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Els trens ja tornen a circular
entre Martorell i Sant Sadurní
El servei de l’R4 s’ha restablert després de 5 mesos d’obres per adequar el túnel per fer el Corredor Mediterrani pàg 8

El porno,
la cara B del
masclisme
MARTORELL pàg 10

Foto: Pexels

Un 50% de les
plataformes inclouen
vídeos d'abusos
o violacions
Parlen famílies
sobre l’educació
sexual dels seus
fills i filles

Ja és Nadal al municipi:
arrenca un programa
amb 25 activitats
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Un dia per somiar: el Sala 5
Martorell rep l’Industrias
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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
MONTSERRATÍ
“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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La lupa

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.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 12314-2013

@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
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Els semàfors

Safata d’entrada
El Departament de Salut ha
intensificat la detecció de casos
de coronavirus a la Regió
Metropolitana Sud. Ara mateix,
hi ha quatre cribratges massius
en marxa al Montserratí:
a Martorell, Sant Andreu de la
Barca, Esparreguera i Collbató.

Salut

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

pàgines 8 i 18

Enric Llorca

Núria Marquès

L’informe jurídic de la Diputació
conclou que les retribucions de
l’alcalde Enric Llorca per assistir
als òrgans col·legiats no poden
ser diferents de les de la resta de
regidors, cosa que passava fins
ara. Una situació irregular que el
batlle s’ha compromès a canviar.
pàgina 14

La nedadora de Castellví tanca
el 2020 amb quatre medalles en
el Campionat d’Espanya de
natació adaptada que es va
disputar a Oviedo. A més,
Marquès va aconseguir la
primera marca mínima per als
Jocs Paralímpics de Tòquio.

El + llegit
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L’informe de la Diputació dona la raó
a Fem sobre les retribucions de Llorca

2

Karim Adduchi, de Martorell
a ser finalista dels premis Vogue

3

Més enllà del 25N: la lluita contra un
masclisme que genera una denúncia cada dia

4

Els olesans Santi Baró i Mireia Baró escriuen
un llibre sobre un ‘talent show’ de ball

5

‘Persèfone’ s’estrena al Teatret
d’Esparreguera després d’un mes d’aturada

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 Nord 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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Mirada pròpia
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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

LA FOTO
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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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L’Ajuntament de Martorell ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut
Català de les Dones que recull diversos compromisos en matèria d’atenció i informació a les dones, així com de polítiques d’igualtat i contra la violència masclista.

Els trens de l’R4 tornen a circular
entre Martorell i Sant Sadurní
» El servei s’ha restablert després de gairebé cinc mesos d’obres
» Calia adequar el túnel de Martorell per fer el Corredor Mediterrani
TRANSPORT4Els trens de la línia R4 de Rodalies tornen a circular entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia des de diumenge.
El servei s’ha restablert després
de gairebé cinc mesos d’obres,
que s’han centrat a adequar el túnel de Martorell als estàndards
europeus, un pas imprescindible
per construir el Corredor Mediterrani. Els treballs han acabat
un mes més tard del previst: havien d’estar enllestits el 15 de novembre i no ho han estat fins al
13 de desembre.
“El túnel de Martorell és el
primer pas d’una operació molt
més ambiciosa que denominem
La porta d’Europa”, va dir diumenge el comissionat del govern
espanyol per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, que
va visitar l’estació de Renfe del
municipi. Ara, queden pendents
dues grans actuacions més: “la
implantació del tercer fil des de
Tarragona fins a Castellbisbal i

Un tren de l’R4 a l’estació de Renfe de Martorell. Foto: Mar Martí / ACN

els treballs del túnel de Castellbisbal”, va dir Boira, tal com
recull l’ACN. D’aquesta manera,
segons va detallar, Barcelona i
Tarragona ja estaran connectades amb ample de via europeu
l’any 2023.
ADEU AL BUS LLANÇADORA
La culminació de les obres entre
Martorell i Sant Sadurní ha posat fi a una situació que perju-

dicava molts martorellencs des
del passat 25 de juliol. Durant
tots aquests mesos, els usuaris
que agafaven l’R4 en sentit Sant
Vicenç de Calders han hagut de
fer servir un autobús llançadora
per fer el tram fins al municipi de
l’Alt Penedès. Adif va posar a disposició dels passatgers aquest
bus com a alternativa al tren, una
solució provisional que feia el
trajecte més llarg i pesat.

Christian Friedl serà el nou
director de Seat a Martorell

EMPRESA4La planta de Seat a
Martorell tindrà un nou director
a partir de l’1 de gener: Christian
Friedl, fins ara director de la
planta de Porsche a Zuffenhausen, Alemanya. Friedl substituirà Rainer Fressel –que passarà a
fer-se càrrec de la direcció de la
fàbrica de Volkswagen a la ciutat
alemanya de Wolfsburg– i liderarà la transformació elèctrica de
la companyia automobilística.
En les últimes setmanes, la

fàbrica martorellenca ha començat a produir els models híbrids endollables del Seat León
i el Cupra León, i pròximament
ho farà del Cupra Formentor, el
primer model desenvolupat exclusivament per la marca Cupra.
Friedl assumirà la direcció de
la seu de Seat en un moment
complicat per a l’empresa, que
preveu tancar l’exercici amb una
caiguda de producció del 30% a
la planta de Martorell.

Nou positius entre els més
de 2.100 tests fets al cribratge
SALUT4Nou positius de coronavirus d’un total de 2.166 tests:
aquest és el balanç que deixa, de
moment, el cribratge massiu
que s’està fent a Martorell des del
27 de novembre, segons dades
del Departament de Salut.
En la primera setmana de
cribratge, van ser 1.833 els martorellencs que es van acostar a la
sala annexa de la biblioteca municipal per fer-se la prova, però
durant la segona setmana aquesta xifra ha baixat força, fins als
333. En canvi, el nombre de positius detectats ha augmentat: la

primera setmana se’n van detectar quatre i la segona, cinc.
Pel que fa a la situació dels
hospitals del municipi, hi ha
dotze pacients amb Covid-19
ingressats al Sagrat Cor, mentre
que a Sant Joan de Déu n’hi ha
tretze i sis pendents del resultat
de la prova. A més, hi ha 84 veïns
contagiats confinats a casa seva.
EL CRIBRATGE DE SANT ANDREU
Salut va començar un cribratge a
Sant Andreu de la Barca el dia 1.
Dotze dels 839 tests que s’hi han
fet han tingut resultat positiu.

