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El comerç, unit per
les mateixes queixes
i propostes de millora

El Cerdanyola de Toni
Carrillo començarà la lliga
a principis de setembre
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Cerdanyola és un dels llocs del
país amb el lloguer més car
Foto: Centre LGTBI Barcelona

El 2020 tancava amb un preu mitjà de 773 euros, superant la mitjana catalana en gairebé 200 euros pàg 10

BARBERÀ pàg 14

La plantilla de Novartis
espera acomiadaments
massius a la planta local
CERDANYOLA pàg 10

Ja n’hi ha prou
Clam contra les agressions LGTBIfòbiques pàg 3

El govern arriba a l'equador
entre crítiques de l'oposició
A FONS pàgs 12 i 13

El somni tecnològic
produeix monstres

|2

líniavallès.cat

Juliol 2021

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

3|

En Portada

Juliol 2021

líniavallès.cat

El col·lectiu LGTBI es planta
» L’assassinat d’un noi gai a la Corunya i el repunt de casos d’LGTBI-fòbia fan saltar les alarmes
» L’Observatori contra l’Homofòbia ja ha registrat 115 incidències contra el col·lectiu aquest any
Anna Utiel
CERDANYOLA
A Samuel Luiz el van matar a la
Corunya a crits de “maricón” la
matinada del 3 de juliol. “Maricón”
és també el que li van dir a Christo Casas fa tres anys en una festa
al Raval de Barcelona just abans
d’apallissar-lo en grup. A Társida
Aragón li van cridar “maricona”
els trànsfobs que la van perseguir ara fa un any a prop de casa seva.
Tot això té un nom, LGTBI-fòbia,
i malauradament sembla que està
lluny de desaparèixer.
L’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ha registrat 115
incidències contra el col·lectiu des
que va començar l’any. Si bé
existeix el debat de si la xifra augmenta perquè hi ha més casos o
perquè ara se’n denuncien més,
el cert és que el comptador de
l’OCH creix sense aturador: el
2020 va registrar 189 incidències,
un 25% més que l’any anterior.
IMPUNITAT
Cal tenir en compte que aquests
números no es tradueixen en
denúncies davant la policia perquè molt sovint les víctimes prefereixen no denunciar. És el cas
de Casas, que reconeix que els
cossos policials no li generen
“cap confiança” i recorda que
“només es denuncien el 16% dels
casos” d’LGTBI-fòbia, citant una
dada de l’Agència Europea de
Drets Fonamentals referent a
l’Estat espanyol.
També hi ha qui sí que decideix denunciar però s’ho troba
tot en contra. Com Aragón, que
va entrar a una comissaria dels
Mossos d’Esquadra amb intenció de deixar constància d’un
atac trànsfob i en va sortir amb
un atac d’ansietat. “No era la primera vegada que patia transfò-

bia, però normalment era per
part de nens de 13 o 14 anys.
Aquest cop eren adults amb estètica neonazi i vaig voler denunciar-ho”, relata, però lamenta que els agents li van dir
que “no s’hi podia fer res”.
L’EXTREMA DRETA, AL DARRERE
Des del col·lectiu tenen clar que
aquest repunt d’agressions
LGTBI-fòbiques s’explica en
gran part per l’auge de Vox. “El
discurs de l’extrema dreta ens assenyala”, lamenta Eudald Cardona, militant de la Crida
LGBTI, una organització d’esquerres que treballa per l’alliberament sexual i de gènere.
Com que els discursos d’odi
mai venen sols, la ultradreta
aprofita els casos d’LGTBI-fòbia
per desplegar el seu racisme, i hi
ha mitjans que li fan d’altaveu.
“Només es destaca la nacionali-

Concentració a Barcelona per condemnar l’assassinat homòfob de Samuel Luiz a la Corunya. Foto: Miquel Codolar/ACN

tat o l’origen dels agressors quan
són racialitzats”, critica Cardona.
Això s’ha vist en el cas del Samuel
–durant dies s’ha especulat sobre
si els assassins eren llatinoamericans– i es va veure en el cas de
Casas. Ell recorda com hi va haver mitjans que van dir que els
seus agressors eren musulmans
i menors estrangers no acompanyats. Fals. La realitat és que a ell
el van agredir catalans i italians,
de manera que va dir que entre
els atacants hi havia “estrangers”.
Amb això en van tenir prou.
No és l’única mentida que es
va publicar sobre aquella agressió. “Alguns mitjans negaven la
meva orientació sexual, com
també han fet amb el Samuel”,
explica Casas, del qual fins i tot
van dir que havia provocat una
“baralla” en intentar entrar als lavabos portàtils amb unes noies
amb “intenció sexual”.

Arran de la cobertura que
s’ha fet del crim de la Corunya,
i de les similituds amb el que va
viure ell mateix, ha decidit compartir a les xarxes la seva experiència. Ho ha fet amb l’etiqueta #YoSíTeCreo i, pràcticament
sense pretendre-ho, ha creat un
moviment que recorda al #MeToo del feminisme i amb el qual
centenars de persones del col·lectiu han exposat les seves vivències en un món LGTBI-fòbic.

COMBATRE LA POR
“Quan vaig sola pel carrer i em
trobo un grup d’homes, passo
por”, admet Aragón, que de seguida deixa clar que això no l’aturarà. “No m’amagaré de ser qui
soc, ja vaig estar setze anys a l’armari”, afirma amb contundència.
Casas comparteix aquesta visió
i es nega a viure amb por: “La
meva proposta és sortir al car-

rer”. I, de fet, el col·lectiu ho està
fent últimament més que mai.
Això sí, contra l’LGTBI-fòbia
hauria de protestar tothom, tal
com apunta Cardona, que es
queixa que “els cisheteros diuen
poca cosa” al respecte. En la
mateixa línia, Casas creu que les
mobilitzacions per condemnar
atacs contra el col·lectiu no haurien de tenir sempre la mateixa
ubicació –a Barcelona, davant
del Centre LGTBI, i a Madrid, a
Chueca, per exemple–, sinó que
haurien de ser al lloc dels fets o
a punts cèntrics de les ciutats. És
la manera de fer-les més visibles.
Precisament, la visibilitat és
un dels punts clau per combatre
aquesta xacra, juntament amb la
formació i la pedagogia. Ho diu
Cardona, però sembla que hi ha
consens. Com també n’hi ha en
l’esperança que la lluita LGTBI es
trobi ara en un “punt d’inflexió”.
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La lupa

Mercat immobiliari i lluites socials
Foto: ACN

per Jordi Muñoz

E

l mercat immobiliari és una de les forces amb
més capacitat d’influència en la configuració
de les ciutats. La lògica immobiliària és la que
estratifica i segrega la població de les ciutats
en barris amb nivells de renda tan diferents. Atrau i expulsa veïns i veïnes, i és un dels factors que més influència tenen en les condicions de vida de les persones
que habitem les ciutats. El preu, la tipologia i qualitat
dels habitatges i les oscil·lacions i incerteses associades a la lògica cíclica de mercat determinen molt la qualitat de la vida urbana.
Per això, la tendència a l’acumulació i extracció de rendes que es produeix en aquest mercat és un factor molt
important de malestar ciutadà. A la Barcelona metropolitana ho coneixem bé. Des dels anys del barraquisme,
primer, fins al desarrollismo, després. De l’escassedat a
la construcció desordenada, i la proliferació de barris amb
dèficits de serveis i espais públics i habitatges de baixa
qualitat. Després vindrien els anys de la bombolla immobiliària, la crisi posterior i les tensions actuals. Preus
en creixement descontrolat que consumien cada cop un
percentatge més gran de la renda de moltes famílies, escassetat d’habitatge, desplaçament de població cap a les
perifèries, hipoteques abusives, precarietat perenne en
el mercat de lloguer i assetjament immobiliari, sobretot
als barris més atractius per al turisme.
Així, les forces del mercat immobiliari, amb la col·laboració indispensable de la justícia i (per activa o per
passiva) dels poders legislatius i executius, han provocat
onades successives de desnonaments, han arrossegat
moltes persones a la precarietat habitacional i s’han
multiplicat les ocupacions per necessitat.

