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Només 43 positius en els
cribratges massius al Delta
Foto: ERC Viladecans

La Generalitat ha fet més de 9.000 proves a Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat per frenar el coronavirus pàg 10

CASTELLDEFELS pàg 8

Creix un 20% el nombre
d’infants que reben
beques per al menjador
VILADECANS pàg 11

Baló d'oxigen
Els tribunals frenen l’expansió urbanística al Delta pàg 3

Els pagesos reclamen a l’AMB
que resolgui les inundacions
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La zona dels Joncs, un dels terrenys de Gavà salvat per la sentència del TSJC, i la protesta al Prat contra el projecte urbanístic. Fotos: Twitter (@SalvemElCalamot i @niunpamdeterra)

Revés a l’afany urbanístic
» El TSJC declara “nul de ple dret” el pla urbanístic que pretenia construir en terrenys naturals i agrícoles
» SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet hi veu l’oportunitat per replantejar l’urbanisme de tota la comarca
Pau Massip Martori
BAIX LLOBREGAT
El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) va declarar
“nul de ple dret” el Pla director urbanístic dels àmbits d’activitat
econòmica del Delta del Llobregat que afectava els terrenys de
Can Sabadell i Sarral Llarg a Viladecans, els Joncs i la Marinada
a Gavà i la zona de Llevant i l’antic Hipermercat a Sant Boi. Els
tres ajuntaments del PSC plantejaven dedicar aquests terrenys
agrícoles a usos industrials, logístics o d’oficines, entre altres.
La sentència del TSJC se
suma a les dues que el mateix tribunal va emetre recentment i
que també anul·laven de ple dret
el PDU Granvia que impulsaven

l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
Generalitat.
Com en aquelles dues sentències, els magistrats del TSJC
consideren que els ajuntaments
van infringir el règim competencial a l’hora de tramitar el
PDU del Delta del Llobregat. Els
magistrats afirmen que les requalificacions de terrenys agrícoles que s’han fet per convertirlos en sòl urbanitzable són competència de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, que és qui hauria
d’haver aprovat aquest PDU.
Segons ha pogut saber Línia
Mar, la Generalitat serà l’encarregada de presentar el recurs al
Tribunal Suprem contra la sentència del TSJC. Fonts coneixedores del cas expliquen que ho
farà perquè va ser aquesta administració la que va impulsar el
projecte quan Artur Mas era con-

seller en cap de l’últim govern de
CiU amb Jordi Pujol com a president.
CANVIS A L’URBANISME
Davant d’aquesta sentència, la
plataforma SOS Baix Llobregat i
l’Hospitalet demana als dirigents
de l’AMB que replantegin “els objectius i l’abast del Pla Director
Urbanístic Metropolità”. També
consideren que els magistrats
obren la porta “a una nova concepció de l’urbanisme metropolità” en què defensen que hauria
de prevaldre l’interès general.
També reclamen als polítics de
l’AMB que tinguin en compte
els coneixements científics i socials actuals sobre l’impacte que
provoca l’urbanisme en l’entorn
a l’hora d’elaborar el nou PDU.
Mentre aquest nou pla no
tira endavant, la plataforma in-

sisteix a demanar una moratòria
de dos anys a tots els projectes urbanístics de la comarca, temps
que volen que s’aprofiti per obrir

CRÍTIQUES AL PRAT PEL
PLA DE L’EIXAMPLE SUD
4Més de 250 persones es
van manifestar al Prat contra el projecte ARE Eixample
Sud, que preveu destruir el
14% dels camps del Parc
Agrari de la ciutat per fer-hi
milers de pisos. Critiquen
el model econòmic de“l’especulació del totxo” que,
diuen, impulsa el govern
de Lluís Mijoler i Territori.
un “ampli procés participatiu”
perquè els habitants del Baix
Llobregat i l’Hospitalet triïn quin

ha de ser el futur urbanístic, natural i mediambiental de la comarca.
Per altra banda, el grup municipal d’Esquerra Republicana
de Viladecans reclama al govern
municipal del PSC i comuns que
acati la sentència. També exigeixen a l’equip de Carles Ruiz que
protegeixi els espais naturals i el
Parc Agrari després del revés judicial, igual que ho fan els republicans de Gavà, que consideren
que el PSC està ancorat “en un
passat on els criteris urbanístics
no tenien en compte ni la protecció del medi ambient” ni l’emergència climàtica.
Des de SOS Baix Llobregat i
l’Hospitalet aprofitaran les eleccions del 14-F per demanar als
partits que es comprometin a
revisar les polítiques urbanístiques que afecten la comarca.
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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
@uri__soler

Ja és un hàbit, però
Pedro Sánchez ha donat el condol a “las familias de los inmigrantes subsaharianos”. Evita parlar de persones, és una
idea d’alteritat (ells vs. nosaltres) que no
és gens casual i que ho explica pràcticament tot. També el que ha passat a
Badalona.

@txellfeixas
Iran: Executat el periodista Ruhollah Zam, impulsor 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.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 12315-2013

@apuente
Según crezca la extrema 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 irrelevante, pero que crece si se alimenta. De
lo contrario no podrían seguirse equiparando “los extremos”.

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

@ClaudiaRiusL
El problema de la vida
adulta no és que hagis
d’aprendre a arreglar aigüeres, instal·lar llums, passar l’ITV,
fer un trasllat, pintar parets, esperar
operaris, reclamar factures, pagar multes i treballar mil hores. El problema de
la vida adulta és que ho hagis de fer
TOT ALHORA.

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

Safata d’entrada

Foc

La plataforma SOS Baix
Llobregat i l’Hospitalet ha
aconseguit un nou triomf amb
la sentència del TSJC que tomba
el PDU del Delta del Llobregat.
L’entitat té més arguments per
demanar una moratòria i un
canvi als plans urbanístics.

SOS Baix Llobregat

pàgina 3

Els pagesos de Viladecans i Gavà
han criticat el projecte de l’AMB
de fer un centre per produir
adob al Parc Agrari. Els
agricultors denuncien que amb
una petita part de la inversió es
podrien resoldre els problemes
d’inundacions que pateixen.

AMB

pàgina 11

Oriol Recarte

El capità de l’AE Prat penja les
botes, per motius laborals,
després de gairebé nou
temporades al Sagnier. El
defensa és el futbolista que més
cops ha vestit l’elàstica del club,
amb 278 partits oficials, i va
acomiadar-se contra el Lleida.