Martorell defensa els drets de
les persones amb discapacitat

SOCIETAT4El 3 de desembre és
el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Enguany, coincidint amb aquesta
data, Martorell es va sumar a la
campanya ‘No som invisibles’,
impulsada per Dincat, la federació d’entitats de persones amb
discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament de Catalunya.
L’associació martorellenca
Arc de Sant Martí, que forma
part de Dincat, va liderar la
campanya al municipi. Al llarg
del dia, al compte d’Instagram de
l’entitat es van publicar fins a 45

vídeos donant suport i visibilitat
al col·lectiu, reclamant “una societat inclusiva i justa, on es vegin les capacitats abans que les
discapacitats”, deien des de l’Arc
de Sant Martí a la xarxa.
En aquest context, els usuaris i els professionals de l’entitat
van aprofitar per dir-se que es
troben a faltar, ja que la pandèmia ha capgirat el seu dia a dia
i els ha obligat a separar-se.
“Aviat ens tornarem a abraçar”,
deien molts dels vídeos, tots ells
acompanyats amb l’etiqueta
#ustrobemafaltar.

Aposta pel Baix Llobregat

Pàgines especials
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» La Generalitat promou la reactivació econòmica de la zona amb l’urbanisme i infraestructures
» Els plans urbanístics que s’han aprovat beneficiaran un total de set municipis de la comarca

El nou pla urbanístic que impulsa el departament de Territori i Sostenibilitat beneficiarà Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Fotos: Arxiu i Generalitat

4El Departament de Territori i
Sostenibilitat impulsa polítiques
de reactivació econòmica des
dels seus diversos àmbits de
gestió, com són l’ordenació i
l’urbanisme i les infraestructures. Amb una visió estratègica
de país, però atenent a les necessitats de la comarca, s’ha impulsat el Pla Director Urbanístic
de l’activitat econòmica del Baix
Llobregat Nord i el Pla director
urbanístic d’infraestructures de
la ròtula Martorell-Abrera, dos
potents instruments per generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial.

BAIX LLOBREGAT NORD
Aquest PDU, que beneficiarà els
municipis d’Abrera, Martorell i
Sant Esteve Sesrovires, crea les
condicions i es posa al servei de
la indústria per dinamitzar l’economia de la zona, generar
ocupació de qualitat, relacionada amb la implantació de SEAT,
però al mateix temps obrint-la als

nous usos industrials i logístics
que han de generar més i millors
oportunitats, tal com ha explicat
el conseller Damià Calvet, que
afegeix que aquest projecte serà
un impuls definitiu a la industrialització del país i del Baix Llobregat nord.

S’impulsarà la

industrialització del

Baix Llobregat nord
Així doncs, el Pla determina
i ordena tres sectors d’activitat
econòmica supramunicipal; fixa
directrius per habilitar diversos
trams de bulevards urbans i estableix mesures per potenciar els
corredors ecològics en el que suposa una aposta per la sostenibilitat. Aquest PDU s’ha tramitat
de manera coordinada amb el
Pla director urbanístic d’in-

fraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, que es va
aprovar el mes de juliol.

TRES ÀREES
El PDU delimita i ordena tres àrees d’activitat econòmica, en defineix els elements estructurals,
articula la seva relació amb les
ciutats i concreta la possibilitat
d’ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.
El primer és el Sector Cinturó Oest, que està situat en els termes municipals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires,
amb 118 hectàrees de superfície
total. Abasta els terrenys de la
factoria SEAT des de l’avinguda
de Ca n’Amat fins al parc forestal de Can Cases.
El segon és el Sector Can Cases, que amb sis hectàrees és
una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l’est per l’antiga
carretera N-II i a l’oest pel ramal
d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7.

Per últim, el tercer és el Sector Xàmenes, que té 52 hectàrees i es troba entre Martorell i
Sant Esteve Sesrovires, a tocar de
la carretera B-224.
El PDU també recull el concepte de xarxa de bulevards urbans, entesos com a eixos cívics

Es crearan noves
oportunitats

econòmiques
d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència
per al transport públic, així com
carril bici i itinerari per a vianants. El Pla també dona una
gran importància a l’articulació
de la xarxa d’espais lliures per
concretar-ne els límits i la relació
amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

MARTORELL-ABRERA
D’altra banda, el Pla director urbanístic d’infraestructures de la
ròtula Martorell-Abrera abraça
els municipis d’Abrera, Martorell,
Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Castellví de Rosanes i Castellbisbal.
En el seu cas ordena els aspectes relacionats amb les infraestructures viàries i ferroviàries
existents i les que hi ha previstes
en aquest àmbit, per tal de garantir la disponibilitat de sòl necessària per implantar nous corredors i reconvertir els actuals.
El Pla s’ha redactat amb la participació de tots els ajuntaments
implicats, aconseguint així un
ampli consens.
La premissa de tot aquest
projecte és potenciar l’accessibilitat en aquest àmbit corregint
o minimitzant l’efecte barrera
que generen actualment les infraestructures. La xarxa de carrils
bici es complementarà amb una
altra de camins rurals i propera
als espais fluvials.
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Ja és Nadal a Martorell: arrenca
un programa amb 25 activitats
CULTURA4Ja fa unes setmanes
que Martorell es va il·luminar
més que mai per anar despertant
l’esperit nadalenc i, divendres
passat, el municipi va donar el
tret de sortida a la programació
‘La màgia del Nadal’. L’arribada
(anticipada) de les festes ha suposat també el retorn de l’oci i la
cultura: després d’haver suspès
totes les grans celebracions des
de març fins ara per la pandèmia,
l’Ajuntament ha programat un
total de 25 activitats per Nadal,
la majoria presencials.
El primer cap de setmana
s’ha superat amb nota. Després
d’un divendres variat –amb una
sessió divulgativa sobre La Marató de TV3, la projecció de la
pel·lícula Els paraigües de Cherbourg a l’auditori Joan Cererols
i el monòleg de Txabi Franquesa a la Nau 2 de Ca n’Oliveres–
dissabte va arribar un moment
molt especial. La Nau 2 va acollir
l’activitat Escenari Secret, una
proposta escènica sorpresa adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys.
El públic s’hi va inscriure sense
saber què veuria i la sorpresa va
ser majúscula: van gaudir d’un
concert de Lildami, una obra de
teatre, una funció de teatre gestual i un espectacle de llum.
I això va ser només el primer

