licitat, un 23%
més que l’any passat

cerdanyolenc han optat per fer una
ampliació econòmica de la quantitat de la convocatòria per així poder donar cobertura a totes les demandes escolars. “Volem assegurar-nos que tot l’alumnat disposi
dels elements necessaris per po-

Bicis i patinets aparcats davant les escoles de Cerdanyola. Foto: Aj. de Cerdanyola

der fer un bon curs”, expliquen des
del consistori de la ciutat. És per
això que per al curs 2020-2021
s’han destinat 512.739,37 euros a
beques escolars, una inversió un
15% superior a la de l’any passat.
Pel que fa a la quantitat de beques,
se n’han atorgat 1.888, un 31%
més que les que es van concedir el
curs anterior.

Amb tot, el govern municipal
ha volgut deixar clar que el seu
objectiu és reforçar els recursos
destinats a la població més vulnerable del municipi “per tal de
poder donar una resposta com a
administració més propera a la
ciutadania i combatre la crisi de
la pandèmia”. Una crisi que cada
dia que passa s’aguditza.

El trasllat previst a l’Escola
Fontetes està en‘standby’

EDUCACIÓ4Sembla que els precs
dels familiars de l’Escola Fontetes
de Cerdanyola han estat escoltats
i que, de moment, s’han aturat les
obres per traslladar els Serveis
Educatius de la ciutat al centre.
A principis de novembre Línia Vallès informava que els familiars d’aquesta escola havien
començat una sèrie de mobilitzacions per aturar “l’ocupació
d’una aula d’infantil”, que s’utilitza per fer teatre, anglès i altres
activitats amb els alumnes, per
part dels Serveis Educatius cerdanyolencs. Ara, Serveis Territorials, tal com explica una de les

portaveus de l’AFA de l’escola, ha
donat l’opció als familiars del
centre de proposar altres espais
del recinte que puguin acollir
aquest òrgan, sense perjudicar el
projecte educatiu de l’escola.
En aquesta línia, la portaveu
ha explicat que s’han proposat
aules buides que hi ha a la zona
de cicle inicial i mitjà i una “caseta independent que s’utilitza
per fer-hi activitats de lleure i
que abans ocupava el conserge”.
Mentrestant, des de l’AFA segueixen denunciant aquesta situació a través de Change.org i
de les xarxes socials.
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Ciutat | S’aprova per unanimitat el pla de recuperació
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Els partits barberencs caminaran junts cap a la reactivació de la ciutat després de la
pandèmia. A la sessió plenària extraordinària del 4 de desembre es va aprovar per unanimitat la renovació del Pacte local per la recuperació social i econòmica de Barberà.

Barberà fa un pas endavant
com a ciutat educadora
POLÍTICA4“Volem donar visibilitat a una feina que fa molt temps
que s’està cuinant i que, actualment, necessitem que arribi a tots
els espais públics de la ciutat”, diu
el tinent d’alcaldia de Drets Civils
i Ciutadania de Barberà, Daniel
Gómez, a Línia Vallès, referint-se
el Pacte Local per la Coeducació.
Fa deu anys que aquest projecte coeducador està en funcionament a Barberà, però, tal com
explica Gómez, ara el Consell
Municipal d’Educació vol que el
paper educador “vagi més enllà de
les escoles i les llars d’infants”. “La
coeducació ha de ser un dels pilars fonamentals de la ciutat. És
per això que s’ha presentat un decàleg sobre accions coeducadores
que poden portar a terme tots els
sectors de la ciutat, des de les entitats veïnals fins als comerços”,
detalla Gómez.
En aquesta línia, el tinent
barberenc explica que s’ha d’educar en clau feminista (el municipi és una ciutat feminista des
del 2017). “És important que deixem de ser correctors inclusius i

Barberà segueix lluitant en clau feminista. Foto: Aj. de Barberà

comencen a desenvolupar accions que ja no calgui que després
es converteixin en inclusives perquè ho han estat des de l’inici”, explica Gómez, aclarint que l’objectiu de la ciutat és motivar totes
aquelles iniciatives que ja estan
pensades des d’una mirada feminista i inclusiva. “Per aquestes
festes hem repartit joguines coe-

ducadores a les botigues barberenques”, posa d’exemple.
Ara, el Consell Municipal d’Educació barberenc s’enfronta a un
gran repte: el d’aconseguir que els
veïns i comerços de la ciutat participin, es comprometin i “potenciïn el treball en xarxa que afavorirà a la llarga l’intercanvi d’experiències coeducadores”.

