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El 57% dels barcelonins
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Colau descarta tancar el parc
de les Tres Xemeneies a la nit
Foto: Ajuntament

Entitats del Poble-sec ho havien demanat després d’alertar de “l’incivisme i la degradació” que pateix l’espai pàg 8
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Soroll: senyal de perill
» El 57% dels barcelonins estan sotmesos a nivells de soroll de trànsit considerats negatius per l’OMS
» Unes 130 morts anuals per malaltia cardiovascular són atribuïbles a l’exposició crònica al soroll
Anna Utiel
BARCELONA
Una moto que accelera de cop,
clàxons que sonen enmig d’un
embús, el camió de les escombraries que passa de matinada... Són alguns dels sorolls que
entren cada dia sense permís per
les finestres de la majoria dels
barcelonins. El 57% de la població està sotmesa a nivells de sorolls de trànsit iguals o superiors
als que l’OMS considera negatius per a la salut, segons el darrer informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
Les conseqüències d’això van
molt més enllà d’una simple
molèstia per als veïns. Unes 130
morts anuals per malaltia cardiovascular són atribuïbles a
l’exposició crònica al soroll ambiental, segons estima l’ASPB. La
contaminació acústica també fa
que més de 210.000 persones
pateixin una afectació emocional,
psicològica o social greu i que
més de 60.000 veïns tinguin
un trastorn greu del son.
En aquest sentit, la regidora
de Salut, Gemma Tarafa, recorda que el soroll és el segon factor ambiental que més afecta la
salut de la població de la Unió
Europea, després de la contaminació de l’aire. Tarafa creu que
“la ciutadania percep que el soroll molesta, però cal fer entendre que té impacte en la salut”,
tal com reflecteix l’informe. Qui
fa dècades que ho adverteix és
Ole Thorson, enginyer de camins
expert en mobilitat, que lamenta que part de la societat encara
reclami més espai per als cotxes.
L’EIXAMPLE, EL MÉS CASTIGAT
La principal font de soroll durant
tot el dia és el trànsit rodat, que
es fa notar al conjunt de la ciu-

tat però castiga especialment
l’Eixample. Thorson, que és veí
del districte i ho pateix diàriament, creu que amb la quarantena i el desconfinament la gent

60.000
barcelonins tenen un
trastorn greu del son i
210.000 una afectació
emocional greu

ha sigut més conscient que el
trànsit molesta. Això, sumat a
“l’emergència climàtica i els accidents de trànsit”, ha generat
“malestar” i ha fet que els veïns
s’adonin que “és massa”.
Thorson veu amb bons ulls el
camí que ha agafat Barcelona els
últims anys, amb mesures com la
pacificació de carrers, i entén que

la transformació “s’ha de fer a poc
a poc perquè no hi hagi una batalla campal”. Tot i això, tal com ha
traslladat més d’un cop al govern
municipal, considera que els canvis van “una mica massa lents”.
La portaveu de la plataforma
Prou Trànsit, Paula de Benito,
també viu al centre de la ciutat i
opina que “el soroll està interioritzat socialment”. Per a ella, les
xifres de l’últim informe de
l’ASPB no són sorprenents i no
entén el paper de l’Ajuntament:
“Ens estan dient «hem generat
molt de soroll i us estem matant
a poc a poc, però no farem res al
respecte»”, denuncia.
PLA DE MESURES
De fet, el consistori sí que ha
presentat una sèrie de mesures
per reduir la contaminació acústica. “Algunes ja estan en marxa,
com el desplegament de superilles

La principal font de soroll és el trànsit rodat. Foto: Pexels

o el projecte ‘Protegim les escoles’,
i d’altres les anirem aplicant els
pròxims mesos”, diu Tarafa. Per
exemple, es vol prioritzar l’ús de

LA DESIGUALTAT
ES FA NOTAR
4A més del soroll del trànsit, a la nit s’hi afegeix el de
l’oci, que afecta el 3% de la
població i té més impacte a
Ciutat Vella. L’ASPB matisa
que “tot i que els barris
amb rendes més altes tenen més població exposada a nivells alts de soroll, la
percepció de soroll dins de
l’habitatge és superior als
barris de menor renda”.
paviments sonoreductors i s’està
estudiant la instal·lació de radars
acústics, que permetrien contro-

lar la velocitat dels vehicles i, de retruc, el soroll que generen. De Benito celebra aquesta última proposta però creu que, en general,
“les mesures plantejades són insuficients”.
En el cas de les superilles,
també té una visió crítica. “Si no
acompanyes la creació de superilles amb una reducció del trànsit
a nivell general, acabes fent que hi
hagi ciutadans de primera i de segona. El trànsit es desvia als carrers adjacents i, al final, uns carrers són un paradís i els altres són
autopistes urbanes”, explica.
Amb tot, tant ella com Thorson coincideixen a demanar més
accions per fomentar la mobilitat sostenible i recuperar espai
per al vianant. “Durant cent anys,
els conductors han assetjat i han
robat espai als vianants. Tot i
això, els vianants continuen sent
majoria”, conclou Thorson.
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Tribuna

