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“Padre viniéndose a chorros den-
tro de la hija”.“Sexo brutal, lati-
gazos y violacion anal”.  “Filmé a
mi hermana menor masturbán-
dose en su habitación”. “Casti-
gando a mi hija”. Aquests són al-
guns dels títols que acompanyen
els vídeos que ofereix la platafor-
ma 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
mainstreamestan etiquetats amb
les paraules abús o violació. El
president del CAC, Roger Loppa-
cher, també advertia del perill que
suposa per als menors l’accés a
continguts que “encara que si-
guin 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 se-
xual dels seus fills i filles. Algunes
consideren que aquest distorsio-
na la realitat i els pot generar ex-
pectatives 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 te-
nen 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 por-
no, sinó la manca d’educació se-
xual 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 especialis-
ta en violència sexual i victimolo-

gia, Alba Alfageme, explica a
aquesta publicació que el proble-
ma 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 mi-
rada crítica davant d’aquests por-

tals que emmagatzemen tanta
violència”. 

En aquest sentit, el psicòleg es-
pecialitzat en sexologia clínica i
membre de la World Association
for Sexual Health (WAS), Ale-
jandro Villeja, corrobora que “més
d’un 30% dels menors d’entre
vuit i nou anys” es topa de mane-
ra accidental amb el porno. “Això
provoca que aquest col·lectiu cons-
trueixi la seva narrativa sexual a
partir de vídeos que han eliminat
tot el contingut relacional (empa-
tia, consentiment i comporta-
ment) i en els quals es mostra una
trobada sexual superficial, objec-
tivadora i la majoria de vegades
denigrant cap a la dona”, alerta. 

“Per una banda hi ha una des-
alfabetització sexual i per l’altra
una societat que consumeix por-
nografia que exerceix violència
contra la dona. El resultat d’aquest
combo és noies que banalitzen
agressions contra elles perquè el
relat pornogràfic les ha normalit-
zat 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 su-
posada distribució de vídeos on
s’explota sexualment menors.  

ANALFABETISME SEXUAL 
Mentrestant, s’han atès 12.433
víctimes i 9 dones han estat as-
sassinades per la violència mas-
clista a Catalunya el 2020. Aques-
tes xifres van tornar a unir els mu-
nicipis el passat 25-N sota una ma-
teixa lluita: l’erradicació de la vio-
lència masclista. Però alhora mos-
tren la necessitat de reivindicar
una educació sexual, social i afec-
tiva, tal com diu Alfageme. “Els jo-
ves són com pissarres rases i el seu
manual d’instruccions sexual és el
porno. Per això comencen a ero-
titzar situacions que realment
són violentes. Ningú els ha donat
cap criteri per saber identificar-
les”, detalla la psicòloga. 

La coordinadora del projecte
Satisficció (adreçat a adolescents)
del Centre Jove d’Atenció a les Se-
xualitats, Krizia Nardini, vol cons-
truir una relació sana i saludable
amb el sexe durant els seus tallers.

“El problema no és el porno. Mal-
grat que aquest influeix en l’ima-
ginari dels joves no s’ha d’estig-
matitzar. El discurs patriarcal tam-
bé 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 do-
nar-los eines perquè construeixin
una mirada crítica, on el sexe no si-
gui un tabú i el plaer de la dona es-
tigui representat”, defensa.

Tanmateix, Alfageme consi-
dera que s’hauria de regular l’ac-
cés a aquestes plataformes i con-
trolar que els vídeos on hi ha abu-
sos sexuals “no es puguin ampli-
ficar amb absoluta impunitat, com
va passar amb els del cas de la Ma-
nada”. “És evident que el porno
mainstreammanté un llenguatge
patriarcal i masclista brutal. Per
aquesta raó hem de derrotar l’a-
nalfabetisme sexual i afectiu, ja que
el patriarcat hi troba els seus forats
per incidir-hi”, conclou. 

Ara, la nova reforma educati-
va vol introduir l’educació sexoa-
fectiva a les aules. 

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

“Els joves són com
pissarres rases i el seu
manual d’instruccions
sexuals és el porno”

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

Júlia Gamissans
CORNELLÀ
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Ja és un hàbit, però
Pedro Sánchez ha do-

nat el condol a “las fa-
milias de los inmigrantes subsaharia-
nos”. Evita parlar de persones, és una
idea d’alteritat (ells vs. nosaltres) que no
és gens casual i que ho explica pràcti-
cament tot. També el que ha passat a
Badalona.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El problema de la vida
adulta no és que hagis

d’aprendre a arreglar ai-
güeres, instal·lar llums, passar l’ITV,
fer un trasllat, pintar parets, esperar
operaris, reclamar factures, pagar mul-
tes i treballar mil hores. El problema de
la vida adulta és que ho hagis de fer
TOT ALHORA.

@ClaudiaRiusL

Iran: Executat el perio-
dista Ruhollah Zam, im-

pulsor de les protestes
contra el govern del 2017. A Zam l’han
penjat acusat de “traïció a la terra”. El
seu mitjà digital publicava informacions
incòmodes per al règim i va engegar un
canal de Telegram convertit en fòrum
pels ciutadans.

Según crezca la extre-
ma derecha española

en Catalunya, a punto de
entrar en el Parlament con fuerza, más
foco se le dará a una extrema derecha
catalana hasta ahora residual e irrele-
vante, pero que crece si se alimenta. De
lo contrario no podrían seguirse equi-
parando “los extremos”.

@apuente@txellfeixas@uri__soler

La lupa

Una de les interpretacions del procés inde-
pendentista és que ha sigut la conseqüèn-
cia política d’una nova etapa de la tensió se-
cular entre Madrid i Barcelona.

Si l’Espanya del segle XX s’havia construït a par-
tir d’una capital política i dos motors industrials a la
perifèria (Catalunya i el País Basc), l’Espanya post-
industrial ha anat desplaçant i concentrant el poder
econòmic també a Madrid. En bona part gràcies a les
privatitzacions de les grans empreses estatals (com Te-
lefónica, 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 Llati-
noamèrica.

Això va anar acompanyat d’accions decidides de
l’Estat per regular mercats com l’elèctric, el de les te-
lecomunicacions o el financer a favor d’aquest nou ca-
pitalisme 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 go-
verns 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 conver-
tir-se en un gran pol d’atracció.

Tot això es va fer sense massa resistència perifè-
rica. 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 profun-
da en dècades, es va generalitzar la percepció que es-

tàvem, efectivament, jugant una partida amb les car-
tes 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 in-
exorable cap a Madrid. Aquí ens quedava, a tot esti-
rar, el somni d’un Eurovegas o el seu succedani tar-
ragoní Barcelona World, que encara cueja. Ni els in-
tents de reformar el finançament, ni les crides civilit-
zades a impulsar el corredor mediterrani, ni el clam
dels sectors econòmics per poder gestionar, almenys,

l’aeroport del Prat van ser atesos. Ni tan sols considerats
seriosament. Per això es va estendre la idea que, sen-
se 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 catala-
nisme 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 inten-
sificar la capacitat de centrifugació de recursos, in-
versions i talent. La comunitat i l’Ajuntament de Ma-
drid van aprofitar el marge d’autonomia per impo-
sar una mena de turbo-capitalisme madrileny. Li-
beralització gairebé absoluta d’horaris comercials i
baixades massives d’impostos que van provocar un
efecte succionador: contribuents rics d’altres terri-
toris es van desplaçar a Madrid, on els tipus de l’IRPF
per a les rendes més altes i els impostos sobre el pa-
trimoni són els més baixos de l’Estat.

Així, a més dels beneficis de la capitalitat, els fa-
vors del regulador a les grans empreses privatitza-
des i la política centralista d’infraestructures, ara Ma-
drid 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 Ca-
talunya 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 con-
tradicció aparent que genera que un partit sobira-
nista demani limitar el marge d’una altra comuni-
tat autònoma per decidir els seus impostos, és evi-
dent que en un context econòmic integrat cal dotar-
se de mecanismes d’autodefensa davant de pràcti-
ques 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.

