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està obsolet”
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Més de 40 dies tancats a casa sen-
se poder sortir durant els primers
mesos de la pandèmia. Una tor-
nada a les aules el curs 2020-2021
amb mascaretes, grups bombolla
i limitacions de moviment. Mesos
amb les activitats extraescolars
sense poder-se celebrar. Veient
com han viscut els infants la pan-
dèmia, no costarà d’entendre per-
què, segons la darrera enquesta de
benestar feta per l’Institut Infàn-
cia i Adolescència de Barcelona,
els nens i nenes de la capital ca-
talana es consideren menys feli-
ços ara que fa dos anys.

Més de 5.300 infants d’entre
vuit i 11 anys d’una seixantena de
centres educatius han participat
en aquest estudi. L’enquesta ja
s’havia dut a terme en anys ante-
riors, concretament el 2017, i és
per aquest motiu que l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelo-
na ha pogut determinar com ha
canviat la percepció dels nens en
relació amb la seva felicitat abans
i després de la pandèmia.

Les xifres són reveladores,
ja que denoten que ara els infants
són menys feliços. Així, el 2017
quasi set de cada 10 infants afir-
maven que estaven molt satisfets
amb la seva vida. En canvi, ara
són sis els que ho diuen. De la
mateixa manera, també ha aug-
mentat el nombre de nens i ne-
nes que no són gens feliços. Si el
2017 eren només el 2%, ara són
el 4%. Amb tot, el canvi més sig-
nificatiu es troba en els infants
que diuen estar “bastant satis-
fets”. El 2017 eren vora dos de
cada 10 i ara arriben als tres.

L’INFANT MENYS FELIÇ
No és el mateix ser un nen que
una nena. Ser pobre que ric. Si

parlem de felicitat en els in-
fants, hi ha elements que són
molt determinants.

El primer i més evident és l’e-
dat. A mesura que els nens i ne-
nes es van fent grans, minva el seu
nivell de satisfacció amb la vida.
Així, tres de cada 10 nens i nenes
de vuit anys diuen ser molt feliços,
mentre que dels que tenen 11
anys només una mica més de la
meitat ho afirmen.

Per altra banda, també hi ha
diferències en funció del sexe.
Les nenes es mostren menys
satisfetes amb la seva vida du-
rant la infància. Així, el 63%
d’ells diuen ser molt feliços,
mentre que en elles la xifra se si-
tua en el 56%.

Finalment, en el grau de sa-
tisfacció dels infants també hi
intervé la classe social. En els es-
trats amb més capacitat adqui-
sitiva, el grau de satisfacció està

més de cinc punts per sobre que
en les classes socials menys
benestants.

Aquest darrer element, d’al-
guna manera, també es tradueix
en els districtes on els nens i ne-
nes són més feliços. A les pri-
meres posicions hi trobem Grà-
cia, l’Eixample i Sant Andreu.
Curiosament, són llocs de clas-
ses mitjanes i mitjanes altes i no
pas els indrets on tradicional-
ment les rendes són més eleva-
des, com Sarrià, Sant Gervasi o
les Corts. Tanmateix, pel que fa
a les zones on la satisfacció és
menor, cal parlar de Nou Barris
i Ciutat Vella, els districtes amb
les rendes més baixes.

QUÈ FA FELIÇ UN INFANT?
A diferència dels adults, els nens
i nenes no demanen gaires coses
per ser feliços. En l’enquesta
del 2017 es va determinar que els

elements que els permetien afir-
mar que tenien una vida satis-
factòria eren passar temps de
qualitat amb la família, tenir

amics i amigues, sentir-se segurs
a l’escola, jugar i tenir temps lliu-
re i que els pares i mares els do-
nessin cert grau de llibertat.

En l’enquesta del 2022
aquestes demandes segueixen.
Ara bé, les mancances durant la
pandèmia han fet que ara els in-
fants també demanin que els
veïns siguin amables amb ells i
anar a espais naturals de la ciu-
tat, com les platges, la serra de
Collserola o els voltants dels
rius Besòs i Llobregat.

NOVES PREOCUPACIONS
La pandèmia també ha modificat
altres aspectes de la vida dels in-
fants. La meitat dels nens i nenes
que viuen a Barcelona diuen que
es posen nerviosos o ansiosos
quan veuen notícies sobre el co-
ronavirus a la televisió. De fet, sis
de cada 10 estan molt o bastant
preocupats per si les persones del
seu entorn s’infecten de la malal-
tia respiratòria, i un de cada qua-
tre està angoixat per la situació
econòmica de la seva família.

Somriures esborrats
» Una enquesta mostra com la pandèmia ha impactat de ple en la felicitat dels infants de Barcelona
» Cau la xifra d’infants que diuen que són molt feliços i augmenta els que diuen que no ho són gens

La pandèmia impacta de ple en la felicitat dels més petits. Foto: Pexels

LES MALALTIES
MENTALS REPUNTEN

4Una altra de les conse-
qüències de la pandèmia
ha estat l’augment de les
depressions i l’ansietat, es-
pecialment entre les do-
nes i els joves. Un informe
de l’Organització Mundial
de la Salut diu que, el pri-
mer any de la pandèmia,
les depressions i l’ansietat
van créixer un 25%.

Albert Alexandre
BARCELONA
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La lupa

Habitualment aprofitem la possibilitat
d’escriure en un mitjà per parlar del que
succeeix a la ciutat. El mitjà esdevé un ins-
trument relacional entre l’autor i aquells

que tenen a bé llegir-lo sense que existeixi la ne-
cessitat de sentir-hi una especial afinitat personal
ni una gran complicitat ideològica. Els mitjans
són, tot i que en perill real d’extinció, realitats fixes
imprescindibles per poder opinar i debatre idees i
projectes.

Malgrat tot, de vegades, poques però algunes, qui
esdevé idea i projecte és el mateix mitjà, i val la pena
dedicar-li unes paraules per agrair-ho. Vet aquí que
això succeeix quan Línia, a saber amb quins esfor-
ços personals i probablement amb quins deutes igu-
al de personals, obre un local fantàstic al centre de
Barcelona per trencar les dinàmiques pròpies (en pa-
per o digitals) d’un mitjà de comunicació i esdeve-
nir un espai físic de diàleg, exposició i debat.

Efectivament, Línia ha obert Espai Línia, en una
operació pràcticament inèdita, on es pretén donar
veu als barris de la capital –i també de les ciutats de
la vora de Barcelona– i acollir tota mena de polítics,
savis i activistes socials i culturals per parlar de la
ciutat, dels seus somnis i dels seus problemes més
enllà de la còmoda reflexió escrita.

La proposta de Línia és tan riscosa com asse-
nyada perquè parteix de la necessitat de transfor-
mar la funció de la comunicació de proximitat, pa-
raula que en múltiples escenaris (premsa, comerç,
cultura…) esdevé tan atacada com desitjada, tan in-

certa com suggerent, tan antiga com plaent. La pro-
ximitat és, en aquest sentit, la descendència orfe de
les noves tecnologies i de la transició digital: heus
aquí les xarxes socials, tan a prop i tan lluny.

Espai Línia és un local, un espai físic, un equi-
pament, un lloc per trobar-se, per exposar, per de-
batre, per presentar, per dialogar. Però si això ja és
important perquè un mitjà dedicat a la comunica-
ció de proximitat (és una emblemàtica coincidèn-
cia que un mitjà de proximitat ens vulgui apropar
físicament) proposi dedicar-hi els seus esforços i re-

cursos, encara ho és més perquè se sustenta en un
projecte solvent: rellegir la ciutat des de la pers-
pectiva, sovint ignorada, dels seus barris. I és que
a Barcelona vivim excessivament pendents d’unes
percepcions massa centralitzades i mediatitzades per
les grans xarxes de comunicació.

Que la veu i les problemàtiques dels barris de Bar-
celona i també de l’àrea metropolitana tinguin un al-
taveu és, avui dia, un fet transgressor, no tant per-
què estiguin mancades de governança, que la tenen,
sinó perquè ho estan de lideratge i de presència pres-
tigiada al debat públic. Hi ha desenes de qüestions

–el turisme, la mobilitat, la contaminació, l’econo-
mia i el treball, per exemple– que els falta mirada po-
lièdrica o que s’acompanyen de reflexions sucursa-
listes. Què hi tenen a dir els veïns de Nou Barris en-
vers la mobilitat, els de Sant Andreu envers el turisme
o els de Sant Martí envers la cultura? En realitat no
ho sabem, més enllà, és clar, de les estructures po-
lítiques o del món associatiu en xarxa.

Si un mitjà s’adreça a cada ciutadà, sembla just
que li vulgui donar veu de totes les maneres pos-
sibles, i si fos possible, amb plena consciència que
la té. D’això va la proximitat: de saber exercir el
dret a participar defugint l’anonimat i la còmoda
tranquil·litat dels likes o de les reprovacions au-
tomàtiques.