Martorell
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El municipi s’ha il·luminat més que mai. Foto: Daniel Garrido / Ajuntament

tast de tot un ventall de propostes lúdiques i culturals per a totes les edats que s’estendran
fins al 6 de gener, el dia de Reis.
Destaca l’aposta per la màgia,
que dona significat al títol escollit per al programa d’enguany:
la Nau 2 acollirà fins a quatre espectacles d’il·lusionisme ben diversos. El mateix espai serà l’escenari de la projecció, el dia 19,
de La vampira de Barcelona
(pel·lícula rodada a Martorell),
que comptarà amb la presència
del director, Lluís Danés, i d’un
dels protagonistes, encara per
confirmar. A més, a aquestes festes no els faltaran les grans cites
de sempre, com els concerts de
Nadal, l’arribada del Patge ViuViu i els Reis d’Orient o la trans-

formació nadalenca de la casamuseu de l’Enrajolada.
Per als actes presencials, el
consistori ha habilitat un web per
reservar entrades (entrades.martorell.cat) i controlar així l’aforament dels espectacles, reduït
per evitar contagis de coronavirus. “Hem preparat aquest programa amb tota la il·lusió del
món, però conscients que la situació sanitària per l’epidèmia
serà determinant i els actes poden veure alterats el seu format
segons les mesures sanitàries en
vigor en cada moment”, ha dit
l’alcalde Xavier Fonollosa. El
consistori s’ha compromès a retransmetre en directe les activitats en cas que finalment no es
puguin fer de forma presencial.

El comerç local es bolca en les
festes per pal·liar les pèrdues

COMERÇ4Els últims nou mesos
són, molt probablement, els pitjors que recorda gran part del petit comerç. És per això que, ara,
les festes de Nadal es presenten
com una oportunitat per pal·liar
l’impacte que ha suposat la pandèmia i el confinament per a les
botigues del municipi, tot i que
serà difícil arribar als nivells de
vendes d’un any normal. Davant
d’aquesta situació, les entitats de
comerciants Nou Martorell i
Fem Vila ja han començat a treballar perquè aquesta campanya de Nadal sigui atractiva per a
la clientela.
Nou Martorell ha posat en
marxa la campanya ‘El teu tiquet
té premi’ per fomentar les compres de Nadal. Per cada compra

feta a un dels seixanta comerços
que estan associats a l’entitat, el
client optarà a una segona compra gratuïta pel mateix import.
Un cop feta la compra, haurà de
dipositar el tiquet a l’urna que els
botiguers hauran col·locat als
seus locals i entrarà en el sorteig
de tots els tiquets, que en total
sumaran fins a 3.000 euros.
Per la seva banda, Fem Vila,
l’associació de comerciants del
nucli antic, ha repartit 3.300
targetes ‘rasca’ entre la trentena
de comerços que hi estan associats. Les targetes contenen fins
a 2.200 regals, que caldrà recollir en l’establiment indicat, i
vals de compra de diferents
quantitats de diners a gastar
també al mateix establiment.

Els comerciants del nucli antic han impulsat una campanya. Foto: Ajuntament
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Nascut el 1981 a Nador, al Rif, va començar a estudiar Dret en acabar el batxillerat, però ho va deixar per venir a Catalunya després de trobar feina a una empresa de neteja sanitària de Martorell el 2004. Actualment hi continua treballant.

“Personalment,
amb els partits del
155 no pactaria mai”
Soulimane Messaoudi / Regidor d’ERC a Martorell
L’any 2006, Messaoudi va impulsar el primer comitè d’empresa d’Agrupació de
Neteja Sanitària. Des d’aleshores, ha fet d’activista a CCOO i a la PAH i el 2019 va
entrar en el món de la política amb ERC, convertint-se en el primer regidor de
Martorell nascut a l’estranger. Ara ha estat escollit per anar a les llistes del 14-F.

Anna Utiel
MARTORELL
ls seus companys d’ERC al
Baix Llobregat l’han votat
per formar part de les llistes del partit per a les eleccions al
Parlament del 14 de febrer. Com
ha rebut la notícia?
No m’ho esperava. El partit em va
demanar que fes aquest salt i ara els
companys m’han fet confiança. És
una gran responsabilitat i alhora un
reconeixement a la feina que estem
fent des de Martorell.

E

Les últimes enquestes publicades els postulen com a guanyadors. Hi confia?
La veritat és que no hi crec gaire, en
les enquestes. Ara el que cal és fer
una campanya comptant amb tothom i preocupant-nos per la gent
més humil. ERC porta 89 anys fent
el mateix, sent un partit independentista amb arrels socials, i per
tant farem tot el possible per guanyar aquestes eleccions i formar un
govern així: independentista i, sobretot, social.
Sembla que no ho podran fer sols.
Quan toqui formar govern, parlarem amb els partits propers a nosaltres i un d’ells, tot i que no ideològicament, és JxCat. Per defensar els interessos del país cal un govern dels partits independentistes.
Personalment, amb els partits del
155 no pactaria mai.
El molesta quan ERC dona suport al govern de Pedro Sánchez
al Congrés, doncs?
No. Ja sabem que no hi ha gaire diferència entre el PSOE i el PP, però
quina seria l’alternativa al govern
actual? El PP amb Vox i Cs. Desgraciadament és així. No esperem
gaire de l’Estat espanyol, però lluitem aquí i allà per millorar la vida
de milions de ciutadans. Al PSOE se
l’ha d’obligar a fer certes coses i