Afortunadament, aquestes forces sempre han trobat resistències. A cada època hi ha hagut moviments
socials de defensa de l’espai públic, de la ciutadania i del
dret a l’habitatge que els han fet de contrapès. De vegades per la via directa i altres per la seva capacitat de
pressió sobre les administracions.
A Barcelona, el 1931 hi va haver una gran vaga de
lloguers, instigada per la CNT, en què desenes de milers de famílies van deixar de pagar els seus lloguers
per aconseguir una rebaixa del 40%. En els anys del
tardofranquisme, els veïns i veïnes de les noves perifèries es van organitzar, sovint amb contundència, per

És fonamental que les
administracions es posin
del costat del dret a l'habitatge
garantir que en el creixement desordenat de noves ciutats metropolitanes es tingués en compte l’espai públic, els equipaments i el transport per tal de garantir unes condicions de vida dignes als barris. Un dels
casos més rellevants de tot aquest procés fou el de l’anomenat Pla Popular de Santa Coloma de Gramenet.
El Pla va tenir com a un dels inspiradors l’arquitecte
Xavier Valls, mort a l’atemptat d’Hipercor i recordat
ara al documental ‘Perifèria’ de Xavi Esteban Casas i
Odei A.-Etxearte. Molts dels elements d’aquell pla després van passar a materialitzar-se per part dels primers
ajuntaments democràtics.

Durant els anys de la bombolla immobiliària van
sorgir petits moviments que alertaven de la dinàmica
endimoniada del mercat de l’habitatge. En esclatar la
bombolla, aquests moviments es van transmutar en la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va protagonitzar una lluita llarga i intensa contra els desnonaments, contra les clàusules abusives de les hipoteques i per garantir sostre digne a les persones que van
patir les conseqüències de la crisi.
A poc a poc el problema es va anar desplaçant de les
hipoteques als lloguers. L’escassetat de pisos, els increments de preus descontrolats, l’entrada massiva de fons
d’inversió i els casos d’assetjament immobiliari van afavorir una nova onada de desnonaments, en aquest cas
de llogaters i llogateres. El moviment per l’habitatge ho
va saber detectar a temps i es va organitzar en el Sindicat de Llogaters, el qual, inspirat per les lluites passades,
ha dedicat els seus esforços a combatre els desnonaments,
a acompanyar les persones afectades i, també, a pressionar els governs per una regulació dels preus del lloguer. Un moviment que ha aconseguit grans victòries,
però que també està en el punt de mira, com indica el
judici que han patit aquests dies tres dels seus membres –entre ells el seu portaveu, Jaime Palomera–, amb
peticions de tres anys de presó per accions de protesta.
Afortunadament, la voluntat de lluita es manté ferma malgrat aquestes persecucions. Si volem evitar que
les nostres ciutats es converteixin en una mena de selva sense regles, amb les greus conseqüències socials que
això implica, és fonamental que la ciutadania segueixi
organitzada i que les administracions recullin les seves
demandes i es posin del costat del dret a l’habitatge.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@EvaPiquer

Jo només conec joves
mig vacunats o amb
ganes de vacunar-se.
Potser la culpa del rebrot és compartida
entre els que gestionen la pandèmia i
les persones de qualsevol edat que fan
mal ús de la responsabilitat individual
i ni es vacunen ni prenen mesures. Deixeu els joves en pau.

@Embranzides
Ahir vacuna i primer
dia de regla. Dolors
molt forts, sagnat estrany i cos fet una coca en general. Avui
xerrant amb les companyes també deien que havien patit alteracions. Tan difícil és advertir-ne o informar, o és
que la regla segueix sense importar-li
un pito a ningú?

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
Olga García (Vallès), Pau Massip (l’Hospitalet
Dipòsit Legal: B 12316-2013

@DianaRibaGiner
Dones angleses que
utilitzen Twitter per fer
xarxa i protegir-se de la
violència domèstica postpartit. Segons el Centre Nacional de Violència
Domèstica, la violència masclista augmenta a Anglaterra un 26% quan
juga la selecció anglesa i un 38%
quan perd.

i Baix Llobregat), Alba Losada (Barcelona),
Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports
i Xarxes)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@EduardoFRub
A los niños les llaman
“maricón” por no querer jugar al fútbol, por
mostrarse vulnerables, por moverse
de una determinada manera, por jugar
con las niñas y en general por no coincidir con los roles de la masculinidad.
Ocurre mucho antes siquiera de que se
planteen su sexualidad.

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

Aj. de Cerdanyola

Siegfried

Tribuna
Cerdanyola és una de les ciutats
amb el mercat de l’habitatge
més car. La manca d’oferta i els
preus elevats impedeixen que
moltes persones i famílies del
municipi puguin pagar un
lloguer, a l’espera d’una
regulació dels preus.
pàgina 10

La farmacèutica Siegfried,
propietària de la planta de
Novartis a Barberà, vol fer fora 60
treballadors. Tot i que va acordar
amb CCOO mantenir els volums
de producció, aquests han baixat
a límits històrics. La decisió
ha causat molta polèmica.

Llorenç Àlvarez
El + llegit

pàgina 14

El patinador terrassenc del
Club Patinatge Artístic Ripollet
va penjar-se l’or en la modalitat
de solo dansa al campionat
d’Espanya celebrat a finals del
mes passat a Torredembarra.
Àlvarez va superar Kilian Gomis
i David Canyet a la gran final.
pàgina 18
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Què està passant amb
el català a l’àrea metropolitana?