Nou ordre
Foto: @mariadolorsa

per Dolors Sabater, cap de llista de CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

S

om a mitjans de març del 2021. Ha passat un
any de l’estat d’alarma, un mes de les eleccions
catalanes i de les protestes per l’empresonament de Pablo Hasel, una setmana del 8 de
març i de la revocació del tercer grau dels presos polítics independentistes i uns dies de la celebració de la
cimera de l’esperança que ja no pot esperar. I fa ben
poc s’ha fet la presentació al Congreso de la proposta de llei d’Amnistia. Suma de reflexions i accions profundament interconnectades perquè totes parteixen
que cal canviar allò que està establert. Cal desordenar
l’ordre, l’statu quo, per establir-ne un de nou. El paradigma feminista per canviar-ho tot. La profunda crisi oberta per la pandèmia i les lliçons del confinament
i la impugnació que ha fet del sistema establert, les
quals reclamen una alternativa que no ha de ser la dels
de sempre, sinó tot el contrari. És una oportunitat oberta per canviar la forma de governar-nos al Principat
català i que les polítiques públiques de la Generalitat
de Catalunya donin resposta a les crisis acumulades:
climàtica, econòmica, sanitària, social i democràtica.
La ferida oberta per la criminalització de la llibertat
d’expressió, la dissidència i el dret a la protesta tornen
a posar a l’agenda el debat sobre el model d’ordre públic i la necessitat de control sobre la mala praxi policial, d’una banda, i els límits de l’autonomisme, de
l'altra, posant altre cop a prova l’Estat amb la reclamació d’una Amnistia per acabar amb la repressió ideològica i la causa general contra l'independentisme i, en
definitiva, amb la urgència de canalitzar la resolució
del conflicte per mitjans polítics i no policials, jurídics
ni carceraris. Cal un nou ordre. I això no és una utopia. La utopia és pensar que ens en sortirem seguint
fent les coses com fins ara.

És un moment difícil per a la majoria de la població, per al 99%. La suma de crisis acumulades ha empitjorat la vida en conjunt, ha augmentat el patiment
físic, psíquic i emocional, les desigualtats, les situacions
de perill, les discriminacions i la precarització de la majoria de vides, especialment les que interseccionen condicions de vulnerabilitat. Ha deixat un difícil horitzó
per a les generacions joves i per a les persones que no
pertanyen a les classes i condicions hegemòniques. Ha
posat en evidència que les estructures de l’Estat defensen sense escrúpols democràtics les oligarquies del
poder i el capital, governi qui governi, i que qualsevol
impugnació del règim del 78, via independentisme, republicanisme o qüestionant l’IBEX-35, és tractada com
a amenaça terrorista, com a dissidència que cal perseguir. Gairebé el 40% d’atur juvenil; més del 43% d’unitats convivencials amb problemes per accedir a l’habitatge; més de 320.000 persones tirades al carrer des
del 2008 només al Principat; el suïcidi com a segona
causa de mort entre la població juvenil; la bretxa i la
violència de gènere disparada; els serveis públics en
fallida; les cures de les persones dependents a càrrec
del voluntarisme, majoritàriament de les dones; i suma
i segueix. La resposta no pot ser reprimir amb contundència les protestes i les alternatives, ni seguir en
el paradigma de rescatar el capitalisme, patriarcat i colonialisme que ja s’ha demostrat fracassat. Tampoc seguir privatitzant i aprimant el sector públic. No hi ha
més temps per seguir esperant l’esperança.
Dissabte passat, sota les xemeneies de La Canadenca al Poble-sec de Barcelona, exactament 102 anys
després de la vaga que va fer possible una de les principals fites del moviment obrer (reduir la jornada laboral de 14 a 8 hores), i seguint les normes de prevenció

de la Covid-19, més de 200 entitats i desenes de persones van conjurar-se per dir que quan l’ordre de les
coses és la injustícia, assolir un nou ordre és un deure de pau. Per dir que hi ha pressa per activar aquest
nou ordre i rescatar les vides de la majoria, i que cal
aplicar les alternatives. Que hi són, i són factibles, per
molt que molestin l'establishment. Que, amb bones polítiques públiques i una recuperació econòmica amb
fórmules ecosocials i feministes, es poden garantir els
drets i les condicions de vida dignes per a totes les persones i per al planeta, repartir millor la riquesa i el benestar amb criteris de sostenibilitat de les vides i del medi
ambient i no deixar ningú enrere. Això no agrada una
petita i poderosa minoria, que veu perillar els seus privilegis indecents, perquè amb un nou ordre just perilla el seu monopoli sobre el lucratiu negoci de trinxar
les vides de la majoria. Per això alcen la veu quan es
trenca un vidre però callen quan es trinxen vides. És
el seu concepte d’ordre públic. Un ordre que no està
al servei dels drets humans de la majoria.
Mai serveix simplificar problemes complexos, i molt
menys binaritzar-los. Ja fa 30 anys que Nacions Unides va conceptualitzar que calia transitar cap a la seguretat humana basada a preservar els drets i les llibertats individuals, en contraposició al concepte clàssic de la seguretat i la defensa dels Estats-nació i la seva
integritat territorial. Aquest concepte avança cap al model de seguretat comunitària, però no ha generat encara alternatives clares del model policial per al control de l’ordre públic. Hi ha feina a fer, i el que és segur és que la creixent militarització dels cossos policials
és tot el contrari de l’ordre a seguir. I acabo amb la frase de Pere Casaldàliga: “Soc al·lèrgic a la violència, però
no hi ha violència més gran que la institucionalitzada”.