L’Espai Jove La Nau
de Barberà ja és una realitat

CULTURA4Apostar per la cultura ara és més necessari que
mai. I això fan a Barberà, on ja
s’ha inaugurat l’Espai Jove de
Creació La Nau, un projecte promogut per l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).
De fet, fa anys que La Nau funciona com a punt de trobada cultural a la ciutat, però ara l’AMB ha
acabat les seves obres de condicionament, les quals fan d’aquest
espai un equipament cultural en
tota regla. Concretament, fa deu
anys el consistori local va començar a transformar aquest re-

cinte en una zona d’ús municipal.
L’AMB va agafar el relleu del
projecte el 2017, amb l’objectiu de
crear un espai per encoratjar els
projectes culturals dels joves barberencs. Aquest equipament servirà per promoure la creació i difusió artística de la ciutat, per acollir concerts i activitats de lleure i
per oferir cursos de formació.
Des de l’any 2017 l’AMB, a petició de l’Ajuntament barberenc, ha
treballat per convertir la nau en
un lloc que doni vida a la ciutat.
Amb tot, les obres han tingut
un cost de més d’un milió d’euros.

V
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agabundes, sensesostre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes
maneres, la majoria d’elles pejoratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són realment les dones sense llar?
Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Homelessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoctar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de violència també es considera sensellarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem saber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia situació. Segons denuncien les organitzacions que treballen en
aquest terreny, no hi ha xifres. Sí
que sabem, en canvi, el nombre de
dones que dormen al ras.
La Fundació Arrels calcula que
l’11% de les 1.239 persones que el
2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. A l’àrea metropolitana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és similar. A Badalona, de les 57 persones sense sostre en l’últim recompte del 2018, 3 eren dones, i a
Terrassa n’eren 6 de 46. A Sant
Adrià i a Santa Coloma sabem que
hi havia 19 persones sense sostre
el 2019 i el 2018, respectivament,
però no sabem quantes eren dones. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajuntaments no han incentivat un recompte i no hi ha xifres.
A més, aquesta entitat determina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són migrants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vulnerabilitat. És a dir, que té malalties cròniques, pateix agressions físiques o és addicte a alguna droga.
ON SÓN?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’acollida Assís de Barcelona ha augmentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta organització, considera que les dones sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als recursos assistencials.
Per què és tan difícil detectarles? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè estan amagades, camuflades i ocultes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no molestar, passen tot el dia al carrer. Altres ofereixen treball o sexe a canvi d’un sostre, tenen relacions tòxiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.
Sala considera que les dones triguen més a arribar a una situació
de carrer perquè, d’una banda,
“cultiven xarxes de suport mutu i
resisteixen millor les crisis” i, de l’altra, fan mans i mànigues per no haver de dormir al ras, ja que es tracta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una
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La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

Dones sense llar:
una realitat invisible
Una de cada deu persones sense sostre és dona, segons xifres de la
Fundació Arrels. El 19% d’aquestes dones diuen que han estat víctimes
d’agressions sexuals al carrer. Però no només això: el 56% han patit violència
masclista de les seves parelles i el 48% han intentat suïcidar-se
associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, considera que això té a veure amb la cultura masclista “que socialitza els homes per ocupar l’àmbit públic i les
dones per romandre al domèstic”.
“La societat ens diu que nosaltres
al carrer no som més que un producte a l'abast dels homes”, afirma.
Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades físicament i psicològica perquè han
esgotat totes les possibilitats. De
fet, la mitjana de temps que una

dona passa sense un sostre és de
3 anys i 8 mesos, un temps superior al dels homes.
Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar perquè intenten passar desapercebudes. “Quan dormen es tapen senceres i vesteixen pantalons i jerseis
amples que amaguen els pits”, diu
Naya. Aquesta forma d’actuar no és
estranya si tenim en compte que,
segons l’Observatori Hatento, el
19% d’elles diuen que han patit
agressions sexuals al carrer.

QUAN ENCARA TENEN SOSTRE
El seu nom és Josefa, però a Lola
No Estàs Sola li diuen Pepi. Té 45
anys i en fa sis que no té casa. Ara
viu amb un amic que li ha deixat
un lloc al seu pis, però fa un any,
després de sortir de la presó saragossana de Zuera, va estar vivint en
una tenda de campanya al districte
de Nou Barris de Barcelona.
Va néixer al Raval barceloní i
dels 16 als 27 anys va treballar de
prostituta. Just va començar aquesta professió després de tenir la

seva primera filla amb un home que
la va deixar. Treballava al Camp
Nou i ara, molts anys després,
aconsegueix explicar amb enteresa una vegada que la van violar.
“Eren les sis del matí i davant
meu va parar una furgoneta. Va
baixar primer un noi i després un
altre que em va posar un ganivet
al coll”, relata. Entre els dos la van
posar dins de la furgoneta i, quan
va intentar escapar-se, un d’ells li
va clavar tres cops de puny al nas.
“Estava embarassada i em feia
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El cas més tràgic

n El 12 d’agost de 2018 va aparèixer
una dona morta a Can Tunis. El barri
que els anys 90 va ser famós a Barcelona per ser el centre europeu de venda i consum de drogues tornava a
ocupar les notícies de successos. La
víctima era l’Anna Iggstrand, una
dona d’origen suec de 46 anys que
feia més de 10 anys que vivia als carrers de Barcelona.
A Arrels la coneixien bé. L’Anna havia passat els últims dos anys de la seva
vida a la llar Pere Barnés, al Paral·lel de
Barcelona, un recurs per a persones
sense sostre que gestiona la fundació.