El + llegit

per Francesc Reina

pàgina 20
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1

Cribratges massius al Prat, Gavà i Viladecans

2

Mor l’exregidor de Castelldefels
Rafael Mantecón

3

Mor la tinent d’alcalde del Prat
Marta Mayordomo

4

Arriben els cribratges massius a Castelldefels

5

L’Institut Josep Lluís Sert de Castelldefels
farà classe als nous bancs del pati

F

a tres anys que el gallec em
va comentar en el seu hortet 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 fregit 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 condemna. 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 reflex d'un temps remot, “el pecat
de la impúdica nuesa, l'abundància d'ociositat, partitures lascives darrere de vicis i la fascinació pel mal”, malediccions resumides en el Catecisme que es
canten en certes esglésies. Però
en els escots de l'hivern, sense calefacció, l'alè no fa olor de menta sinó de descomposició agra

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 robes i un llençol brut s'esquinça en pluja d'espurnes confuses. Fa olor d’oli bullint. Alguns
salten per les finestres per no
seguir encallats a les escales. El
sutge esborra les imatges. Bocins de cartó suren en l'extrem de les flames i cauen sobre la galeria plena de gent
amuntegada que crida encallada, arrossegada entre remolins. Ombres que s'allarguen
cap a una mort que s'aproxima
girant en un vertigen boig, dins
d’una aurèola d'irrealitat, dansa 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 implacable d'aquest malson que va
arrencar fa anys sota la conjura d'una lluita desigual.
El veïnatge, abans notaris
de l'amenaça i ara, ja, forenses
de l'ensorrament, mostren en
els ulls passions diverses: alguns, la ferocitat còrnia del
moment, iris estremits per la
pena, pupil·les de ràbia; parpelles cansades, retines de desemparament i, més tard, el
tedi que acompanya el final de
l'horror.
A fora, buscant sentit a la
manca de sentit, alguna mentida blanca poc elaborada, una
mitja veritat inadequada per
partidista... Altres coses defineixen, afortunadament, la política i la religió. Un malestar de
fa molt de temps reclamat deixarà temors i dubtes quan tot es
redueixi a cendres fredes. El
triomf dels fantasmes.

Línia Mar 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

#EmpitjorenLesDades

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

#CasConsellEsportiuL’H

@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.

#EuropaVaTancant

@albert_lazaro: Alemania cierra, Holanda cierra e Italia y Francia están semicerradas también... No me cuadra lo que
hacemos aquí.
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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

ls 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”.

E

ls 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.

E

istòria 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.

H

res agents de la Policia Nacional sancionats per Mossos
per 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.

T

@GuanyemBDN

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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Tribuna

Disparar un sense sostre
per Josep Martí Blanch

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

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.

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

“

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

@pepealtleft: M’agraden les eleccions del
Barça perquè van com dos o tres cicles de
decadència avançats a la política institucional, i veus com estarem d’aquí a uns anys.
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Condol | Mor l’exregidor del PSC Rafael Mantecón

Desembre 2020

Rafael Mantecón, regidor del PSC entre el 1987 i el 1995, va morir el passat 24
de novembre. Enginyer químic de professió, va ocupar la cartera de Medi Ambient. També va impulsar i coordinar el fòrum de debat Agenda Castelldefels 21.

Creix el nombre d’infants que
reben beques per al menjador
» Gairebé 800 estudiants de la ciutat tenen alguna ajuda per dinar
» L’Ajuntament complementa les ajudes que presta Educació
SOCIETAT4El nombre d’infants
que reben alguna ajuda per poder pagar el menjador escolar ha
crescut un 22% aquest curs. Segons les dades publicades per
l’Ajuntament, a la ciutat hi ha
789 escolars que reben algun tipus de beca per poder pagar
l’àpat que els proporciona el
centre on estudien. De fet, si el
curs passat la meitat dels infants
i joves castelldefelencs rebien
una ajuda parcial per costejar el
preu del servei de menjador,
aquest curs 2020-2021 la xifra ja
arriba a gairebé tres de cada
quatre estudiants (70%).
Gran part d’aquestes ajudes
les paga el Departament d’Educació, que aquest curs ha pagat
tot el cost del menjador a 131
alumnes –l’any passat eren 107–
i dona una beca del 70% del preu
a 604 més. El curs passat es van
beneficiar d’aquesta ajuda, que
era de només el 50% del preu,
573 alumnes.

Tres de cada quatre infants reben una ajuda per al menjador. Foto: Arxiu

A una trentena dels alumnes
que la Generalitat els paga el
70% del menjador escolar, l’Ajuntament els dona una altra
beca que completa el 30% restant. D’aquesta manera les famílies no han d’assumir el cost
del menjador i els infants poden
fer aquest àpat al centre escolar.
El consistori també entrega
beques del 50, del 70 i del 75%
a diversos alumnes, i una quin-

zena d’estudiants tenen una ajuda del 90% que paga l’àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament.
La regidora Esther Niubó,
encarregada d’aquesta carpeta, assegura que “l’Ajuntament
continuarà fent tots els esforços
necessaris per garantir la suficiència alimentària a tots els infants i joves” de la ciutat i destaca que garantiran “la igualtat
d’oportunitats”.

El protocol contra la violència
sexual s’obre als locals d’oci

MASCLISME4Un espai d’oci i
festiu lliure d’agressions sexuals.
Això és el que proposa l’Ajuntament al sector de l’oci nocturn de
la ciutat, a qui va presentar el protocol local contra les violències sexuals amb la voluntat que les empreses s’hi sumin i facin un front
comú amb les administracions
per lluitar contra les agressions
que pateixen les dones i el col·lectiu LGTBI en aquests espais. En
les primeres reunions que han

mantingut, el consistori veu bona
predisposició.
Sobre el protocol que es va
presentar a principis de mes, el
govern local espera que es converteixi en l’eina necessària
perquè la societat actuï de manera coordinada davant d’una
agressió, amb l’objectiu de garantir que l’espai públic d’oci sigui una zona lliure i segura de
violència per a les dones i les
persones LGTBI.

No debaten el pressupost per
falta d’acord per aprovar-lo

POLÍTICA4El govern municipal
va decidir retirar el punt sobre els
pressupostos municipals que
s’havia de debatre al Ple del 17 de
desembre després de comprovar que no tenia prou suports per
aprovar-los. Després d’això, l’equip de Miranda va acusar l’oposició de “bloquejar” els comptes,
que en principi pugen a 85,6 milions d’euros, deu dels quals es
destinaran a inversions.
El govern de PSC, ERC, Junts
i la regidora no adscrita sumen 12
regidors, a un de la majoria absoluta. Per això el govern havia de

negociar els pressupostos abans
de presentar-los al Ple per assegurar-se que els podria aprovar
amb el suport, o l’abstenció, d’un
dels grups de l’oposició.
Movem acusa l’equip de govern d’haver negociat primer
amb Ciutadans, que dies abans
del Ple hauria decidit no donar
suport als comptes. Llavors, el govern hauria contactat amb el seu
antic soci, que li demana temps
per negociar. Si finalment no
arriben a cap acord, els comptes
es poden aprovar amb una moció de confiança al govern.