Espai Línia és el paradigma de la proximitat en
el terreny dels mitjans de comunicació. Una apos-
ta tan valenta com incerta, perquè al risc del man-
teniment econòmic cal afegir-li la voluntat còmpli-
ce de tots els que els toca apropar-s’hi per anar-hi
a dir la seva. La proximitat, oi que sí, no és només
una botiga a prop de casa. Un mitjà que ens parla
del que succeeix al barri o una tele municipal pagada
entre tots també és la irreductible voluntat de
mantenir viva una determinada manera de rela-
cionar passat i present, de ser-hi cada dia, de debatre
i rebatre amb el veí i la veïna.

Línia ha demostrat tenir les idees ben posades.
Ara cal demostrar que tots plegats som d’una pas-
ta similar convertint aquest espai en un referent
de la premsa local.

Espai Línia és el paradigma 
de la proximitat en el terreny 
dels mitjans de comunicació

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte de Nou Barris

Espai Línia: un espai per a la proximitat
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Iran: ja no només són
dones, a Teheran i con-

tra la mort de Mahsa
Amini, detinguda per vestir el hijab mal
posat. Ara les protestes s’estenen arreu
del país, són contra el règim i s’hi su-
men homes. Les forces de seguretat ob-
ren foc contra unes manifestacions
que continuen.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El cantant baixllobre-
gatí que “se sent exclòs

per la cultura catalana” i
“ciutadà de segona” avui també surt al
Col·lapse de TV3, després d’haver anat
ahir a Catalunya Ràdio i de protago-
nitzar un dels anuncis de la Mercè a Bar-
celona. Que què passa, nen? Que no
tots som tontos, Alizzz.

@quadern_tactil

Ha vingut un operari a
fer-me unes repara-

cions a casa. Just abans
de marxar, m’ha agraït que li parlés en
català. És bolivià i en va aprenent. I
m’ha dit: “¿A quién le cabe en la cabe-
za que haya gente que marche para que
nuestros hijos no aprendan catalán en
la escuela?”

El nostre fill de 6 anys
haurà d'estar des de les

8.30 i fins a les 17.30 a
l’escola. Ahir ja va arribar amb la pri-
mera fitxa de deures. I se suposa que
jo l’he de motivar perquè els faci? Per-
què jo, quan arribo a casa de treballar,
el que vull és seure al sofà i xerrar amb
la família, m’enteneu?

@Joana_divisa@AJEnric@txellfeixas
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Junts denuncia “la degradació” 
del Baluard del Migdia1

2
Junts denuncia opacitat de l’Ajuntament i 
l’Estat en el traspàs dels locals del front marítim

La bellesa poètica dels jardins 
de Mossèn Jacint Verdaguer

Més de 3.000 milions d’euros 
per reindustrialitzar Catalunya

L’Ajuntament requisa un centenar de 
bicitaxis i posa 230 multes durant l’estiu

El + llegit líniaCiutatVella.cat

3

4

5

A les xarxes

@taniasarrias: O bé s’elimina la masca-
reta als transports públics o es controla
que la gent se la posi. Això d’ara no té cap
sentit.

@marcarza: Després de 25 anys de soroll,
manipulació, milions, jutges i demagògia,
l’espanyolisme es manifesta contra la im-
mersió i no arriba a 3.000 persones.

#EscolaEnCatalà

@EstibadoraR: Usuaris de Rodalies, pen-
seu que el que ha passat fins ara ha estat
un assaig d’Adif per poder suportar les
obres de la Sagrera.

#CaosARodalies #MascaretaFinsQuan?

Safata d’entrada

Ciutat Vella és un districte
molt dens on preval l’ús re-
sidencial. Té una població de

més de 108.000 residents que
augmenta exponencialment comp-
tant la població flotant, xifra que no
ha parat de créixer des dels anys 90.

La seva trama de carrers estrets
condiciona el tipus d’activitat que s’hi
pot fer perquè ràpidament dificul-
ta la convivència entre residents i
passavolants. El soroll és un dels
principals reptes als quals l’Ajunta-
ment està fent front amb diverses ac-
tuacions. Una de les més impor-
tants: avançar l’horari de tancament
de terrasses i de les activitats de res-
tauració i venda alimentària a les zo-
nes més tensionades, una mesura
que entra en vigor aquest setembre.

Al context d’un districte molt
dens cal sumar les polítiques de les
darreres dècades, focalitzades en
convertir Ciutat Vella en un gran
negoci turístic, cosa que ha provo-
cat l’expulsió de veïns i comerços.
L’objectiu d’anteriors governs mu-
nicipals ha estat especialitzar Ciu-
tat Vella en “l’economia del visi-
tant”, centrada a oferir una carte-
ra àmplia de serveis per als turis-
tes de dia i de nit, als quals s’han
anat afegint les activitats no regu-
lades com els pisos turístics il·legals,
els free tours, els comiats de solters
o les festes nocturnes als terrats.

Les conseqüències d’aquest
monocultiu turístic han estat di-
verses: una economia extractiva i
contaminant; problemes de salut
associats a l’exposició al soroll;
conflictes en l’espai públic, que ha
estat excessivament cedit als turistes
en detriment de les veïnes, provo-
cant la pèrdua de vida veïnal i di-
ficultant els vincles comunitaris.

I què hem fet nosaltres per
revertir aquesta situació?

Hem fet un nou Pla d’Usos on
hem incorporat el soroll com a
element clau per establir noves ac-
tivitats. També hem limitat les no-
ves activitats que tenen impacte
nocturn i l’horari dels locals co-
mercials, especialment de les bo-
tigues conegudes popularment
com a ‘24 hores’. Hem prohibit les
rutes entre locals de pública con-
currència. Hem elaborat un Pla
d’Inspecció en què hem definit les
inspeccions en els locals comer-
cials amb música, sense limitador
i/o portes obertes en tots els car-
rers del districte, en locals d’oci
nocturn i en terrasses.

A més, hem presentat el Pla
de mesures contra la contami-
nació acústica 2022-2030, que
ens ha permès desenvolupar
una nova eina per delimitar les
zones  més tensionades acústi-
cament en horari nocturn. A
Ciutat Vella, hem començat amb
quatre zones: plaça George Or-
well, Joaquim Costa, Almirall
Churruca i Allada-Vermell. A
partir del setembre, s’avança
una hora el tancament de les ac-
tivitats de restauració i venda ali-
mentària en aquestes zones. La
restauració tancarà a les 2.00 ho-
res, la venda alimentària a les
22.00 hores, mentre que les ter-
rasses avançaran el tancament a
les 23.00 hores tota la setmana
per facilitar el descans dels veïns.

També hem modificat els
horaris de recollida de neteja
adaptant-los als usos veïnals i
hem renovat la flota amb vehicles
elèctrics. El Pla de veïnatge ha tre-
ballat amb la Guàrdia Urbana al
Raval i al nucli antic per reduir les
dinàmiques més sorolloses a la
nit. Ens hem reunit amb els pro-
pietaris dels locals de restauració
i oci per conscienciar-los de la
problemàtica que la seva activi-
tat genera en el descans veïnal.

Malgrat tot, es tracta d’un
problema molt complex i veïns i
veïnes ens deixen clar que no hem
aconseguit revertir el soroll que
patim les persones residents al
districte. Entenem i compartim
les queixes que les entitats ens han
fet arribar mitjançant manifestos,
perquè no podem normalitzar el
soroll a les nostres vides.

Per això, continuem treba-
llant convençudes que Ciutat Ve-
lla és un lloc on viure. Volem ga-
rantir el dret al descans de les
nostres veïnes i millorar la seva
qualitat de vida. I per aconse-
guir-ho és necessari un canvi de
model econòmic que passi del
monocultiu turístic a la diversi-
tat econòmica. Cal un decreixe-
ment turístic i una regulació de
la població flotant. I, finalment,
també és imprescindible una
corresponsabilitat de la indústria
turística perquè cal redistribu-
ir els beneficis i no només les ex-
ternalitats que genera.

El soroll, incompatible amb la vida
per Elena Guim (Barcelona en Comú)

Els semàfors

L’exregidora de Ciutat Vella Itziar
González ha vist finalment com

la justícia ha condemnat els
responsables de la trama

corrupta dels pisos turístics 
que va destapar el 2007.

González vol ara que
l’Ajuntament la rescabali.

pàgina 10Itziar González

Diferents col·lectius del Raval,
com ara l’Antiga Massana, van

denunciar el 21 de setembre que
el projecte d’ampliació del

MACBA a la plaça dels Àngels
suposarà una gran pèrdua
d’espai públic per al barri. 

Reclamen aturar el projecte. 
pàgina 10Antiga Massana

El consistori ha confirmat que
les obres de la reforma de la

Rambla arrencaran el 3
d’octubre. Entitats com Amics
de la Rambla lamenten des de

fa mesos que la previsió per
tenir tota la transformació feta

sigui de gairebé vuit anys.
pàgina 10Ajuntament
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Mirada pròpia

El 2019, l’any de referència de la plenitud del
turisme, pel món es varen bellugar 1.500 mi-
lions de turistes, cosa que, comptant que som
uns 7.750 milions de persones residents al

planeta, representa una xifra espectacular. Tinguem
en compte que el 1950 els turistes eren uns 25 milions.