Amb l’entrada del mil·lenni va arribar a Barcelona, on llogava un pis
amb una amiga al centre de la ciutat i
treballava de teleoperadora.
No sempre hi ha un motiu que
desencadeni el sensellarisme, però en
el cas de l’Anna sembla que quan una
lesió al genoll va frustrar el seu somni
de convertir-se en ballarina de ballet
tot es va precipitar. La noia va entrar
en una espiral d’alcohol i festes i,
quan no va poder pagar el pis, va començar a viure al carrer.
Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

El seu cos va ser trobat per la
Guàrdia Urbana sota el remolc d’un
camió, nuu de cintura cap avall i amb
signes d’haver patit una forta pallissa. Aquesta mort exemplifica, cruelment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa poden arribar a patir.
L’Anna va arribar a Barcelona fugint d’un matrimoni que l’havia portat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suècia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir marxar a Londres. A la capital anglesa vivia amb la seva germana i treballava
en el món de la música.

l’Anna era una dona especial. “Li encantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràcter”. “Era vegetariana i mai no menjava res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recorden el seu somriure i la seva alegria.
Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 segueixen obertes. Com va arribar l’Anna
des del Paral·lel fins a Can Tunis? Qui
la va portar fins allà? Queden moltes
incògnites en aquesta història. “Potser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

La mort d’una dona de 46 anys l’estiu del 2018 a
Barcelona exemplifica el grau màxim de la violència
que les dones sense llar poden arribar a patir

por que em tiressin per qualsevol
barranc després de violar-me”,
explica.
Als 29, quan ja havia deixat la
prostitució, la Pepi tenia sis fills.
Des de llavors va treballar a l’aeroport, però als 30 anys el seu pare
va morir i ella va agafar una forta
depressió. Estava enganxada a la
cocaïna i, per por de perdre el seu
fill més petit, va iniciar un procés
de rehabilitació. “Per desgràcia, al
cap d’un temps vaig tornar-m’hi a
enganxar i em van treure el nen”,
recorda. Aleshores tot va desembocar en la pèrdua de la llar.
La vida de la Pepi és l’exemple clar dels motius que duen a
una persona a viure al carrer. No
hi ha un fet detonant, no hi ha
una sola vivència que ho desencadeni tot. Segons la investigadora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: maltractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o retirades de custòdia. Els homes de
carrer n’han viscut 8 o 9 i qui té
un sostre només 4 o 5 en tota la
seva vida. A més, com explica
Sala, “el 56% de les dones sense
llar han patit violència masclista
de la parella, el 48% han intentat
suïcidar-se i el 32% han patit
agressions sexuals”.

QUAN VIUEN AL CARRER
La María José fa 11 anys que viu al
carrer amb el Paco, la seva parella. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Estic farta de tot això, al carrer no
descanses mai, et fa mal tot el cos,
tens fred”, relata. La seva pell i les
seves poques dents confirmen el
comentari. Té 34 anys i, tot i vestir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.
Són la una del migdia d’un divendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pensió. Quan des de lluny ell li indica
que ha cobrat, ella exclama: “Quin
bon divendres ens està quedant!”.
Sap que el Xavi els convidarà a
unes canyes i a dinar a algun restaurant. També que avui podran
posar piles a la ràdio i “ballar amb
els 40 Principales o Kiss FM”.
“El pitjor de viure al carrer és
que et robin les poques coses que
tens. Quan menys t’ho esperes et
desapareix un mitjó o una manta”,
comenta. Sorprèn que en el seu
context la María José no parli de
la por a les agressions sexuals. “A
mi mai m’han molestat, perquè
m’he sabut valdre i perquè estic
amb el Paco”, afirma.

La mitjana de temps
que una dona passa
al carrer és superior
a la dels homes: 3 anys
i 8 mesos. Fins fa poc
la majoria dels recursos
per a sensellar estaven
destinats als homes

“Quan dormen es tapen
senceres i vesteixen
pantalons i jerseis
amples que amaguen
els pits”, diuen les
entitats. No s’ajunten
amb altres dones per
reduir el perill sexual