2

Protegeix-te la pell dels rajos solars:
evita afavorir el càncer

3

Curs sense ascens
per a CB Ripollet i CBF Cerdanyola

4

Pas endavant a Ripollet
per renovar la casa del Pont Vell

5

L’associació dels familiars de malalts
d’Alzheimer, a Ripollet

C

Mateixa història, diferents cares
per Lucía Delgado, portaveu de la PAH

ada setmana des de fa dorm pensant que pot venir la iem un tsunami de desnonamés de 12 anys, a les di- policia i treure’l de nit.
ments a partir de la tardor,
ferents assemblees de la
Moltes famílies que hi eren amb més de 26.000 desnonaPlataforma d’Afectats per la Hi- presents el van animar i van ments que ens venen a sobre i
poteca (PAH) d’arreu del territori dir-li que podia aturar el des- que no permetrem. Com ja
es repeteix la mateixa història nonament. Que deixés de pa- sabeu, des de la societat civil
amb diferents cares. Totes com- gar si necessitava els diners per organitzada s’està treballant
parteixen la por, la vergonya i alimentar-se, que la salut és el paral·lelament en dues lleis
l’angoixa, que deriven moltes més important, i que escoltés d’habitatge: una a nivell estavegades en quadres depressius. les companyes, perquè tenim tal que posi els fonaments per
I és que enfrontar-se a un des- dret a un habitatge digne. En garantir el dret a l’habitatge i
nonament és un dels actes de aquell moment va rebre un una altra a nivell català que
violència econòmica més sal- bany de dignitat, però la seva ampliï la vigent Llei antidesvatges que una persona pot viu- actitud continuava sent de ne- nonaments i talls de submire, i viure’l en soledat
nistraments (la Llei
és el pitjor que pot pas24/2015).
sar. Les conseqüències Enfrontar-se a un desnonament
Mentre aquestes
poden ser tràgiques,
dues lleis no estiguin
és un dels actes de violència
com ho són els suïcidis
operatives, és urgent i
que hem viscut les úlno s’entendria de cap
econòmica més salvatges
times setmanes.
de les maneres que el
Fa dies, a l’assemgovern estatal de Pedro
blea de la PAH de Barcelona es va gació. Per això és tan impor- Sánchez no ampliés l’actual
tornar a repetir aquesta història. tant que es generin espais moratòria de desnonaments a
Durant el seu torn de paraula, un col·lectius d’ajuda mútua i d’a- famílies vulnerables. Mentre ell
noi jove ens va explicar que havia poderament, perquè moltes s’ho està pensant, s’està conllogat un pis feia 5 anys, l’havia re- de les persones que es troben vocant a sortir al carrer el 19 de
format completament i pagava en situacions límit s’aïllen, i per juliol, en concentracions a cada
uns 500 euros de lloguer a un sortir-se’n necessiten un reforç poble i ciutat, per exigir que es
gran propietari. Tot i que s’havia psicològic i emocional que les protegeixin les famílies vulquedat sense feina, no havia dei- ajudi a afrontar el periple que nerables i que s’obligui a fer lloxat de pagar mai. Havia demanat és accedir al circuit de l’admi- guers socials per evitar els desdiners a la família, havia deixat de nistració pública i, alhora, llui- nonaments en els casos de
menjar, de sortir amb els amics… tar per aconseguir un lloguer bancs i grans tenidors. Així que
Havia deixat de viure. El noi social del fons d’inversió.
us animo a buscar la vostra
Durant el primer trimestre concentració a través de la
continua pagant els 500 euros al
gran tenidor encara que aviat del 2021 es van produir 38 des- PAH i a dir ben alt i clar que no
serà desnonat. Durant l’assem- nonaments al dia a Catalu- volem desnonaments, que voblea, ens va explicar amb ansie- nya, en plena pandèmia i amb lem lloguers socials i que volem
tat que estava preocupat perquè mesures excepcionals. Preve- dret a l’habitatge!
no sabia com i quan anirien a desnonar-lo. No va demanar que
Línia Vallès no comparteix necessàriament les opinions que
l’ajudéssim a aturar el desnonaels signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.
ment, sinó que ens deia que ja
està cansat i no pot més. Volia saLes cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com
ber quan el farien fora, perquè no

A les xarxes

#MarxaEnrere

@SergiMaranya: El Govern anuncia que
totes les activitats finalitzaran a les 0.30 h.
No es podran fer reunions de més de 10
persones en cap àmbit, ni públic ni privat.

#BallDeMinistres

@iescolar: A primera hora del sábado
Sánchez envía algunos mensajes a sus colaboradores para informarles de que el
momento ha llegado: “Empieza el baile”.

#CinquenaOnada

@324cat: El nombre actual de persones
hospitalitzades a Catalunya dobla el que
hi havia a mitjans de juny, abans de l’actual esclat de contagis.
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Mirada pròpia

E

La transformació d’un sector resilient
per Maria Abellanet

l retorn a la normalitat i l’avenç de la vacunació de la Covid-19 són un bri d’esperança per
a tota la societat i una fita especialment rellevant per a l’àmbit econòmic, que té la mirada
posada en la recuperació d’aquells sectors més afectats
per la pandèmia. Un d’ells és el turisme, que ha patit i pateix encara, profundament, les seves conseqüències i que
té un gran pes al nostre país. Així ho corroboren les dades: abans de l’arribada de la Covid-19, el sector generava fins al 14% de l’ocupació al nostre país i representava el 12% del PIB. És un sector estratègic per al país i,
sobretot, per a la seva capital, Barcelona, una destinació
de referència internacional que comença a veure el retorn gradual de turistes amb la meitat d’hotels oberts.

Foto: ACN

MERESCUT RECONEIXEMENT
Després de més d’un any malvivint amb
la Covid-19, superant cada dia nous reptes, és el moment de fer un reconeixement
a la resiliència del sector i a la seva capacitat de fer front a una situació tan adversa.
Aquesta ha estat, justament, la voluntat
dels 36ns Premis CETT Alimara Barcelona que hem lliurat recentment.
Durant aquest període, alguns negocis han sabut transformar les dificultats
en una oportunitat per incorporar l’entorn
digital al seu dia a dia. Altres han buscat i han trobat sinergies amb sectors diferents per ampliar la possibilitat
de difusió i de negoci i han estat capaços d’adaptar el seu
model a les noves circumstàncies, tant excepcionals com
inesperades. Lamentablement, alguns no se n’han sortit, fet que posa en evidència la importància de la sostenibilitat també en l’àmbit econòmic i la necessitat d’ajudar
i impulsar el teixit empresarial, format sobretot per petites i mitjanes empreses que només podran anar endavant amb el suport de tots els agents implicats.
Ara, l’aposta per l’impuls de l’activitat turística ha de
ser ferma, amb una íntima col·laboració publicoprivada i atenent als paràmetres del turisme que ens convé
i que ja he posat en relleu en articles anteriors. La nova
etapa que es va obrint ha de permetre recuperar els llocs
de treball previs a la Covid-19 i l’activitat turística ha de
ressorgir per ser un dels pilars estratègics d’una economia diversificada. És urgent per al bé de les empreses i dels treballadors d’aquest sector, i de tantes àrees
d’activitat econòmica molt transversals que formen part
de la cadena de valor del turisme.