La Pineda no optarà a Bandera
Blava pels vessaments

PLATGES4El govern liderat per
Maria Miranda ha decidit que
aquest 2021 no presentarà la
platja de la Pineda al guardó
Bandera Blava, un reconeixement a la qualitat mediambiental del litoral. L’entitat que entrega aquest distintiu té en compte diversos elements, entre els
quals la qualitat de l’aigua.
Des del consistori expliquen
que el motiu són els possibles vessaments que hi pot haver a la zona
si es torna a trencar algun dels
tubs de la xarxa de sanejament de
la ciutat. De fet, aquest any ha cal-

gut hissar la bandera vermella i
prohibir el bany a la platja en diverses ocasions per l’arribada
d’aigües fecals procedents de la
corredora mestra, que els havia
recollit després que es trenqués el
clavegueram en diversos punts.
L’Ajuntament assegura que
totes les platges del municipi
compleixen amb els requisits per
obtenir el guardó –les platges de
Lluminetes i Baixador sí que es
presentaran al guardó–, però reconeixen que no es pot garantir
la qualitat de l’aigua a la Pineda
si hi ha un nou vessament.

Una C-245 més urbana

Pàgines especials

Desembre 2020
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» La reforma de la carretera entre Cornellà i Castelldefels té un pressupost de 32 milions d’euros
» Les obres inclouen un carril bus i una via ciclista per facilitar una mobilitat més sostenible

La reforma de la C-245 és una gran notícia per a Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. Fotos: Generalitat i ACN

4El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat té
en marxa des d’aquest estiu les
obres per a la millora de la integració urbana de la carretera C-245
entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels, que serviran per reconvertir aquesta carretera comarcal
en un espai urbà i metropolità.
Les reformes, que inclouen
la construcció d’un carril bus i una
via ciclista, tenen un pressupost
de prop de 32 milions d’euros.
Aquesta actuació està pensada
per promoure una nova mobilitat
basada en la sostenibilitat, ja que
prioritza el transport públic i la bicicleta. Tal com expressa el conseller Damià Calvet, aquest projecte de carril bus i bici a la C-245
converteix la carretera en un vial
urbà i permet actuar davant l’emergència climàtica i enfortir el
transport públic.
Les obres en marxa permetran
transformar la C-245, una via que
uneix els municipis de Cornellà de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat,
Viladecans, Gavà i Castelldefels, on

viuen, en total, més de 350.000
persones. Es preveu que la nova C245 s’anirà posant en servei a
mesura que els trams estiguin finalitzats, durant el segon semestre de 2022.
Aquesta transformació farà
que la C-245 sigui un vial més

La nova C-245

es posarà en servei
durant el 2022

urbà, de manera que millorarà la
vertebració dels municipis per on
transcorre, alhora que, amb la
construcció del nou carril bus i de
la nova via ciclista, s’afavorirà una
circulació més fluida del transport
públic, millorarà i augmentarà els
serveis d’autobús i es fomentarà
una mobilitat més sostenible, un
aspecte clau en un context d’emergència climàtica com l’actual.

Amb aquest projecte, els serveis d’autobús podran ser més directes i més eficients energèticament, i tindran una velocitat comercial més atractiva, fet que facilitarà reduir l’ús del cotxe i atraure’l cap al transport públic. Es calcula que el transvasament cap a
l’autobús, a conseqüència d’aquests canvis, permetrà deixar
d’emetre a l’atmosfera 291 tones
de CO2 a l’any. Es va evident,
doncs, una aposta clara pel transport públic eficient amb una xarxa ciclista amb visió metropolitana inclosa.
CORREDOR POTENT
La carretera C-245, paral·lela a la
C-32, és un dels eixos vertebradors
del Baix Llobregat i en el seu moment va ser construïda com una
via ràpida de connexió cap al
sud-oest del territori de Barcelona, ja que permet la connexió de
cinc municipis de la comarca amb
la capital catalana. Presenta trams
de molts tipus, ja que creua tant
nuclis urbans residencials, com

àrees industrials i zones en procés
de desenvolupament urbanístic.
De trànsit intens, aquest corredor de la C-245 suporta uns
35.000 viatgers en autobús cada
dia; en algun tram, s’arriben a registrar més de 600 circulacions
diàries d’autobusos, amb més de

El conseller Calvet
diu que es reforça

el transport públic
40 en hora punta. El nou carril
bus permetrà augmentar fins a
un 25% la velocitat comercial en
els trams urbans, així com guanyar seguretat del trànsit i fiabilitat dels serveis de transport públic. Al mateix temps, també
garantirà una millor accessibilitat al territori i als serveis, cosa
que també evita l’aïllament de la
població.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT

Actualment, la C-245 presenta característiques molt diferenciades al llarg del seu recorregut,
amb seccions d’ample variable i
configuracions particulars segons
les zones que travessa.
El projecte transforma aquest
eix viari metropolità des de l’avinguda Ciutat de Màlaga de Castelldefels fins a l’intercanviador de Cornellà de Llobregat, on es troba el ferrocarril de Rodalies, la Línia 5 del
metro i el Trambaix. Els trams on es
faran les reformes sumen una longitud de més d’11 quilòmetres.

MÉS COMPETITIVITAT
El nou projecte, doncs, afavorirà
l’oferta i la competitivitat del transport públic i contribuirà a la millora de la qualitat de l’aire de la regió metropolitana de Barcelona,
així com a la millora de la intermodalitat gràcies a la construcció
d’estacions d’intercanvi. En aquesta obra col·laboren la Generalitat,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) i els ajuntaments dels cinc
municipis del recorregut.
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Educació | Promoció escolar entre l’alumnat gitano

Desembre 2020

Tres centres escolars de la ciutat s’han sumat al Projecte promoció escolar que
lluita contra la no escolarització i l’abandonament dels estudis entre el col·lectiu
gitano. Aquest curs, el Departament d’Educació hi destinarà 750.000 euros.