I és que els turistes no són només els que venen
de fora. Resulta que també ho som nosaltres. Un ex-
emple: segons dades de l’INE, durant el primer tri-
mestre de 2022 els residents de l’Estat varen fer 31,1
milions de viatges. D’aquests, un 41,1%, uns 13,2 mi-
lions de desplaçaments, foren justificats per l’oci i les
vacances. Durant el 2021, els catalans van dur a ter-
me uns 6,1 milions de viatges, pel cap baix. Els nú-
meros finals de 2022 segurament seran encara més
elevats. Així mateix, el turisme és un motor econò-
mic nacional: a la regió metropolitana de Barcelo-
na, el 2019 hi havia 27.164 empreses dedicades al
turisme, que ocupaven més de 305.000 persones.
El mateix any, l’activitat turística representava el
6,5% del PIB català.

Podríem dir que el turisme és el moviment de mas-
ses prototípic del segle XXI. Durant el segle XIX i ben
bé dos terços del XX, per moviments de masses en-
teníem les principals mobilitzacions polítiques. Ara,
en canvi, hem de pensar que els principals moviments
de població amb un propòsit definit fan referència al
consum d’oci.

Però, amb tot això, el que a mi m’interessa des-
tacar és que participem del turisme que patim. No
és honest creure que els turistes són els altres, quan
ens hi entrebanquem allà on vivim, mentre nosaltres
mateixos sovint som qui fa entrebancar els residents
d’altres contrades. Per tant, la massificació turísti-
ca és un fet estructural que perviurà. Perquè si en una
setantena d’anys hem passat de 25 milions de viat-
ges a uns 1.500, això és a causa de la democratitza-
ció de l’oci. És a dir, és conseqüència d’un guany po-
pular en la millora de les condicions de vida. Fixem-
nos en el fet que qui viatjava per plaer en la meitat
del segle XX era una minoria molt selecta. En can-
vi, ara molta més gent es mou entre una gran di-
versitat de capacitats de consum.

El sociòleg Pierre Bordieu teoritzà sobre com les
classes benestants delimitaven en les seves pràcti-
ques d’oci una barrera de distinció per damunt de les
classes populars, en una lluita aferrissada per man-
tenir la distància respecte de les masses. Aquesta dis-

tinció ara es troba àmpliament desdibuixada. Si bé
és cert que combinar unes vacances amb la pràcti-
ca del golf en un ressort no és precisament una ac-
tivitat popular, també és veritat que, no gaire anys
enrere, esquiar era de rics i, en canvi, actualment cal
fer cua per baixar una pista. El fet transcendental de
tots aquests anys en què el turisme pren volada és
que cada cop més gent al món ostenta temps i, com
a mínim, una certa capacitat de consum per desti-
nar a l’oci. La reglamentació de les condicions de tre-
ball i la configuració de l’estat del benestar contri-
bueixen decisivament a concebre el descans i el lleu-
re com un dret. Disposar de dies festius i de vacan-
ces pagades catapulta el consum durant el temps lliu-
re de treball. Llavors, si el temps d’oci és un dret, po-
dríem dir que tenim dret a ser turistes?

El mercat del lleure i, per tant, del turisme, es di-
versifica per amollar-se a les diferents capacitats eco-
nòmiques dels consumidors. No tothom podrà gau-
dir d’una quinzena de vacances culturals a Nova York,
però sí, poc o molt, de platja i sol, de pujades a cims,
de visites als gorgs de moda, d’excursions silvestres
i d’abraçades als arbres; de passejades i de compres
per boniques ciutats i viles de postal o de nits de fes-
ta ininterrompuda. Al damunt, mòbil en mà, nosal-
tres mateixos som capaços de descobrir per a altres
llocs fins ara força desconeguts i poc concorreguts. No-
més cal que ubiquem la foto que ens hem fet per a Ins-
tagram. En resumits comptes, tant qui no calcula què
gasta com qui compta el darrer cèntim per invertir es-
tan units pel moviment de masses turístic.

El que també és un fet és que aquesta massifica-
ció col·lideix amb la qualitat de vida dels residents de

les viles i ciutats marcades pel turisme, i amb la pre-
servació dels entorns rurals i naturals més emble-
màtics. Aquesta col·lisió desencadena conflicte social.
Perquè la massificació ha comportat segregació ter-
ritorial urbana a favor de l’especialització en usos tu-
rístics, tot provocant confrontació d’interessos amb
els veïnats a causa de l’encariment de l’habitatge, de
la magnitud i intensitat de moviments a l’espai públic,
del declivi del comerç tradicional i, massa sovint, de
la generació d’ocupació estacional i precaritzada.

Les mesures correctives contra els efectes perni-
ciosos del turisme són necessàries, però per gestionar
aquest moviment, no per evitar-lo, perquè ja hem dit
que perdurarà i la gent és lliure de fer el turista. El pro-
blema és que és complicat fer virar una política tu-
rística crematística cap a una de sostenible: hi ha mas-
sa llocs de feina en joc. En qualsevol cas, els ajunta-
ments ja són l’administració que fa aterrar el canvi
necessari, tant a un nivell estratègic com de gestió:
limitant la capacitat hotelera perquè no sigui ex-
pansiva, determinant preus per a les estades i les vi-
sites a determinats espais i llocs, intervenint en po-
lítica urbanística per preservar la mixtura d’usos i l’ha-
bitatge residencial, administrant els moviments ex-
cursionistes en entorns naturals, col·laborant amb les
noves iniciatives empresarials que conceben la seva
activitat en clau de sostenibilitat, respecte i contribució
a les dinàmiques naturals i socials del territori… Es-
tem d’acord que costa veure els canvis implicats en
aquestes polítiques, però en la mesura que són im-
portants i estructurals requereixen temps.

Per acabar, és interessant retenir que, si bé el mo-
viment turístic és massiu, vivim encerclats per una
època en què fem bandera de les experiències per-
sonals autèntiques. És una paradoxa: som molts fent
les mateixes coses pretenent ser únics. Com acabem
de concebre què és una experiència personal singular
és un misteri. Perquè, per exemple, se m’escapa com
de singular per a un mateix pot ser fer-se una sel-
fie a la Pica d’Estats després d’haver fet cua per ar-
ribar-hi, com tants altres. El cas, però, és que fora
bo aprofitar aquesta tendència a la introspecció
plaent individualista per vincular el plaer de l’ex-
periència turística al respecte per l’entorn que es tre-
pitja i les comunitats que es visiten. Convindria que
els operadors turístics consideressin aquest tret ca-
racterístic de la nostra present cultura i l’aprofitessin
com a factor de civilització.

per Xavier Godàs

Nosaltres, els turistes
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NLes millors
perles

Ho ha tornat a fer. El diputat del PP al Congrés Alberto
Casero, que va votar per error a favor de la reforma laboral

i en va permetre l’aprovació, ha comès un nou error: ha votat a
favor d’investigar el govern de Rajoy per l’operació Catalunya.

Les marques de luxe acostumen a tenir un públic fidel,
però de tant en tant han de reinventar-se per

sobreviure. L’última pensada de Louis Vuitton ha sigut
vendre una bossa per recollir caques de gos. Val 900 euros.

Per evitar que els seguidors del Celtic de Glasgow xiulessin
durant el minut de silenci dedicat a Isabel II, les autoritats el

van convertir en un minut d’aplaudiments... i els fans van
passar un minut cantant: “Si odies la família reial, pica de mans”. 

La pel·lícula La platja va fer famosa la badia de Maya, a
les tailandeses illes Phi Phi, on encara avui es pateixen

les conseqüències de la massificació. Ara, 20th Century Fox
haurà d’indemnitzar Tailàndia amb 270.000 euros.

LA FOTOTwitter (@RoyalFamily)
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Tribuna

Hem patit un estiu amb temperatures molt su-
periors a la mitjana i extremadament sec,
amb onada de calor rere onada de calor,
grans incendis i fenòmens extraordinaris

com la pedregada de finals d’agost. Totes les dades de-
mostren que el canvi climàtic no és un escenari de fu-
tur, sinó que és una realitat present. Malgrat que en
aparença hi ha un ampli consens al voltant de la cri-
si climàtica, l’agenda per adaptar la ciutat al canvi cli-
màtic i, alhora, mitigar els seus efectes més contra-
produents ha conviscut amb propostes que anaven jus-
tament contra aquests objectius. L’exemple més alar-
mant és la voluntat d’alguns d’ampliar l’aeroport del
Prat, que demostra que hi ha sectors a la ciutat i al país
que es limiten a adjectivar de sostenible qualsevol pro-
jecte, a lluir el pin dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible i a desacreditar, i fins i tot judicialitzar, el
canvi de model de ciutat i el desplegament de mesu-
res imprescindibles en l’actual context.