Moltes dones que viuen al carrer acostumen a tenir parelles que
sovint abusen d’elles a canvi de
protegir-les de la resta d’homes.
Res sembla indicar que el Paco sigui un d’aquests homes. Res
sembla indicar el contrari. El
que està clar és que la María
José mai se separa del Paco i del
Xavi. Com ella, la majoria de
dones no volen viure amb altres
dones. “Estar amb algú a qui
poden violar em posa a mi en perill”, reflexiona Naya. “Les dones
no s’ajunten amb altres dones
perquè serien com un imant per
als perills”, conclou.
QUAN SURTEN DEL CARRER
El cas de l’Estebana és paradigmàtic perquè demostra com de lligat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Segons dades d’Arrels, el 39% de les
dones que viuen al carrer són
nascudes a l’Estat espanyol, el
39% en països de la Unió Europea
i el 23% en altres indrets.
L’Estebana té 53 anys i va
arribar a Catalunya el 2018 fugint
de Colòmbia, on estava amenaçada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets humans. Quan va arribar a Barcelona no tenia res i durant els primers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva trajectòria és molt diferent de la d’altres dones sense llar: després de
viure en un alberg va aconseguir
una pensió dels Serveis Socials.
“L’estança havia de ser per unes
setmanes, però es va allargar
durant un any”, explica. “Per a mi,
el pitjor ha estat la violència institucional”, denuncia. Es tracta
d’una violència freqüent per a les
dones, perquè, com relata Sala,
“encara que ara està canviant, fins
fa poc la majoria dels recursos per
a persones sense llar estaven
destinats als homes”.
A diferència de l’Estebana, que
ara col·labora amb l’associació
Mujeres Pa’lante i viu a la llar Impuls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclusió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconsegueixi una paga se n’anirà a Saragossa a viure. “M’he cansat de
Barcelona, vull oblidar el passat i
viure en un altre lloc on ningú em
conegui”, explica per acabar amb
un colpidor “vull ser feliç”.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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“No volem més morts al mar”. Amb aquest crit, la plataforma Acollim CerdanyolaRipollet es va sumar el 12 de desembre a les manifestacions d’arreu del territori català
per demanar polítiques migratòries humanes i que “s’acabin les fronteres”.

Ripollet aposta per soterrar
l’autopista C-58
INFRAESTRUCTURES4Fa temps
que Ripollet busca solucions per
minvar l’impacte del pas de la C58 pel municipi. Ara, sembla
que han trobat un consens al respecte: el soterrament.
La Comissió municipal sobre
l’autopista (presidida per l’alcalde de Ripollet, José M. Osuna, i el regidor de Mobilitat,
Fran Sánchez, i que compta amb
la presència de diversos representants dels grups municipals i
del Fòrum Soterrem l’Autopista)
va reunir-se a principis de desembre per tal de valorar les diverses opcions presentades pel
departament de Territori per a la
integració urbana de l’autopista
a la ciutat. En aquest sentit, totes les veus que integren la Comissió van coincidir a apostar per
tres de les sis alternatives presentades. Aquestes són les úniques que plantegen com a solució soterrar el tram d’autopista C58 que passa per Ripollet.
Concretament, des de la Comissió consideren que les millors
opcions són la 4 i la 5, ja que la

Els blocs més afectats per l’autopista C-58. Foto: Aj. de Ripollet

6 consisteix a soterrar el tram de
l’autopista fins al carrer Tarragona i, segons la Comissió, és una
acció molt costosa i que presenta complicacions tècniques. Pel
que fa a la solució 4, aquesta només contempla soterrar el tram
d’autopista que afecta els blocs
més propers i limitaria la velo-

citat a 80 km/h. I la proposta 5
planteja soterrar un tram una
mica més llarg, amb una velocitat de 100 km/h.
En tots dos casos, les obres
de soterrament podrien dividirse en dues fases i el seu cost oscil·laria al voltant dels 50 milions d’euros.

Preocupació a la comarca
per com se celebraran els Reis

NADAL4Les festes nadalenques
s’apropen i amb elles la qüestió
de com celebrar-les en el marc
d’una pandèmia. El president
del Consell Comarcal i alcalde de
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha traslladat als Serveis
Territorials de Barcelona “la preocupació dels municipis vallesans
davant del dia de Reis, que ha de
poder mantenir la màgia i la
il·lusió per als infants”, i també
ha explicat que “els ajuntaments
de la comarca treballen amb la
voluntat de poder oferir alternatives a les cavalcades tradi-

cionals per poder evitar les aglomeracions”, però que “necessiten
poder disposar del Pla Sectorial
per poder avançar”.

LA LLUM, CALIU PER NADAL
De moment, Ripollet ha escollit
que la llum serà l’element vehicular de la campanya de Nadal
d’enguany (‘Il·lumina’m’). Fa dies
que els llums llueixen als carrers
de la ciutat i que els aparadors estan decorats amb ambient nadalenc.“Pretenem retornar la
il·lusió als veïns”, expliquen des
del consistori ripolletenc.
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232 milions d’euros
per pagar un ajut de