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ginadrieguez
[Sobre una foto dels
diputats de Junts Joan
Canadell i Salvador Vergés] Sou bombolla de convivència?
Perquè a mi m’esteu dient que veure els
meus pares i el meu germà és barrejar
tres bombolles, i que tremendo drama
i que mans, distància i mascareta, i vosaltres fent una “BBQ d’entrecots indepes”.

@BelOlid
Ens escandalitza que
les nenes d’onze anys
es vulguin aprimar. Però
què veuen al seu voltant? Adults criticant sense pietat els cossos de les dones, adultes començant dietes, queixant-se de la cel·lulitis, lamentant-se
que estan grasses (tant si és veritat
com si no)...

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Albert Alexandre (Vallès),
Dipòsit Legal: B 10856-2003

@apuente
La Generalitat responde a las peticiones de
ElDiario.es: “No hay actas del comité técnico del PROCICAT
propiamente dichas”. Ni órdenes del
día de las reuniones, ni listado de documentación elaborada o consultada,
ni informes sobre la efectividad de las
medidas.

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

@pvallin
Un diputado lanza un
insulto machista a la
ministra. Lleva el insulto
escrito en el papel en el que ha preparado su intervención para la Comisión de Trabajo. Y, llegado el momento estelar, lo tiene que leer para no perderse. Se puede ser más guiñapo, pero
no es muy fácil.

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

Ajuntament

UE Sants

La legislatura del canvi de guió

Pau Camprovín (Castellers
de Sants) és el nou president
de la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya. La nova
junta assumeix un mandat de
tres anys i Camprovín serà
president el primer any, en un
moment delicat per la pandèmia.

per Dídac Boza, director de Ràdio Hostafrancs
Foto: Bernat Vilaró/ACN

Pau Camprovín

Safata d’entrada

pàgina 8

La iniciativa Obrim Carrers, que
permet tallar el trànsit a l’eix
Sants-Creu Coberta durant els
caps de setmana, ha estat molt
ben valorada pel veïnat. El tall
de trànsit també ha permès que
el comerç de la zona hagi
augmentat les vendes.
pàgina 8

Tot i que l’equip de Tito Lossio
haurà de jugar per no baixar a
Primera Catalana, la segona
volta dels santsencs és més que
notable. En l’últim partit del
primer tram d’aquest atípic curs,
a més, ja podrà entrar part de
l’afició al camp de l’Energia.

El + llegit

pàgina 12
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1

Els mercats aposten per
l’eficiència energètica

2

El ‘marketplace’ dels eixos
comercials fa els seus primers passos

3

Les noves estacions de l’L10
a la Zona Franca obriran a l’abril

4

L’AMB, paralitzada a causa
d’un atac informàtic

5

El Mediterrani rep el Sabadell
abans de l’aturada de l’abril

C

atalunya tindrà un govern presidit per la força
majoritària de l'independentisme que, des del passat 14
de febrer, és Esquerra Republicana de Catalunya. El més lògic,
a aquestes altures, seria veure investit Pere Aragonès com a nou
president de la Generalitat ja
aquest divendres. Si la cosa s'allarga, o si es complica, Junts per
Catalunya estaria donant signes
de mala digestió postelectoral.
Haver perdut la presidència
de la Generalitat no és l'únic
escull. L'aritmètica del nou Parlament marca clarament un canvi de guió, una orientació política i unes pràctiques diferents de
les dels governs anteriors. Aragonès vol posar l'accent en la gestió social i ha buscat la complicitat de la CUP. En canvi, el que
més ha transcendit de Junts en
els darrers dies és que vol un paper rellevant per al Consell per la
República. Sembla difícil encaixar en l'estratègia del govern

una entitat privada que, en la
pràctica dels darrers tres anys
i mig, no ha tingut més utilitat
que la d'intentar mantenir un
cert lideratge institucional a
Carles Puigdemont.
ERC i la CUP han abordat
directament la poca disposició
del govern espanyol presidit
per Pedro Sánchez per abordar
una negociació política. Republicans i cupaires donen un
termini de dos anys al diàleg
amb Madrid. Junts perd l'exclusiva en el terreny de l'embat
amb l'Estat i aquest és un dels
canvis substancials de la nova
legislatura.
Amb la mateixa claredat
que les urnes han reforçat la
meitat independentista de la
societat, ha revifat l'eix dreta-

esquerra, que havia estat adormit a Catalunya en els darrers
anys. Junts és la part minoritària dins de la majoria de 74
diputats independentistes.
Tant si la CUP entrés al govern
com si es quedés en el suport
parlamentari extern, la formació anticapitalista tindrà
bona part del timó de la legislatura. Ho veurem cada cop
que els nou escons cupaires se
sumin als 33 d'Esquerra Republicana, i potser en algun cas
a més diputats i diputades,
per decidir sobre salut, habitatge, seguretat o educació.
El país necessita bon govern i gestió. L'independentisme, si vol acabar guanyant
l'embat, necessita demostrar
que pot fer-ho.