El dúmping fiscal és una carta
marcada més que s’afegeix a una

partida absolutament desigual

per Jordi Muñoz

Madrid–Barcelona
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Comença el cribratge massiu 
al Centre Cívic Sant Ildefons de Cornellà1

2
Balmón ofereix espais a Salut 
per fer cribratges massius a Cornellà

‘Cornellà Actitud’ vol ajudar a 200 famílies
vulnerables amb el repte nadalenc

Calendari intens per al CB Cornellà 
després del coronavirus

El coronavirus no aconsegueix frenar 
la Mostra de Còmic de Cornellà

El + llegit líniacornellà.cat
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A les xarxes

@albert_lazaro: Alemania cierra, Ho-
landa cierra e Italia y Francia están semi-
cerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.

@sergihuete: Budó: “Les dades de la Co-
vid s’estan complicant i hi pot haver un
canvi de tendència. Hi ha un increment en
tots els indicadors i ho anirem avaluant”.

#EmpitjorenLesDades

@liniaxarxa: “No dimitiré, no hi ha motius
perquè jo dimiteixi”, assegura l’alcaldessa
de l’Hospitalet, Núria Marín, davant de les
peticions d’alguns partits com ERC.

#CasConsellEsportiuL’H #EuropaVaTancant

Safata d’entrada

Fa tres anys que el gallec em
va comentar en el seu hor-
tet improvisat: "Això no

pinta bé". Es referia als seus veïns
alegals. Al Diego no li agradaven
les multituds, ni el soroll ni tant
moviment de ferralla. Potser per
això, al final, el va atendre aquell
àngel que sovint reclamava. Va
deixar òrfenes algunes coliflors,
cols i espinacs. El van trobar fre-
git una nit de gelada.

L'art de la supervivència és la
suma de quilòmetres de pell al
llarg d'aquest teatre angoixat en
formes de vida profunda i cruel
que discorre indiferent pels mars
i illes desventurades per acabar
en espais de reclusió i condem-
na. A la nau infernal s'imposa el
càstig de foc: Déu i el Diable en
conjunció idèntica, renovada,
mà a mà busquen en la nit el re-
flex d'un temps remot, “el pecat
de la impúdica nuesa, l'abun-
dància d'ociositat, partitures las-
cives darrere de vicis i la fasci-
nació pel mal”, malediccions re-
sumides en el Catecisme que es
canten en certes esglésies. Però
en els escots de l'hivern, sense ca-
lefacció, l'alè no fa olor de men-
ta sinó de descomposició agra

Foc
per Francesc Reina

bressolada per una música
amarga. Gestes de la misèria.
Un drap de gasa crema sense
flama socarrant-se lentament.
Cau al costat d'un munt de ro-
bes i un llençol brut s'esquin-
ça en pluja d'espurnes confu-
ses. Fa olor d’oli bullint. Alguns
salten per les finestres per no
seguir encallats a les escales. El
sutge esborra les imatges. Bo-
cins de cartó suren en l'ex-
trem de les flames i cauen so-
bre la galeria plena de gent
amuntegada que crida enca-
llada, arrossegada entre remo-
lins. Ombres que s'allarguen
cap a una mort que s'aproxima
girant en un vertigen boig, dins
d’una aurèola d'irrealitat, dan-
sa macabra sota un cel infinit
que concedeix a les consciències
una profunda pregunta.

Arriben les dotacions. Una
esplendor de fum és l'estampa
de signes negres al cel. El secret
es revelarà després de l'actuació

maquinal d'una pròtesi, el dron
que il·luminarà la veritat im-
placable d'aquest malson que va
arrencar fa anys sota la conju-
ra d'una lluita desigual.

El veïnatge, abans notaris
de l'amenaça i ara, ja, forenses
de l'ensorrament, mostren en
els ulls passions diverses: al-
guns, la ferocitat còrnia del
moment, iris estremits per la
pena, pupil·les de ràbia; par-
pelles cansades, retines de de-
semparament i, més tard, el
tedi que acompanya el final de
l'horror.

A fora, buscant sentit a la
manca de sentit, alguna men-
tida blanca poc elaborada, una
mitja veritat inadequada per
partidista... Altres coses defi-
neixen, afortunadament, la po-
lítica i la religió. Un malestar de
fa molt de temps reclamat dei-
xarà temors i dubtes quan tot es
redueixi a cendres fredes. El
triomf dels fantasmes.

Els semàfors

Nadal és una època en què
es nota molt la solidaritat dels
veïns i veïnes. Per això, Cornellà
Actitud ha posat en marxa un
repte per ajudar 200 famílies
amb menors de 0 a 6 anys en
situació vulnerable perquè no
els falti de res aquestes festes. 

pàgina 8Cornellà Actitud

El coronavirus va aturar en sec
l’economia i va provocar un gran
sotrac a la indústria catalana. Per
això té més mèrit invertir 300.000

euros per convertir-se en el
primer fabricant de l’Estat a tenir
el certificat per fer les etiquetes
de la vacuna de la Covid-19.

pàgina 10Germark

Els de Guillermo Fernández
Romo han arribat al punt d’inici
de la Copa del Rei amb una sèrie
de mals resultats a la lliga, amb
tres jornades seguides sense
guanyar. Els verds volen que la
competició del KO sigui un punt
d’inflexió per remuntar el vol.

pàgina 20UE Cornellà
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NLes millors
perles

Els vells rockers no moren mai. Joan Laporta opta a presidir
de nou el Barça i està fent campanya a la seva manera: ha

penjat una enorme pancarta ben a prop del Bernabéu amb
una foto seva i el missatge “Ganes de tornar-vos a veure”.

Els gegants també cauen, fins i tot aquells que tenen el control de tot. Google va patir el matí del 14 de
desembre una caiguda d’uns 45 minuts que va afectar 
els seus serveis, com Gmail, YouTube, Maps i Drive.

Història surrealista a Twitter. Una usuària explica que una
amiga va intentar ocultar que fumava marihuana posant

acetona a la seva mostra d’orina. Ho va aconseguir: diu que en
comptes de marihuana, hi van detectar heroïna.

Tres agents de la Policia Nacional sancionats per Mossosper incomplir el toc de queda. Segons l’ACN, els policies
anaven en un cotxe particular vestits de paisà. El
conductor també va rebre una sanció per alcoholèmia.

LA FOTOper Anna Utiel @GuanyemBDN

Mirada pròpia

En una situació com la que estem vivint –in-
esperada i excepcional– és fàcil caure en el
pessimisme i arribar a conclusions alar-
mistes. 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’es-
port. De la mateixa manera, seria agosarat i irres-
ponsable afirmar que després de la crisi de la Covid-
19 el turisme no té futur. El que sí que ens pertoca plan-
tejar-nos és com serà aquest futur.

És cert, i tampoc podem negar-ho, que molts esta-
bliments, comerços, empreses i
companyies del sector s’estan en-
frontant –i ho continuaran fent els
pròxims mesos–a moments com-
plicats. A curt termini, moltes
empreses hauran de fer un esforç
immens per superar una crisi que
ningú havia previst. Algunes no so-
breviuran. Ara bé, hem de ser ca-
paços 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 te-
nim perfectament identificats els
problemes que cal resoldre i els
reptes als quals ens enfrontem.
Tenim les eines i els professio-
nals. Les destinacions turísti-
ques tenen formulats els reptes i
les estratègies per assolir-los.
Disposem d’organismes inter-
nacionals plenament implicats en
aquesta tasca i una societat per-
fectament capacitada per fer-ho.
Des dels ODS (Objectius de Des-
envolupament Sostenible) de les Nacions Unides
fins a les línies estratègiques de l’OMT (Organització
Mundial del Turisme) s’ha aconseguit una fita insò-
lita: que tots els països es posin d’acord a l’hora d’as-
senyalar 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 cul-
tures, amb altres paisatges i amb altres sabors són vi-
vències que mai no passaran de moda. L’essència del tu-

risme segurament no ha canviat o, si més no, ha canviat
molt poc des dels seus inicis: parteix sempre de la ne-
cessitat que tenim les persones d’ampliar les nostres fron-
teres físiques i mentals. El que varia és el context, les cir-
cumstàncies, 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 re-
corregut, 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. Par-
lo 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 fà-
cil quedar-se enrere. No podem oferir les respostes
de sempre a preguntes completament noves. Aques-
tes 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 nos-
tre entorn i el progrés social. Només adoptant un
compromís ferm i real per part de tots els actors im-
plicats en el sector turístic podrem garantir que la
nostra activitat sigui perdurable en el temps. Dit d’u-

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. Ne-
cessitem 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 cen-
tre universitari de turisme, hosteleria i gastronomia
adscrit a la UB que, des de fa més de 50 anys, es de-
dica a fer recerca aplicada i a formar els professionals

del sector, hem pogut contribu-
ir a la transformació del sector i
comprovar la potencialitat d’a-
quest món fascinant i transversal. 