aquí és on incidim, això és la política útil.
Parlem de Martorell. Fa un any i
mig es va estrenar en la política
institucional i va entrar a l’Ajuntament com a regidor de l’oposició. Ho va fer després d’anys
d’activisme social. Ha canviat la
seva visió de la política municipal des d’aleshores?
La política municipal és el primer
contacte amb el ciutadà i a l’Ajuntament fem molta feina. El Ple
dels pressupostos va acabar quasi a les dues de la matinada, van ser
més de vuit hores seguides, amb
quinze minuts de descans. La feina que fa un regidor, que no perd
el contacte amb la societat, és
dura però molt satisfactòria. Un
exemple d’això és l’ajuda de 1.500
euros a la restauració i als centres
d’estètica (vam ser el primer poble
del país a aprovar una cosa així).
Quan surts al carrer i parles amb la
gent que l’ha rebut t’adones que
val la pena. I, en aquest sentit,
hem vist que la Generalitat també

“La compensació
econòmica del Govern
per als sanitaris
és injusta i classista”
ha donat una ajuda però que no ha
estat per a tothom i que el govern
espanyol encara no ha fet res.
El mandat passat, ERC formava
part del govern municipal amb
Junts per Martorell. Ara, després
d’una profunda renovació per a
les eleccions de 2019, el partit és
a l’oposició. Com és la relació
amb l’equip de govern?
La relació amb tots els regidors,
també amb els del govern, és cordial. A Martorell hi ha una majoria
absolutíssima, i aquest tipus de majories sovint no deixen marge a l’oposició per aportar les seves pro-

postes. Ells sempre poden aprovar
el que sigui independentment del
que digui l’oposició.
I ho fan així o accepten propostes de la resta de partits?
Hi ha una mica de tot, però en general sí que ens escolten. Vam votar a favor dels pressupostos de
2021 perquè havien acceptat les
nostres propostes. Bé, per això i per
responsabilitat. Vivim un moment
d’incertesa, no sabem encara com
acabaran aquest 2020 els comptes
de l’Ajuntament després de l’impacte de la pandèmia. Per això
creiem que és el que calia fer. No és
moment de discrepàncies, sinó
de col·laboració.
Parlant de la pandèmia, vostè,
com a treballador de neteja sanitària, l’ha viscut en primera línia
a l’hospital i a la residència Sant
Joan de Déu de Martorell. Com
han estat aquests mesos?
El mes de març ho vam passar molt
malament, ens vam trobar amb falta de material i de personal. Hi ha
hagut contagis entre els treballadors (jo mateix m’he contagiat) i
hem tingut molta feina. Tots els treballadors del sector han fet una feina extraordinària, del primer a
l’últim. Per això estem en contra de
la compensació econòmica que ha
plantejat la Generalitat. És injust i
classista que el personal de neteja rebi 450 euros i els metges,
1.300. Fins i tot alguns col·lectius,
com els treballadors del transport
sanitari, han quedat fora de la
compensació i han treballat tant
com la resta. S’hauria de pagar el
mateix a tothom. No és un tema de
diners, sinó de reconeixement.
Com valora la gestió que n’han
fet les diferents institucions?
En la gestió podem discrepar o no,
però és una situació nova que ens
va agafar molt descuidats. Tant el
govern espanyol com el català
s’han esforçat per aturar la pandèmia. Tot això ha de servir per en-

tendre que hem de reforçar la sanitat pública i oferir als sanitaris
unes condicions laborals dignes de
la feina que fan.
Més enllà del sector sanitari,
considera que els governs català i espanyol han estat a l’altura
de les necessitats provocades
per la pandèmia?
El que està clar és que l’Estat ha de
fer alguna cosa. L’economia la sostenen les petites i mitjanes empreses, i ara n’hi ha moltes que estan tancant perquè no els arriben
ajudes. El govern espanyol hauria
de rebaixar la quota dels autònoms i injectar diners per ajudar-los
a tirar endavant. Pel que fa a la Generalitat, ha destinat molts milions
d’euros als autònoms però no se
n’han pogut beneficiar tots. És evident que, per més diners que injecti
la Generalitat, no podrà arribar a
tots. L’Estat s’ha de posar les piles.
I l’Ajuntament de Martorell, dins
de les seves possibilitats?
És cert que l’Ajuntament no té
gaires recursos per fer gran cosa.
Però tant el govern com l’oposició
hem fet el que tocava fer i hem donat suport als veïns i veïnes que ho
estan passant malament. Per exemple, la taxa de terrasses de bars i restaurants no s’ha pagat i no es pagarà fins al 31 de març de 2021. Jo
crec que a Martorell hem fet el que
hem pogut.
Des d’ERC haurien fet alguna
cosa diferent si haguessin estat
al govern municipal?
Totes les ajudes que s’han aprovat

han tingut el suport d’ERC i la resta de l’oposició. El que sí que trobo
a faltar són polítiques socials en matèria d’habitatge. Quan hi ha un
desnonament –un problema que
amb la pandèmia ha augmentat–
a Martorell no hi ha alternativa residencial. Com a molt, en cas que
no es pari el desallotjament, l’Ajuntament ofereix a la família tres
o quatre dies d’hostal. I això, com
a representants de la ciutadania, no

“Si ERC governés,
el 100% dels pisos del
barri de La Sínia serien
de protecció oficial”
ho podem permetre. Cal fer més
habitatge públic i social, agafar
edificis en ruïnes, reformar-los i
posar-los a disposició de l’habitatge. Per a mi, aquest és un dels grans
problemes que tenim al poble.
Tenint això que argumenta en
compte, què en pensa del futur
barri de La Sínia?
Si ERC governés, a La Sínia apostaríem per fer el 100% d’habitatges
de protecció oficial, en comptes de
fer-ne un 30% de protecció oficial
i l’altre 70% de promoció privada,
com s’està fent ara. A Martorell els
preus són molt elevats i els joves no
poden sortir de casa dels pares. Les
feines que ofereixen les empreses
de l’entorn tenen sous mileuristes
i el lloguer està a 800 o 900 euros.
És impossible, no es pot dedicar el
80% del sou a pagar el lloguer.