#EnsEnSortirem

2.000 euros
per als
autònoms
Educació contra el masclisme

TREBALL4Un total de 116.000
autònoms s'han inscrit al registre
del Govern per demanar una
ajuda econòmica a causa de la
pandèmia del coronavirus. La
Generalitat destinarà una partida
de 232 milions d’euros a pagar les
subvencions, que seran de 2.000
euros per a cada treballador per
compte propi, segons ha detallat
el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia, Pere Aragonès.
L'ajuda s'abonarà aquest mateix mes de desembre i s'haurà fet
efectiva “abans que acabin les vacances de Nadal”, precisa Aragonès. El tràmit per sol·licitar els
ajuts es va obrir dilluns 30 de novembre i va acabar el migdia del
dilluns 7 de desembre. A diferència de la convocatòria anterior,

l'ordre d'arribada de les sol·licituds no atorgava preferència.
23% DEL TOTAL D’AUTÒNOMS
“S'han rebut 116.000 sol·licituds
dels autònoms que més han patit l'impacte de la crisi de la Covid19 i que complien els requisits”,
assenyala el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani. “Sumant-hi els 10.000
autònoms que ja van rebre la
subvenció en la primera convocatòria de novembre, estem parlant de 126.000 sol·licituds d'ajuda, el 23% del total d'autònoms de Catalunya (549.000)”,
afegeix El Homrani, que dona
alguns detalls d'aquests 116.000
treballadors per compte propi
que s'han inscrit al registre del
Govern: “El 62,1% dels sol·lici-

ENSENYAMENT4El Departament d'Educació treballa perquè aproximadament d’aquí a dos cursos tots
els centres educatius tinguin com a mínim un referent
en educació afectiva i sexual. Això s'està fent a través del
programa Coeduca't, que es va implantar el curs passat
i a través del qual s'estan formant els docents en la coeducació perquè la puguin aplicar en el seu dia a dia.
Fins ara ja han fet aquestes formacions uns 1.500
docents, segons explica la directora general de Currículum i Personalització, Maite Aymerich. En el primer
trimestre del curs actual s'han obert 17 cursos i s'hi han
inscrit 577 docents de 424 centres educatius. L'objectiu
és continuar avançant, tot i que ara en format virtual
per la pandèmia.
El programa es va començar a implantar al gener
amb una oferta de dos cursos per cada servei territorial
o consorci, tot i que durant el tercer trimestre del curs
passat no se'n va poder fer cap pel virus. En total s'han
fet 11 cursos de 20 hores i s'està tancant la certificació
d'uns 200 docents que ja els han acabat. També s'han
certificat unes 600 persones a través de la formació telemàtica Coeducació per a una educació no sexista.
INSPECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Departament d'Educació ha ordenat també a Inspecció que inclogui la lluita contra la violència de gènere en el Pla director de la inspecció 2021-2026. El conseller Josep Bargalló diu que aquesta ha de ser una de
les eines de treball d’Inspecció per ajudar i acompanyar els centres, però també "d'avaluació" dels centres
educatius i d'actuació "contra persones de la comunitat educativa que actuen indegudament".<
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900.000 dosis de la vacuna
el primer trimestre del 2021

SALUT4La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arribaran a Catalunya "una mica més de 900.000 dosis"
de la vacuna contra la Covid-19. La consellera ho va
explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual
va detallar que els primers vacunats seran els usuaris de residències i els seus treballadors, el personal
sanitari i les persones majors de 80 anys.
Més concretament, Vergés especifica que amb
aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar
aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors aniran arribant més dosis per ampliar la vacunació a més
col·lectius. L'objectiu, assegura, és assolir durant el 2021
el 70% de la població immunitzada. De fet, avança que
ja es treballa en l'organització de la campanya de vacunació i que el paper dels CAPs arribaria quan la vacunació sigui més generalitzada, sense descartar trobar espais alternatius com ja s'està fent ara.
Vergés remarca que s'ha aconseguit aturar la segona onada i que s'ha doblegat la corba, però que

tants són homes i el 37,8% dones.
I la franja d'edat amb més demanda ha estat la de 26 a 45 anys
(un 42,16%), seguida de la de 46
a 55 anys (32,17%)”.
Un 80,3% dels autònoms inscrits provenen del sector serveis,
un 9,18% del sector indústria,
un 7,26% de la construcció i un
3,25% del sector agrícola. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies celebra que aquesta convocatòria “ha anat bé i sense incidències” i no s'han reproduït els
problemes del novembre.
“TOTS ELS QUE HI TENEN DRET”
“Hem treballat per passar d'una
ajuda d'emergència a una ajuda
que donés cobertura al 100%
dels que hi tenen dret, basada en
un esquema de caràcter estruc-

tural i amb una vocació universal”,
subratlla el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere
Aragonès, que qualifica aquest
paquet de mesures “d'urgents i importantíssimes”. “Estan adreçades
a un col·lectiu de treballadors i
emprenedors que juga un paper
fonamental en el nostre sistema
productiu i que es troba en un
moment de dificultat extrema”, reconeix Aragonès, el qual deixa sobre la taula la possibilitat que
aquest tipus d'ajuts es puguin
repetir els pròxims mesos, també
en altres sectors.
Atès que la presentació del
formulari d’inscripció al registre
ja tenia els efectes de sol·licitud de
l'ajut, els treballadors inscrits no
hauran de fer cap altre tràmit addicional per percebre'l.<