El cribratge massiu només
troba catorze positius a Gavà
» Els sanitaris han fet gairebé 2.000 tests a pacients asimptomàtics
» Al Delta han aparegut 43 casos amb aquestes proves massives
CORONAVIRUS4Catorze positius. Aquests són els casos de coronavirus que s’han pogut detectar gràcies a les 1.922 proves
que Salut va fer a la ciutat des de
l’1 de desembre i fins al 18 de desembre en el cribratge massiu
que va impulsar en diferents municipis de la comarca per detectar les persones asimptomàtiques que estiguessin contagiades
i així poder tallar les cadenes de
transmissió i frenar la pandèmia.
Segons ha pogut saber Línia
Mar, al Delta s’han fet més de
9.000 proves. El Departament liderat per Alba Vergés va començar el cribratge massiu al
Prat de Llobregat, on es van començar a fer tests el 30 de novembre. Fins al 18 de desembre,
a la ciutat s’hi van fer 2.859
proves que van permetre detectar disset persones contagiades
amb el coronavirus.
En segon lloc hi ha Viladecans, on els tècnics de Salut van

Una infermera registrant una de les proves del cribratge massiu. Foto: Salut

realitzar 2.471 proves en 16 dies,
del 2 de desembre fins al 18. Les
proves en aquesta ciutat només
van detectar vuit casos positius
asimptomàtics, la meitat que a
Gavà i al Prat.
Finalment, a Castelldefels és
on s’han fet menys tests d’antígens i s’han trobat menys casos
de persones asimptomàtiques.
En concret, s’han fet 1.764 proves ràpides i només s’han trobat

quatre positius durant els quinze dies que va durar el cribratge
massiu a la ciutat, del 3 al 18 de
desembre.
El Servei de Vigilància Epidemiològica de Salut Pública ha
decidit posar punt final als cribratges massius, que volien tallar les cadenes de transmissió,
i a partir d’ara apostarà per fer
cribratges més selectius i puntuals, canviant d’estratègia.

El rocòdrom més gran
de l’Estat obrirà l’any que ve

EQUIPAMENTS4Sharma Climbing ha anunciat que construirà
el rocòdrom més gran de l’Estat
a Gavà. Es tracta d’un centre que
tindrà més de 5.000 metres
quadrats, superant així el que la
mateixa empresa ha inaugurat
recentment a Madrid.
Segons la CEO de Sharma
Climbing, Jimena Alarcón, l’objectiu és estrenar el nou rocòdrom la tardor de l’any que ve.
“L’objectiu és obrir-lo per se-

tembre o octubre” va dir Alarcón
al Bruguers. De fet, l’empresa ja
està pagant el lloguer de la nau.
El coronavirus ha obligat a
endarrerir el projecte, que
s’hauria d’haver inaugurat
abans. La covid i la incertesa econòmica actual també han fet reconfigurar el projecte, que serà
més humil de com estava previst
en un inici, ja que l’empresa
preveia fer un rocòdrom amb
tota mena de luxes.

Roca acollirà 54 treballadors
d’una altra planta del grup

OCUPACIÓ4La planta de Roca
acollirà els 54 treballadors de
l’empresa Cosmic de Caldes de
Montbui afectats per un Expedient de Regulació d’Ocupació
(ERO). Així ho va pactar la direcció de l’empresa amb el sindicat UGT FICA, un acord que
han aprovat 51 dels 54 treballadors afectats per l’expedient presentat per la companyia el 19
d’octubre i que afectava l’àrea de
producció d’aquest fabricant de
mobles i accessoris de bany.
Des del sindicat sempre han
defensat que, encara que la de-

cisió de presentar l’ERO s’atribuís a causes productives no
responia a la situació del mercat
sinó que es tractava d’una “decisió empresarial del Grup
Roca”, propietari de l’empresa,
una decisió que afectava la planta vallesana.
Per això, tal com recull
l’ACN, des del sindicat valoren
positivament l’acord de recol·locar la plantilla i mantenir els 54
llocs de treball. També han aconseguit que se’ls hi apliqui el conveni d’empresa i que cada treballador mantingui l’antiguitat.

UGT denuncia cessió il·legal
de treballadors a BonÀrea

POLÈMICA4UGT-FICA ha denunciat BonÀrea-Corporació Alimentària Guissona per una suposada cessió il·legal de treballadors davant d’Inspecció de Treball. El sindicat considera que 316
treballadors de la companyia estarien subcontractats per les empreses Adecco Outsourcing (177),
Randstad (105) i CTC (34) però
que estarien fent “activitats laborals pròpies de la companyia BonÀrea”. La situació afectaria la
central de Guissona i altres delegacions i centres de l’empresa, entre ells el que té a la ciutat.

La UGT denuncia que “els treballadors d’aquestes empreses
subcontractades presten el seu
servei en els centres de treball de
BonÀrea, dirigits i organitzats
pels responsables de BonÀrea, i
seguint els mateixos torns i horaris que la resta de la plantilla,
amb qui comparteixen també
vestidors i menjadors”. Com que
“no hi ha cap diferència entre uns
i altres”, el sindicat considera
que es tracta d’una “clara cessió
il·legal de treballadors”, tal com
va passar al Grupo Jorge, també
denunciat per la UGT.
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Els pagesos reclamen a l’AMB
que resolgui les inundacions
» Volen que sigui una prioritat per sobre de la nova planta d’adob
» Unió de Pagesos diu que el nou projecte “no té en compte el sector”
POLÈMICA4Tres milions d’euros. Amb aquests diners es podrien resoldre les inundacions
que pateixen contínuament els
pagesos del Parc Agrari i que,
cada vegada que hi ha un aiguat,
els nega els camps i els fa perdre
milers d’euros en collites i en reparacions que han de fer després.
Com recorda Josep Pañella, president de l’Agropecuària de
Gavà, al Parc Agrari s’hi havia collit tota mena de fruites i verdures, però ara s’han limitat a
plantar calçots, carabasses i alls
tendres per evitar que les pèrdues per culpa de les inundacions siguin més greus.
Per això, els agricultors de Viladecans i Gavà troben indignant que l’AMB prioritzi invertir
53,5 milions d’euros en convertir
el centre de transferència d’escombraries que hi ha al Parc
Agrari en una planta per fer adob
en comptes d’invertir els tres milions d’euros necessaris en mi-

Plàstics a la corredora al voltant de la depuradora de la Murtra. Foto cedida

llorar els sistemes de drenatge i
acabar d’una vegada per totes
amb les inundacions.
Des d’Unió de Pagesos encara van més enllà considerant que
el projecte de l’AMB “no té en
compte el sector agrari”, que se
sent instrumentalitzat per les administracions, les quals no coneixen “les seves necessitats reals”.
De fet, recorden que la mateixa
AMB reconeix que la fracció or-

gànica que es recull a les ciutats no
és prou bona per fer-ne adob que
es pugui fer servir als camps, de
manera que el producte que surti d’aquesta planta difícilment es
podrà aprofitar al Parc Agrari.
Sense sortir del parc, l’AMB
també ha rebut crítiques de la plataforma Salvem el Calamot pels
plàstics que s’acumulen a les corredores que hi ha al voltant de la
depuradora de la Murtra.