Aquest és un bon moment per
replantejar-nos moltes coses. Si
ens centrem en Barcelona, no no-
més ens hem de qüestionar quin
turisme volem, sinó també qui-
na ciutat volem. M’atreveixo a dir
que la resposta a aquestes pre-
guntes s’ha de formular en plu-
ral. El que hem de buscar és una
ciutat que afavoreixi una econo-
mia plural i sostenible, el progrés
i la cohesió social, que assumei-
xi i posi en valor la diversitat, que
garanteixi el diàleg i la convi-
vència i que sigui, en definitiva,
una ciutat de ciutats. De la ma-
teixa manera, el turisme que vo-
lem és un turisme més diversifi-
cat, plenament responsable i sos-
tenible. Un turisme que vetlli
pels veïns i visitants i per la per-
durabilitat de la destinació. En

aquesta equació, el turisme continuarà sent una pa-
lanca 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 for-
mat 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

per Maria Abellanet

Els turismes del futur
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@pepealtleft: M’agraden les eleccions del
Barça perquè van com dos o tres cicles de
decadència avançats a la política institucio-
nal, i veus com estarem d’aquí a uns anys.

@Hibai_: Nadie de los que dicen que los
inmigrantes sin papeles son unos privile-
giados se cambiaría por ellos ni durante
media hora.

@julioadame3: De la vacuna que han pre-
parado los mejores científicos de cada país
no te fías, pero del batidito de Herbalife
que te ha vendido tu prima Antonia, sí.

Flaixos

 Tribuna

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 se-

guretat –Policia Nacional i Guàrdia Civil, Mossos d’Es-
quadra i policies locals–està sempre viu. Això té coses bo-
nes. 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’Es-
tat. 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 sal-
vaguarda i bon funcionament democràtic de la nostra so-
cietat 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 con-
vertir-se només en una manera de treure’n rendiment par-
tidari o ideològic. A Catalunya, aquesta forma de fer és, per
desgràcia, la més habitual. I el perjudici que provoca és cla-
ríssim: totes les actuacions policials acaben situades sota
sospita, debilitant així innecessàriament la confiança
dels ciutadans envers els professionals que s’encarregu-
en de garantir-los la seguretat i que fan una feina im-
prescindible.

El darrer cas que ha agafat volada és el d’una perso-
na sense llar que va rebre dos trets d’un agent quan la Gu-
àrdia Urbana de Barcelona intentava reduir-lo. A l’espe-
ra 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 perso-
nes pel fet de viure al carrer i s’hi han afegit preguntes pre-
visibles sobre si és més fàcil per la policia abusar d’aquests
individus que viuen en circumstàncies tan precàries i ha-
bitualment 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’equivocar-
se en un sentit o un altre. Però interessa fer notar que és
precisament quan més es requereix la virtut de la pacièn-
cia 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 pugu-
in tenir debats serens que donin resultats sobre les ac-
tuacions policials. Val a dir, el lector ja ho ha copsat, que

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 cor-
porativisme innegable, impossible de justificar massa ve-
gades. Aquest fet interpel·la directament les policies i no-
més són elles les que poden posar-hi solució. Assenyalar
els mals professionals i depurar responsabilitats és sem-
pre la millor manera de defensar la policia i el conjunt dels
seus professionals. Tot i que hi ha hagut millores els dar-
rers anys, encara preval en excessives ocasions el corpo-
rativisme que dona ales als mals agents. 

La segona qüestió que ha danyat la confiança és el tri-
pijoc de molts partits per voler guanyar rèdit polític qües-
tionant, moltes vegades de manera barroera, les actuacions
policials. Aquesta és una mala praxi que la política de par-
tits i capelletes exercita tot sovint. És fàcil intuir que, si en
lloc de ser un agent de la Guàrdia Urbana el que ha pro-
tagonitzat 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 defen-
sar l’agent que ha disparat, com fan ara. De fet, com dè-
iem respecte a les policies, aquí també hi trobaríem ex-
emples de totes les formacions polítiques. 

I el tercer element, cabdal també per entendre els ni-
vells de desconfiança envers les actuacions i versions ofi-
cials de la policia, rau en la manera de fer d’una part de
l’activisme social que considera, normalment des de po-
sicions d’extrema esquerra, que tot s’hi val per capgirar el
sistema i que una de les peces que cal tombar per acon-
seguir-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 políti-
ques. El reportatge Ciutat morta, que fins i tot va rebre dis-
tincions 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 despresti-
gi de la Guàrdia Urbana i de la policia en general, en se-
ria un bon exemple.

És difícil que res d’això canviï. Ben al contrari, el més
probable és que el deteriorament de la credibilitat poli-
cial vagi a més. Totes tres qüestions requereixen que la
política s’exerceixi sense perdre de vista l’interès gene-
ral 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 mi-
racle de la convivència pacífica per a la qual la policia és
una peça fonamental i irreemplaçable.

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

“
“

per Josep Martí Blanch

Disparar un sense sostre

Q
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Ciutat

SOCIETAT4Els plans de segure-
tat i mobilitat de l’Ajuntament “no
són prou adequats ni suficients”.
Així ho diu un informe de la Sin-
dicatura de Comptes que ha ana-
litzat els programes pressupos-
taris inclosos dins de la política de
despesa de seguretat i mobilitat
ciutadana del 2017. L’estudi ela-
borat per l’ens afirma que els di-
ferents objectius fixats, les acti-
vitats previstes i els indicadors de
gestió analitzats “que configu-
ren la política de seguretat i mo-
bilitat ciutadana no s’adiuen a les
finalitats previstes”.

A més, considera que els in-
dicadors establerts per calcular el
grau de compliment dels dife-
rents programes són insuficients
i no aporten la informació ne-
cessària per saber si les polítiques
estan donant els resultats que es
busquen a l’hora d’aplicar-les.

L’informe també diu que l’em-
presa pública de l’Ajuntament
va traspassar el servei de grua i el

control de la zona blava a una em-
presa privada “per una via que no
era la legalment establerta en la
normativa vigent”. Sobre això, la
Sindicatura adverteix que, durant
el 2017, el govern d’Antonio Bal-
món no va fer res per controlar
aquests serveis, que prestava
Saba Aparcaments.

Per això l’informe proposa
que es revisin els indicadors per-
què n’hi hagi prou i no siguin am-

bigus, cosa que permetrà saber si
l’Ajuntament compleix amb els
objectius que es marca.

En les al·legacions presenta-
des, el consistori defensa que va
ser el Ple qui va votar a favor que
les empreses municipals passes-
sin la gestió del servei de grua a
una empresa privada. L’informe
conclou que les al·legacions con-
firmen la situació descrita per la
Sindicatura de Comptes.

La Sindicatura considera que els plans “no són suficients”. Foto: Arxiu

La Sindicatura de Comptes veu
insuficient el pla de seguretat

» Un informe analitza la política de mobilitat i seguretat local del 2017 
» El govern de Balmón es defensa dient que el Ple ho va aprovar

‘Cornellà Actitud’ vol ajudar
200 famílies vulnerables

COOPERACIÓ4‘Cornellà Acti-
tud’ impulsa un repte nadalenc
que vol ajudar 200 famílies amb
pocs recursos i amb infants de 0
a 6 anys. La campanya es va po-
sar en marxa a finals de novem-
bre i consisteix a vendre dessua-
dores per a adults i infants, en-
ganxines, bosses de tela, postals
de Nadal i cervesa artesana de
Cornèlia per tal de recaptar diners
que permetin comprar productes
de primera necessitat per a in-
fants, com bolquers, xumets,
sabó, llet, roba, material escolar
i productes d’higiene femenina. 