la situació no és com la del juny. Tot i això, destaca que el sistema també està "més preparat" per
atendre la pandèmia, afegint que la situació actual
fa que no es pugui fer una reobertura total i que
calguin els trams establerts en el pla de reobertura. Així, diu que cal “donar temps per avaluar” els
resultats de cada fase.
De cara a Nadal, el Govern treballa en un document perquè la gent tingui "clarificats" els termes.
Vergés insisteix que un dels punts clau és el concepte
de bombolla i de no encadenar trobades amb persones de diferents bombolles. Tot i això, remarca que
la millor manera de protegir Nadal és el compliment
de les mesures durant aquestes setmanes que queden fins a les festes i, per això, també demana ser
"molt escrupolosos" amb aquest compliment.
Vergés reitera les crítiques al govern espanyol per
"no haver mogut ni un dit" per acompanyar la població i donar ajuts com altres països. "Hem vist un
hands off per part del govern espanyol", conclou.<

Esports
| 18

Atletisme | Laura Torres, plata en cros a Granollers

La ripolletenca Laura Torres va penjar-se una medalla de plata en la primera prova
de la temporada de cros sub-18, que es va disputar el passat dia 6 a Granollers.
Torres va obtenir el millor resultat dels atletes de la Ripollet Unió Atlètica.

El Cerdanyola FC pot tancar
el 2020 com a líder de Tercera
Pau Arriaga
CERDANYOLA
El Cerdanyola FC de Toni Carrillo no podria haver tingut una millor arrencada de curs; i és que
després de les primeres nou jornades (encara que els cerdanyolencs han jugat vuit partits, perquè els grups presenten un nombre imparell d’equips) els verds
s’han plantat depenent d’ells mateixos per tancar el 2020 com a
líders del grup 5A de Tercera.
La solidesa defensiva i l’encert de cara a porteria contrària
(de moment els de Carrillo destaquen en els dos aspectes més
determinants del joc) han estat
clau perquè els verds, a aquestes
altures de la temporada, ja hagin
sumat cinc punts més que després dels primers partits del
curs 2019-20.
L’últim partit d’aquest any
marcat pel coronavirus serà el
pròxim diumenge 20 a les Fontetes contra un dels rivals de la

L’alegria verda per la magnífica temporada que està fent l’equip. Foto: CFC

zona alta de la classificació, la UE
Sant Andreu de Barcelona. Els
quadribarrats compartien la primera posició fins fa poques jornades amb el Cerdanyola i el Peralada, però les ensopegades d’aquests dos equips van deixar els
de Carrillo com a líders en solitari.
Després d’aquest partit a les
Fontetes, tant els verds com la
resta dels seus rivals començaran
unes vacances merescudes que
s’allargaran fins al segon cap de
setmana de gener. Aleshores, el

Cerdanyola tancarà la primera
volta de la lliga amb un desplaçament al camp del Girona B.

TORNADA DEL FUTBOLCAT
Aquest segon cap de setmana
del 2021 també és la data prevista
per la Federació Catalana de Futbol (FCF) per reiniciar algunes de
les seves competicions, que canviaran de format. El futbol i el futbol sala d’àmbit català, absolut i
de base, està aturat des de principis del mes d’octubre.

L’Hoquei Sarda
jugarà pel títol
de l’OK Lliga

Els Rookies
ultimen detalls
per als debuts

Gràcies a la victòria del
passat dia 5 a la pista del
CP Las Rozas (0-3), l’Hoquei Sarda de Carles Marín ja pot
presumir de ser un dels equips
que jugaran per ser campió de
l’OK Lliga en la segona fase de la
temporada 2020-21.
De fet, el Sarda és un dels
pocs equips de la categoria que
ha jugat tots els partits que li tocaven (de fet, fins i tot ha avançat el partit del segon cap de setmana del gener del 2021), de manera que la plantilla gaudirà
d’unes merescudes vacances i
només haurà d’afrontar dos partits d’aquest primer tram de lliga: el dia 16 de gener a Can Xarau contra el CP Manlleu i una
setmana més tard a la pista del
CP Alcorcón.
El club també està pendent
de la decisió que prengui la WS
Europe respecte de la data en la
qual es pot posar en marxa la Female League Cup, que el mes
passat va ajornar-se i que en cap
cas es jugarà abans del dia 31 de
desembre d’aquest any.

Algunes de les
lligues de futbol americà van
posar-se en marxa el cap de setmana dels dies 12 i 13 d’aquest
mes... però els sèniors dels Rookies encara hauran d’esperar fins
a principis del 2021 per fer els
seus respectius debuts.
Tant el sènior masculí com els
femenins de 9x9 i 7x7 tornaran a
competir (després de molts mesos sense fer-ho) durant el mes de
gener, de manera que els dies d’abans de les vacances de Nadal i l’inici d’any després de Reis seran
les darreres setmanes que tots els
equips tindran per treballar detalls tant tècnics com tàctics.