El comerç local estrena una
plataforma de venda online

COMERÇ4Les botigues viladecanenques compten des d’aquest mes de desembre amb
una plataforma per vendre els
seus productes per internet. Es
tracta de la pàgina web Compra08840, impulsada per l’Ajuntament de la mà de Correus,
que en gestiona els enviaments
i fa possible que el repartiment
arribi arreu de l’estat espanyol.
La posada en marxa d’aquesta nova eina s’emmarca en

les accions del Pla de Reactivació Local de Viladecans, que
busca afavorir el comerç i la
restauració del municipi. El consistori ha engegat aquest projecte
amb la col·laboració de la Xarxa
Comercial i el Gremi d’Hostaleria de Viladecans, aplegats sota
la marca Tasta Viladecans, però
s’hi pot afegir de forma gratuïta
qualsevol establiment de la ciutat, encara que no estigui vinculat a aquestes xarxes.

El govern de Ruiz es queda sol
a l’hora d’aprovar els comptes

ECONOMIA4Només els 14 regidors que formen part del govern municipal, els del PSC i els
dels comuns, van donar llum
verda als pressupostos locals de
l’any que ve. Tota l’oposició va
votar en contra d’uns comptes
que superen els 70 milions d’euros, la xifra més alta de la història segons el consistori.
L’equip de Ruiz ha volgut
remarcar que aquest increment
de la despesa anirà acompanyada d’una congelació dels impostos i les taxes municipals,
amb l’objectiu d’ajudar als ciu-

tadans i al teixit empresarial a
superar la situació provocada per
la Covid. Així i tot, més de la meitat dels ingressos aniran a compte dels impostos, tot i que també es preveu una important entrada de diners gràcies a les
transferències d’altres administracions.
Pel que fa a les inversions, les
més importants seran el milió
d’euros que es destinarà a rehabilitar la biblioteca municipal i
els 1,1 milions d’euros que servirà
per instal·lar plaques solars a la
ciutat per fer-la més sostenible.

L’Hospital de Viladecans,
entre els millors de l’Estat
Foto: Àlex Recolons/ACN
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Successos | Desallotgen una festa en un hotel

Els Mossos d’Esquadra van denunciar tots els participants d’una festa que s’havia organitzat en un hotel sense el coneixement de l’establiment. Els participants havien llogat 30 habitacions i van muntar una festa pels passadissos.

SALUT4L’Hospital de Viladecans ha estat reconegut en dues
categories dels premis Best Spanish Hospitals, que seleccionen
els millors hospitals de l’Estat.
Concretament, l’organització ha considerat que el centre viladecanenc és un dels millors pel
que fa als “indicadors de gestió
clínica global” i en “categories
diagnòstiques de l’aparell digestiu i hepatopancreàtic”. A
més, ha quedat finalista en unes
altres tres categories: diagnòstic
de l’aparell circulatori, diagnòstic de ronyó i vies urinàries, i en

la categoria que valora els resultats globals de cada hospital.
Els premis Best Spanish Hospitals, que enguany han celebrat
la segona edició i que compten
amb l’aval de la Societat Espanyola de Directius de la Salut, es
fixen en 250 indicadors d’eficiència, adequació i qualitat assistencial. En aquesta segona
entrega han participat 105 centres i s’han establert deu categories. Els hospitals catalans
són els que n’han sortit més
ben parats: 26 dels centres reconeguts es troben a Catalunya.
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» L’AMB aposta per fomentar els programes que ajudin els petits empre
» Es dona suport a les campanyes de promoció i a l’adaptació digital del
4Un dels sectors econòmics
més afectats per la pandèmia
del coronavirus és el del comerç
local, que des del passat mes de
març ha vist com el seu dia a dia
ha estat condicionat per aquesta crisi sanitària i econòmica tan
forta que vivim.
El comerç de proximitat, el
dels barris, té al darrere milers
d’emprenedors i petits empresaris que viuen un moment delicat per tants mesos de tancament. Els negocis travessen una
situació plena de dificultats per
la pandèmia i la falta de demanda ha deixat molt tocats
molts locals de pobles i ciutats de
l’àrea metropolitana i de tot Catalunya. Per fer front a la crisi econòmica que han de superar, i
també per donar vida a un circuit
de compravenda que no depengui de les grans cadenes de
distribució, cal apostar per la

L’AMB aposta per
l’economia verda,
social i solidària

compra de proximitat i donar
suport a les botigues metropolitanes, comprant-hi.
Durant aquests últims mesos
també s’ha accentuat el canvi
que ja s’estava produint en les maneres de consumir. En el nou escenari, el comerç electrònic guanya pes i per això és absolutament
clau la digitalització d’aquests comerços, que els permetrà tenir
una clientela més enllà de la presencialitat a la botiga i, per tant, els
ajudarà en la seva reactivació fent
que els negocis tinguin capacitat
de competir en un mercat cada
vegada més digital

MESURES DE SUPORT
En aquest escenari, des de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB) fomenten els programes
municipals que ajuden els petits
empresaris a adaptar-se al nou
context per fer que els seus negocis tingui molta més presència
al món digital.
També es dona suport a
aquells que aposten per l’economia verda, social i solidària,
que és aquella que prioritza la sa-

tisfacció de les necessitats de les
persones per sobre del lucre.
Aquest tipus d’economia, remarquen des de l’AMB, està molt
relacionada amb els valors necessaris per sortir d’aquesta crisi sanitària i econòmica: l’equitat,
la solidaritat, la sostenibilitat, la
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. En
aquest camp les ajudes arriben a
un màxim de 5.000 euros per
organització empresa.
Per tot plegat, es fomenten
campanyes de promoció de la
compra i el consum de proximitat i es donen ajudes per a l’adaptació digital dels comerços, la
restauració o el turisme (en són
exemples la creació de webs o de
les plataformes d’entrega de productes) i tots els projectes vinCONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

rç local
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esaris del comerç de proximitat
s negocis, entre altres mesures

Pla ApropAMB: ajudes per als
més afectats per la pandèmia

culats al consum directe de la
ciutadania al municipi. També
s’inverteix en mecanismes de
protecció sanitària per als productors, en donar suport per cobrir les despeses de lloguer dels