A més de comprar-los, la
plataforma compta amb la
col·laboració d’altres entitats
com els Castellers per recollir
donacions. Tots els productes
que recullin o que puguin com-
prar amb els seus diners es re-
partiran a aquestes 200 famílies
que ho necessiten a través de la
‘Botiga Solidària’.

Molts dels productes de la
campanya també es poden tro-
bar en establiments locals, amb
l’objectiu de promocionar el co-
merç local i omplir la ciutat d’a-
legria i solidaritat.

Recollida d’aliments i joguines
al World Trade Center

ALMEDA4El World Trade
Center Almeda Park aprofita
aquestes dates per col·laborar
amb diverses entitats com la
Creu Roja, la Botiga Solidària o
el Banc de Sang.

Del 14 al 17 de desembre va
impulsar una recollida d’ali-
ments i joguines en coordinació
amb l’associació local de la Creu
Roja i la Botiga Solidària amb
l’objectiu de poder respondre a
la gran demanda d’aliments de
primera necessitat que ha rebut
aquesta entitat arran de la crisi
social actual.

A més de joguines, perquè
cap infant es quedi sense el seu
regal durant aquestes festes, la
Creu Roja també recull material
escolar i educatiu perquè els
més vulnerables en puguin tenir.
A més, també ha donat 400 eu-
ros a cadascuna de les entitats.

Per altra banda, el 16 i 17 de
desembre es va organitzar dues
jornades de donació de sang,
gràcies a la participació del Banc
de Sang i Teixits, que van tras-
lladar una unitat mòbil de reco-
llida de sang al recinte del World
Trade Center Almeda Park.

Canvis a les línies de bus per les
obres a la carretera de Sant Boi
MOBILITAT4Les obres per trans-
formar la carretera de Sant Boi en
una via urbana on el transport
públic vagi més de pressa i els via-
nants i els ciclistes tinguin més es-
pai per circular amb seguretat ja
han arrencat. A la ciutat, els tre-
balls afectaran diversos trams,
com el que va de la rotonda de l’a-
vinguda del Baix Llobregat fins a
la carretera de Sant Joan Despí,
on es construirà un carril bus nou
per millorar el servei. 

Aquestes obres han provocat
afectacions a diverses línies de
bus, ja que des de principis de
mes s’han hagut de traslladar
les parades que fins ara hi havia
a la carretera de Sant Boi. Això
afecta les línies L74, L75, L82,
L85, N13 i N14 cap als dos sentits.

A més, també s’ha tallat la Via
Llobregat des de la rotonda d’en-
trada a la ciutat fins a darrere les
cotxeres del Tram, obligant a
canviar el recorregut de l’E79.

Habitatge | Campanya per delatar ocupacions de pisos
El govern d’Antonio Balmón ha repartit tríptics informatius a les comunitats de

veïns de la ciutat perquè puguin denunciar “de manera totalment protegida”
ocupacions de pisos o “qualsevol situació irregular o sospitosa en el seu edifici”.
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Etiquetes per a les vacunes
de la Covid ‘made in’ Cornellà
EMPRESA4Germark, l’empresa
de Cornellà dedicada a la pro-
ducció d’etiquetes, és la prime-
ra companyia de tot l’Estat que
rep la certificació per fabricar eti-
quetes pels envasos de les vacu-
nes de la Covid-19.

Com ha explicat en diferents
mitjans Iban Cid, director ge-
neral de la companyia, Germark
ha rebut aquesta certificació
després d’haver fet una inversió
de 300.000 euros a les seves ins-
tal·lacions per adaptar-les a les
necessitats que imposa el coro-
navirus. Per això considera que
“es tracta d’una inversió impor-
tant però estratègica”.

Alguns dels canvis que el fa-
bricant cornellanenc ha fet per
rebre el certificat són dividir els
diferents departaments que té
l’empresa per sectors, climatit-

zar tota la planta de producció i
instal·lar controls d’accés que
funcionen amb l’empremta di-
gital.

DEMANDA ELEVADA
Cid explica que aquesta inversió
i la certificació obtinguda els
col·loca “en una situació privi-
legiada per cobrir la gran de-
manda” que esperen que hi hagi
per part de les farmacèutiques
que estan investigant i comen-
çant a fabricar la vacuna del co-
ronavirus.

Aquest reconeixement se
suma al premi que Germark va
guanyar a finals de novembre en
el concurs Finat Label Awards
2020, en què van ser premiats
per l’etiqueta que van crear per
un dels seus clients, la bodega
Cap Andritxol.

CORONAVIRUS41.079 proves i
un positiu. Aquest és el resultat
del cribratge massiu que va po-
sar en marxa el departament
de Salut el passat 30 de novem-
bre a la ciutat. Segons ha pogut
saber Línia Cornellà, fins al 14 de
desembre s’han fet 1.079 tests rà-
pids al centre cívic de Sant Ilde-
fons i, de tots ells, només s’ha de-
tectat un positiu.

La conselleria liderada per
Alba Vergés va posar en marxa el
cribratge per detectar totes les
persones asimptomàtiques ma-
jors de setze anys amb l’objectiu
de tallar les cadenes de trans-
missió i controlar la situació de la
pandèmia a la ciutat. Tot i aquests
esforços, el 15 de desembre l’RT
era d’1,13, segons les dades de Sa-
lut. La taxa de reproducció de l’e-
pidèmia diu a quantes persones
contagia un positiu i es conside-
ra que l’epidèmia creix quan està
per sobre d’1.

Presenten una millor situa-
ció les dades de l’índex de risc,
que era de 154,86 punts. Tot i
ser alt, està força per sota dels
200 que ha superat durant
molts mesos i que marquen el
punt d’extrema gravetat. Tam-
bé ha baixat força la incidència
acumulada dels últims 14 dies,
que era de 136,58.

A mitjans de mes, la ciutat
acumula 4.846 positius de co-
ronavirus, 359 dels quals s’han
detectat en residències per a
gent gran. També han mort 262
persones.

OBERTURA METROPOLITANA
A finals de novembre, l’alcalde
Antonio Balmón va demanar al
Procicat que quan s’arribi al se-
gon tram de la desescalada l’àm-
bit de limitació de moviments te-
rritorial durant el cap de setma-
na sigui l’àrea metropolitana i no
el comarcal, tal com està previst.

El conseller d’Interior, Miquel
Sàmper, va dir que el Procicat ho
estudiarà.

Per altra banda, el Ple també
demana a la Generalitat que des-
tini més recursos al món local.
Una moció que es va presentar al
Ple del 25 de novembre reclama
al Govern que resolgui els retards
en les transferències que manté
amb els ajuntaments. La petició
també fa referència a aquelles
partides que els consistoris han
hagut d’augmentar per fer front
a la pandèmia i als efectes que ha
tingut sobre la ciutadania.

Les proves que Salut va fer aquest estiu a Sant Ildefons. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Més de mil proves del cribratge
massiu només troben un positiu
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Vagabundes, sensesos-
tre, sensellar, dones de
carrer, homeless... Se
les anomena de moltes

maneres, la majoria d’elles pejo-
ratives, però sovint s’oblida la
qüestió més important: qui són re-
alment les dones sense llar? 

Segons la classificació ETHOS
(European Typology of Home-
lessness and Housing Exclusion),
no només es tracta de les que
veiem dormint al carrer. Pernoc-
tar en un alberg, en un habitatge
insegur o sota amenaça de vio-
lència també es considera sense-
llarisme. En aquest sentit, cal dir
que malauradament no podem sa-
ber amb exactitud quantes dones
es troben en aquesta àmplia si-
tuació. Segons denuncien les or-
ganitzacions 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 Barce-
lona eren dones. A l’àrea metro-
politana, on les dades brillen per la
seva absència, aquesta xifra és si-
milar. A Badalona, de les 57 per-
sones sense sostre en l’últim re-
compte 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 do-
nes. A l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà, Cerdanyola o Gavà, tal
com denuncia Arrels, els ajunta-
ments no han incentivat un re-
compte i no hi ha xifres.

A més, aquesta entitat deter-
mina que les dones de carrer tenen
48 anys de mitjana si són nascudes
a l’Estat espanyol i 41 si són mi-
grants. I afegeix que una de cada
quatre es troba en situació d’alta vul-
nerabilitat. És a dir, que té malal-
ties cròniques, pateix agressions fí-
siques o és addicte a alguna droga.