Sobre el paper, tenim clar el camí a seguir. També està
clar que cal unir esforços per anar en una mateixa direcció.
Ens cal, més que mai, actuar ràpidament i fer front als
reptes més immediats. No ens podem distreure. La severitat dels efectes de la crisi provocada per la Covid-19
han impactat de ple. La resposta a l’emergència econòmica, laboral i social ha de ser decidida a curt termini. En
les actuacions que contribueixin a la supervivència de les
empreses i treballadors hem de posar-hi els cinc sentits.
Tinc el convenciment que una actuació immediata
és clau, però també que en paral·lel cal anar més enllà
del dia a dia i posar el focus en el mitjà i en el llarg termini. Com no em canso d’assenyalar sempre que se’m
presenta l’ocasió, cal prendre decisions per fer possible
una progressiva transformació del turisme sobre les ba-

ses de la responsabilitat i la sostenibilitat –econòmica,
ambiental, social i cultural–, fruit d’un debat que es tradueixi en accions concretes per afrontar sense por les
principals tensions i conflictes al voltant del fenomen turístic, per respondre a les noves demandes de la societat i per desenvolupar valors diferencials que permetin
ser competitius tot preservant la destinació i la qualitat
de vida dels ciutadans. Es tracta, per tant, d’un procés
de transformació i de canvi que demana temps, visió i,
per descomptat, la implicació de les administracions, empreses i professionals. És una prioritat.
El moment és clau i greu. I totes les accions per a la
recuperació del sector turístic contribuiran a consolidar la recuperació general. Per aconseguir la transformació del sector és també l’hora de fer front als reptes
que el mateix sector ja tenia identificats abans de la Covid-19, als quals ara se n’hi afegeixen de nous. Parlo de
la transformació digital dels negocis turístics, de la innovació com a pilar del turisme del futur i del coneixement i la formació com a palanques de canvi. Tenim
capacitats, eines i professionals per assolir-los.

Les millors

perles

iversos perfils de Twitter de dreta i extrema dreta han
condemnat recentment la violència de l’1-O. El motiu: el
periodista Miquel Ramos ha fet una mena d’experiment fent
servir imatges del referèndum dient que eren de Cuba. Vaja.

D

ns búfals s’emborratxen i destapen una fàbrica il·legal
d’alcohol. Ha passat a l’Índia, on un veterinari va
alertar la policia després d’adonar-se que el
comportament estrany dels animals tenia un motiu clar.

U

epe (Huelva) és un poble conegut pels acudits, però també
ho podria ser pel fet que té un hospital públic des del 2016
que no s’ha inaugurat perquè no s’hi pot accedir per carretera,
segons El País. Foment no sap explicar el perquè de la situació.

L

Platja d’Aro sempre costa trobar lloc on plantar la
tovallola. I si no, que li diguin a la tortuga babaua que
va intentar pondre-hi ous i va haver de marxar espantada
per la gent. Una llàstima: es tractava d’un fet insòlit.

A

Pere Francesch / ACN

És el moment, doncs, de treballar per aconseguir
el turisme que volem per a Barcelona, una ciutat que
ha de ser destinació de referència a tot el món. La nostra cultura, els nostres valors, el nostre patrimoni i tots
els factors que fan de Barcelona una ciutat única han
de ser conjurar-se en un únic relat. Potent i singular.
La tasca de les administracions, cap a l’exterior, és del
tot imprescindible, i ja s’estan fent passes endavant amb
projectes com ‘Barcelona al món’, que l’Ajuntament de
Barcelona promou amb l’objectiu de tornar a impulsar la reputació i el posicionament internacional de la
ciutat centrant-se, no només en la promoció turística,
sinó també en la reactivació de l’economia.
Com a destinació, hem de ser capaços de contrastar
a quina situació de futur arribaríem sense iniciar canvis en el model de turisme amb aquella
que seria més ideal o desitjable, tenint
en compte les circumstàncies específiques de Barcelona. Ara bé, ni tots els canvis són factibles ni es poden fer tots alhora. Un procés d’adaptació realista i
compromès amb els nous reptes de futur és un plantejament possible i necessari per a la ciutat i per a les empreses. Tan necessari com revisar i ampliar
els criteris de mesura d’impactes –positius i negatius– o explorar i avaluar diferents alternatives per poder decidir i actuar sobre àrees
concretes. És a dir, plantar cara als problemes amb objectivitat i coneixement, i amb la ment oberta per trobar les millors solucions amb visió de futur. Calen nous
lideratges que innovin en la manera de pensar i de fer.
Haurem de tenir molt present que, una vegada superada del tot aquesta pandèmia, poden sorgir altres
amenaces globals que poden afectar el turisme d’una
forma especial. Hem d’estar preparats. Com deia
abans, l’objectiu prioritari és ara teixir un pla de xoc per
a la plena recuperació del turisme, però essent conscients de la transcendència del moment i de l’envergadura del repte que tenim al davant. Estic convençuda
que amb determinació, col·laboració i constància, la
transformació del turisme construïda sobre les bases
de la sostenibilitat, la innovació i el coneixement, i amb
els valors de Barcelona al centre, serà una realitat. No
podem entendre el futur del turisme d’una altra manera si volem que tingui futur.
La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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Ampliar l’aeroport oblidant el clima
Foto: ACN

per Marc Cerdà

@CarlaVall: Intentar comprar un pis a Barcelona amb mínimes condicions és un autèntic drama. Si amb feina estable ja és dificilíssim, impossible per a la majoria de joves.

que per a l’any 2030 les emissions de Catalunya haurien
de reduir-se un 40% respecte de l’any 1990, però l’ampliació de l’aeroport, dades en mà, no fa més que allunyar-nos d’aquest objectiu i agreujar l’actual context de
crisi climàtica.
És per això últim que és un error centrar el debat de
l’ampliació només en el present de l’aeroport sense preveure l’impacte futur del canvi climàtic sobre aquesta infraestructura. Perquè tot i que ens pot semblar impossible ara com ara, el risc que l’aeroport del Prat quedi sota
les aigües d’aquí a unes poques dècades és ben real a conseqüència de l’augment del nivell del mar. Possibilitat, incomprensiblement, no contemplada encara per AENA i
els defensors de l’ampliació.
Destrucció d’ecosistemes, increment de les emissions
de CO2 i més vulnerabilitat davant dels efectes del canvi climàtic. És obvi que des d’una perspectiva ecològica
i climàtica, l’ampliació de l’aeroport del Prat és un sense
sentit que, a més, vulnera la legislació climàtica vigent. A
Europa ja existeixen precedents d’ampliacions, com el de
l’aeroport de Heathrow a Gran Bretanya, aturades judicialment per no tenir en compte els compromisos de reducció de les emissions de l’Acord de París. I l’aeroport
del Prat podria ser el següent.
Hauríem de perdre una inversió de 1.700 milions
d’euros, doncs? És evident que no. En molts països europeus s’està fent una aposta ferma pel ferrocarril com
un dels mitjans de transport més ecològics i eficients.
A Catalunya, contràriament, seguim amb una xarxa ferroviària infrafinançada, deficient i, fins i tot, insegura
que requereix molta inversió. Si volem –i ho hauríem
de voler– avançar cap a un país d’emissions zero i creure’ns les declaracions d’emergència climàtica aprovades per la Generalitat, és urgent que deixem d’impulsar un model aeroportuari contaminant i ancorat en el
passat que té els dies comptats. Vivim un moment cabdal i els errors i encerts climàtics d’avui seran el nostre llegat per a les generacions futures. Pensem-hi bé
ara que encara hi som a temps.

@ginadrieguez: No acabo d’entendre per
què es va poder fer el Cruïlla i el Canet però
jo ara no puc fer-me una amanida al parc
de la Ciutadella amb la meva bombolla.