La formació de les
dones és un dels
grans objectius

locals (la subvenció cobreix un
màxim del 50% del cost durant
sis mesos), en ajudes per mantenir els llocs de feina i a promoure la millora de l’eficiència
energètica, del consum de l’ai-

gua i de la gestió dels residus que
es generen.
Un altre punt destacat d’aquestes ajudes al sector del comerç té a veure amb les dones.
Un exemple són els projectes
per generar noves oportunitats
de cooperació en xarxa per a l’ocupació, la capacitació i l’adaptació professional de les dones,
mitjançant la formació, l’acompanyament personalitzat i el coneixement d’altres experiències.
També s’aposta per impulsar el
talent femení amb ajudes econòmiques.
Cal remarcar que tots els projectes que els ajuntaments metropolitans proposin s’han de
presentar mitjançant registre
electrònic seguint els models
que proposa l’AMB.<

4Totes aquestes ajudes per trencar la bretxa digital, i d’altres que s’ofereixen, són possibles gràcies al
Pla ApropAMB, que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha creat per destinar ajudes a les persones més
afectades per la Covid-19 a partir de la seva experiència en altres programes similars.
Tants mesos de restriccions, confinament i
aturades han deixat molts sectors socials i econòmics profundament afectats. Bars i restaurants
tancats, comerços que baixen la persiana (alguns
de forma definitiva), persones sense els recursos
que tenien abans del març o empreses que no tenen més opció que enviar els seus treballadors i
treballadores a casa amb ERTOS.
Els efectes de la Covid-19, en alguns casos, no
han fet més que posar de manifest mancances que
ja patien diferents col·lectius abans de la pandèmia.
Un exemple és el cas de les dones, que generalment
tenen més dificultats que els homes per trobar feina; la gent gran, que pel seu estat físic necessita assistència o d’eines que els mantinguin a prop dels
seus o, finalment, els emprenedors, que enriqueixen el teixit econòmic a còpia de lluitar per tirar endavant els seus negocis.
16,6 MILIONS D’EUROS
Davant d’aquesta situació, des de l’AMB s’ha desenvolupat aquest pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis. Tot plegat es vehicula a partir dels
ajuntaments, que es beneficien de la solidesa de
l’entitat metropolitana. I és que l’AMB té la capacitat de conèixer els col·lectius que més necessiten aquest suport, gràcies als anys que fa que treballa al territori, al mateix temps que introdueix noves formes, com ara l’economia verda. “El Pla
ApropAMB és una resposta eficaç a la pandèmia
del coronavirus. Per a l'AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i,
especialment, per als col·lectius més afectats en els
darrers mesos. Ara toca posar reforçar el comerç
i la bretxa digital i donar suport als joves, a les dones i a la gent gran”, remarca la vicepresidenta de
l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic,
Montserrat Ballarín.

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AMB

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

La Covid-19 ha posat de

manifest mancances que ja

hi havia abans de la pandèmia
El segon és el Reforç Educatiu, Digital i Inclusiu, dintre del qual hi ha ‘Educar i gaudir inclusivament de manera segura’ (beques i ajudes per al
lleure), ‘Connectabit’ (lluita contra la bretxa digital)
i ‘Labora jove’ (inclusió al mercat laboral de joves
de fora del sistema escolar i suport al manteniment
dels llocs de treball per als joves).
Per últim, hi ha el suport a les xarxes d’activitat econòmica dels municipis, que es divideix en
‘Compra de proximitat, segura i saludable’ (campanyes de promoció i divulgació i diferents ajudes),
‘Emprèn i innova en femení’ (impulsar el talent femení i ajudes per al lloguer dels locals) i ‘Suport al
teixit econòmic local i a l’economia verda, social i
solidària’ (ajudes per al manteniment de llocs de
treball, suport tècnic per al teixit productiu i cobrir
part de les despeses del lloguer del local industrial
o comercial, l’espai de coworking o les oficines).<

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre
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Tribunals | Accions legals contra Amazon per espiar

Desembre 2020

CCOO ha anunciat que emprendrà accions legals contra Amazon si es confirma
que va espiar sindicalistes durant la vaga de centres logístics d’octubre del 2019
contractant l’empresa del soci de Villarejo, tal com va revelar elDiario.es.

Veïns de Sant Cosme llancen
pedres contra els Mossos
» L’atac arriba després d’una operació contra el cultiu de marihuana
» Els sindicats reclamen accions contra la “falta de respecte” als agents

Foto: Ajuntament del Prat

SOCIETAT4La tensió entre els
Mossos d’Esquadra i els veïns de
Sant Cosme va esclatar divendres
18 de desembre a la matinada,
quan mig centenar de persones
van llançar pedres i van escridassar els agents de la comissaria que hi ha al barri. La policia relaciona els aldarulls amb l’operació que van fer els Mossos i els
tècnics d’Endesa dos dies abans,
en què van desconnectar 93 connexions fraudulentes a la llum i la
policia catalana va desmantellar
tres plantacions de marihuana
que va trobar en alguns dels pisos que punxaven la llum. Alguns
testimonis desmenteixen aquesta versió i asseguren que els veïns
que van protestar eren persones
a qui se’ls va tallar la llum tot i pagar els rebuts i estar connectats
correctament a la xarxa.
El mateix dimecres 16 de desembre, dues inspeccions dels
Mossos, en què fins i tot es va
mobilitzar l’helicòpter de la po-

Agents dels Mossos davant la comissaria del Prat. Foto: USPAC

licia, van acabar amb tretze
clients i dos propietaris de dos
bars denunciats per incomplir
amb les normes per frenar els
contagis de coronavirus, a més
d’altres infraccions administratives i tinença de drogues. I el 6
de desembre es van denunciar un
centenar de persones que estaven
participant en una festa de petició de mà sense respectar les mesures de seguretat sanitària.

La situació que es viu al barri
també la va denunciar el sindicat
SAP-FEPOL, que l’11 de desembre va alertar de les amenaces i
agressions que fa més d’un any
que diuen que pateixen els Mossos d’Esquadra i la Policia Local
del Prat. Per això, demana a les
administracions “actuacions oportunes que aturin i corregeixin
aquesta gravíssima falta de respecte contra les forces policials”.

Un miler de persones diuen
adeu a Marta Mayordomo

CONDOL4Un miler de persones
van passar per la capella ardent
que es va instal·lar al saló de
plens de l’Ajuntament per acomiadar-se de Marta Mayordomo, tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic i regidora del PSC al Ple des del 2007.
Mayordomo va morir de manera sobtada dilluns 7 de desembre al matí amb només 42
anys. La mort va deixar “sense
paraules” la ciutat, tal com va re-

flectir l’alcalde Lluís Mijoler en
un missatge a les xarxes on també va anunciar els tres dies de dol
que va decretar.
El Ple del 16 de desembre
també va recordar Mayordomo
amb un minut de silenci i paraules per part de l’alcalde i dels
portaveus de tots els grups municipals, que es van sumar a les
que van dedicar-li també molts
ciutadans i membres del PSC
com Miquel Iceta o Núria Marín.