ON SÓN?
Amb la crisi sanitària, el nombre
de dones que arriben al centre d’a-
collida Assís de Barcelona ha aug-
mentat un 77%. Tot i això, Elena
Sala, treballadora d’aquesta or-
ganització, considera que les do-
nes sense llar segueixen sent poc
visibles tant al carrer com als re-
cursos assistencials. 

Per què és tan difícil detectar-
les? Sala afirma que “segurament
hi són però no les veiem perquè es-
tan amagades, camuflades i ocul-
tes”. Moltes dones ocupen sofàs de
familiars o amics i, per no moles-
tar, passen tot el dia al carrer. Al-
tres ofereixen treball o sexe a can-
vi d’un sostre, tenen relacions tò-
xiques per no acabar al carrer o
viuen uns dies al ras però després
tornen a tenir una habitació.

Sala considera que les dones tri-
guen 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’al-
tra, fan mans i mànigues per no ha-
ver de dormir al ras, ja que es trac-
ta d’un espai molt hostil. Clara
Naya, de Lola No Estàs Sola, una

associació que lluita per erradicar
el sensellarisme femení, conside-
ra que això té a veure amb la cul-
tura masclista “que socialitza els ho-
mes 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 pro-
ducte a l'abast dels homes”, afirma. 

Així, quan arriben al carrer, les
dones estan molt deteriorades fí-
sicament 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 supe-
rior al dels homes. 

Més enllà, les dones sense llar
són difícils de comptabilitzar per-
què intenten passar desapercebu-
des. “Quan dormen es tapen sen-
ceres 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 sara-
gossana 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 aques-
ta 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 entere-
sa 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

La Fundació Arrels calcula que l'11% de les 1.239 persones que el 2019 vivien als carrers de Barcelona eren dones. Foto: Arrels

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

Dones sense llar:
una realitat invisible



13 | 

líniacornellà.catDesembre 2020El reportatge del mes

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 Barce-
lona per ser el centre europeu de ven-
da 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 ca-
rrers de Barcelona.

A Arrels la coneixien bé. L’Anna ha-
via 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. 

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 pallis-
sa. Aquesta mort exemplifica, cruel-
ment, el grau màxim de la violència
que les dones que no tenen casa po-
den arribar a patir.

L’Anna va arribar a Barcelona fu-
gint d’un matrimoni que l’havia por-
tat a viure a les illes Canàries i en el
qual ell la maltractava. Després que
la seva mare la portés de nou a Suè-
cia, la noia no va poder aguantar la
sensació de derrota i va decidir mar-
xar a Londres. A la capital anglesa vi-
via amb la seva germana i treballava
en el món de la música. 

Amb l’entrada del mil·lenni va arri-
bar 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 co-
mençar a viure al carrer.  

Tant els seus amics de carrer com
les treballadores d’Arrels diuen que

l’Anna era una dona especial. “Li en-
cantava la roba, ballar i llegir novel·les
de crims escandinaves”, expliquen per
afegir que “també tenia el seu caràc-
ter”. “Era vegetariana i mai no menja-
va res que hagués tingut ulls”, relaten.
Encara ara, quan ja han passat dos
anys des de la seva mort, tots recor-
den el seu somriure i la seva alegria.

Les investigacions sobre què va
passar el 12 d’agost de 2018 seguei-
xen 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. “Pot-
ser el cas no es resoldrà mai perquè
l’Anna era qui era, una dona sense
llar”, lamenten des d’Arrels.

El cas més tràgic

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’ae-
roport, 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 desem-
bocar en la pèrdua de la llar.

La vida de la Pepi és l’exem-
ple 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 desen-
cadeni tot. Segons la investiga-
dora Sonia Panadero, les dones
sense llar han viscut una mitjana
d’11 successos traumàtics: mal-
tractaments, mort d’un familiar,
embarassos no desitjats o reti-
rades 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 pare-
lla. Són d’Extremadura i, encara
que han dormit en diferents llocs
de Barcelona, ja fa temps que
s’estan a la plaça Letamendi. “Es-
tic 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 ves-
tir roba ampla i juvenil, sembla
molt més gran.

Són la una del migdia d’un di-
vendres i un amic seu, el Xavi, es
dirigeix al caixer per veure si ja li
han ingressat els diners de la pen-
sió. 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 res-
taurant. 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

Moltes dones que viuen al ca-
rrer 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 si-
gui 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 pe-
rill”, 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 paradig-
màtic perquè demostra com de lli-
gat està el sensellarisme femení
amb l’experiència migrant. Se-
gons 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 amena-
çada de mort per la seva tasca
com a defensora dels drets hu-
mans. Quan va arribar a Barce-
lona no tenia res i durant els pri-
mers dies va dormir a sota d’un

pont. No obstant això, la seva tra-
jectòria és molt diferent de la d’al-
tres 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 ins-
titucional”, 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 Im-
puls d’Assís, no sempre és tan
senzill sortir del cercle de l’exclu-
sió social. En altres casos com el de
la María José sembla difícil. Pel que
fa a la Pepi, diu que quan aconse-
gueixi una paga se n’anirà a Sara-
gossa 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

“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

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
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L’Auditori presenta la nova
temporada d’espectacles

CULTURA4El sector cultural ha
estat un dels més perjudicats per
la pandèmia. El tancament de te-
atres, auditoris i sales d’espec-
tacles i de concerts ha aturat en
sec l’activitat cultural i ha obligat
a cancel·lar gires i posposar es-
trenes.

L’Auditori no n’ha estat una
excepció i, des del març, ha ha-
gut de fer canvis constants per
adaptar-se a la situació sanitària
que pateix el país. Ara, però, amb
ganes de recuperar la cartellera
i l’activitat habitual, ha presen-
tat els primers espectacles de la
temporada d’hivern i primavera,
que tancarà aquest 2020 amb el
Concert de Nadal que oferirà
l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat diumenge 20 a les sis de
la tarda i que arrencarà amb més
música, en aquest cas a càrrec de

Sau30, que dissabte 23 de gener
pujaran a l’escenari amb ‘Quina
Nit - Quina Lluna’.

TEMPS D’ESTRENES
La nova temporada vindrà ca-
rregada de molt d’humor, amb
els espectacles ‘Quina feinada!’,
protagonitzat per Roger Pera, i
‘Bona gent’, amb Quim Masfe-
rrer dialogant amb el públic.

Però un dels plats forts de
l’any serà el monòleg que portarà
a l’Auditori el còmic José Cor-
bacho, que presentarà ‘Ante
todo mucha calma’, un especta-
cle en què riu del mort i de qui
el vetlla. Es podrà veure dissab-
te 6 de febrer a les vuit del ves-
pre. Les entrades de tots aquests
espectacles ja es poden com-
prar a través del nou web que es
va estrenar l’1 de desembre.

FESTES4El coronavirus ha obli-
gat a prendre mesures excep-
cionals a les tradicions nadalen-
ques de Cornellà. Per tal d’evitar
aglomeracions que puguin pro-
vocar un augment dels contagis,
un dels canvis més importants
serà la nova ubicació del campa-
ment del Mag Maginet. Així
doncs, tots aquells que vulguin vi-
sitar el Mag Maginet, aquest any
l’hauran d’anar a veure al recin-
te de la Fira. Allà és on instal·larà
el seu Campament Oriental, en
comptes del tradicional espai del
parc de Can Mercader que feia
servir fins ara. A més, també es
podrà visitar durant més dies, ja
que començarà a rebre infants el
dia 28 de desembre i estarà obert
el 29 i el 30, així com l’1, 2, 3 i 4
de gener. Des del 15 de desembre
es poden demanar les invita-
cions per poder-lo anar a visitar
a través de la pàgina web d’En-
trades Cornellà.

ELS REIS NO ES MOURAN
A més, aquest any no hi haurà la
tradicional cavalcada de la Nit de
Reis. El format canviarà i seran
els infants els que podran passe-
jar per davant de ses majestats els
Reis d’Orient i tot el seu seguici,
que s’instal·laran a l’Avinguda
del Maresme.