“

Tot i que ens pot
semblar impossible
ara com ara, el risc que
l’aeroport del Prat quedi
sota les aigües d’aquí
a unes poques dècades
és ben real
a conseqüència de
l’augment del nivell
del mar. Possibilitat,
incomprensiblement,
no contemplada encara
per AENA i els defensors
de l’ampliació

“

E

l debat sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat
ha esclatat amb molta força les darreres setmanes. Damunt la taula s’hi han posat arguments econòmics, ecològics i climàtics a favor
i en contra. Ara bé, no tots han tingut el mateix interès mediàtic. De fet, hem sentit molt més els economistes que
els ecòlegs opinant dels espais naturals i dels ecosistemes
del delta del Llobregat. Tota una declaració d’intencions
de com ha evolucionat el debat.
Sense anar més lluny, Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment del Treball, va afirmar al diari Línia que “si hi ha alguna afectació de la zona de protecció (espai natural), es pot compensar”. És compensable,
realment? El senyor Guillermo i altres economistes
com Germà Bel o Miquel Puig creuen que sí. Tanmateix,
no fa gaires setmanes, el doctor en Biologia i director del
CREA, Joan Pino, i el catedràtic en Ecologia i expert en
sistemes aquàtics Narcís Prat van afirmar contundentment que no.
Tothom hi diu la seva, però com defensen el Dr. Pino
i el Dr. Prat, el que és innegable és que l’ampliació de la
tercera pista suposarà la destrucció d’un espai natural de
gran valor ecològic i protegit, com és l’estany de la Ricarda.
Però no es tracta només d’un espai natural: l’ampliació
de l’aeroport també compromet els objectius climàtics de
la Generalitat. I d’això se’n parla ben poc.
L’ampliació de la tercera pista i la construcció d’una
terminal satèl·lit –com és d’esperar– incrementarà el trànsit aeri i això, sense cap alternativa viable d’electrificació
del transport aeri en les dècades vinents, va forçosament
lligat a un increment de les emissions de CO2. De fet, un
primer informe de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
Barcelona Regional, estima que l’ampliació de l’aeroport
del Prat incrementarà, com a mínim, un 33% les emissions de CO2.
Aquest augment de les emissions és un dels elements
obviats pels defensors de l’ampliació. Així i tot, és una
qüestió que per llei, concretament la Llei 16/2017 del canvi climàtic, no és anecdòtica. L’actual legislació estableix

Flaixos

@JosepMartBlanch: Mitjans entusiasmats
amb els capricis galàctics de Branson, Bezos,
Musk i altres. Demà des de les mateixes planes serem alliçonats sobre la sostenibilitat.
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Cultura | Aquest estiu, oci per a totes les edats

Juliol 2021

Durant tot el juliol s’estan duent a terme els programes ‘Nits d’Estiu Jove’ i
‘L’Estiu és Gran’. Dues iniciatives culturals a l’aire lliure que, d’una banda,
proposen activitats i tallers per a la gent gran i, de l’altra, oci per als joves.

Cerdanyola, un dels municipis
catalans amb el lloguer més car
HABITATGE4Cerdanyola és un
dels municipis de Catalunya més
cars per viure-hi. Així ho mostren
les estadístiques. El 2020 tancava amb un preu mitjà del lloguer
de 773 euros, superant la mitjana catalana en gairebé 200 euros.
Un fet que ha portat l’Ajuntament
a demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que declari Cerdanyola com un municipi amb un
mercat d’habitatge tens. I és que
només així es podria regular el
preu del lloguer. Un preu que,
avui dia, “impedeix l’accés a l’habitatge a la majoria de les persones i famílies, sobretot en els casos de vulnerabilitat econòmica”, diuen des del consistori.
En els darrers 4 anys, el
preu mitjà del lloguer a Cerdanyola no ha parat de créixer. De
fet, ha pujat més de 150 euros.
Una xifra considerable tenint en
compte que el municipi partia
d’un preu molt més alt que la
resta: l’any 2016 el preu mitjà
d’un pis era de 618 euros, mentre la mitjana, a Catalunya, se situava en menys de 500 euros.

El govern arriba a l’equador
entre crítiques de l’oposició

POLÍTICA4Ja fa dos anys que el
PSC va prendre el relleu de Compromís per Cerdanyola al capdavant de l’Ajuntament. Una arribada a l’equador del mandat de
Carlos Cordón que ha motivat l’oposició a valorar les actuacions
dels socialistes fetes fins ara.
D’una banda, ERC ha criticat
la campanya del PSC, “que fa veure que fa moltes coses, però en realitat no acaba fent res”. Una opinió compartida per Guanyem
per Cerdanyola, que ha afegit
que els socialistes “presumeixen
de ser d’esquerres, però fa temps

que han renunciat a aquestes
polítiques”, i també per Junts,
que diu que “estan pecant d’embellir una obra de govern feta a
empentes i rodolons”.
Des de l’Ajuntament, però, valoren positivament la primera
meitat de mandat perquè “des del
primer dia” han impulsat “un pla
de xoc per mantenir l’espai públic” i, tot i la pandèmia, han fet
“una política molt propera a tothom”, explica David González, segon tinent d’alcaldia. Una manera
de fer amb la qual seguiran en el
que queda de mandat, assegura.

Un bloc de pisos de lloguer social a Cerdanyola. Foto: Ajuntament

Estem parlant, doncs, d’un
preu que s’equipara al de ciutats
com Viladecans o el Prat i que
supera, de llarg, el de capitals de
comarca com Granollers, Terrassa, Vic, Mataró o Manresa.
Però, tot i ser un preu molt alt,
encara es manté lluny del de municipis com Sant Cugat o Alella,
on llogar un pis costa al voltant
d’uns 1.000 euros.

Davant d’aquesta situació residencial, l’Ajuntament ha fet
una crida als propietaris de pisos
buits perquè els inscriguin a la
Borsa de Lloguer Social. I és que
a Cerdanyola hi ha un greu problema d’habitatge, “marcat per la
falta d'oferta i d’una regulació”, diuen des del consistori. Un fet
que els ha portat, també, a crear
la Taula de l’Habitatge.

Aquest va ser l’últim ple presencial abans de la pandèmia. Foto: ERC Cerdanyola
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mart, tech, hub, lab, networking, renting, freelancers, influencers, riders... George Orwell, a la
seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'escriptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idiomes. Amb la profusió de vocabulari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments metropolitans s'han apuntat a aquesta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...
En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, desconnectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poblenou, però no tinc cap amic del barri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i residencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.
Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les millores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El creador d'Apple no va parlar de tecnologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu discurs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és limitat, així que no el malgasteu vivint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu interior”. Poques vegades s'havia sentit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders volien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?
L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afirmava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era milennial, que consisteix a desmantellar estructures socials per extreure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plataformes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Segons escrivia, totes aquestes companyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus preus artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-

El reportatge del mes

Juliol 2021

Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

El somni tecnològic
produeix monstres
Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps
i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta
tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a esquivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsabilitats i apropiar-se de la quantitat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la feina física”, sentenciava Tolentino.
TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aquesta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metropolitans han mantingut amb empreses com Cabify, Uber o FreeNow. “Hem estudiat el que ha passat en altres ciutats com Los Ángeles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exemple que llocs com Madrid podrien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Segons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitjanit. A la vegada, en les rutes a l'aeroport que aquestes apps controlen, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.
Les dues ciutats exemplifiquen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxista. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.
Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predatoris i va en contra de la competència”, argumenta.
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Tecnoguanyadors

n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xacra. La Marta treballava en un coworking al barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institucions internacionals està ben remunerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniversari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica.
Físicament, la companyia no té
seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa social, que es venia com l’eina per trencar barreres entre persones, s’ha acabat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha estat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online.
Després del confinament, ella i la
seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen acabat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.
Són les noves elits intel·lectuals
que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.
Tot i això, en aquest cas també hi
ha una cara B. Les noves elits que van

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes noves elits. El jove, que voreja la trentena, presumeix de fer de repartidor almenys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els riders és més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses entrevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una família amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama.