Des que vam entrar al govern estem treballant en
mesures concretes en aquesta direcció. Tota la trans-
formació urbana de la ciutat, amb el model Superi-
lla, és un clar exemple de com les ciutats poden adap-
tar-se al canvi climàtic i transformar-se per mitigar
els seus efectes, a través d’un espai públic més verd,
més sostenible i que afavoreixi els desplaçaments a
peu, en bicicleta, en MVP o en transport públic. L’ex-
tensió del model a l’Eixample i als futurs eixos de Sant
Martí i del 22@ permetrà recuperar l’espai equiva-
lent a 140 camps de futbol per a la ciutadania. Tam-
bé es contemplen actuacions complementàries i més
quirúrgiques com el Protegim Escoles, que ja ha pa-
cificat més de cent entorns escolars fins ara i que
n’haurà pacificat més de dos-cents el 2023, benefi-
ciant 80.000 alumnes.

Un altre factor essencial per mitigar els efectes del
canvi climàtic és com ens desplacem per la ciutat. Sa-
bem que el 27% de les emissions de CO₂ de Barcelo-
na són provocades pel transport, i la contaminació que
genera és inadmissible. La mobilitat sostenible ha es-
tat una prioritat del govern municipal. Hem incre-
mentat un 100% l’aportació municipal al finançament
del sistema, fins als 270 milions d’euros el 2022. En
tots aquests anys hem congelat el preu del transport
públic, amb un únic increment del 2% el 2018, i vam
ser els primers a demanar la rebaixa del transport pú-

blic que va entrar en vigor ahir per compensar els efec-
tes de la inflació en les economies domèstiques. Una
ciutat adaptada al canvi climàtic és, necessàriament,
una ciutat amb menys cotxes. Per això, també estem
reformant grans autopistes urbanes com la Meridia-
na, la Via Laietana i la Diagonal, per on s’uniran les
dues xarxes de tramvia actuals. La connexió del tram-
via estalviarà l’entrada de més de 12.000 vehicles dia-
ris a la ciutat, que s’afegiran als centenars de milers de
desplaçaments en cotxe que s’han evitat des de l’en-
trada en funcionament de la Zona de Baixes Emissions.
Per afavorir la mobilitat sostenible també hem dupli-
cat la xarxa ciclista a la ciutat, i entre el 2015 i el 2021
hem passat de 120 a 240 kilòmetres.

La mediterrània és una de les zones on l’esclafa-
ment global serà més pronunciat segons molts estu-
dis. Per fer més habitable aquest escenari, estem im-
plementant un nou model de verd, que ens ha per-
mès guanyar vuitanta hectàrees de verd en dos man-
dats. Amb el Pla Natura 2021-2030 assolirem el com-
promís amb la Conferència sobre el Clima de París de
generar 160 hectàrees noves de verd fins al 2030. De
moment ja hem ampliat i millorat la infraestructu-
ra verda amb parcs com el de Can Batlló, el de la Co-
lònia Castells o el de Canòpia-Glòries, entre altres. Es-
tem ampliant els espais que transformem en refugis
climàtics i que actuen com a indrets de protecció da-
vant les onades de calor.

L’impuls de la transició energètica, apostant per la
sobirania i alliberant la ciutat d’oligopolis i afavorint
les renovables davant els combustibles fòssils, era ne-
cessari ambientalment i ara s’ha demostrat que tam-
bé econòmicament, atès el seu preu i la situació d’i-
nestabilitat produïda per la invasió d’Ucraïna. L’elèc-
trica municipal d’energia 100% renovable ha aconse-
guit evitar 100.000 tones de CO₂ i ha permès un es-
talvi d’1,5 milions dels 6 milions d’euros que hem es-
talviat amb tota la política energètica desplegada.

Aquestes i altres mesures situen Barcelona com un
referent en la transició ecològica. Prova d’això és que
el pla Superilla Barcelona ha estat reconegut per l’O-
NU com un exemple a seguir, hem estat l’única ciutat
de l’Estat convidada a participar en la COP26, al cos-
tat de Londres o París, i l’alcaldessa Ada Colau ha es-
tat nomenada vicepresidenta de la xarxa de ciutats con-
tra el canvi climàtic C40.

Hi ha sectors a la ciutat 
i al país que es limiten 

a adjectivar de sostenible
qualsevol projecte, 

a lluir el pin dels Objectius
de Desenvolupament

Sostenible 
i a desacreditar, 

i fins i tot judicialitzar, 
el canvi de model 

de ciutat i el
desplegament de mesures

imprescindibles 
en l’actual context

“

“
per Jordi Martí Grau, sisè tinent d’alcaldia de Barcelona i vicepresident de l’Àrea de Planificació Estratègica a l’AMB

Adaptant Barcelona a la crisi climàtica
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@vejotty: Jo: *caic per les escales*
Ma mare: “Veus? Això et passa per vege-
tarià. Et falten vitamines. Hauries de men-
jar pollastre”.

@clararomenino: Para! Ja has agafat la
teva peça-de-roba/abric que hauràs de
carregar durant tot el dia només per fer-la
servir 5 minuts?

@SrPeraire: La noia amb qui vaig pactar
que, si estàvem solters als 40, ens casà-
vem, m’acaba de trucar per dir-me que es
casa. El vostre matí com va?

Flaixos
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Conèixer l’entorn més im-
mediat, més proper, i
aprofundir-hi reforça el

caràcter col·lectiu d’un projec-
te de barri i de ciutat. Ens apro-
pa a la història dels carrers i de
les places on vivim, i fent-ho
s’enforteix el sentiment de per-
tinença que transcendeix l’in-
dividu per situar-lo també en el
plànol del projecte col·lectiu
que són els barris i les ciutats.
Proximitat allunyada de l’ex-
periència que deixa fotografies
però no deixa marques. 

L’exposició La Barcelona
desconeguda, que ja es pot vi-
sitar gratuïtament al nou Espai
Línia del carrer Girona, 52
de Barcelona, vol ensenyar i
explicar una Barcelona de pro-
ximitat, la que és més propera al
ciutadà i al veí. Vol fer aflorar el
patrimoni històric, arquitectò-
nic, cultural... que hi ha repar-
tit per tota la ciutat. Perquè la
democratització cultural també
requereix focalitzar-se en el que
roman ocult i desconegut per
posar-ho a l’abast de tothom. 

Descobrir i ensenyar. Això és
el que fa aquesta exposició esco-
llida per estrenar Espai Línia, el

qual vol convertir-se en un centre
de trobada de tots els barris me-
tropolitans: la Casa dels Barris.

A La Barcelona desconeguda
s’hi pot descobrir la història de la
Casa de la Lactància, la Casa del
Dimoni, l’herència medieval del
nucli de Santa Eulàlia de Vilapi-
cina, un centre cívic instal·lat en
una antiga capella, el passat de les
bugaderes d’Horta al carrer d’Ai-
guafreda, una parròquia per co-
nèixer un altre Gaudí, la papa-
llona modernista de la Casa Fa-
jol o l’aqüeducte de Ciutat Meri-
diana, entre altres tresors que se-
gur que et sorprendran. 

Espai Línia, la Casa dels Barris

L’exposició, molt visual i en gran format, és al nou Espai Línia del carrer Girona, 52 de Barcelona. Fotos: Línia

Barcelona com mai l’has vist
» L’exposició ‘La Barcelona desconeguda’ ja es pot visitar gratuïtament al nou Espai Línia

» Recull patrimoni històric, arquitectònic i cultural que hi ha repartit per tota la ciutat

HOTELS QUE SÓN
AUTÈNTIQUES JOIES

4En el marc de l’exposició
La Barcelona desconeguda,
un gran mural està dedicat
als hotels amb l’Especialit-
zació Monument: establi-
ments que han nascut i
crescut amb la ciutat i que
tenen una història única i
especial. Divuit tresors que
el Gremi d’Hotels ha dis-
tingit i que has de conèixer.
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La reforma de la Rambla
començarà el 3 d’octubre

URBANISME4L’esperada re-
forma de la Rambla ja té data pel
començament de les obres. Serà
el pròxim 3 d’octubre quan es
posarà en marxa la transforma-
ció del tram que va de Colom a
Santa Madrona.

Cal recordar que la reforma
de la Rambla acumula anys de
retard i que la previsió és anar-
la fent per fases. En aquest pri-
mer tram s’hi hauran d’invertir
10 milions d’euros i la previsió és
que estigui acabat a principis de
l’any 2024. Precisament, la qües-
tió dels terminis no acaba de

convèncer tothom. Des de Junts
per Catalunya ja han reclamat
que s’acceleri la remodelació i
que els anys previstos per acabar
tota l’obra passin de vuit a qua-
tre. En la mateixa línia es mou
l’associació Amics de la Rambla,
que celebra l’inici de les obres
però al mateix temps deixa clar
que “no pot ser que estiguin
plantejades a set anys vista”.

FESTA MAJOR
D’altra banda, la Rambla cele-
brarà la seva Festa Major entre
els dies 7 i 9 d’octubre.