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

15 de desembre del 2020

El reportatge del mes

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

| 14

Sant Andreu de la Barca
línianord.cat

15 de desembre del 2020

Successos | Detinguts per la mort d’un treballador

Els Mossos han detingut tres homes com a presumptes autors d’un delicte
d’homicidi imprudent i un altre contra els drets dels treballadors arran de
la mort d’un operari a Sant Andreu que no tenia contracte ni protecció.

La Diputació dona la raó a Fem
sobre les retribucions de Llorca

POLÍTICA4L’iforme jurídic de la
Diputació de Barcelona elaborat
a petició de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca dona la
raó a Fem Sant Andreu sobre les
retribucions de l’alcalde Enric
Llorca.
El document, al qual ha tingut accés Línia Nord, conclou
que els membres d’un mateix òrgan col·legiat no poden rebre retribucions diferents, “malgrat
que la diferència es pretengui
justificar en la presidència de
l’òrgan”. Per això, des dels serveis jurídics de la Diputació “es
recomana al consistori modificar
l’acord plenari” del 20 de juny de
2019 –quan es van aprovar les
retribucions i el cartipàs municipal d’aquest mandat– “per
adequar-lo a la normativa i jurisprudència existents”.
Fins ara, per assistir als òrgans col·legiats, Llorca ha estat
cobrant de mitjana el doble que
la resta de regidors, arribant a

L’informe jurídic de la Diputació insta a canviar les retribucions. Foto: Arxiu

una diferència del 75% en el cas
de la Junta de Govern Local, que
se celebra cada setmana (l’alcalde cobra 700 euros per sessió,
mentre que la resta de membres
del govern en cobren 400).
Fem, el partit de l’oposició
format per ERC i Vecinos por el
Cambio, va portar al Ple aquesta qüestió el passat 25 de novembre. En una sessió extraordinària, el batlle es va comprometre a igualar les retribucions

de tots els regidors del govern i
tots els partits van aprovar
aquesta modificació, que s’haurà de ratificar el 17 de desembre
en la sessió dedicada al pressupost municipal de 2021.
Ara, l’ens que també ha instat Llorca a canviar les retribucions ha estat la Diputació, on
governen el seu partit, el PSC, i
JxCat, i on ell ostenta el càrrec
de diputat delegat de Salut Pública i Consum.

Obres | Millora del pavelló poliesportiu de Sant Esteve

Les obres per millorar la coberta del pavelló poliesportiu de Sant Esteve Sesrovires van començar la setmana passada i està previst que durin unes tres setmanes.
Els treballs han de resoldre el problema de filtracions d’aigua a l’equipament.

SALUT4L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca ha cedit a la
Generalitat uns terrenys a tocar
del CAP per poder-lo ampliar
de forma provisional. Segons ha
informat el consistori, l’ampliació es farà amb mòduls prefabricats i servirà per descongestionar
l’equipament actual. Per ara, l’Ajuntament també ha posat a disposició dels responsables del
CAP unes carpes portàtils perquè
el personal sanitari hi pugui pas-

sar les seves estones de descans
i reduir, així, el nombre de persones a dins de l’edifici. A més,
des del dia 1, el Departament de
Salut està fent un cribratge massiu al centre cívic de la Plana per
detectar casos de coronavirus en
veïns majors de 16 anys sense
símptomes. “Col·laborarem en el
que sigui necessari per millorar
l’atenció que reben els ciutadans
i els recursos amb què es treballa”, ha dit l’alcalde Enric Llorca.

Castellví | Sant Esteve

Castellví i Sant Esteve aposten
per la solidaritat aquest Nadal

FESTES4Castellví de Rosanes i
Sant Esteve Sesrovires ja han inaugurat l’època nadalenca, i ho
han fet posant la solidaritat al
centre. Tots dos municipis han
organitzat campanyes per ajudar
els més afectats per l’impacte social i econòmic de la pandèmia.
El Banc dels Aliments de
Castellví ha posat en marxa la
campanya ‘Nadal a taula per a
tothom’, que s’ha reinventat per
adaptar-se al context actual. En
comptes de fer una recollida de
productes, els veïns que hi vulguin col·laborar ho podran fer
adquirint els vals solidaris que
trobaran a la fleca, la farmàcia i
les botigues d’alimentació del poble. L’import dels vals es transformaran en productes d’alimentació i higiene que es faran
arribar als més vulnerables. A
més, el municipi també farà una
recollida de joguines i recaptarà
fons per a La Marató de TV3.
En la mateixa línia, l’Ajuntament de Sant Esteve i les AMPAs de les escoles i l’institut del

El consistori cedeix l’espai per
ampliar temporalment el CAP

El centre cultural de Castellví,
enllestit a principis de 2021

EQUIPAMENTS4Les obres del
Centre Cultural i Recreatiu de
Castellví de Rosanes estaran enllestides entre gener i febrer de
2021. Així ho va confirmar l’alcalde Adrià Camino en el darrer
Ple extraordinari, celebrat el 4 de
desembre, quan també va admetre que “és difícil donar una
data exacta” per al final d’aquesta actuació.
Camino va explicar que els

treballs estan a la recta final –va
dir que “queden quatre coses, literalment”– i que, per tant, es
pot afirmar amb seguretat que
no s’allargaran més enllà de
principis d’aquest any que està
a punt de començar.
Si es compleix la previsió de
l’alcalde, les obres del centre
cultural hauran durat un any a
tot estirar, ja que van començar
el passat mes de febrer.

Sant Esteve incorpora
la figura de l’agent cívic

Castellví ja ha celebrat la seva Fira de Nadal. Foto: Aj. de Castellví

municipi han organitzat una altra recollida de joguines, amb el
requisit que siguin noves i “no
bèl·liques”. A banda, el Banc
d’Aliments parroquial i la Cofradía del Santo Cristo faran
una recollida d’aliments.
Junt amb la solidaritat, la cul-

tura i la tradició seran els eixos
d’un Nadal diferent. De fet, tant
Castellví com Sant Esteve ja
han viscut els primers tasts d’aquestes festes, amb la Fira de
Nadal a la plaça del poble i amb
el concert de l’Aula de Música al
Casino, respectivament.