Hi seran dimarts 5 de gener,
des de les sis de la tarda i fins a les
nou del vespre. Durant tota
aquesta estona els nens i nenes els
podran veure i saludar-los a dis-
tància. Per aquells que ho vulguin,
les cartes ja es poden enviar a tra-
vés de les bústies que el Mag Ma-
ginet ha instal·lat per diferents
punts de la ciutat.

L’ACTIVITAT NO S’ATURA
Però tot i les mesures excepcio-
nals que ha obligat a impulsar la
Covid, la programació està ple-
na d’actes durant totes les festes

perquè els més menuts visquin
al màxim la màgia de Nadal.

Per exemple, dimarts 22 es
podrà seguir el missatge del
Mag Maginet a través de les
xarxes socials de Cultura Cor-
nellà i Què fer a Cornellà i dilluns
28, dimarts 29 i dimecres 30 di-
ferents escoles de la ciutat aco-
lliran els espectacles infantils
de les companyies Més Tumàcat,
les germanes Baldufa, la com-
panyia Quimera i la detectiva
Klaus, espectacles de franc pels
quals cal retirar la invitació a la
web Entrades Cornellà.

El Mag Maginet al seu campament de l’any passat. Foto: Ajuntament

Traslladen el campament del
Mag Maginet a la Fira pel virus
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El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fo-
mentar el consum cultural. Es tracta d’u-
na campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.

“Tenim àmbits amb moltes dificul-
tats, també confinaments de cap de set-
mana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi vo-
lem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.

La iniciativa forma part de les mesu-
res concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, junta-
ment amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament 
de Cultura impulsa 
la digitalització 3D del
patrimoni cultural

Territori cultura

El Departament de Cultura, a través de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de di-
gitalització 3D. La iniciativa té com a ob-
jectiu promoure el coneixement i la uti-
lització de les darreres tecnologies d’es-
caneig 3D d’objectes i edificis per part de
les entitats que gestionen el patrimoni ca-
talà i oferir a la ciutadania una nova forma
de mirar i accedir al patrimoni cultural. Se-
gons la Direcció General, aquesta nova eina
ha de permetre millorar la gestió del pa-
trimoni, des de la conservació fins a la di-
vulgació i reutilització final. Les accions més
destacades del projecte Giravolt són l’es-
caneig en 3D de centenars de models del
patrimoni cultural català moble i immoble
provinents d’institucions diferents de tota
la geografia del país (amb tècniques de fo-
togrametria i làser, respectivament) i la seva
publicació a internet amb llicències ober-
tes, la formació del sector en les tecnolo-
gies 3D i la promoció de la utilització
educativa, científica i artística.
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TREBALL4Un total de 116.000
autònoms s'han inscrit al registre
del Govern per demanar una
ajuda econòmica a causa de la
pandèmia del coronavirus. La
Generalitat destinarà una partida
de 232 milions d’euros a pagar les
subvencions, que seran de 2.000
euros per a cada treballador per
compte propi, segons ha detallat
el vicepresident del Govern i
conseller d'Economia, Pere Ara-
gonès. 

L'ajuda s'abonarà aquest ma-
teix mes de desembre i s'haurà fet
efectiva “abans que acabin les va-
cances de Nadal”, precisa Ara-
gonès. El tràmit per sol·licitar els
ajuts es va obrir dilluns 30 de no-
vembre i va acabar el migdia del
dilluns 7 de desembre. A dife-
rència de la convocatòria anterior,

l'ordre d'arribada de les sol·lici-
tuds no atorgava preferència.

23% DEL TOTAL D’AUTÒNOMS
“S'han rebut 116.000 sol·licituds
dels autònoms que més han pa-
tit l'impacte de la crisi de la Covid-
19 i que complien els requisits”,
assenyala el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El
Homrani. “Sumant-hi els 10.000
autònoms que ja van rebre la
subvenció en la primera convo-
catòria de novembre, estem par-
lant de 126.000 sol·licituds d'a-
juda, el 23% del total d'autò-
noms de Catalunya (549.000)”,
afegeix El Homrani, que dona
alguns detalls d'aquests 116.000
treballadors per compte propi
que s'han inscrit al registre del
Govern: “El 62,1% dels sol·lici-
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ENSENYAMENT4El Departament d'Educació tre-
balla perquè aproximadament d’aquí a dos cursos tots
els centres educatius tinguin com a mínim un referent
en educació afectiva i sexual. Això s'està fent a través del
programa Coeduca't, que es va implantar el curs passat
i a través del qual s'estan formant els docents en la co-
educació perquè la puguin aplicar en el seu dia a dia. 

Fins ara ja han fet aquestes formacions uns 1.500
docents, segons explica la directora general de Currí-
culum i Personalització, Maite Aymerich. En el primer
trimestre del curs actual s'han obert 17 cursos i s'hi han
inscrit 577 docents de 424 centres educatius. L'objectiu
és continuar avançant, tot i que ara en format virtual
per la pandèmia.

El programa es va començar a implantar al gener
amb una oferta de dos cursos per cada servei territorial
o consorci, tot i que durant el tercer trimestre del curs
passat no se'n va poder fer cap pel virus. En total s'han
fet 11 cursos de 20 hores i s'està tancant la certificació
d'uns 200 docents que ja els han acabat. També s'han
certificat unes 600 persones a través de la formació te-
lemàtica Coeducació per a una educació no sexista.

INSPECCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Departament d'Educació ha ordenat també a Ins-
pecció que inclogui la lluita contra la violència de gè-
nere en el Pla director de la inspecció 2021-2026. El con-
seller Josep Bargalló diu que aquesta ha de ser una de
les eines de treball d’Inspecció per ajudar i acompan-
yar els centres, però també "d'avaluació" dels centres
educatius i d'actuació "contra persones de la comuni-
tat educativa que actuen indegudament".<

Educació contra el masclisme

2.000 euros 
per als 
autònoms

232 milions d’euros
per pagar un ajut de
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tants són homes i el 37,8% dones.
I la franja d'edat amb més de-
manda ha estat la de 26 a 45 anys
(un 42,16%), seguida de la de 46
a 55 anys (32,17%)”.

Un 80,3% dels autònoms ins-
crits provenen del sector serveis,
un 9,18% del sector indústria,
un 7,26% de la construcció i un
3,25% del sector agrícola. El con-
seller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies celebra que aquesta con-
vocatòria “ha anat bé i sense in-
cidències” i no s'han reproduït els
problemes del novembre.

“TOTS ELS QUE HI TENEN DRET”
“Hem treballat per passar d'una
ajuda d'emergència a una ajuda
que donés cobertura al 100%
dels que hi tenen dret, basada en
un esquema de caràcter estruc-

tural i amb una vocació universal”,
subratlla el vicepresident del Go-
vern i conseller d'Economia, Pere
Aragonès, que qualifica aquest
paquet de mesures “d'urgents i im-
portantíssimes”. “Estan adreçades
a un col·lectiu de treballadors i
emprenedors que juga un paper
fonamental en el nostre sistema
productiu i que es troba en un
moment de dificultat extrema”, re-
coneix Aragonès, el qual deixa so-
bre la taula la possibilitat que
aquest tipus d'ajuts es puguin
repetir els pròxims mesos, també
en altres sectors.

Atès que la presentació del
formulari d’inscripció al registre
ja tenia els efectes de sol·licitud de
l'ajut, els treballadors inscrits no
hauran de fer cap altre tràmit ad-
dicional per percebre'l.<

SALUT4La consellera de Salut, Alba Vergés, ha
anunciat que durant el primer trimestre del 2021 arri-
baran a Catalunya "una mica més de 900.000 dosis"
de la vacuna contra la Covid-19. La consellera ho va
explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual
va detallar que els primers vacunats seran els usua-
ris de residències i els seus treballadors, el personal
sanitari i les persones majors de 80 anys. 

Més concretament, Vergés especifica que amb
aquestes 900.000 dosis s'espera poder vacunar
aquests col·lectius prioritaris i a partir de llavors ani-
ran arribant més dosis per ampliar la vacunació a més
col·lectius. L'objectiu, assegura, és assolir durant el 2021
el 70% de la població immunitzada. De fet, avança que
ja es treballa en l'organització de la campanya de va-
cunació i que el paper dels CAPs arribaria quan la va-
cunació sigui més generalitzada, sense descartar tro-
bar espais alternatius com ja s'està fent ara.