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt
bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una broma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats riders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.
“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Riders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider– va
repartir per a Glovo.
Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons explica, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de repartiments el determina un algoritme, és a dir, un programa informàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'algoritme és una estafa, ja que t'enganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu propi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de treballadors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insostenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar impostos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en paraules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va perfecte” tenir treballadors com el Pujan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre repartia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llogava un compte de Glovo a una altra persona amb la situació regularitzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.
Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un negoci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es troben en una posició avantatjosa”.
CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el carter i delegat sindical de la CGT Albert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000 euros mensuals
i, a més, després
has de pagar impostos
i la benzina”

“L’economia de
plataforma és un
model de negoci que
es basa a esquivar
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobretot en els centres logístics”. Ell i diversos companys de la regió metropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per reclamar una millora laboral a Correus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.
“Correus prioritza el repartiment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, relata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamenta. Això acaba produint una sobrecàrrega de feina per als carters. “Un company ha estat suspès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.
El de la CGT té clar que Correus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vassallatge. “S'han imposat les lògiques privades al sector públic”, lamenta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un producte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apareixen veïns enumerant els beneficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades demostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pisos a l'àrea metropolitana està directament relacionat amb l'aparició d'aquesta empresa. “L'activitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sentencia Martínez.
Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són riders sinó repartidors, no són freelancers sinó treballadors autònoms, no és renting sinó lloguer,
no són apps sinó empreses. Coses
de tota la vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Barberà

Societat | Barberà tindrà un protocol per feminicidi

líniavallès.cat

L'Oficina de Polítiques de Gènere ha creat un grup de treball
per elaborar un Protocol de Dol en casos de feminicidi. La idea és
determinar la millor manera d’actuar davant l’assassinat d’una dona.

Juliol 2021

La plantilla de Novartis espera
acomiadaments massius
LABORAL4A finals de l’any passat la farmacèutica suïssa Siegfried Holding AG va comprar la
planta de Novartis a Barberà,
juntament amb la del Masnou.
Una acció “per assegurar el subministrament ininterromput de
medicaments i per reforçar el posicionament d’ambdues fàbriques”, deia en aquell moment Jesús Ponce, president de Novartis. Però el que aleshores no sabia era que Siegfried acabaria
acomiadant 120 treballadors fixos, 60 de cada planta.
Així ho va confirmar la multinacional suïssa fa unes setmanes. Una decisió presa per “una
disminució molt significativa
dels volums de producció en
comparació amb els nivells històrics”, diuen des de Siegfried,
que no ha respectat l’acord al
qual va arribar el desembre amb
Comissions Obreres (COOO) de
no rebaixar el volum de feina.
Tot i que els acomiadaments
encara no s’han tramitat perquè
el Comitè d’Empresa està buscant una solució negociada amb

El comerç de Barberà, un dels
més singulars de Catalunya

COMERÇ4A Barberà, dos de
cada tres comerços són singulars. És a dir, són establiments
que només existeixen a la ciutat.
Un fet poc comú tenint en compte que a molts municipis predominen les grans marques i les
franquícies, que estan presents
a bona part del territori.
Aquesta dada surt de l’estudi de Clonatge Comercial a Catalunya 2020, en què Barberà,
donada la seva particularitat comercial, ha participat per segona vegada. Un document que
analitza diferents factors per

veure en què s’assemblen els
eixos comercials de les ciutats.
Segons les dades recollides,
tot i que un 14% de les botigues
presents a Barberà també són a
Sabadell i un 13% a Santa Coloma de Gramenet, el municipi té
un grau de clonació de l'11,5%,
sis punts per sota de la mitjana
de Catalunya.
A més, aquest estudi també
serveix per mesurar l’impacte de
la Covid-19 en l’eix comercial.
Per això, des de l’Ajuntament
confirmen que la ciutat tornarà a
participar-hi en la pròxima edició.

Una de les plantes de Novartis a Catalunya. Foto: Albert Segura / ACN

la multinacional, els treballadors estan preocupats pel seu futur a la farmacèutica. “La seva intenció és la d’enfocar els acomiadaments com a baixes voluntàries, subjectes a uns termes
i a unes condicions concretes”,
diuen des de CCOO.
Mentrestant, ni el Comitè
d’Empresa ni els treballadors

han volgut fer declaracions al respecte, en tractar-se “d’un tema
delicat que no se sap com acabarà”, afegeixen des del sindicat.
Per això, CCOO encara no ha
preparat cap acció reivindicativa
ni té res previst, a l’espera que
ambdues parts arribin a un acord
que beneficiï, en la mesura que
sigui possible, la plantilla.

En blau, algunes de les botigues singulars de l’eix comercial. Foto: Ajuntament
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Ripollet

Societat | Detinguts els assaltants del bingo

líniavallès.cat

Juliol 2021

Tres homes van atracar el bingo de Ripollet i, hores després, una sala de joc
a Barcelona, emportant-se un botí de 13.000 euros. No obstant això, dos
dels assaltants van ser detinguts, acusats de robatori i intimidació.

El comerç, unit per les mateixes
queixes i propostes de millora
COMERÇ4A Ripollet, com a la
resta de municipis, el comerç ha
estat un dels sectors més colpejats per la pandèmia. Alguns
van abaixar les seves persianes
el març de l’any passat i, des de
llavors, no les han tornat a pujar.
Però la resta segueix amb la
seva activitat habitual, adaptant-se a les restriccions i a les
mesures sanitàries.
A la Unió de Comerciants de
Ripollet (UCR) tots aquests comerços hi tenen cabuda. Des
dels establiments dedicats a la
venda de llaminadures o de roba
fins als que fan disseny gràfic. Botigues molt diferents unides per
les mateixes queixes i propostes
de millora per a la ciutat.
“Tota la feina que el comerç
de proximitat va fer durant la
pandèmia per seguir donant servei als ciutadans s’ha oblidat
molt de pressa”, diu Íngrid Vergara, dinamitzadora de l’UCR. En
aquest sentit, una de les demandes dels comerciants de Ripollet
és la de reactivar l’economia circular local, perquè “quan van

Tira endavant el projecte per
recuperar les lleres dels rius
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha aprovat destinar 1,1 milions
d’euros provinents del romanent
de tresoreria a la recuperació de
la llera del riu Ripoll i del riu Sec
al seu pas pel municipi. Així es va
decidir al darrer ple. Una modificació de crèdit que va generar
debat i per a la qual l’oposició va
votar en contra, en tractar-se
“d’una quantitat massa significativa”, coincidien els partits.
Però el suport de Ciutadans va
ser suficient per tirar endavant el
projecte, que, per ara, pretén “executar una primera fase de man-

teniment i conservació”, diu la primera tinenta d’alcalde Pilar Castillejo. Tasques com “eliminar la
canya americana, els residus i
fer sembra d’espècies autòctones per consolidar el sòl”, afegeix.
La memòria per tirar endavant tot això es va aprovar el
juny del 2017, però ara “es donen
les circumstàncies ideals per ferho”, explica Castillejo. Concretament, “l’experiència acumulada
amb accions anteriors al riu i l’aparició de grans línies de finançament dedicades a la recuperació de sistemes fluvials”.