Impostos i taxes congelades
en els pressupostos del 2021

ECONOMIA4El Ple ha aprovat
els pressupostos municipals per
a l’any que ve, que ascendeixen
a més de 105 milions d’euros. Els
comptes es van aprovar amb
els vots a favor del govern local
(El Prat en Comú i PSC) i Podemos i el vot en contra d’Esquerra Republicana i Ciutadans.
Un dels punts que es vol
destacar des de l’Ajuntament és
que el 73% dels ingressos provenen dels impostos i taxes municipals, que s’han congelat per
ajudar als sectors més castigats
pels efectes de la pandèmia. Per

exemple, els comerços de menys
de 300 metres quadrats no hauran de pagar la taxa d’escombraries i també es bonificarà el
75% de l’impost que paguen
bars i restaurants per tenir terrassa al carrer.
Amb els nous comptes, el
consistori vol “impulsar un nou
model de ciutat més sostenible,
habitable i amb major cohesió
social”, a més de millorar l’atenció telemàtica de l’administració cap a la ciutadania i fomentar el coneixement i la digitalització del comerç local.

Queixes i excés d’aspirants
a les proves de la policia local

POLÈMICA4Unes 1.600 persones es van apuntar a les proves
de selecció per incorporar dotze
nous agents a la policia local del
Prat. Es van fer el passat dia 5 al
recinte firal de La Farga de
l’Hospitalet de Llobregat, l’espai
que l’Ajuntament va haver de llogar per poder acollir les proves
amb seguretat. La gran diferència entre candidats i places disponibles ja feia preveure una jornada complicada, i així va ser: el
dia d’exàmens va acabar amb
moltes queixes dels participants
i una prova anul·lada.

Tal com va denunciar la secció pratenca del Sindicat de Policies Locals i Mossos d’Esquadra, un membre del tribunal va
deixar anar al lavabo els aspirants
durant la primera prova, facilitant la possibilitat de copiar. Per
aquest motiu, el tribunal va decidir anul·lar la prova i fer-ne una
repetició, això sí, convocant només els aspirants que haguessin
superat les altres dues proves,
una decisió que el sindicat ha criticat: “No es pot corregir la segona prova sense prèviament
haver corregit la primera”.
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Castelldefels | Domènech fitxa per l’Hospitalet Atletisme

El castelldefelenc Miquel Domènech és un dels fitxatges de l’Hospitalet Atletisme de
cara al 2021. Especialitzat en les proves de 800 i 1.500 metres lliures, en les darreres temporades Domènech ha estat un dels pilars del Club Atletisme Gavà.

Reconeixements a un golfista
i a un institut per acabar el 2020
Pau Arriaga
BAIX LLOBREGAT
Aquest 2020 atípic i difícil per a
tothom acaba amb dos premis
esportius, un per a un golfista
pratenc i un altre per a un institut de Viladecans.
El dia 24 del mes passat es va
anunciar que l’Institut Josep
Mestres i Busquets de Viladecans
rebria un dels guardons de la segona edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català (impulsats
per l’Onat Foundation de Sergi
Mingote i la Secretaria General
de l’Esport). Els premis reconeixen la feina d’aquest centre escolar viladecanenc en el seu projecte d’educació física en el qual
les activitats adaptades tenen
un enorme protagonisme.
“Cada any rebem alumnat
amb necessitats d’atenció específica. Volem que la inclusió sigui
un fet diferencial del centre.
L’esport ha de ser el motor que
promogui la inclusió i l’accepta-

Rousaud ha estat premiat per la UFEC. Foto: Instagram (@eduardrousaud)

ció de la diversitat”, van explicar
responsables del centre en un vídeo projectat el passat dia 1 al Palau de Pedralbes de Barcelona,
lloc des d’on es va celebrar la gala
l’entrega de premis, de forma telemàtica.
Poc més tard, el dia 9 d’aquest
mes, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) va
anunciar els esportistes i clubs
que seran premiats en la 24a Fes-

ta de l’Esport Català. En aquest
cas, el jove Eduard Rousaud,
del Club de Golf El Prat, ha estat
l’escollit com l’esportista masculí
català amb més projecció.
Actualment, Rousaud és el líder del rànquing amateur europeu (té 20 anys) i enguany ha debutat al US Open sent encara
amateur (fita que en el golf espanyol només han aconseguit
ell i el basc Jon Rahm).

Ricarte deixa l’AE
Prat després de
nou temporades

El CB Prat tancarà
l’any visitant
el CB l’Hospitalet

Una llegenda potablava
diu adeu al club després
de nou anys. Oriol Recarte, capità de l’AE Prat, va
anunciar el passat diumenge 20
que no seguirà vestint la samarreta del club per motius laborals.
El futbolista, de fet, es retira, de
manera que si en un futur continua vinculat al futbol ho farà des
de fora dels terrenys de joc.
Ricarte va publicar una carta
oberta a les seves xarxes socials
explicant que “és difícil acceptar
que d’un dia per un altre deixes
de formar part d’allò amb el que
has conviscut tota la vida” però
assegura que el futbol l’ha “educat i ensenyat moltes de les coses
importants en aquesta vida”.
El defensa va arribar al Sagnier l’estiu del 2012 procedent del
Deportivo B, i vuit anys després
diu adéu al conjunt pratenc havent jugat 278 partits oficials. El
seu darrer partit amb la samarreta i el braçalet de capità de
l’AEP va ser el passat diumenge
20, en una derrota per la mínima
contra el Lleida Esportiu (1-0).

El CB Prat de Dani Miret
clourà el 2020 visitant
la pista d’un CB l’Hospitalet en hores baixes. Els pratencs
són tercers després de les primeres 10 jornades, tot i que estan
empatats a vuit triomfs i dues
derrotes amb el Barça B i el CB
Menorca.
L’aturada nadalenca, en el
cas de la LEB Plata, no serà tan
llarga com en altres competicions, ja que el 3 de gener els potablava estrenaran el 2021 amb
un derbi comarcal al Joan Busquets contra el CB Cornellà. Gran
Canaria B (9 de gener), Benicarló (vuit dies més tard) i Navarra
(23 de gener) és el calendari dels
pratencs per al mes que ve.
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» Ja està en marxa l’assistent virtual ISSA per resoldre dubtes en qualsevol moment del dia
» Entén el llenguatge planer i et dona respostes automàtiques basades en informació oficial
4”Hola, soc ISSA. En què puc ajudar-te?”. Aquest és el missatge flotant que apareix a la cantonada inferior dreta de la teva pantalla
quan entres a la pàgina web o a la
seu electrònica de la Seguretat Social. Qui et parla és un assistent virtual creat per facilitar les consultes
i els tràmits en línia, que s’han fomentat aquest any arran de la pandèmia. Està disponible a qualsevol
hora els 365 dies de l’any.