González celebra la sentència
del cas dels pisos turístics

CORRUPCIÓ4L’exregidora de
Ciutat Vella Itziar González ha
celebrat la sentència judicial que
ha condemnat 17 persones a pe-
nes d’entre sis mesos i tres anys
de presó pel cas de la tramitació
fraudulenta de llicències de pi-
sos turístics a Ciutat Vella, que
ella mateixa va destapar, junta-
ment amb la tècnica Lourdes Co-
nesa, l’any 2007.

En declaracions a betevé i
TV3, González s’ha mostrat “fe-

liç” per la sentència, però també
ha lamentat que no es reconeix el
paper dels “alertadors”. L’exre-
gidor, que era independent en el
llavors govern socialista de la
ciutat, ha demanat el rescabala-
ment de l’Ajuntament per haver
alertat d’aquells fets, que van
provocar que rebés amenaces de
mort i que dimitís. El regidor Ra-
bassa ha admès que cal rescaba-
lar González i ha fet autocrítica
amb el paper municipal.

Imatge virtual del tram final de la Rambla un cop reformat. Foto: Ajuntament

Itziar González. Foto: Línia

Audiència Pública | Queixes pels desnonaments
L’entitat Acció Riera Baixa va fer una intervenció molt crítica, durant la darrera Audiència

Pública, amb el paper de Barcelona En Comú pel desnonament del 20 de setembre a Nou de la
Rambla. Acusen el consistori de “no actuar ni fer acompanyament quan estaven informats”.

URBANISME4Diferents col·lec-
tius i veïns del Raval van tornar
a mostrar, el passat 21 de se-
tembre, el seu rebuig a l’am-
pliació del MACBA a la plaça
dels Àngels. L’ampliació, de-
nuncien, suposaria perdre ga-
irebé mil metres quadrats d’es-
pai públic de la plaça perquè el
museu tindria un nou edifici
de tres plantes que taparia el
Convent dels Àngels. 

L’objectiu veïnal és evitar
que el projecte tiri endavant, ja
que el Raval és un dels barris
amb menys espai públic per
habitant de la ciutat. “Si no s’a-
tura i es convoca el consell de
barri començarem accions con-
tundents. Som veïns del Raval
i defensarem el nostre barri”,
advertia Elisenda Puchades,
membre del col·lectiu de l’An-
tiga Massana. A banda, cal re-
cordar que la Xarxa Veïnal del
Raval va presentar al·legacions
contra el projecte fa uns mesos

i el passat mes de març també
va interposar un recurs con-
tenciós administratiu contra
l’ampliació, que va ser admès a
tràmit entre l’abril i el maig, se-
gons ha explicat a l’ACN Ivo Re-
corder, advocat de l’associació
Oasi Urbà i representant de la
Xarxa Veïnal del Raval.

Des del consistori, per la
seva banda, es mostren conven-
çuts que el projecte urbanístic és
correcte. “És la plasmació de
l’acord amb el MACBA, que en-
tre altres beneficis comporta el
guany del CAP Raval, i que ha
tingut el vistiplau de la Genera-
litat”, afirma l’Ajuntament.

Una veïna, amb un cartell contra l’ampliació del museu. Foto: ACN

Veïns del Raval rebutgen 
de nou l’ampliació del MACBA
» “Si no s’atura farem accions contundents”, afirma el teixit veïnal

» El consistori defensa l’obra i recorda que la Generalitat l’ha aprovat

Polèmica per l’estat del pati
de l’Escola Àngel Baixeras

NETEJA4L’Escola Àngel Bai-
xeras ha viscut una polèmica per
un incident que es va produir el
passat dia 5 de setembre. El
centre fa servir la plaça Carme
Simó per a l’hora del pati i aquell
dia un infant va agafar l’agulla
d’una xeringa que es va trobar a
terra. Els grups de l’oposició a
l’Ajuntament van demanar ex-
plicacions al regidor de Ciutat
Vella, Jordi Rabassa, per la si-
tuació del pati de l’escola.

El regidor va admetre que els
fets eren molt greus i es va com-
prometre a activar els serveis

municipals necessaris per a ga-
rantir que la plaça estigui en
condicions quan els infants n’ha-
gin de fer ús.

Des de l’escola consideren
que es tracta d’un fet aïllat, però
alhora creuen que és una zona
freqüentada per persones que
consumeixen alcohol. Final-
ment, el passat 22 de setembre,
el Districte va fer una neteja
d’urgència per eliminar totes
les xeringues i la brutícia de la
plaça Carme Simó. Al mateix
temps, s’ha reforçat la neteja
diària de la plaça.
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Ernest Maragall
Candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona

“La ciutat no està neta i la contracta
de neteja no funciona correctament”

“Hem tingut un govern
a tres, amb el PSC a
dins i ERC a fora”. Són

paraules de l’alcaldessa Ada
Colau en una entrevista recent al
Línia. Ha estat així?
No.

Què li respondria?
Colau és especialista en crear imat-
ges a partir de realitats parcials o
distorsionades. Nosaltres hem par-
ticipat, hem contribuït i de vegades
hem decantat les grans decisions
de volum, d’abast. Però no hem
gestionat ni un euro. No hem apli-
cat. No hem governat. Ens podem
fer corresponsables de determinats
acords o de grans decisions preses
per intentar que el govern funcio-
nés. El que passa és que no ha fun-
cionat. Nosaltres hem contribuït a
construir el vehicle, però els con-
ductors no saben on van.

Vostè ha afirmat en alguna oca-
sió que amb els comuns l’aliança
seria natural, però Colau, a la
mateixa entrevista que li cità-
vem abans, i parlant d’aliances,

en tot moment els va posar al
mateix nivell que el PSC...
Ella ens va fer fora. Literalment, físi-
cament. I políticament, institucio-
nalment. Els comuns van fer fora
Esquerra del govern de la ciutat. A
partir d’aquí, del que estem con-
vençuts nosaltres és que podem
repetir i ampliar la victòria del 2019.
Perquè nosaltres som el canvi. No
som la continuïtat. Som el canvi. 

Però es podria repetir una situa-
ció similar a la del 2019... Què té
pensat fer per evitar-ho?
Si encara no tenim el mapa inicial,
ara encara és molt especulatiu tenir
qualsevol criteri sobre el mapa final.
Encara no sabem quins genets
tenim sobre la taula. Ja ho anirem
veient. Nosaltres estem bé. Les en-
questes i el carrer ens animen, ens

il·lusionen i ens fan ser conscients
que és possible guanyar amb més
marge i tenir, per tant, una capaci-
tat més explícita d’articular govern.

On no van tenir capacitat o auto-
nomia de decisió va ser en els úl-
tims pressupostos municipals,
perquè l’acord dels comptes de
la Generalitat els va obligar a
vostès a facilitar els de l’Ajunta-
ment. Com a grup municipal, es
van sentir desacreditats?
No va ser ni fàcil ni agradable. Però
va ser una decisió conscient i deli-
berada, en el sentit que va ser re-
sultat d’un debat genuí en el si
d’Esquerra i amb el Govern de Ca-
talunya. És evident que es va aca-
bar imposant el que tots vam
acabar considerant com un interès
superior. El país i la ciutat necessi-
taven un bon pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya. Vam acabar
fent el que tocava. I ho vam fer a
consciència.

Però a contracor...
A contracor en la mesura que no
fer-ho potser hauria fet més difícil
que ara la senyora Colau digués el
que vostès em citaven fa un mo-
ment. Però aquella decisió no va
canviar la nostra crítica als seus
pressupostos ni la nostra manera

d’entendre la diferència i el canvi
que continuem representant. Tot el
contrari.

Què creu que pensa la ciutadania
quan veu que un líder polític
acaba acceptant uns pressupos-
tos que 24 hores abans conside-
rava insuficients? Jaume Collboni,
per exemple, ho va titllar d’”inver-
semblant”...
Li va saber greu que votéssim a
favor dels seus pressupostos? [Riu].
Senyor Collboni a banda, a mi em
consta que la ciutadania sí que ho
va entendre. Així ho reflecteixen les
enquestes, que ens diuen que ha
millorat la nostra situació en relació
amb Collboni i també amb la se-
nyora Colau. De fet, crec que aque-
lla decisió no serà significativa de
cara a les pròximes eleccions.

Salva alguna cosa dels set anys
de Colau a l’alcaldia?
En política, i més en política institu-
cional, és absurd fer condemnes o
salvacions absolutes. Ara bé, a mi
em sembla que les decisions de go-
vernació i d’orientació estratègica
no han estat encertades. Això vol
dir que no hi ha res ben fet? No, és
clar. Sí que hi ha coses ben fetes,
només faltaria. Però penso que el
projecte dels comuns està obsolet.
Ja ha donat de si tot el que podia
donar. Ha donat algunes coses,
però és obvi que no han aconseguit
ni de lluny els objectius que procla-
maven i que havien venut el 2015 i
també el 2019. I governar amb el
PSC no els ha ajudat, perquè són
com dos cotxes que avancen en
paral·lel i sense parlar-se gaire. No
comparteixen objectiu ni destí.