Línia Sants 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

#PacteERCiCUP

@marcpuigperez: Quan es convoca la
mani de l’ANC per fer pressing a Junts perquè se sumi a l’acord entre ERC i la CUP?
Ai, no...

#SetmanaSanta

@324cat: El repunt de contagis aigualeix
les previsions de menys restriccions per
Setmana Santa: “L’obertura de restaurants
a la nit haurà d’esperar”.

#PremisGaudí

@PauVinyals: Penso que la baixa presència de cinema català en català és alarmant.
Si nosaltres no fem cinema en català, qui
ho farà?
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Zona Franca | Un altre retard en les noves presons
24 de març del 2021

La Generalitat ha informat que el trasllat de les presons de la Trinitat i
Wad-Ras a les noves que s’han de fer a la Zona Franca no es farà fins als
anys 2025 i 2027. Les noves presons encara s’han de començar a fer.

Colau descarta tancar el parc
de les Tres Xemeneies a la nit
» Entitats del Poble-sec ho havien demanat en un comunicat
on denuncien “l’incivisme i la degradació” que afecten el veïnat
ESPAI PÚBLIC4L’Ajuntament
va rebutjar la setmana passada,
amb els vots d’ERC inclosos,
una moció de JxCat que demanava tancar a les nits el parc de
les Tres Xemeneies. La petició
arribava després que a principis
de març una desena d’associacions del Poble-sec demanessin, a través d’un comunicat,
que el parc es tanqui a les nits i
denunciessin que fa temps que
s’està degradant.
En el comunicat, les entitats, entre les quals hi ha la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec com a representant de totes les firmants, lamenten que el
parc “és sens dubte un dels punts
on els darrers anys hi ha hagut
més conflictes de convivència, incivisme i degradació del Poblesec i fins i tot de Barcelona”. En
paral·lel, demanen una intervenció a l’Ajuntament pel que fa
als usos diürns i nocturns del
parc per tal que es pugui “recu-

Els veïns diuen que el parc està degradat. Foto: Arxiu

perar per al veïnat”. En aquesta
línia, proposen la instal·lació de
més pistes esportives “per donar
resposta a les necessitats dels
equips esportius” del barri i “posar límits als tags, grafitis i dibuixos que embruten i fan malbé les parets, el terra i el mobiliari urbà”. Sobre el tancament
nocturn, consideren que les restriccions imposades per la pandèmia han demostrat que “si a la

plaça no hi ha activitat nocturna
el veïnat no ha de patir l’incivisme d’uns quants”.
Després de la votació, Jordi
Martí, portaveu de JxCat, va lamentar la negativa del govern
municipal i va recordar que “fa
temps” que hi ha preocupació
entre les entitats veïnals pel
“present i futur” d’aquest espai
que actualment pateix un procés
de “degradació”.

Pau Camprovín, president
dels castellers catalans

Pau Camprovín. Foto cedida

CULTURA POPULAR4L’assemblea de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
(CCCC) va aprovar fa pocs dies
la nova junta directiva que regirà l’entitat per al període 20212023. Durant aquest primer any
del mandat, el cap visible serà
Pau Camprovín, el president de
la colla dels Castellers de Sants.
En declaracions a Línia
Sants, Camprovín explica que
arriba a la presidència de la

CCCC en un moment molt complicat a causa dels efectes que la
pandèmia està tenint en el món
casteller. “Ja fa un any que estem completament parats i encara hi ha molta incertesa sobre
quan podrem tornar”, afirma.
Tot i això, es mostra optimista
perquè la comunitat castellera és
molt sòlida i confia que passat
l’estiu es puguin fer passos endavant i que de cara a l’any que
ve torni la normalitat.

Suspès el desnonament
d’una família amb menors

EL POBLE-SEC4El desnonament
amb data oberta de la Claudia,
una veïna del Poble-sec, i dels
seus cinc fills i un net –quatre
d’ells menors– del seu pis del
carrer Radas es va suspendre finalment dilluns.
La propietat de l’habitatge
s’ha compromès a aturar el desallotjament fins al 30 d’abril després que l’Ajuntament hagi dit
que garantirà la sortida de la família abans d’aquesta data. El
consistori els ajudarà a gestionar
un expedient a la Mesa d'Emergències del Consorci de l’Habi-

tatge –que té uns tres anys de llista d’espera– i fins que no se’ls assigni un pis se’ls oferirà un allotjament temporal en una zona
propera a on vivien fins ara.
En declaracions a l’ACN, la
Claudia ha agraït el suport, sobretot del Sindicat de Barri, que
li ha permès “guanyar la batalla”,
però ha recordat que “encara hi
ha moltes famílies en la mateixa situació que no han aconseguit guanyar”. De fet, ha qualificat la situació de “tortura psicològica” i ha dit que aquest
“malson” no el desitja a ningú.