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

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

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

i

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

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

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

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

una eina pionera en el seu context,
per abastar els diversos serveis i
prestacions que engloba una administració tan complexa com la
Seguretat Social.
Per si no n'hi hagués prou, es
troba en un estat de millora contínua, ja que incorpora una tecnologia d’aprenentatge automàtic
que permet que l’assistent s’adapti a les noves necessitats que sorgeixin i vagi introduint nous continguts de forma accelerada.
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Anem al teatre en família
Us proposem tres espectacles de públic familiar per a aquestes festes
nema a la pel·lícula protagonitzada per Judy Garland.
La Brutal n’ha estrenat una adaptació escènica al Teatre Condal, el primer muntatge familiar de la companyia capitanejada per David Selvas.
El Màgic d’Oz compta amb dramatúrgia de Marc Artigau i música original de Paula Jornet i Arnau Vallvé,
amb ritmes de hip-hop, electrònica i reggaeton. Els personatges també han patit un rentat de cara: la Dorothy és una adolescent enfadada amb el món, l’home de
llauna és un robot de gènere neutre, l’espantaocells té
una gran consciència mediambiental i la lleona pateix
per si fa bullying als seus companys.
Bombolles al SAT!
El Sant Andreu Teatre acull aquests dies Clinc!, el nou espectacle de la companyia Pep Bou. Clinc! és el fruit d’anys d’experimentació amb el llenguatge de les bombolles
de sabó i altres estructures tensioactives, que han portat Pep Bou a viatjar per mig món. Protagonitzat per tres
joves actors, aquest Clinc! vol representar un canvi d’actitud davant de la vida, que elimini el pessimisme i la por
a allò desconegut fins a poder gaudir del desconeixement de les coses i la cooperació entre persones en
comptes de viure de forma aïllada. Un espectacle de teatre visual sense paraules, ideal per a tota la família. Al SAT!
del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener.

La Ciutat Maragda, el camí de rajoles grogues i la Bruixa de l’Oest no poden faltar en una proposta protagonitzada per Elena Gadel, Jordi Vidal, Mercè Martínez, Robert González, Damaris Aragón i Marc Pociello, i amb les
joves actrius Jana Galindo i Roser Dresaire en el paper
de Dorothy. Hi ha vida més enllà de Kansas? El Màgic d’Oz
es pot veure al Teatre Condal fins al 17 de gener.

Més enllà de l’arc de Sant Martí
La Dorothy, l’espantaocells, el lleó poruc, l’home de llauna... Estem segurs que ja sabeu de què parlem: El Màgic d’Oz, el conte escrit per L. Frank Baum i portat al ci-

Bruna, el musical
Som als anys noranta. Una nena d’onze anys, la Bruna,
ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, la Quima. L’àvia, però, ja és gran i pateix demència. La seva

mare tampoc la pot ajudar: està massa enfeinada cuidant d’ella i de l’empresa on treballa tota sola. Sortosament, la Pitu, la millor amiga de la Quima, tindrà un
paper essencial en la investigació de la Bruna per enllestir el treball. Us presentem Bruna, el musical, de Mateu Peramiquel i Mar Puig, un projecte de teatre comunitari que neix al poble d’Ullastrell i que vol homenatjar a tots aquells que van sobreviure la Guerra civil.
Es podrà veure al Teatre Romea fins al 27 de desembre.

Aquest Nadal s’han estrenat
dos musicals infantils als
teatres de Barcelona

Amb el suport de:

Viu en línia
| 22

| 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.

Famosos

No t’ho perdis

Cuiner, pastisser i empresari, Albert Adrià
(l’Hospitalet de Llobregat, 1969) va seguir els passos del seu germà Ferran.
L’any 1985 va entrar a treballar al restaurant 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’aquest, s’hi van anar sumant altres restaurants (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’innovació, l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició li ha atorgat el Premi
Nacional de Gastronomia 2020.

Fira de Santa Llúcia
Aquest any tindrem un Nadal diferent i estrany però,
malgrat tot, hi ha una activitat tradicional que ha resistit 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 novembre 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’aforament per evitar les habituals aglomeracions de visitants, que en el context actual serien tot un perill.

Llibres

La fitxa

?

A L B E R T

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

Ser un dels grans cuiners catalans

Un dels seus restaurants és el famós Tickets de Barcelona

Rebre el Premi Nacional de Gastronomia

QUÈ HA FET

L’atorga l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició

...

A LES XARXES

Teatre

A D R I À

Merescut

Ningú posa en dubte els seus mèrits per guanyar el premi

Música

Pelis i sèries

I a cada casa hi haurà un mort
Ramon Breu

Karaoke Elusia
Oriol Puig

11 razones
Aitana

Josep
Aurel

Aquest 2020 és, també, l’any del centenari 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 publicat en el seu honor el llibre I a cada casa
hi haurà una mort. La mort de Francesc Layret. Es tracta d’un llibre a cavall entre la novel·la negra i la novel·la històrica.

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 Elusia és
un projecte jove, tant en el repartiment
com en l’autoria i la direcció, i aborda temes com el bullying o el suïcidi.
A la Sala Beckett de Barcelona.

El nou disc d’Aitana, 11 razones, ens ofereix, 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 àlbum debut, Spoiler. El nou treball inclou
col·laboracions amb artistes de moda,
com Sebastián Yatra, Beret o Natalia Lacunza, i ha agradat als seus fans.

Ha estat seleccionada com la millor cinta d’animació als Premis del Cinema Europeu 2020 i ha robat el cor de crítica i públic, que la consideren una obra mestra.
Josep, l’òpera prima del dibuixant francès
Aurel, és un homenatge a la figura del dibuixant català Josep Bartolí, un artista fins
ara oblidat que va retratar la dura vida
dels exiliats republicans a França.
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ESTILS DE VIDA
Reviure l’esperit nadalenc
i

OCI

adal ja és aquí i fugir-ne és missió impossible. La il·luminació 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 oportunitat. Però, sobretot, és important aconseguir que no es converteixi 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 identificats). 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.
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Les claus
SESSIÓ DE CINE
NADALES
DECORACIÓ
CANVI DE XIP

Fes una bona marató de pel·lícules nadalenques,
com ara ‘Love Actually’, ‘Sol a casa’ o ‘El Grinch’
Una bona recopilació de nadales que et portin bons records
t’ajudarà a pensar en aquestes festes en sentit positiu
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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