La Seguretat Social, a tota hora
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» Ja està en marxa l’assistent virtual ISSA per resoldre dubtes en qualsevol moment del dia
» Entén el llenguatge planer i et dona respostes automàtiques basades en informació oficial
4”Hola, soc ISSA. En què puc ajudar-te?”. Aquest és el missatge flotant que apareix a la cantonada inferior dreta de la teva pantalla
quan entres a la pàgina web o a la
seu electrònica de la Seguretat Social. Qui et parla és un assistent virtual creat per facilitar les consultes
i els tràmits en línia, que s’han fomentat aquest any arran de la pandèmia. Està disponible a qualsevol
hora els 365 dies de l’any.

LLENGUATGE PLANER
ISSA (el nom és una combinació
dels conceptes Intel·ligència Artificial i Seguretat Social) és un chatbot o bot de conversa en castellà
que entén el llenguatge escrit natural i planer i té la capacitat de resoldre dubtes.
El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha posat
aquesta nova eina a disposició de
la ciutadania perquè tothom pugui accedir a informació útil i rebre orientació a l’hora de fer ús
dels diversos serveis que ofereixen el web i la seu electrònica de
la Seguretat Social, com ara la
sol·licitud de la pensió de jubilació o la tramitació de l’Ingrés Mí-

nim Vital, per posar només un parell d’exemples.

PROP DE 40 SERVEIS
Concretament, en el chatbot s’han
implementat els 37 serveis més demandats pels ciutadans d’acord
amb les dades històriques d’ús, tal
com detalla el Ministeri. A més,
també s’han incorporat les preguntes més freqüents que reben
les entitats i s’han tingut en compte les excepcionalitats causades pel
coronavirus i que afecten la presentació de sol·licituds.
En fer clic al missatge flotant on
apareix l’assistent virtual, pots escriure la teva pregunta si ja la tens
clara o pots clicar una de les opcions que t’ofereix el bot: ‘Ingrés Mínim Vital’, ‘Covid-19’, ‘Pensió jubilació’, ‘Alta Seguretat Social’ i ‘Altres’.
En el primer cas, per exemple,
ISSA explica quins són els requisits
i la documentació per accedir-hi,
com funciona el procés de sol·licitud i quina és la quantitat a rebre.
Des del Ministeri recorden que,
més enllà dels temes més habituals
actualment, l’assistent virtual serveix per sol·licitar altres prestacions, com la de naixement i cura

i

SERVEIS DESTACATS:
aIngrés Mínim Vital
aCovid-19
aPensió de jubilació
aAlta a la SS
aVida laboral
L’assistent virtual de la Seguretat Social està disponible en tot moment. Foto: Pexels

del menor, i per preguntar, entre altres coses, com demanar la vida laboral, com donar-se d’alta com a
autònom o com tramitar l’alta
d’un treballador de la llar.
EM PUC REFIAR D’ISSA?
Potser els més reticents a utilitzar
les noves tecnologies es faran
aquesta pregunta. La resposta és
fàcil i rotunda: sí. L’assistent ISSA
està capacitat per mantenir converses i oferir respostes basant-se

en la informació oficial de la Seguretat Social. Els ciutadans poden
formular les consultes que desitgin
fent servir les seves pròpies paraules i, automàticament, el chatbot identificarà què necessiten i els
oferirà una resposta.

MILLORA CONTÍNUA
ISSA és un dels pocs assistents
virtuals que existeixen en l’àmbit de
les administracions públiques a
l’estat. Destaca, a més de per ser

una eina pionera en el seu context,
per abastar els diversos serveis i
prestacions que engloba una administració tan complexa com la
Seguretat Social.
Per si no n'hi hagués prou, es
troba en un estat de millora contínua, ja que incorpora una tecnologia d’aprenentatge automàtic
que permet que l’assistent s’adapti a les noves necessitats que sorgeixin i vagi introduint nous continguts de forma accelerada.
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| Cyberpunk 2077
Un joc en primera persona, on el protagonista (creat pel jugador)
haurà de sobreviure en una perillosa ciutat. Per a Xbox One, PC i PS4.

Famosos

No t’ho perdis

Hi ha gent coneguda, hi ha celebrities i hi ha fenòmens, i podem dir sense exagerar que Rosalía
(Sant Esteve Sesrovires, 1993) ja s’ha convertit en
això últim. Amb un estil molt personal que barreja el flamenc i la música urbana, ha aconseguit
milions de fans arreu del món i ha guanyat un
premi Grammy i deu Grammy Llatins. La fama i la
majoria de guardons els deu al seu segon àlbum,
El mal querer (2018), però tot el que ha fet des
d’aleshores ha estat en boca de tothom. N’és un
bon exemple el remix de Blinding Lights de
The Weeknd que s’ha publicat aquest mes.
El més rellevant és que el cantant canadenc
hagi escollit la sesrovirenca per fer una nova
versió d’aquesta cançó, la més escoltada de l’any
a tot el món segons Spotify. A més, el tema
es va publicar hores després d’un altre
gran moment de Rosalía: va ser una de
les presentadores dels Fashion Awards.