Vergés remarca que s'ha aconseguit aturar la se-
gona onada i que s'ha doblegat la corba, però que

la situació no és com la del juny. Tot i això, desta-
ca que el sistema també està "més preparat" per
atendre la pandèmia, afegint que la situació actual
fa que no es pugui fer una reobertura total i que
calguin els trams establerts en el pla de reobertu-
ra. Així, diu que cal “donar temps per avaluar” els
resultats de cada fase.

De cara a Nadal, el Govern treballa en un docu-
ment perquè la gent tingui "clarificats" els termes.
Vergés insisteix que un dels punts clau és el concepte
de bombolla i de no encadenar trobades amb per-
sones de diferents bombolles. Tot i això, remarca que
la millor manera de protegir Nadal és el compliment
de les mesures durant aquestes setmanes que que-
den fins a les festes i, per això, també demana ser
"molt escrupolosos" amb aquest compliment.

Vergés reitera les crítiques al govern espanyol per
"no haver mogut ni un dit" per acompanyar la po-
blació i donar ajuts com altres països. "Hem vist un
hands offper part del govern espanyol", conclou.<

900.000 dosis de la vacuna
el primer trimestre del 2021
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Espectacles i gimcanes
per animar les vendes locals

CONSUM4“Aquest Nadal regala
local!” és el lema de la campanya
nadalenca que impulsen enguany
el teixit comercial de la ciutat i l’A-
juntament. La idea és que els
cornellanencs i les cornellanen-
ques apostin pels 2.500 establi-
ments de proximitat que hi ha a
la ciutat i que ofereixen una am-
plíssima oferta de productes.

Per ajudar als comerciants a
superar els efectes que el corona-
virus ha provocat als seus negocis,
la campanya recorda que “aquest
any, més que mai, hem de com-
prar als establiments de barri”.

L’objectiu és que les com-
pres es facin a les botigues de pro-
ximitat amb eslògans com ‘ho fa-
ràs genial si compres local’, una
campanya que ha comptat amb
el disseny de l’artista cornellanenc
José Antonio Roda.

També s’han organitzat es-
pectacles itinerants que els dies
19 i 23 de desembre i 2 de gener
recorreran els principals eixos
comercials. A partir del 21 de
desembre també es podrà seguir
la Gimcana de Nadal, que per-
metrà descobrir el patrimoni
històric i cultural de la ciutat.

PROMOCIÓ4Les targetes mo-
neder que es van posar a la ven-
da a finals d’estiu per promou-
re el comerç local han estat un
èxit. Procornellà ja n’ha venut
més de 5.500, cosa que suposa
una inversió de més de mig mi-
lió d’euros en compres als esta-
bliments de la ciutat que s’han
sumat a la campanya.

Davant d’aquesta bona aco-
llida per part dels comerciants i
els veïns i veïnes, l’Ajuntament
i l’empresa municipal han deci-
dit donar una nova empenta a la
proposta i permetre que, tots
aquells que ja tinguin la targeta
però n’haguessin esgotat l’im-
port, la puguin recarregar. D’a-
questa manera, aquells que ho
desitgin podran pagar 70 euros
i rebre’n 30 dels comptes mu-
nicipals, així disposen de 100 eu-
ros per gastar en aquells esta-
bliments de la ciutat que vulguin
i formin part del projecte.

MÉS INCORPORACIONS
En aquest sentit, des de l’Ajun-
tament expliquen que ara tam-

bé es podran afegir a la cam-
panya tots aquells negocis que
no ho haguessin fet a la tardor,
per tal de beneficiar-se de les
mateixes condicions.

Els cornellanencs i les cor-
nellanenques poden fer servir la
targeta en botiges d’alimentació,
de moda, queviures, farmàcies,
llibreries, ferreteries, merceries,

drogueries i restaurants de la
ciutat, però en queden exclosos
els establiments de grans su-
perfícies, franquícies, grans ca-
denes i negocis amb més de deu
treballadors.

Hi ha més de 300 establi-
ments on es pot fer servir la tar-
geta moneder, que estarà a la
venda fins al 31 de desembre.

Les targetes es poden fer servir en més de 300 establiments. Foto: Aj.

Les targetes moneder es poden
recarregar per fer més compres

Solidaritat | L’Splau dona sis tones i mitja d’aliments
El centre comercial Splau ha recollit sis tones i mitja d’aliments que els clients
del recinte han donat quan fan les seves compres al supermercat del centre. El
seu gerent, Jaime Tamayo, ho ha entregat tot a la ‘Botiga Solidària’ de la ciutat.
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Com ja ve sent habitual en els
darrers anys, quan superem el
Pont de la Puríssima la UE Cor-
nellà ha de repartir esforços i di-
vidir la seva atenció en dos fronts:
la lliga i la Copa del Rei. Gràcies
a la bona classificació del curs
passat, els de Guillermo Fer-
nández Romo s’han tornat a
guanyar un bitllet per a la com-
petició del KO, que en aquest atí-
pic curs 2020-21 començarà el
dimecres 16 de desembre (a les
nou de la nit) al camp del Club
Deportivo Marino de Santa Cruz
de Tenerife.

El conjunt de les Canàries
juga a la mateixa categoria que la
UEC, Segona B, si bé actual-
ment és el cuer del grup 1B de la
categoria de bronze del futbol es-
tatal, mentre que els verds han
caigut a la quarta posició del
grup 3A, ja que entre finals de no-
vembre i principis d’aquest mes

encadenen una mala dinàmica de
tres partits sense guanyar (empat
sense gols contra la UE Llagos-
tera i derrotes a Sant Adrià de Be-
sòs contra l’Espanyol B i al camp
del CF Badalona).

UN PARTIT MÉS I VACANCES
I és que la Copa il·lusiona l’equip
i l’afició, com cada any, dona un
al·licient extra i una motivació,
però els deures diaris són la lli-
ga, competició en la qual els de

Fernández Romo tindran un
partit més abans de les vacances.
Serà el cap de setmana anterior
a les vacances de Nadal, també al
Municipal, contra el Barça B.

Després d’aquest partit con-
tra el filial barcelonista, la plan-
tilla verda gaudirà d’uns meres-
cuts dies de descans fins al segon
cap de setmana de gener, quan la
UEC jugarà el penúltim partit de
la primera volta al Nou Estadi
contra el Nàstic. 

Els verds tornen a tenir dos fronts oberts. Foto: E. Garcia / UEC

La Copa entra en escena: la UE
Cornellà visita el CD Marino

Pau Arriaga
CORNELLÀ

Atletisme | Ona Rossell prepara el relleu de 4x100
Ona Rossell, del Cornellà Atlètic, va concentrar-se a principis d’aquest mes

amb la selecció espanyola d’atletisme per preparar el relleu de 4x100 que ha
de disputar durant l’any que ve, potencialment en el Mundial i els Jocs.

Haver hagut d’a-
turar-se durant
bona part de no-

vembre per culpa del coronavi-
rus va convertir aquest mes en
un tram de calendari frenètic per
al CB Cornellà. L’equip de Juan
Couto encadena tres derrotes
que fan que sigui a la cua del
grup Est de la LEB Plata, si bé
aquesta situació no és ni de bon
tros irreversible.

Actualment, l’equip està em-
patat amb un balanç de dues vic-
tòries i sis derrotes amb el Jairis
i té el setè, el Pardinyes de Llei-
da (al grup hi ha 14 equip) a una
sola victòria i amb els del Segrià
amb un partit més.

Abans que comencin les va-
cances, els cornellanencs s’en-
frontaran contra un rival direc-
te, el CB Villarrobledo (el pròxim
dissabte 19 a dos quarts de vuit
del vespre), mentre que l’últim
partit del 2020 serà el dimarts 22
a casa contra el CB Menorca. L’a-
turada nadalenca, però, serà
curta, ja que el 3 de gener el CBC
visitarà la pista del CB Prat.

Tres derrotes
seguides deixen
el CBC cuer

Darrers dos
reptes del 2020
per a l’Almeda

Dues finals abans que
s’acabi l’any. El Basket
Almeda de Fernando

Gordo s’acomiadarà del 2020
amb un partit d’un valor enorme,
un enfrontament directe contra
la UE Mataró, rival directe de les
cornellanenques a la zona baixa
del grup 3 de Lliga Femenina 2,
i amb un enfrontament contra el
BF Viladecans.