SEGURETAT4Sant Esteve Sesrovires compta, des del dia 4,
amb una agent cívica que s’encarrega d’informar sobre les mesures contra el coronavirus, promoure el civisme entre la ciutadania i vetllar per la convivència,
entre altres funcions. Aquesta
agent treballa sota la coordinació i la supervisió de la Policia
Local. La seva incorporació s’ha
fet en el marc del programa

‘Treball i Formació (Línia Covid19)’ que ha impulsat el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC)
a través del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, ens que en gestiona la contractació de nou mesos. L’agent va ser seleccionada
en un procés en què van participar una tècnica del Consell
Comarcal, la tècnica d’inserció
laboral de l’Ajuntament i una representant de la Policia Local.
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Economia | S’aprova un pressupost de 23 milions d’euros

El Ple d’Olesa de Montserrat ha aprovat un pressupost de 22,8 milions d’euros per
al 2021 amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició, que hi ha
trobat a faltar canvis i participació. El govern defensa el caràcter social dels comptes.

La Marea Pensionista defensa
els CAPs del Montserratí

SOCIETAT4La coordinadora del
Baix Llobregat Nord de la Marea
Pensionista va convocar ahir al
matí una concentració davant
del CAP d’Olesa de Montserrat
per defensar la sanitat pública, a
la qual van assistir desenes de
persones. No és la primera acció
que aquesta entitat fa al Montserratí: últimament també ha
passat pels CAPs de municipis
com Martorell i Sant Andreu
de la Barca.
En les pancartes dels manifestants es van poder llegir consignes com ‘Lluitem per la sanitat pública’, ‘Atenció mèdica
presencial, no telefònica’ o ‘Retallar en sanitat és assassinar’.
Amb aquesta claredat, els membres de la Marea Pensionista
lamenten que, durant la pandèmia, molts centres d’atenció primària hagin estat tancats o hagin reduït en bona part la seva
activitat, i recorden també la situació precària que pateixen

Una de les darreres accions de la Marea Pensionista. Foto: Twitter (@MareaNord)

molts usuaris de les residències
geriàtriques. “Les concentracions es fan perquè la societat es
conscienciï i es mentalitzi que cal
lluitar pels nostres drets, perquè
si no ens els prendran”, va dir a
Olesa Ràdio Domiciano Sandoval, un dels membres de la
Marea Pensionista de Catalunya, poc abans que comencés la
protesta al municipi.
El col·lectiu de pensionistes

es va començar a mobilitzar ja fa
temps a tot l’Estat per defensar
unes pensions dignes. El costum
de fer concentracions els dilluns, una pràctica que anomenen ‘Los lunes al sol’, no és nou,
però la crisi del coronavirus ha
fet que les seves accions ja no només se centrin en la millora de
les pensions, sinó també en la
reivindicació d’un sistema de
salut públic de qualitat.

L’escola Povill, finalista del
concurs Pinta La Marató 2020
EDUCACIÓ4L’escola-institut
Creixen Povill d’Olesa de Montserrat és la segona finalista del
concurs Pinta La Marató de TV3
2020. El centre ha quedat en
aquesta destacada posició gràcies a una il·lustració feta pels
alumnes de 3r d’ESO A, que
des de l’organització del concurs
consideren que és “una obra
plena de simbologia”, protagonitzada per “dues persones enmig del caos produït per la pan-

dèmia”, i que recorda a l’estil del
pintor rus Vasili Kandinski.
El dibuixant i dissenyador de
moda Jordi Labanda, membre
del jurat, ha valorat precisament aquest estil i ha volgut felicitar els artistes en un vídeo publicat a les xarxes socials.
“Aquest cartell m’ha agradat especialment perquè han aconseguit exemplificar l’ambient de
caos i de desordre en el qual ens
trobem”, ha dit Labanda.

Abrera

Societat | Es reprèn el grup de suport per a cuidadores

L’Ajuntament d’Abrera, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, ha tornat
a posar en marxa el grup de suport emocional i d’ajuda mútua, pensat per a cuidadores –acostumen a ser dones– de persones amb dependència física o psíquica.

Doga ofereix recol·locar el 85%
dels afectats per l’ERO d’Abrera
LABORAL4La direcció de Doga
Metal Parts i els sindicats han
arribat a un acord sobre l’ERO
que afecta 49 dels 76 treballadors de la fàbrica d’Abrera, que
es dedica a l’estampació per al
sector de l’automoció. L’acord estableix recol·locacions voluntàries a altres plantes del grup i a
alguna empresa externa, uns
moviments que “podrien garantir l’ocupació del 85% dels
afectats”, segons CCOO.
La majoria de recol·locacions
es faran a fàbriques del Montserratí. Pedro de la Fuente, de la
federació d’indústria de CCOO a
Catalunya, detalla que una quinzena d’afectats per l’ERO es podran incorporar a Doga SA (ubicada també a Abrera, a tocar de
Doga Metal Parts) i que la fàbrica
externa de la qual parlen, on es
podran recol·locar uns vuit treballadors, es troba també a la
zona nord del Baix Llobregat.
Això sí, l’empresa planteja que hi
hagi una vintena de recol·locacions a la planta de Navarra.

L’ERO afecta 49 dels 76 treballadors de la fàbrica abrerenca. Foto: Google Maps

També s’han pactat indemnitzacions de 44 dies per any treballat amb un topall de 28 mensualitats, i es garanteix que
aquestes condicions en cas d’acomiadament es mantindran
durant quatre anys per als treballadors que continuïn a Doga
Metal Parts i per als que vagin a
parar a Navarra i a l’empresa externa (però no per als que s’incorporin a Doga SA). A més, la
companyia proposa als nou treballadors majors de 57 anys un

pla de rendes voluntari que els
garanteix fins al 85% del salari
net fins que arribin a l’edat de jubilació anticipada.
La plantilla d’Abrera va ratificar dimecres passat per majoria el principi d’acord assolit
entre la direcció de Doga i els representants dels treballadors.
CCOO el valora positivament
perquè “s’han aconseguit unes
bones condicions” i s’han evitat
mesures “traumàtiques” per a
gran part dels afectats.