Satisfacció veïnal amb l’Obrim
Carrers de Sants-Creu Coberta

El tall de trànsit es fa els caps de setmana. Foto: Línia Sants

MOBILITAT4Una enquesta feta
pel Districte mostra com la iniciativa Obrim Carrers, que talla
el trànsit del cap de setmana a
l’eix Sants-Creu Coberta, ha estat molt ben rebuda per al veïnat.
Concretament, un 77% dels enquestats asseguren que el tall de
trànsit, que es fa de plaça Espanya al carrer Arizala, és positiu
i que permet als vianants tenir
un espai molt ampli per poder
fer servir.
El balanç que enfa el Districte també és positiu, ja que s’ha
comprovat com ha augmentat la

seguretat viària i la mobilitat entre els barris és més sostenible durant els caps de setmana. Concretament, un 61% dels veïns es
desplacen més a peu, un 26% fan
servir amb més freqüència la bicicleta o altres vehicles com poden ser els patinets i un 25% utilitzen menys el cotxe.
D’altra banda, els comerciants també es mostren satisfets
amb la iniciativa, ja que el 80%
asseguren que han notat un increment de les vendes, al mateix
temps que un 36% dels veïns diuen que compren més al barri.

9|

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

24 de març del 2021

líniasants.cat

| 10

Comerç

Comerç no essencial | 222 dies de tancament
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Catalunya és el lloc de l’Estat que més dies ha mantingut tancat el comerç no essencial des de la declaració de l’estat d’alarma. Segons l’Associació Nacional de
Grans Empreses de Distribució, les mesures imposades han estat “injustificades”.

El‘marketplace’ dels eixos
fa els seus primers passos
DIGITALITZACIÓ4El ‘marketplace’ (plataforma digital de vendes) de les dues grans associacions de comerciants de la ciutat,
la Fundació Barcelona Comerç i
Barcelona Oberta, ja ha començat a fer els seus primers passos
a través del web www.bcnmarket.cat.
De moment la plataforma
es troba en un estat embrionari
i, tot i que ja s’hi poden fer compres, encara falta agregar-hi comerços dels diferents eixos. De
fet, actualment està en marxa
una prova pilot amb l’Eix Comercial Sagrada Família.

Ja es poden fer
compres a través
de la pàgina web
www.bcnmarket.cat
Aquest ‘marketplace’ permet
a la clientela del comerç local fer
compres per internet a les principals botigues dels eixos co-

Ruscalleda presenta el Menú
de les Estacions a Sants

GASTRONOMIA4La prestigiosa
xef Carme Ruscalleda va passar
divendres per l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants per
presentar el Menú de les Estacions, una de les iniciatives de l’any de Barcelona Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible 2021.
Durant l’acte, on també hi
van ser l’alcaldessa Colau i la regidora Ballarín, Ruscalleda va explicar a tots els cuiners i cuineres
de diferents escoles d’hostaleria
de la ciutat que participaven en
l’acte la importància de l’alimentació sostenible i les carac-

terístiques dels plats que ells
mateixos van elaborar: pèsols
amb menta, nyam i tomàquet cítric; coca de vidre, verdures escalivades, sardina marinada i
amanida de mostassa i ruca i maduixots amb iogurt eco i xocolata blanca.
El Menú de les Estacions
compta amb la col·laboració de
diversos xefs de prestigi de Catalunya, les escoles d’Hostaleria de
Barcelona i el sector de la restauració per transmetre a la ciutadania opcions d’alimentació saludable i fàcil de trobar al mercat.

El ‘Marketplace’ ha començat a funcionar. Foto: BCN Market

mercials, que a partir d’ara estaran agrupades al mateix lloc de
forma digital. Des de la Fundació Barcelona Comerç expliquen
que la pandèmia ha provocat que
el comerç local hagi fet un “salt
qualitatiu” en digitalització, però
remarquen que cal ser més ambiciosos per combatre la competència que representen les

grans plataformes digitals. “Ara
el que cal és agrupar la presència digital que molts comerços ja
tenen”, afegeixen des de l’entitat.
Està previst que d’aquí a
unes setmanes la plataforma,
que ha estat impulsada amb la
col·laboració de l’Ajuntament, ja
tingui incorporats tots els comerços que en formaran part.

Ruscalleda, explicant-se, en un moment de l’acte. Foto: El3.cat
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La Càtedra QUAES-UPF se suma a la 25a edició de la Setmana Mundial del Cervell
amb l’organització del primer Fòrum Alzheimer

L’Alzheimer i el seu diagnòstic precoç inspiren el tàndem
de precisió entre biomarcadors i intel·ligència artificial

Software mèdic que combina biomarcadors i intel·ligència artificial

Determinar el grau d’atròfia cerebral, les
alteracions del metabolisme cerebral de
glucosa que denoten el tipus de neurodegeneració i la identificació de dipòsits
de substància amiloide són variables clau
per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer, i ens les proporcionen els biomarcadors d’imatge en la tecnologia PET/RM.
La combinació d’aquests amb eines d’intel·ligència artificial permet traduir la
imatge mèdica en dades quantificables i
orientar una avaluació precoç i precisa, i
resulta, a més, l’opció diagnòstica menys
agressiva per al pacient.