Comerç dedicat a la decoració i els accessoris. Foto: Laura Cortés / ACN

obrir els centres comercials i les
grans marques tothom va tornar
a comprar allà”, afegeix.
Una realitat a la qual han de
fer front juntament amb els problemes de neteja i il·luminació,
explica Vergana. I és que en algunes zones de la ciutat “els carrers són molt foscos i, a més, estan bruts”, diu la dinamitzadora.

Unes queixes que ha recollit
el PSC, el principal partit de l’oposició, amb l’objectiu de millorar el comerç de la ciutat que,
amb la pandèmia, “s’ha vist reforçat en alguns sectors, com el
de l’alimentació i els queviures, i
debilitat en altres que, durant el
confinament, no han estat tan essencials”, conclou Vergara.

Aquest és l’estat actual de la llera del riu Ripoll. Foto: Ajuntament
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Bàsquet | La UE Barberà ja coneix els seus rivals d’EBA

La UE Barberà formarà part del grup C-1 de la lliga EBA el curs que ve. La conferència
C de la categoria està dividida en tres grups de 12 equips cadascun i es posarà en marxa
per a la UEB el primer cap de setmana del mes d’octubre amb un viatge a Valls.

El Cerdanyola FC començarà
la lliga a principis de setembre
Pau Arriaga
CERDANYOLA
El primer cap de setmana de setembre serà el de l’estrena del
Cerdanyola Futbol Club en la
Segona RFEF. El conjunt verd
forma part del grup 3 d’aquesta
nova categoria (el quart esglaó del
futbol estatal) juntament amb
sis equips catalans més, sis de l’Aragó, el Numancia de Sòria (l’equip amb més nom) i quatre
conjunts de les Illes Balears.
Els de Toni Carrillo ja tenen
data per tornar a la feina: la plantilla està citada el dia 27 d’aquest
mes per començar a treballar sobre la gespa de Fontetes. Igualment, el club ha publicat la llista de partits amistosos per ultimar detalls de cara a l’estrena de
la temporada 2021-22.
De totes les cites del conjunt
verd brilla amb llum pròpia la
participació al torneig d’Històrics
del futbol català, que tornarà a
jugar-se a Barcelona després

L’Històrics serà la gran cita de la pretemporada. Foto: CFC

d’un any de suspensió per culpa
de la Covid-19. Els verds hauran
d’esperar fins a l’últim dia de la
fase de grups, el 5 d’agost, per jugar el seu triangular, enfrontant-se a CE Manresa i UE Figueres. En cas que sigui el millor
dels tres equips, jugarà la semifinal 48 hores després, mentre
que la final serà el 8 d’agost.
Més enllà d’aquesta cita, els
cerdanyolencs ja han confirmat
un partit contra la UE Cornellà

(de Primera RFEF) en aquesta
localitat del Baix Llobregat el dia
11 d’agost, un enfrontament contra el San Cristóbal quatre dies
més tard a les Fontetes i un altre matx a Barcelona contra l’EE
Guineueta el 18 d’agost.
Els dies 22 i 28 del mes que
ve l’Espanyol B i la UE Castelldefels visitaran Cerdanyola,
mentre que l’últim partit de la
pretemporada serà el 29 d’agost
al camp del CF Ripollet.

Les Rookies,
campiones
de la lliga de 9x9
El primer equip de
les Barberà Rookies
és el campió de la lliga de futbol
americà 9x9. Les barberenques
no van donar cap possibilitat a les
seves rivals, del Barcelona Búfals,
a qui ja havien guanyat en el partit d’anada de la final a Can Llobet (34-6) i van repetir resultat en
el matx de tornada, jugat el dia 19
del mes passat al camp de la Barceloneta de Barcelona (6-34).
Les barberenques van veure
com les barcelonines, amb pocs
efectius, plantaven cara durant la
primera meitat. De fet, després
dels primers dos quarts, el resultat era d’un ajustat 6-14, però
les Rookies van apujar el ritme
després de passar pels vestidors
i van dominar de forma clara.
Marta Hernández va ser nomenada millor jugadora de la final, en un partit en el qual també va brillar Mónica Rafecas
(amb cinc passades de touchdown) i Patricia Meixide.
El d’enguany és el segon títol
seguit de les Rookies, el cinquè
dels últims sis i el novè en total.

Àlvarez, del CPA
Ripollet, brilla
a Torredembarra

Foto: CNPA

PATINATGE4Llorenç Àlvarez,
patinador del Club Patinatge Artístic Ripollet, va proclamar-se
campió d’Espanya de solo dansa
en l’estatal celebrat entre els dies
24 i 26 del mes passat a Torredembarra (Tarragona).
Aquest és el primer campionat estatal de guanya el patinador
terrassenc, que va superar Kilian
Gomis i David Canyet a l’hora de
la veritat.
DOS METALLS MÉS
El d’Àlvarez, però, no ha estat el
darrer èxit recent per al club; sis
patinadores van ser al campionat
d’Espanya cadet i juvenil a Lloret,
que va acabar amb una plata per
a Elna Francès i un bronze per a
Èrica Cuenca en categoria juvenil.

Davant els accidents: Delta

Pàgines especials

Juliol 2021
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» El sistema Delta fa referència a la Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats
» Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar formalment els accidents laborals
4Quan hi ha un accident laboral,
un cop resolta la situació i ateses les
persones que n’hagin resultat afectades, cal actuar amb professionalitat i abordar les causes i conseqüències dels fets, amb la finalitat que no es torni a repetir res
semblant. I aquí és de gran ajuda
el sistema Delta, un servei de la Seguretat Social.
Aquest és el nom que rep la
Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats. Es tracta d’una eina tecnològica per comunicar
formalment un accident laboral,
amb la màxima transparència, incloent-hi els detalls dels fets i les
raons que l’han provocat. També
serveix per facilitar els tràmits que
es derivin d’aquesta situació.
QUI EL FA SERVIR?
El fan servir principalment les empreses i els autònoms, però també
el poden utilitzar treballadors, entitats col·laboradores, empreses
gestores i autoritats laborals. Per
poder-ho fer, empreses i autònoms s’han de registrar com a
usuaris del sistema, per a la qual
cosa necessitaran una signatura digital certificada.

QUAN S’UTILITZA?
S’ha de fer servir sempre que hi
hagi un accident laboral, tant si
aquest causa una baixa com si no:
la llei obliga a comunicar aquests
fets a la Seguretat Social. El termini per comunicar l’accident és de
cinc dies hàbils.

QUÈ PERMET FER?
El sistema Delta permet elaborar el
comunicat d’accident i, posteriorment, consultar-lo, editar-lo o eliminar-lo (en funció de la fase de tramitació en què es trobi el document, és clar).