Abrera declara dos nous Béns
Culturals d’Interès Local

PATRIMONI4El conjunt patrimonial de Sant Hilari i el jaciment arqueològic de les trinxeres de la Guerra Civil, situat al
bosc de Sant Miquel, són els
dos nous Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) d’Abrera.
El Ple municipal va decidir
per unanimitat declarar aquests
tresors del patrimoni del poble
com a BCIL en la darrera sessió
plenària. El BCIL és una eina que
ofereix protecció als monuments
i conjunts patrimonials i evita
que se’ls pugui malmetre. Alho-

ra, és una via per optar a possibles subvencions.
“Treballem per estudiar i divulgar la història dels nostres jaciments arqueològics i monuments històrics”, va dir la regidora de Patrimoni Cultural i
Memòria Històrica, Arantxa Galofré. En aquest sentit, va afegir
que “a Sant Hilari ben aviat s’hi
duran a terme noves tasques
de consolidació, restauració i
excavació a l’ermita, per conèixer millor aquest punt clau per
comprendre el passat d’Abrera”.
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Nadal | Més de 4.000 persones a la Fira de Santa Llúcia
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El mercat municipal va acollir el cap de setmana passat la Fira de Santa Llúcia, organitzada per l’associació Esparreguera Comerç amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Esparreguera. Més de 4.000 esparreguerins van visitar aquesta activitat nadalenca.

Un centre per ajudar a demanar
els ajuts per la pandèmia

SERVEIS4La crisi socioeconòmica derivada del coronavirus ha
colpejat molts ciutadans, comerços, empreses i entitats. De
fet, costa pensar en un col·lectiu
que se n’hagi salvat. Per aquest
motiu, l’Ajuntament d’Esparreguera ha creat la Unitat d’Atenció Transversal (UAT), un nou
servei que obrirà les portes demà
al número 9 del carrer Hospital
per atendre tots els afectats.
La funció de la UAT serà
oferir informació i assessorament sobre els diferents ajuts o
serveis (tant municipals com
d’altres administracions) als
quals es poden acollir els veïns,
negocis i entitats que hagin rebut l’impacte de la pandèmia. Un
cop detectades quines són les
mesures a les quals es poden
acollir, se’ls ajudarà a tramitarne la sol·licitud. En definitiva, la
UAT ha de servir per facilitar la
burocràcia que sovint posa traves quan del que es tracta és d’a-

És al local del número 9 del carrer Hospital. Foto: Ajuntament

judar la gent que ho està passant
malament.
Per complir el seu objectiu,
aquest nou servei –creat pel
consistori en el marc del Pla
per fer front a l’impacte social i
econòmic del coronavirus–
comptarà amb onze professionals. Seran sis auxiliars de gestió, tres treballadors socials, un
educador social i un insertor laboral. El centre del carrer Hos-

pital obrirà de dilluns a divendres de nou del matí a vuit del
vespre, per adaptar-se a l’horari de tothom. Per accedir-hi,
primer caldrà demanar cita per
telèfon, una mesura que evitarà
possibles aglomeracions.
De moment, l’Ajuntament
ha llogat el local de la UAT per
un període de disset mesos, amb
un cost d’arrendament de més
de 28.000 euros.

En marxa el cribratge intensiu
per detectar el coronavirus

SALUT4El Departament de Salut de la Generalitat va començar
ahir un cribratge massiu a Esparreguera per detectar casos
de coronavirus asimptomàtics. A
primera hora, hi havia desenes de
persones fent cua al carrer dels
Arbres per poder-se fer la prova
al Centre Dual. Fins al divendres,
es faran tests ràpids d’antígens al
mateix espai entre les tres de la
tarda i les vuit del vespre.

Poden fer-se aquesta prova,
que permet obtenir els resultats
en només un quart d’hora, tots
els veïns d’Esparreguera majors de 16 anys que no presentin
símptomes (qui tingui símptomes s’ha d’adreçar al CAP per
fer-se una PCR). No cal demanar
cita, només portar la targeta sanitària. L’objectiu de Salut és detectar tants contagis com sigui
possible a tot Catalunya.

Polèmica per la interrupció del
servei de transport adaptat

TRANSPORT4L’empresa Ravigo va deixar d’oferir el servei de
transport adaptat als usuaris del
Taller Ocupacional de Can Comelles el passat dia 7. Uns dies
més tard, la coordinadora de
l’Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament, Maria
Vallejo, va dir a Ràdio Esparreguera que Ravigo havia aban-

donat el servei per una qüestió
econòmica i que en diverses ocasions havia demanat al consistori
que pagués més. La representant
de l’empresa, Eulàlia Vidiella, ha
dit aquest dilluns a la mateixa
emissora que l’Ajuntament no
paga des de fa nou mesos, quan
va començar la pandèmia, i li reclama uns 15.000 euros.

Collbató

Successos | Un pícnic amb 20 persones i sense seguretat

Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Municipal de Collbató, van
identificar i denunciar el dissabte dia 5 un total de 23 persones que estaven fent un
pícnic a l’Àrea de La Salut, incomplint les mesures de seguretat contra el coronavirus.

Mishima protagonitzarà
el Nadal collbatoní més atípic

FESTES4Mishima oferirà un
concert solidari a favor de La
Marató de TV3 el 20 de desembre al Casinet de Collbató.
Aquest és el principal reclam de
la programació nadalenca que ha
organitzat l’Ajuntament de Collbató per celebrar unes festes
que seran, sens dubte, més estranyes que mai.
Les entrades per a l’actuació
del grup liderat per David Carabén ja s’han esgotat, i el mateix
ha passat amb la resta d’activitats programades. Això es deu a
la reducció d’aforament que ha
obligat a aplicar la pandèmia i,
potser, també a les ganes dels
veïns de gaudir de la cultura de
forma segura.
El tret de sortida del Nadal
collbatoní va ser divendres passat, quan el patge Duc va arribar
a la terrassa del Casal de Cultura en el marc de la Fira de Nadal.
Ara, a més del concert de Mishima, el municipi té unes quantes cites pendents. El Casinet
serà l’escenari de tres espectacles

Cap positiu en els dos primers
dies de cribratge massiu

El grup barceloní actuarà al Casinet el dia 20. Foto: Alberto Polo / Mishima

familiars: En terra de dracs, a
càrrec de Pep López; Per Nadal
festa total, de la companyia Toc
de Retruc, i Càsting, del grup La
Fabulosa Comèdies. Tots ells
estan pensats perquè petits i
grans riguin i passin una bona
estona. Per últim, el 5 de gener,

Collbató rebrà els Reis d’Orient
a la pista esportiva Martí Gil,
amb un espectacle de màgia a càrrec de Jammes Garibo que donarà pas a Ses Majestats.
En tot moment estaran presents les mascaretes i la distància de seguretat contra el virus.