En aquest sentit, ha vist dos go-
verns en algun moment?
Sí. Totes les coalicions tenen proble-
mes i costa trobar la síntesi, però és
que en el cas de l’Ajuntament de
Barcelona ningú la busca, la síntesi.
És a dir, la decisió és no buscar-la,
sinó compartir unes determinades
responsabilitats i funcions, repartir-
se el pastís i no mirar-se ni escoltar-se
gaire, perquè no s’entenen. Per això
les contradiccions són més greus.4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Juan Cabré

“Facilitar els
pressupostos no
va ser ni fàcil ni
agradable, però
era el que tocava”“Colau és

especialista en
crear imatges 
a partir de
realitats parcials”
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– Com veuria Rufián
d’alcaldable a Santa Coloma?

– Pot fer un paper molt
important i significatiu com a
lideratge polític i personal.

– Encara no està confirmat...

– L'estem empenyent per
llançar-lo a la piscina, com van
fer amb mi a Barcelona el 2019.

– Rufián no vol deixar Madrid...

– Jo tampoc volia deixar la
conselleria d'Acció Exterior, 
i la vaig deixar.

– Ell deixarà Madrid?

– Deixi'm pensar que sí.

3I quan la institució pública res-
ponsable d’un subjecte polític
com la ciutat de Barcelona és feble,
o no sap ben bé cap a on va, llavors
tothom s’hi atreveix: l’Estat, el mer-
cat, la delinqüència organitzada...
Tenim una ciutat que li manca
força pública, força institucional. 

Això també ho diu l’exalcalde Xa-
vier Trias, que podria acabar sent
un dels seus rivals a les urnes. El
maig, quan va descartar presen-
tar-se –ara la situació és diferent–,
va dir que no era el candidat ideal
per la seva edat i va criticar la de-
cisió de vostè de seguir en política
per l’edat que té. Com es pren
aquesta mena de paraules?
L’important és com estem ca-
dascú, no quina edat tenim. Si
estem o no en condicions, capa-
citat, energia... Jo ho estic. El 2019
a mi em van donar una empenta
per llançar-me a la piscina. Ara no
cal. Ara estic nedant a la piscina i
fent-ho a consciència. Mai m’ha
agradat gaire nedar, però ara m’a-
grada [riu]. Nedar en la ciutat. Bar-
celona és una font d’energia
inesgotable. Em sento fins i tot
millor que fa quatre anys.

Li agradaria tornar a fer tàndem
amb Elisenda Alamany?
Jo de l’Elisenda Alamany només
en puc parlar meravelles. Ha tre-
ballat, s’ha guanyat a pols el crèdit
i el respecte, territorialment i sec-
torialment, i, per tant, té tots els
elements necessaris. Ara bé, la de-
cisió política de la candidatura
d’Esquerra a Barcelona està tot just
començant. Aquesta és una de les
qüestions que s’aniran aclarint en
els pròxims mesos. 

Quan decidiran el o la número
dos i ho anunciaran?
Quan toqui. Hi ha uns procedi-
ments establerts, uns estatuts, una
feina meva i d’equip... Jo estic par-
lant amb molts exponents d’a-
questa ciutat, perquè hem de
poder i saber comptar amb homes
i dones magnífics de Barcelona. La
capital es mereix un millor govern
que el que té ara.

Vostè diu que l’actual govern ha
fracassat i posa com un dels ex-
emples la qüestió de la segure-

tat. Creu, per tant, que Barcelona
avui és una ciutat insegura?
Als polítics se’ns fa tendir a la sim-
plificació. Als blancs i negres. Barce-
lona és una ciutat insegura? No.
Barcelona té problemes de segure-
tat. Crec que això és evident. Tenim
un problema de delinqüència or-
ganitzada. Hi ha problemes de con-
vivència, que no sé si els hem
d’incloure en el mateix concepte,
però que també són problemes
evidents... La feblesa institucional
de la qual parlava abans facilita que
hi hagi aquesta mena de proble-
mes. Segurament hi ha ciutats que
estan pitjor, però això no és cap
consol. Barcelona ha de poder go-
vernar bé la qüestió de la seguretat.

Una altra qüestió per la qual està
rebent crítiques l’actual govern
municipal és la neteja. Vostè la
veu bruta, Barcelona?
En aquest aspecte encara és més
evident que Barcelona no està bé.
Tenim una nova contracta des de fa
mesos i comencem a tenir clar que
això no funciona. I que no és un pro-
blema d’un punt específic. La ciutat
no està neta i la contracta de neteja
no funciona correctament. I em
sembla que ja ha passat el temps
mínim d’aprenentatge o d’adapta-
ció que es podia demanar.  Perquè
aquest és un aspecte bàsic per al
funcionament d’una ciutat. Funcio-
nar vol dir seguretat, neteja i mobi-
litat. Doncs ni, ni i ni.

Fa poc, parlant de la futura su-
perilla de l’Eixample, deia que
aquest districte “no admet jocs
ni frivolitats”. A què es refereix
exactament?
L’Eixample és un patrimoni urbà
molt important, que té una història
i una realitat consolidada, i que me-
reix una consideració. No estic dient
que s’hagi de mantenir tot intacte i
que no s’hi pugui fer res, ni molt
menys, però crec que no és un ter-
reny adequat per fer-hi experiments.
Penso que les actuacions que s’hi
estan fent tenen un caràcter massa
puntual i específic envers uns deter-
minats objectius que poden ser le-
gítims en si mateixos, però que en la
seva execució correm el risc de patir-
ne els pitjors efectes. De no acabar
de resoldre allò que pretens resol-
dre i, al mateix temps, de fer perdre
a l’Eixample una part de la seva per-
sonalitat necessària. La ciutat també
és mobilitat, i l’Eixample també està
pensat, precisament, perquè pugui
ser transitat. És evident que el crei-
xement metropolità ha generat
molts usos abusius de l’Eixample
com a espai de trànsit, i que cal fer-
hi front. Ara bé, a mi em sembla que
és necessari un enfocament global
del fenomen de la mobilitat en clau
metropolitana i prendre les deci-
sions adequades. 

Parlant de l’àrea metropolitana,
creu que s’ha fet prou feina des
de l’AMB durant aquests anys li-
derada per Ada Colau?
Malauradament, he de dir que Bar-
celona ni hi és ni se l’espera. El mapa
polític és el que és i pot explicar de-
terminades dificultats perquè Bar-
celona n’exerceixi un lideratge clar,
però això no ho justifica. Per no tenir
ni tan sols tenim el Pla Director Ur-
banístic (PDU) aprovat, i encara hem
d’anar fent pedaços a una planifica-
ció urbana de l’any 1974. I cada un
és una tortura. I això lliga amb el que
comentàvem fa un moment. El PDU
és una peça central en la resposta als
reptes de mobilitat. No podem de-
manar a l’Eixample que resolgui els
problemes de mobilitat de tota l’à-
rea metropolitana, que és el que li
estem demanant ara. És hora d’e-
xercir aquesta responsabilitat me-
tropolitana, i no s’està fent. S’està
administrant, però no s’està gover-
nant aquest territori.

L’AMB no s’ha ni posicionat sobre
la possible ampliació de l’aero-
port, per exemple. Vostè s’ha
mostrat molt crític amb aquest
projecte. Creu que beneficia més
Barcelona i l’àrea metropolitana
no fer l’ampliació que fer-la? 
No cauré en aquest blanc i negre.
Com els deia abans, als polítics se’ns
fa tendir a la simplificació. Afortu-
nadament, però, la pregunta no és
ampliació sí o no. La pregunta és
quin aeroport necessitem per al
model econòmic, productiu, social
i demogràfic del país. Que hem de
fer coses per aconseguir aquest ae-
roport? És evident. Que això no és
l’ampliació que ens proposa Aena?
També és evident. No té sentit que
Aena mani més que l’AMB o que el
Govern de Catalunya en una qües-
tió com aquesta. No podem estar
subordinats a les decisions que es
prenen des de Madrid.

Qui coneix bé Madrid és Gabriel
Rufián, que encara no ha confir-
mat si serà l’alcaldable d’ERC a
Santa Coloma... 
Gabriel Rufián pot fer un paper molt
important i significatiu com a lide-
ratge polític i personal. Que ara estem
fent amb ell el que van fer amb mi el
2019? Que l’estem empenyent per
llançar-lo a la piscina? Segurament sí.
Se li està demanant un canvi que no
és fàcil. Però jo crec que trigarà exac-
tament 48 hores a descobrir que és
més interessant la governació d’una
ciutat com Santa Coloma que els de-
bats del Congrés [riu].

Rufián no vol deixar Madrid...
Jo tampoc volia deixar la conselleria
d’Acció Exterior, i la vaig deixar.