Determinar el grau d’atròfia cerebral,
el tipus de neurodegeneració
i els dipòsits de substància amiloide:
informacions clau dels biomarcadors
en proves d’imatge
I és que, tot i que l’Alzheimer és en
l’actualitat la malaltia neurodegenerativa
que més preval al nostre país (afecta unes
900.000 persones a les quals se sumen
uns 40.000 nous diagnòstics l’any), segueix sent una de les patologies més difícils
de diagnosticar de forma precoç i que, a
més, es pot confondre amb altres tipus
de demència. De fet, segons la Societat
Espanyola de Neurologia (SEN), es calcula
que entre un 30 i un 40% dels afectats per
la malaltia està sense diagnosticar.
Per això, corroborar el diagnòstic del
neuròleg resulta fonamental, sobretot
per no exposar la salut del pacient a efectes secundaris de teràpies innecessàries
que no l’ajuden a frenar el curs de la seva
malaltia. A més, cal tenir en compte l’impacte psicològic que un diagnòstic errat
provoca en les famílies. Tot això, en un
context en què el cost mitjà que suposa
un pacient amb malaltia d’Alzheimer (i altres demències) per al sistema és aproximadament de 24.184 euros.

TECNOLOGIA HÍBRIDA PER A UN
ABORDATGE COMPLET DE LA MALALTIA

Observar les diferents àrees cerebrals que
integren, de manera simultània, la informació que ens proporcionen els biomarcadors d’imatge i complementar-la amb
intel·ligència artificial. Aquest és l’abordatge complet de la malaltia que proposa
Cetir Ascires i que ha presentat aquesta
setmana el Dr. Eduard Riera, el seu responsable de Medicina Nuclear, a la 25a
edició de la Setmana Mundial del Cervell.
Per sumar-se a la causa, la Càtedra de Fundación QUAES, impulsada pel grup biomèdic Ascires, i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) de Barcelona, han organitzat
el primer Fòrum Alzheimer:“Avenços en el
diagnòstic de la malaltia”.
“Captar de forma sincrònica la fusió de
la imatge estructural de l’RM (Ressonància
Magnètica) i la imatge metabòlica del PET
(Tomografia per Emissió de Positrons) és
ideal per a l’estudi de la malaltia neurodegenerativa”, explica el Dr. Riera basant-se
en la seva experiència amb el primer
PET/RM digital d’Espanya.“L’impacte sobre
el metabolisme cerebral que provoca la
neurodegeneració, el dipòsit d’amiloide, al
costat de les alteracions morfològiques cerebrals ens aporta una major precisió diagnòstica”. Un resultat únic fruit d’integrar
la forma de l’òrgan i la seva funció en un
mateix moment del pacient.

si un tractament en fase prodròmica de
la malaltia està sent efectiu i poder fer un
seguiment de l’evolució del pacient són
punts clau per determinar l’èxit del procés”, afirma el Dr. Riera.

En aquest fòrum s’ha compartit
l’experiència del primer equip PET/RM
de Catalunya, òptim per a l’estudi
de la malaltia neurodegenerativa
A més, la capacitat de realitzar dues
proves en una, i en un temps molt similar al que es necessitaria per fer cadascuna d’elles per separat, aporta molta
més comoditat al pacient. “Parlem d’una
persona normalment bastant gran, amb
possibles problemes de mobilitat, i que,
donada la condició de la malaltia, és fàcil
que es desorienti. Reduir a una sola
prova el diagnòstic i el seguiment de la

seva malaltia ens ajuda a oferir-li una millor experiència”, conclou l’expert.
SOBRE LA FUNDACIÓN QUAES,
IMPULSADA PER CETIR ASCIRES

La Fundación QUAES és una organització sense ànim de lucre dedicada a fomentar la difusió dels avenços mèdics
i científics entre pacients. La seva vocació és compartir el coneixement de
manera rigorosa i accessible, tot generant un veritable punt de trobada entre
la societat, l’àmbit acadèmic i els professionals de la sanitat. D’arrels mediterrànies, aquesta organització està
impulsada per Ascires Grup Biomèdic,
de la qual forma part Cetir. En línia amb
aquests objectius, es va crear la Càtedra Fundació QUAES a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona en Biomedicina i Enginyeria Biomèdica.

Algoritmes informàtics d’intel·ligència
artificial tradueixen la imatge mèdica
en dades quantificables per aportar
exactitud a la presa de decisions
ÈXIT EN LA TERÀPIA I EN
L’EXPERIÈNCIA DEL PACIENT

Un cop diagnosticada la malaltia i orientat el tractament, la PET/RM també adquireix protagonisme en la següent
etapa: el seguiment de la teràpia. “Predir

El primer equip PET/RM de Catalunya, tecnologia òptima per a l’estudi de la malaltia neurodegenerativa
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Bàsquet | El JAC competeix però perd contra el Llucmajor

72-84. El JAC va tornar a demostrar que cada partit és un equip més solvent, però
això no li va servir per derrotar el Llucmajor. L’equip tindrà ara gairebé un mes sense
partits, ja que només ha de jugar una jornada més: el 17 d’abril contra l’Alfindén.