COM FUNCIONA?
El sistema Delta envia automàticament els comunicats d’accident
signats per l’empresari o el treballador a l’entitat gestora o col·laboradora que s’hagi de fer responsable de la contingència.
Aquesta entitat haurà de valorar si
accepta o no el comunicat en un
termini de deu dies hàbils i, en cas
que sí, l’enviarà a l’autoritat laboral
de la província corresponent.
Si l’entitat gestora o col·laboradora detecta que el document té
errors, s’hauran de corregir en un

El sistema Delta el poden fer servir empresaris, autònoms, treballadors i autoritats laborals. Foto: Pexels

termini de cinc dies per poder tirar endavant el procediment. Finalment, quan passi a mans de
l’autoritat laboral, aquesta haurà
de decidir definitivament si el comunicat s’accepta o no. Té la possibilitat de retornar-lo explicant els
motius pertinents. Si l’accepta, el
comunicat d’accident arribarà a la
unitat provincial d’Inspecció de
Treball i Seguretat Social que toqui
i a la Subdirecció General d’Esta-

dística del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

SEMPRE?
El sistema Delta no sempre és la
manera de comunicar un accident laboral. Hi ha casos en què no
s’ha de fer servir.
Per exemple, quan l’accident
laboral el pateixi un treballador
que ja té coberts aquests accidents per les mútues vinculades

a l’administració pública, com la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), l’Institut Social de les Forces Armades
(ISFAS) o la Mutualitat General
Judicial (MUGEJU). Una altra excepció a l’ús del sistema Delta és
quan qui pateix l’accident és un
treballador contractat per una
empresa amb seu a l’estranger i
que, per tant, no està afiliat a la Seguretat Social de l’estat espanyol.

Viu en línia
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| Warhammer
Aquest mes de juliol s’estrena Warhammer 40.000: Battlesector, el
nou videojoc d’aquesta clàssica saga. Per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@ccgolferichs)

Aida Domènech (Badalona, 1989) fa més de
deu anys que es va convertir en Dulceida,
nom amb el qual ha esdevingut la influencer
espanyola més seguida i coneguda. Va començar amb un blog de moda, va continuar
amb un canal de YouTube i finalment amb un
perfil d’Instagram on ja acumula gairebé tres
milions de seguidors. La xarxa social on no li
ha anat tan bé ha estat Twitter, un espai que
va haver d’abandonar després de protagonitzar múltiples polèmiques. Sigui com sigui, un
dels moments de la seva vida dels quals més
es va parlar va ser el seu casament amb Alba
Paul el setembre de 2016. Per això aquest mes
de juliol ha sorprès molt una notícia que Dulceida ha explicat entre llàgrimes: “Ens hem
donat un temps”. Els fans esperen que la història d’amor pugui sobreviure a aquesta crisi.

Festival Tangent
El districte de l’Eixample de Barcelona torna a estar d’enhorabona. La cinquena edició del Tangent, el Festival de
les Arts de l’Eixample, va arrencar el passat 6 de juliol i s’allargarà fins al dia 30, omplint els sis centres cívics del districte d’art i cultura. Enguany s’han programat divuit espectacles de dansa, música, teatre i circ als centres cívics
Casa Elizalde, Ateneu Fort Pienc, Urgell, Casa Golferichs,
Cotxeres Borrell i Sagrada Família. La quarta edició del festival es va haver de celebrar a la tardor passada i no a l’estiu
per la pandèmia, però aquest cop ha tornat a la normalitat.
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Té prop de tres milions de seguidors a Instagram

Donar-se “un temps” amb la seva parella
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Ho diuen molts per la possible ruptura de Dulceida i Alba Paul
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Bruna. Una mirada trans
Jaume Cela i Xavier Cela

Ximpanzé
Agustí Franch

Magia
Álvaro Soler

Ama
Júlia De Paz Solvas

L’autor de literatura infantil i juvenil Jaume Cela i l’expert en estudis de gènere,
masculinitats i psicologia juvenil Xavier
Cela s’han aliat per escriure Bruna. Una
mirada trans (La Galera), que aborda el
tema de la transsexualitat en l’adolescència i la joventut. Es tracta d’una exploració tendra, honesta i divertida sobre la identitat i la sexualitat.

El Marc, un home trans embarassat, arriba a la consulta de ginecologia, on ha d’aguantar la mirada inquisidora de la resta
de pacients. Aquest detonant farà que ens
convidi a conèixer la seva història i el veurem en lluita amb si mateix per acceptarse, alhora que haurà de fer front al distanciament d’un pare que no el comprèn.
Al teatre Gaudí de Barcelona.

El cantant barceloní Álvaro Soler publica el seu tercer àlbum d’estudi: Magia
(Universal Music). Es tracta d’un treball discogràfic en el qual s’ha “deixat la pell”, tal
com ha afirmat en una entrevista a la Cadena 100. L’autor d’èxits estiuencs com
Bajo el mismo sol o Sofia presenta ara tretze noves cançons, entre les quals hi ha
una col·laboració amb Cali y El Dandee.

Ama explica la història de moltes dones
que s’enfronten soles a la mitificada
maternitat. Després de moltes advertències, l’Ade fa fora la Pepa de casa seva.
La Pepa es queda al carrer amb la seva
filla de sis anys, la Leila. No tenen ningú
que les ajudi, però lluitaran per trobar un
lloc on viure i acabaran creant un vincle
molt fort entre mare i filla.
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Viu en línia
CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Dormir bé quan fa calor
Foto: Pexels

i

BENESTAR

uan parlem de les nits d’estiu ens imaginem fent sopars a
la fresca, anant de festa major o passejant fins tard per la
platja amb els amics. Però, siguem realistes, les nits d’estiu també són aquells moments de fer voltes sobre nosaltres
mateixos al llit, intentant notar un mínim corrent d’aire que sovint no arriba. La calor no és bona companya a l’hora de dormir.
Aleshores, què podem fer per dormir bé durant l’estiu?
Com durant tot l’any, si fem exercici durant el dia i, en general, tenim dies actius, arribarem a la nit més cansats i ens serà
més fàcil adormir-nos. Si amb això no n’hi ha prou, hi ha altres
consells que podem seguir. Per exemple, quan fa molta calor, el
millor que podem fer és deixar les finestres tancades i les persianes abaixades del nostre dormitori durant el dia, i obrir-les al vespre. Així aconseguirem que l’habitació no s’escalfi tant de dia i
que hi entri la fresca quan marxi el sol. L’aigua no podia faltar en
aquesta llista de consells: abans de dormir, beure un got d’aigua
freda i fer-se una dutxa tèbia (si és freda, de seguida notaràs la
calor quan en surtis). Pel que fa a la roba, pots prescindir-ne o fer
servir un pijama ample i de cotó o un altre teixit suau i lleuger.

Les claus
DIES ACTIUS

És important fer exercici i estar actius durant el dia per tal
d’arribar a la nit cansats i que ens costi menys dormir

HABITACIÓ

Quan fa molta calor és millor tancar les finestres i abaixar
les persianes del dormitori durant el dia i obrir-les a la nit

AIGUA
PIJAMA?

Abans de dormir va molt bé beure un got d’aigua freda i fer-se
una dutxa tèbia: si és freda, de seguida es nota la calor en sortir
Si no vols prescindir del pijama, fes-ne servir un que sigui ample
i de cotó o d’un altre teixit similar, suau i lleuger
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