Ell deixarà Madrid?
Deixi’m pensar que sí.<

“L’Eixample no és un terreny
adequat per fer-hi experiments”

“A Barcelona
tenim un
problema de
delinqüència
organitzada”
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Un fantasma recorre Eu-
ropa. No és una exa-
geració. Ho diu l’Eu-
ropol. I aquest fantas-

ma, a diferència d’aquell d’Engels
i Marx, és racista, masclista i
homòfob. És el fantasma de l’ex-
trema dreta. 

L’agència de policia europea
considera aquesta ideologia un
dels principals riscos als quals
s’enfronta el continent i alerta que
el seu potencial de captació entre
els joves creix dia rere dia. “La
combinació de l’aïllament social
i del temps dedicat a internet du-
rant la pandèmia ha agreujat els
riscos de topar amb ideologies ex-
tremistes violentes, propaganda
i contingut terrorista, especial-
ment publicada o difosa per a me-
nors”, assenyala l’Europol en el
seu Informe sobre la situació i
tendències del terrorisme de la
Unió Europea 2022. 

Es tracta de nois molt joves
que, sovint, “encara viuen amb els
seus pares, van a l’escola” i, a ulls
de l’agència, amb freqüència te-
nen problemes psicològics i difi-
cultats per relacionar-se amb els
companys de classe. Els seus es-
pais de trobada són “les plata-
formes i els serveis de jocs en lí-
nia”, indrets que, d’altra banda,
són “utilitzats pels terroristes de
dreta per difondre propaganda
adreçada a una generació cada
cop més jove d’usuaris”. 

De fet, l’Europol ha arribat a
detectar nens de 12 anys for-
mant part de moviments d’ex-
trema dreta. “Són xarxes aïllades,
sense un lideratge clar ni estruc-
tures jeràrquiques”, diu l’agència.
Un moviment global online a
través del qual es difonen un
gran nombre d’ideologies i nar-
racions que s’alimenten mútua-
ment, com ara la teoria del “gran
reemplaçament”, l’ocultisme, la
fascinació per les armes, l’entre-
nament militar, l’autodefensa o
les tècniques de supervivència. 

Podríem pensar que aquest
perill se circumscriu a altres lati-
tuds europees. Malgrat això, per
darrere de França –amb 41 de-
tinguts–, Itàlia –amb 26– i Ale-
manya –amb 17–, Espanya, amb
9, és l’estat on més “terroristes
d’extrema dreta” s’han arrestat en
els darrers tres anys.

Així mateix, no es pot negar
que la presència de l’extrema
dreta entre els joves sigui una cosa
estranya a casa nostra. A Catalu-
nya, l’ascens d’aquesta ideologia
entre el jovent s’aprecia en els re-
sultats electorals obtinguts per
Vox en les darreres eleccions ca-
talanes. Dels gairebé 218.000
votants d’aquest partit, el 20% te-
nien entre 18 i 29 anys i la majo-
ria eren homes.  

EN ALERTA
Ara bé, quin és el perill real entre
el jovent de la metròpoli? Diver-
ses fonts consultades coincideixen
a dir que no es tracta d’un pro-
blema apressant. Tanmateix, com
veurem, es mostren preocupades
per l’efecte dels missatges d’odi
llançats a les xarxes socials i avi-

sen del descontentament creixent
entre el jovent. Per tot plegat, ja
hi ha qui s’està preparant per si la
serp treu el cap. És el cas de l’A-
juntament de l’Hospitalet, que fa
sis anys va posar en marxa una
estratègia municipal contra els ex-
tremismes violents, entre ells el
d’extrema dreta. 

El coordinador del Servei de
Mediació Comunitària de l’Hos-
pitalet, Óscar Negredo, explica
que l’estratègia té la voluntat de
protegir persones vulnerables

perquè no siguin radicalitzades.
“Hi ha joves amb un gran ma-
lestar que es poden sentir atrets
pels posicionaments d’extrema
dreta”, assenyala Negredo, que tot
i això reitera que, almenys de mo-
ment, no s’han trobat amb cap cas
que hagi requerit una intervenció
urgent. “Detectem malestar, però
per ara no és un problema im-
portant”, apunta. 

Aquesta estratègia comporta
una coordinació entre diferents
àrees de l’ajuntament, des de la

Guàrdia Urbana fins a Joventut
o Esports. A més, els protocols
d’actuació, que barregen una in-
vestigació policial i, si s’escau,
una intervenció sociocomunità-
ria, consideren en tot moment la
persona radicalitzada una “víc-
tima”, a la qual es fa un acom-
panyament per redreçar el seu
camí. Per detectar-ho, el Servei
de Mediació compta amb una
xarxa d’entitats i d’agents socials
que hi col·laboren i que fan “d’o-
relles” a peu de carrer. 

Però els que poden aportar
un testimoni determinant sobre
l’impacte de l’extrema dreta són
els professors, que treballen dia
a dia amb els joves. Parlem amb
Manuel Domínguez, docent a
l’Institut Margarida Xirgu de
l’Hospitalet, que assegura que
avui dia no detecta més presèn-
cia d’idees d’ultradreta entre els
joves en comparació amb anys
enrere. No obstant això, es mos-
tra preocupat pels continguts
als quals tenen accés a través de

La plaça d’Artós, a la ciutat de Barcelona, és un dels punts neuràlgics i de trobada del jovent d’extrema dreta violenta. Foto: Pau Cortina/ACN

Algunes veus creuen que no es tracta d’una amenaça, però altres situen la
infiltració de l’extrema dreta entre el jovent com un dels principals problemes

als quals s’enfronten les societats europees. Preguntem a educadors, 
docents i investigadors què en pensen. És un perill? El debat està obert.

Joves i extrema dreta:
la serp treu el cap?
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n Parlar d’extrema dreta i joves és
parlar d’internet. Com s’ho ha fet
aquesta ideologia per aconseguir
contaminar la xarxa? El cert és que ha
sabut aprofitar-se d’un ciberespai
que premia els insults i les notícies fal-
ses. “Fins al 15M, les xarxes estaven
dominades per un discurs més pro-
gressista”, afirmen des del col·lectiu
d’investigació especialitzat en xarxes
Proyecto Una. A partir d’aquell mo-
ment, internet va viure un procés de
privatització i van aparèixer les grans
plataformes socials que avui dia vehi-
culen la nostra vida online.  

Xarxes com Facebook, Twitter o
YouTube es basen en l’economia de
l’atenció. Els continguts que hi triom-
fen són els compartits, i no els de més
qualitat. “En aquest context, l’extre-
ma dreta, sovint ajudada per grans
inversions, ha vampiritzat moltes de
les estratègies que feia 10 anys que ja
s’utilitzaven, com coordinar-se per fer
hashtags o omplir Twitter de comen-
taris”, diuen des de Proyecto Una. Per
a aquest col·lectiu, la manera en què
les xarxes socials han organitzat el ci-
berespai beneficia l’extrema dreta.
“La lògica de l’insult, de la confronta-
ció i el troleig va com anell al dit a la
ultradreta, perquè ha demostrat que
no té cap mena d’ètica i les grans cor-

poracions l’han tractat amb laxitud
perquè en treuen rèdit”, afirmen.

Tot això ha fet que en els darrers
anys internet s’hagi omplert de crea-
dors de contingut netament feixistes
i amb un discurs adreçat als homes
joves. És el que en anglès s’anomena
manosphere i que en català es podria
traduir com a masclesfera. Un seguit
de fòrums, blogs i videoblogs misò-
gins i racistes. Amb tot, en el cas espa-
nyol, i a diferència dels Estats Units,
aquest discurs fuig del feixisme pur i
dur. “Són misògins o neoliberals i no
tan racistes... El que volen és guanyar

diners, i han trobat un nínxol de mer-
cat insultant el feminisme”, diuen des
de Proyecto Una. En són exemple
personatges com Un Tio Blanco Hete-
ro, Roma Gallardo o Dalas Review. Els
seus vídeos atacant el feminisme o
fent apologia del mateix pensament
que Vox tenen milions de seguidors.
De fet, Dalas Review acumula 2.600
milions de visites a YouTube i Roma
Gallardo, 200 milions.

Malgrat tot això, l’investigador del
CIDOB Moussa Bourekba assenyala
que “hi ha un clixé pel que fa a la radi-
calització online dels joves”, ja que,
com passa amb el gihadisme, en re-
alitat la radicalització necessita “un
component offline” per completar-se.

La ‘masclesfera’

YouTube i de les xarxes socials,
on hi ha “professionals de la
mentida” que intoxiquen amb
material que no té filtre. So-
vint, amb missatges que vincu-
len la immigració amb la delin-
qüència i la brutícia.

“COM SECTES”
Aquests missatges racistes són la
porta d’entrada que permet a
l’extrema dreta connectar amb el
jovent. “Els processos de radi-
calització comencen quan les
organitzacions exploten els greu-
ges reals o percebuts que viuen
els joves”, explica l’investigador
del CIDOB Moussa Bourekba.
L’extrema dreta els ofereix ex-
plicacions simples a problemes
complexos i així aconsegueix
apropar-se als joves. Si un noi,
per exemple, veu que no té feina
i se sent frustrat per aquest mo-
tiu, pot arribar a creure que la
culpa és de les persones que ve-
nen d’altres països o de les dones.