El Mediterrani rep el Sabadell
abans de l’aturada de l’abril
Pau Arriaga
SANTS-BADAL
El sènior masculí de waterpolo del
CE Mediterrani serà l’únic equip
absolut del club que competirà
aquest cap de setmana. Els de
Jahzeel Martínez rebran, dissabte al migdia, el CN Sabadell en el
darrer partit de lliga abans de les
vacances de Setmana Santa.
Serà el tercer partit de la segona fase del curs 2020-21... i els
de Sants-Badal encara han d’aconseguir els primers punts en
aquest tram de la lliga. Fins ara,
el Mediterrani ha perdut contra
l’Atlètic Barceloneta (6-16) i el
Sant Andreu (12-11), tot i que
Martínez ha hagut de resoldre inconvenients com la lesió del porter Ramon Sentís i dels dos boies
del primer equip, que han obligat
el tècnic a donar minuts al jove
Jan Pérez, de 16 anys.
El partit contra els vallesans
serà el darrer de la primera volta d’aquesta segona fase; el wa-

Guillem Frigola, en un partit d’aquesta temporada. Foto: CEM

terpolo tornarà a arrencar dissabte 10 d’abril, amb la visita a la
piscina de Sant Sebastià per jugar
contra l’Atlètic Barceloneta.

DESCANS PER AL FEMENÍ
El primer equip femení, per la
seva banda, no competirà aquest
cap de setmana, ja que a partir
d’avui l’atenció del waterpolo femení se centrarà en la World
League, que jugaran les principals
seleccions del món a Budapest.

Igualment, demà el Mediterrani coneixerà el seu primer rival en la 25a edició de la Copa de
la Reina, competició que es jugarà entre els dies 9 i 11 d’abril a
les instal·lacions del CN Sant
Andreu, igual que va passar amb
la del Rei. Les amfitriones, el CN
Sabadell, el CN Terrassa, el CN
Mataró, el CN Catalunya, el CN
Sant Feliu i el CN Rubí són els altres set equips que aspiren a
guanyar l’edició d’enguany.

La UE Sants
guanya el derbi
al Feliu i Codina
La UE Sants de Tito Lossio
continua aconseguint bons
resultats en aquesta segona volta. En la penúltima jornada del primer tram del curs, els
santsencs van guanyar el derbi
futbolístic contra la UA Horta al
Feliu i Codina (1-2) i confirmen
les bones sensacions que han
deixat en les darreres jornades.
Tot i això, l’equip ja sap que
haurà de jugar, a partir del mes
que ve, el play-off per no baixar
a Primera Catalana i haver de
passar bona part de l’any del
centenari en aquesta categoria.
Aquest diumenge a les sis de
la tarda la UES jugarà a l’Energia
contra el Banyoles en el primer
partit en el qual podrà entrar públic al recinte i, quan acabi aquesta jornada, els de Lossio coneixeran els seus rivals del segon
tram de la temporada. Ara mateix, serien la Montañesa, l’Igualada, el Valls, el Santfeliuenc
i la Pobla de Mafumet, tot i que
un d’aquests dos darrers conjunts
podria salvar-se i fer caure la
UE Castelldefels.

Montjuïc coronarà
el campió de la
Volta a Catalunya

Foto: Ajuntament

CICLISME4Dilluns passat, després d’un any sense disputar-se
pel coronavirus, va posar-se en
marxa l’edició número 100 de la
Volta a Catalunya. Com és habitual, la muntanya de Montjuïc coronarà el campió de la prova.
De fet, el districte serà l’escenari de la sortida i la meta de la
setena i darrera etapa, diumenge, de 133 quilòmetres, que portarà els ciclistes fins al Baix Llobregat abans de tornar a la Muntanya, on faran sis voltes a un circuit abans d’acabar el recorregut.
75 ANYS DEL CCC
Per altra banda, des de dissabte
passat i fins al dia 31, la Sala
d’Exposicions de les Cotxeres
acull una mostra del 75è aniversari del Club Ciclista Catalunya.
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| Arkham Horror
Un joc d’investigació que també inclou combats. Així és Arkham Horror: Mother’s
Embrace, el nou videojoc disponible per a PC, PS4, Nintendo Switch i Xbox One.