El conjunt del Maresme visi-
tarà el Pavelló Almeda el dia 19 a
les sis de la tarda en un partit vi-
tal pel que poden guanyar les de
Fernando Gordo i el que poden
evitar que guanyi un rival. Qua-
tre dies més tard, el dimecres 23,
l’equip recuperarà el partit de la
primera jornada (i tancarà la
primera volta) amb una exigent
sortida a l’Atrium.
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4”Hola, soc ISSA. En què puc aju-
dar-te?”. Aquest és el missatge flo-
tant que apareix a la cantonada in-
ferior dreta de la teva pantalla
quan entres a la pàgina web o a la
seu electrònica de la Seguretat So-
cial. Qui et parla és un assistent vir-
tual creat per facilitar les consultes
i els tràmits en línia, que s’han fo-
mentat aquest any arran de la pan-
dèmia. Està disponible a qualsevol
hora els 365 dies de l’any.

LLENGUATGE PLANER
ISSA (el nom és una combinació
dels conceptes Intel·ligència Arti-
ficial i Seguretat Social) és un chat-
bot o bot de conversa en castellà
que entén el llenguatge escrit na-
tural i planer i té la capacitat de re-
soldre dubtes. 

El Ministeri d’Inclusió, Segu-
retat Social i Migracions ha posat
aquesta nova eina a disposició de
la ciutadania perquè tothom pu-
gui accedir a informació útil i re-
bre orientació a l’hora de fer ús
dels diversos serveis que oferei-
xen el web i la seu electrònica de
la Seguretat Social, com ara la
sol·licitud de la pensió de jubila-
ció o la tramitació de l’Ingrés Mí-

nim Vital, per posar només un pa-
rell d’exemples.

PROP DE 40 SERVEIS
Concretament, en el chatbot s’han
implementat els 37 serveis més de-
mandats pels ciutadans d’acord
amb les dades històriques d’ús, tal
com detalla el Ministeri. A més,
també s’han incorporat les pre-
guntes més freqüents que reben
les entitats i s’han tingut en comp-
te les excepcionalitats causades pel
coronavirus i que afecten la pre-
sentació de sol·licituds. 

En fer clic al missatge flotant on
apareix l’assistent virtual, pots es-
criure la teva pregunta si ja la tens
clara o pots clicar una de les op-
cions que t’ofereix el bot: ‘Ingrés Mí-
nim Vital’, ‘Covid-19’, ‘Pensió jubila-
ció’, ‘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·lici-
tud i quina és la quantitat a rebre. 

Des del Ministeri recorden que,
més enllà dels temes més habituals
actualment, l’assistent virtual ser-
veix per sol·licitar altres presta-
cions, com la de naixement i cura

del menor, i per preguntar, entre al-
tres coses, com demanar la vida la-
boral, 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 con-
verses i oferir respostes basant-se

en la informació oficial de la Se-
guretat Social. Els ciutadans poden
formular les consultes que desitgin
fent servir les seves pròpies pa-
raules i, automàticament, el chat-
bot 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 ad-
ministració tan complexa com la
Seguretat Social.

Per si no n'hi hagués prou, es
troba en un estat de millora contí-
nua, ja que incorpora una tecno-
logia d’aprenentatge automàtic
que permet que l’assistent s’adap-
ti a les noves necessitats que sor-
geixin i vagi introduint nous con-
tinguts de forma accelerada.

» 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

L’assistent virtual de la Seguretat Social està disponible en tot moment. Foto: Pexels

Pàgines especials

SERVEIS DESTACATS:

aIngrés Mínim Vital
aCovid-19

aPensió de jubilació
aAlta a la SS
aVida laboral

i

La Seguretat Social, a tota hora
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L’Anita, el Sam i el Cristian lloguen la sala
privada d’un karaoke per celebrar la
seva graduació d’institut. Durant la nit
canten cançons i recreen tot el que ha
passat aquest últim any. Karaoke Elusiaés
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda te-
mes com el bullying o el suïcidi.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Karaoke Elusia
Oriol Puig

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofe-
reix, com no podia ser d’una altra manera,
onze cançons a través de les quals la jove
cantant de Sant Climent de Llobregat
marca la diferència respecte del seu àl-
bum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia La-
cunza, i ha agradat als seus fans.

Música

Ha estat seleccionada com la millor cin-
ta d’animació als Premis del Cinema Eu-
ropeu 2020 i ha robat el cor de crítica i pú-
blic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del di-
buixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.

Pelis i sèries

Josep
Aurel

11 razones
Aitana

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,

malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resis-
tit la pandèmia: la Fira de Santa Llúcia de Barcelona. 
El mercat de Nadal més antic de la capital (enguany
suma 233 edicions) està en marxa des del 27 de no-

vembre i es mantindrà fins al 23 de desembre. Això sí,
la crisi del coronavirus ha obligat a reduir el nombre de
parades, passant de 280 a 133, i a establir controls d’a-
forament per evitar les habituals aglomeracions de vi-

sitants, que en el context actual serien tot un perill. 

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va se-
guir els passos del seu germà Ferran.

L’any 1985 va entrar a treballar al restau-
rant El Bulli, del gran dels germans Adrià,
i va poder explotar el seu talent. Un dels
seus grans encerts va ser posar en marxa
el restaurant Tickets, des d’on ha portat
les tapes a un altre nivell. Després d’a-

quest, s’hi van anar sumant altres restau-
rants (Hoja Santa, Enigma, Bodega 1900 i

Pakta) i projectes ambiciosos com el
mercat Little Spain de Nova York, que va
crear de la mà del xef José Andrés. Per

tota aquesta trajectòria i capacitat d’in-
novació, l’Acadèmia Catalana de Gastro-

nomia i Nutrició li ha atorgat el Premi
Nacional de Gastronomia 2020.

A L B E R T  A D R I ÀQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans cuiners catalans
Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia
L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

Merescut
Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest 2020 és, també, l’any del cente-
nari de l’assassinat de Francesc Layret,
l’advocat que va defensar els obrers de
Catalunya a principis del segle XX. Ramon
Breu, de la mà de Pagès Editors, ha pu-
blicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Lay-
ret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la no-
vel·la negra i la novel·la històrica.

Llibres

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Viu en línia | Airborne Kingdom
Un videojoc que combina la gestió d’una ciutat amb l’exploració

d’ambients inhòspits, on l’estratègia té una gran importància. Per a PC. 
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EL CONSELL DE LA SETMANA

SESSIÓ DE CINE

Una bona recopilació de nadales que et portin bons records 
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu

DECORACIÓ

NADALES

CANVI DE XIP

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

i OCI

Nadal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·lumi-
nació dels carrers, els anuncis de la tele i els aparadors de
les botigues fa dies que ens avisen que ha arribat l’època

de l’any més estimada i odiada a parts iguals. D’altra banda, les
notícies, les campanyes institucionals i les xifres de la pandèmia
ens recorden que aquest no podrà ser un Nadal normal. 

Tant si detestes aquestes festes com si les adores, hauràs de
ser responsable. Cal que tothom faci un esforç per evitar que els
casos de coronavirus es tornin a disparar al gener. Ara bé, si ets
fan de Nadal, no has de renunciar al teu esperit nadalenc i, si
n’ets un hater, potser és moment de donar-li una segona opor-
tunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es con-
verteixi en un moment trist: enguany ja hi ha hagut prou tristor. 

Comença per una bona marató de pel·lícules de Nadal, com
Love Actually, Sol a casa o El Grinch (els haters s’hi sentiran iden-
tificats). Continua amb les nadales, et portaran bons records i
t’animaran mentre decores la casa. Per últim, fes un canvi de xip,
assumeix que no hi haurà grans àpats familiars ni festes amb
amics i pensa alguna proposta virtual que us mantingui a prop.

Reviure l’esperit nadalenc

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques, 
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’

Les claus

Aprofita el fil musical de les nadales per decorar la casa 
amb l’arbre i el pessebre i donar la benvinguda al tió

Assumeix que enguany no hi haurà grans trobades 
amb amics i familiars i pensa alguna proposta virtual 
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