SALUT4Fins a 268 collbatonins
es van fer el test ràpid d’antígens
els dos primers dies de cribratge
massiu al municipi i cap d’ells va
donar positiu en coronavirus.
La campanya de detecció de
casos de Covid-19 asimptomàtics, que s’està fent al Casal de
Cultura, torna avui i demà. En
total, el Departament de Salut de
la Generalitat haurà fet quatre
dies (9, 10, 15 i 16 de desembre)
de cribratge intensiu a Collbató,
amb la intenció de detectar el
màxim de contagis entre la po-

blació major de 16 anys que es
troba bé.
Per fer-se aquesta prova, que
ofereix resultats en només quinze minuts, no cal demanar cita,
només ser de Collbató, tenir
més de 16 anys i presentar la targeta sanitària. L’horari d’avui i
demà al Casal de Cultura serà de
15.00 a 19.30 hores.
El cribratge de Collbató s’emmarca en la campanya que Salut
està fent arreu de Catalunya i
que s’ha intensificat al Montserratí les últimes setmanes.
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Handbol | El Sanes vol tancar l’any amb 4 victòries seguides

Després del triomf a Sabadell i a casa contra el Palautodera, l’Handbol Sanes vol tancar el
2020 amb dues victòries més en aquesta darrera setmana duríssima de competició. L’equip
jugarà demà a la pista del BM Granollers i dissabte visitarà l’Handbol Sant Quirze.

Un dia per somiar: el Sala
5 Martorell rep l’Industrias
Pau Arriaga
MARTORELL
Ningú sap què passarà quan s’acabin els 40 minuts (si no hi ha
pròrroga) del partit de vuitens de
final de Copa del Rei que el Sala
5 Martorell jugarà aquesta tarda
contra l’Industrias Santa Coloma.
Però si hi ha uns dies de l’any que
conviden a somiar són els dies
previs al Nadal.
La lògica diu que els visitants
són favorits, per plantilla, pressupost i categoria en la qual juguen. Però també ho eren el
Móstoles i el Peñíscola, rivals de
divisions més altes que els martorellencs, i d’una manera o una
altra les eliminatòries van acabar
de la mateixa manera: amb un
somriure (i la classificació) al
bàndol vermell.
Si d’alguna cosa cal estar segur és que els jugadors de Víctor
González s’hi deixaran la pell. “No
es va notar la diferència de categoria en cap de les eliminatòries

Els vermells volen seguir vius a la Copa. Foto: Xavi Velasco / S5M

anteriors contra equips de superior categoria i plantejarem el partit contra l’Industrias amb la mateixa actitud”, deia el tècnic l’endemà de conèixer que el bombo
de la Copa els feia veure’s les cares contra els de Santa Coloma.
L’única nota negativa serà
que un partit més, les graderies
del Pavelló Esportiu Municipal
estaran buides, però l’eliminatòria es podrà veure en directe per
Esport3 (començarà a tres quarts
de set de la tarda).

El de l’Industrias hauria de ser
l’últim partit oficial d’aquest
2020, però aquest dissabte els
martorellencs recuperaran el partit ajornat de la tercera jornada de
lliga. L’equip visitarà la pista del
Gasifred Ibiza, un rival directe, i
després d’aquest desplaçament a
les Balears la plantilla i el cos tècnic començaran unes merescudes
vacances que s’allargaran fins al
segon cap de setmana de gener,
quan es tancarà la primera volta
amb una visita a Pallejà.

Marquès es penja Cintas, campió
4 medalles a
del Top Estatal
l’estatal d’Oviedo de tenis taula
NATACIÓ4“Tres ors i una plata,
amb mínima B per a Tòquio, són
els resultats del Campionat d’Espanya de natació d’Oviedo. Marques discretes, però les meves en
aquest moment de la temporada. Cal seguir treballant per arribar a tope als Jocs”. D’aquesta manera Núria Marquès resumia, amb una piulada abans-d’ahir a la tarda, la seva participació en la darrera gran cita de la
natació adaptada d’aquest atípic
2020, la disputada en aquesta localitat asturiana.
La castellvinenca va ser una
de les set nedadores d’elit que
van aconseguir un bitllet per a la
cita de la capital japonesa (com
passa en tots els esports, les mínimes s’havien de tornar a aconseguir, les obtingudes el 2019 no
servien) juntament amb noms
com la terrassenca Sarai Gascón,
el sabadellenc Óscar Salguero i
l’andalús Miguel Ángel Martínez,
entre altres.
Les competicions per obtenir
més mínimes tornaran a celebrar-se l’any que ve.

Sorpresa majúscula i
fita per al CETT Esparreguera. Dilluns de la
setmana passada, Eric Cintas va
convertir-se en el primer palista
del club i de la vila que guanya el
Top Estatal 2020 per a joves.
Cintas, que actualment competeix en la categoria infantil, només va perdre una de les set partides que va jugar a Torrejón de
Ardoz (i més de la meitat dels
seus triomfs va ser per un contundent 4-0) i va acabar beneficiant-se de la victòria de Marc
Miró sobre Daniel Berzosa (dos
dels palistes que partien com a
favorits a la victòria) per aconseguir aquest triomf històric per
al tenis taula de la vila.

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.

Viu en línia
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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.
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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
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A LES XARXES

Teatre

S

Ser una cantant d’èxit internacional

ÉS FAMOSA PER
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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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