Famosos

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

Aconseguir treballar d’actriu no és fàcil, però ferho i mantenir-se en actiu durant gairebé cinquanta anys és una fita que mereix un bon reconeixement. Carme Elias (Barcelona, 1951) va recollir el Premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter
2021 el passat diumenge 21 de març, en una
gala d’entrega dels guardons de l’Acadèmia del
Cinema Català força atípica. Elias va recollir el
premi de mans de la seva companya i amiga Vicky Peña i va fer un emotiu discurs en què va repassar la seva llarga trajectòria. També va agrair
el suport de l’Acadèmia i del públic, sobretot en
un any tan difícil com aquest últim, i va tenir
unes paraules per als presos polítics catalans,
que considera que estan “empresonats injustament”. Finalment, va tancar el seu parlament
amb uns versos de Jacint Verdaguer: “Lo cor de
l’home és una mar, tot l’univers no l’ompliria”.

‘Un lloc on trobar-nos’
El cicle ‘Mirades. Un lloc on trobar-nos’ oferirà un últim
tastet de cinema documental d’autor dimarts 30 de març.
La projecció d’Homes, de Diana Toucedo, i 37 stories about
leaving home (37 històries sobre abandonar la llar), de Shelly Silver, tancarà aquesta proposta de la Casa Elizalde de
Barcelona. Després de veure aquests films, el públic podrà gaudir d’un col·loqui per comentar-los. La Casa Elizalde, un centre cultural del districte de l’Eixample, ha acollit
el cicle ‘Mirades’ durant tot el mes de març gràcies
a la col·laboració amb el Cinema Zumzeig.
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La seva llarga trajectòria com a actriu

Fa prop de cinquanta anys que s’hi dedica (i amb èxit)

Rebre el Premi Gaudí d’Honor 2021

QUÈ HA FET

El va recollir el passat 21 de març en una gala molt especial

...

A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Admiració

Els usuaris aplaudeixen el seu discurs i la seva elegància

Música

Pelis i sèries

Swing. Allà on la vida venç
Rafael Vallbona

La Venus de les pells
David Ives

Warm Up
Bad Gyal

Minari
Lee Isaac Chung

Als anys vint del segle passat, Enric Torres, fill d’una família d’empresaris de Palafrugell, és captivat pel ritme vital i lliure del jazz. Amb els amics funda una banda d’èxit i, quan es dissol, se’n va a Nova
York, on s’aferma en la idea que la música ajudarà a construir un món millor.
Però quan torna a la Barcelona de la Guerra Civil, els seus somnis s’ensorren.

La Venus de les pells és una obra de David Ives basada en la novel·la eròtica homònima de Leopold von Sacher-Masoch.
Es va estrenar el 2010 i és considerada
una de les millors obres de Broadway
dels últims anys. Guido Torlonia la dirigeix ara des de l’Eixample gràcies a la traducció al català de Neus Bonilla.
Al Teatre Akadèmia de Barcelona.

Bad Gyal triomfa amb tot el que fa i el seu
últim EP, Warm Up, no ha estat una excepció. La vilassarenca ha tornat a arrasar aquest mes de març amb la publicació del seu nou treball, que inclou vuit
cançons però només quatre estrenes: 44,
Judas, Iconic i Gasto. Els temes de l’àlbum
han estat produïts amb El Guincho, que
també sembla tenir la fórmula de l’èxit.

A Minari. Història de la meva família coneixerem el David, un nen coreà-americà
de set anys que veu com la seva vida canvia de cop al llarg dels anys 80. El seu pare
decideix que la família s’ha de mudar a
una zona rural, a Arkansas, per obrir una
granja i aconseguir el famós “somni
americà”. La pel·lícula, de l’any passat, arriba ara als nostres cinemes.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

ESTILS DE VIDA
Fem una escapada?
i

OCI

uan, atrapats en la rutina, mirem el calendari i hi veiem
assenyalades les vacances de Setmana Santa, tenim la
mateixa sensació que té algú que camina pel desert i
veu un oasi de lluny. Per això, cal esprémer al màxim aquests
dies de desconnexió tan esperats, i no hi ha millor manera de
fer-ho que organitzar una escapada.
La situació és la que és i no podrem escollir un destí llunyà
ni exòtic: ens haurem de quedar a Catalunya. Però tenim molt
a prop llocs únics que poden fer-nos sentir que som a milers
de quilòmetres de casa. Per escollir l’escapada perfecta, primer hem de pensar en el tipus de destinació que estem buscant. Segurament, si estem cansats de viure en una ciutat, tindrem ganes d’experimentar la vida de poble. En aquest cas,
una bona opció pot ser llogar una casa rural durant uns dies.
Les restriccions també limiten la companyia que podem
triar per a la nostra escapada: o la fem amb la nostra bombolla o la fem sols. Fer una escapada amb la família, la parella o
els amics millorarà els vincles que ens hi uneixen, mentre que
fer-la sols ens servirà per reflexionar i conèixer-nos millor.

Q

Les claus
NO ES POT ANAR LLUNY...
LA DESTINACIÓ ADIENT
EN COMPANYIA (O NO)
BONA ACTITUD

I tampoc cal: tenim a prop llocs on sentirem
que som a milers de quilòmetres
Hem de plantejar-nos quin tipus de
destinació necessitem: urbana, rural...
Pots fer una escapada amb la teva bombolla
de convivència o amb tu mateix

Sigui com sigui, és imprescindible tenir
una bona actitud i ganes de desconnectar i relaxar-se
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