Festival XRdocs
XRdocs és el primer festival internacional de documental
immersiu i és una aposta del centre d’arts digitals Ideal
de Barcelona. L’edició zero (així l’han batejada) se celebrarà en aquest espai el dia 15. L’entrada és gratuïta però
l’aforament de les sessions, molt limitat: 30 persones. S’hi
projectaran cinc documentals: Battleground PolyU, sobre
les protestes de Hong Kong, VR Free, sobre la vida a dues
presons de Torí, The Waiting Room, sobre la recuperació
d’un càncer de pit, Everest, sobre les dificultats de pujarhi sense oxigen, i 1st step, sobre l’arribada a la lluna.

Llibres

?

R

QUI ÉS

...

A

L

Í

A

Es va convertir en tota una estrella fa dos anys

Fer el remix de la cançó més escoltada de l’any

QUÈ HA FET

I presentar un dels premis dels Fashion Awards 2020

...

A LES XARXES

Teatre

S

Ser una cantant d’èxit internacional

ÉS FAMOSA PER

?

O

La fitxa

Opinions dividides

El remix ha rebut moltes crítiques, però també força elogis

Música

Pelis i sèries

Barcelona secreta, Volum II
Xavi Casinos

53 diumenges
Cesc Gay

Agua
Stay Homas

El verano que vivimos
Carlos Sedes

Barcelona no te l’acabes i Xavi Casinos ho
ha tornat a demostrar. Després dels èxits
de Barcelona. Històries, curiositats i misteris
i Barcelona secreta, l’autor ens regala en
aquest llibre més detalls íntims de la ciutat, aquells que no surten a les guies. Es
tracta d’una selecció dels articles que ha
publicat al llarg dels darrers anys a la secció Barcelona secreta de La Vanguardia.

Tres germans queden per sopar i parlar
del seu pare. L’home ja és gran i hi ha qui
creu que no pot viure sol: es perd, s’oblida
de les coses i ha agafat el mal costum
d’ensenyar el penis a la veïna. Cesc Gay
és l’autor i el director d’aquesta comèdia,
protagonitzada per Pere Arquillué, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva.
Al Teatre Romea de Barcelona.

Els seus vídeos cantant durant el confinament van fer la volta al món i ara són
un dels grups catalans que més sonen.
Després de publicar la mixtape Desconfination el juliol passat, Stay Homas estrena aquest mes el seu primer àlbum,
Agua. El disc inclou una dotzena de cançons on el català i el castellà conviuen
amb l’anglès i, fins i tot, amb el portuguès.

El 1998, la Isabel (Guiomar Puerta), estudiant de Periodisme, ha de fer les pràctiques al diari d’un petit poble gallec. En
contra del que esperava, li toca fer les esqueles, una feina a priori avorrida que la
portarà a recórrer Espanya a la recerca d’una història d’amor impossible que va passar l’estiu de 1958. És la història de Lucía
(Blanca Suárez) i Gonzalo (Javier Rey).
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Combatre la fatiga pandèmica
i

SALUT

strès, cansament, angoixa, desesperació... Han passat gairebé nou mesos des de l’inici de la crisi del coronavirus i la
salut mental es veu cada cop més ressentida. Després de
tant de temps, la paciència està sota mínims i costa seguir vivint amb la incertesa que envolta el futur a curt i llarg termini.
Aquesta sensació ha estat batejada com a “fatiga pandèmica”
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que alerta que ja
afecta un 60% de la població europea. Davant d’això, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha publicat recentment
un seguit de consells d’experts per combatre –o almenys
alleugerir– aquest problema. En primer lloc, diuen, cal assumir d’una vegada que la pandèmia no és “un parèntesi”. Tot i
que pot semblar pessimista, interioritzar aquesta idea permet
enfocar els pròxims mesos de forma realista i ajustada a les
condicions i arribar al següent pas: “recuperar el control”. Parlen també de “centrar-se en l’essencial”, que en bona part significa mantenir vius els vincles socials i afectius, encara que
hagi de ser virtualment. Per últim, recomanen permetre’s tenir temps improductiu: no fer “res” sense sentir-se culpable.

E

Les claus
ASSUMIR...
RECUPERAR...

Que la pandèmia no és un parèntesi: interioritzar aquesta idea
permet enfocar els pròxims mesos de forma realista
El control de les nostres vides: es tracta de deixar
de quedar-se en “pausa” fins que la situació canviï

CENTRAR-SE...

En l’essencial, que en bona part significa mantenir els
vincles socials i afectius encara que sigui virtualment

PERMETRE’S...

Tenir temps improductiu: està bé passar estona sense
fer “res” i no haver-se de sentir culpable per això
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