En aquest sentit, les notícies
falses són una arma imprescin-
dible per captar els joves. “L’ex-
trema dreta violenta s’ha des-
centralitzat per convertir-se en un
fenomen global: ho veiem clara-
ment en la desinformació”, ex-
plica Bourekba. És el cas, per ex-
emple, de la teoria del “gran re-

emplaçament”, que va néixer a
França als anys setanta, va viat-
jar als Estats Units i ha acabat
desembarcant a Catalunya.
Aquesta teoria considera que la
població blanca cristiana està sent
substituïda per pobles no euro-
peus a través de la migració.

Però la captació no només es
basa a exaltar els greuges perce-
buts pel jovent. Els menors es tro-
ben en un moment convuls tant
biològic com social i l’extrema
dreta intenta apropar-s’hi amb
discursos persuasius. “Els diuen
que satisfaran les seves necessi-
tats de pertànyer a un grup si se
senten sols o que els donaran fei-
na”, diu Bourekba. “Són estratè-
gies semblants a les de les sectes”,
puntualitza. És per això que, se-
gons afirma l’Europol, les xarxes
socials d’extrema dreta hi jugu-
en un paper fonamental, ja que
construeixen una idea de comu-
nitat i de pertinença i són espais
on els reclutadors poden trobar
noves víctimes.

Finalment, l’extrema dreta
també s’aprofita d’un altre factor:
l’esperit de rebel·lia dels joves.
“Constantment es vanten de ser
políticament incorrectes, quan
en realitat es refereixen a ser ra-
cistes i misògins”, avisen des del
col·lectiu d’investigació especia-

“Hi ha joves amb 
un gran malestar 
que es poden 
sentir atrets pels
posicionaments
d'extrema dreta, però
per ara no és un
problema important”

litzat en xarxes i extrema dreta
Proyecto Una. 

Domínguez corrobora aques-
ta idea quan recorda que el jo-
vent “sempre vol anar en contra
de la ideologia hegemònica o del
professor”. També ho pensa el
politòleg i sociòleg Fidel Oli-
ván, coordinador del llibre El
toro por los cuernos, on s’ana-
litza l’ascens de Vox i la relació
entre l’extrema dreta i el vot
obrer. “Els joves han de trobar el
seu lloc”, afirma Oliván, el qual
creu que la radicalització d’ex-
trema dreta arriba només a un
grup molt concret de joves. 

“SOCIETAT RACISTA”
Sigui com sigui, des de l’oficina de
l’estratègia BCN Antirumors po-
sen èmfasi en el racisme que im-
pregna la societat, molt sovint la
porta d’entrada per abraçar idees
d’ultradreta. De fet, avisen que hi
ha una “fantasia” per la qual ens
pensem que vivim en una socie-
tat no racista. Des d’aquesta ini-
ciativa, que es dedica a fer for-
mació a joves sobre racisme i dis-
criminació, assenyalen “man-
cances” en el sistema educatiu pel
que fa al racisme i proposen una
“mirada estructural” sobre aquest
fenomen. L’ascens de Vox, afe-
geixen, no seria més que la visi-

bilització d’un discurs que ara es
legitima. En aquest sentit, Do-
mínguez recorda que les opi-
nions racistes o masclistes –o po-
líticament incorrectes, com li
agrada dir a més d’un– abans no
es manifestaven tan obertament
com ara.

Tanmateix, Oliván hi posa un
bri d’esperança i apunta que els jo-
ves d’avui han nascut en la “mul-
ticulturalitat”, fet que juga a favor
a l’hora d’evitar l’expansió de l’ex-
trema dreta. En aquesta línia,
des del col·lectiu Versembrant,
que treballa per combatre els dis-
cursos ultres a través de la músi-
ca rap, no consideren que els jo-
ves siguin més racistes o masclis-
tes “ara que fa cinc anys”, tot i que
alerten d’un cert decaïment entre
el jovent. La pandèmia, la guerra,
l’escalfament global i la crisi em-
penyen la por, un sentiment que,
citant un savi cinematogràfic,
porta a la ira, a l’odi, al patiment
i, finalment, al costat tenebrós. 

Un reportatge d’Albert Alexandre
i Francisco J. Rodríguez

“L'aïllament social
durant la pandèmia 
ha agreujat els riscos
de topar amb
ideologies extremistes
violentes i amb
propaganda publicada
o difosa per a menors”

Xarxes socials com Facebook, Twitter o YouTube
tracten amb laxitud els missatges d’odi que difon
l’extrema dreta perquè en treuen rèdit econòmic
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LES CORTS/ Al cor del barri de les Corts, a
l’emblemàtica i animada plaça Concòrdia,
hi ha un tresor patrimonial de gran valor.
Parlem de l’edifici neogòtic que ocupa el
Centre Cívic Can Deu, que és tot un icona
d’aquest punt del districte i la ciutat.

D’una banda, el seu valor arquitectònic
es fa evident només fent un cop d’ull a la
història d’aquest espectacular edifici d’estil
neogòtic. Va ser construït a finals del segle
XIX sota la direcció de l’arquitecte Eduard
Mercader i Sacancha amb components tí-
pics de l’època, com ara els elements treba-
llats en ferro o el balcó corregut de la façana
lateral. L’edifici va ser reformat per l’Ajunta-
ment l’any 1984, quan es va decidir utilitzar-
lo per acollir el Centre Cívic Can Deu.

D’altra banda, és precisament el fet que
des de fa més de 30 anys sigui un espai de

referència a les Corts el que li dona un valor
més enllà de l’arquitectura. I és que Can
Deu  és un punt de trobada social i cultural
per als veïns del barri, que des de fa molts
anys tenen aquest lloc com un dels eixos
vertebradors més important de l’activitat
cultural de les Corts. 

En aquesta línia, també mereix una
menció especial la seva cafeteria, un mag-
nífic espai d’aires antics amb taules de mar-
bre blanc i grans finestrals amb vitralls que
s’obren als preciosos jardins de l’edifici, on
també hi ha tauletes per prendre alguna
cosa i relaxar-se. Les seves reminiscències
modernistes fan que sigui gairebé obliga-
tori aturar-s’hi per prendre alguna cosa i
passar-hi una bona estona.

LA FAMÍLIA DEU
I d’on prové el nom de Can Deu? Doncs de
la família Deu, que fins a l’any 1929 va tenir
l’edifici com la seva casa particular. Els Deu
es dedicaven a l’elaboració de licors i Josep
Deu i Estacó és el primer membre conegut
de la saga, ja que va ser el fundador de la
societat ‘Josep Deu i Cia’ l’any 1874. Va ser
el seu fill, Josep Deu i Mata, industrial i fi-
làntrop, qui va encarregar la construcció

de l’edifici. A l’empresa dels Deu, que va
tenir el moment de màxima esplendor a
principis del segle XX,  hi van arribar a tre-
ballar molts cortsencs. Els licors que es
feien a l’empresa, famosos per la seva qua-
litat, eren tan coneguts entre el poble que
van passar a formar part de les dites po-
pulars. En són exemples, expressions com
“Va ser un banquet de Cal Deu” o “Es va
armar la de Cal Deu”.

CIUTAT VELLA/ El barri mariner de la Barceloneta té, en
el seu centre neuràlgic, un dels mercats de la ciutat que
representa millor els conceptes de tradició i modernitat.
I és que aquest mercat, inaugurat l’any 1884 per abastir
el veïnat de tota mena de productes –sobretot peix i ma-
risc–, manté el seu esperit centenari tot i haver estat re-
format el 2007.

L’edifici va ser projectat per Antoni Rovira i Trias com
un espai ampli i funcional que substituïa les parades tra-
dicionals a l’aire lliure. Va funcionar durant unes quantes
dècades, durant les quals va ser un òrgan vital al barri, fins
que, a principis del segle XXI, la necessitat d’una remo-
delació es va fer evident. La seva modernització va anar
a càrrec de l’arquitecte Josep Milàs, que va respectar l’es-
tructura original de ferro forjat i parets de maó. Un dels
aspectes més destacats de la reforma va ser la col·loca-
ció de plaques solars. 

Així doncs, des de fa 15 anys el Mercat de la Barceloneta
és un dels mercats municipals que combina les exigències
dels temps actuals sense perdre la seva essència.  

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Palmeres i pins alts. Aquesta
és la benvinguda que ofereixen els Jardins de Moragas,
a Sant Gervasi-Galvany (carrer Tavern, 1), a tothom qui
els visita. Són un petit oasi de tranquil·litat format per un
camí sinuós i amb trams d’escales de pedra que condu-
eixen al seu cor. El camí envolta el parc, que té zones de
descans amb bancs i també una àmplia zona oberta
amb una àrea de joc infantil accessible. Des del 1957 són
propietat de l’Ajuntament i abans ho havien estat dels
germans Joaquín i María de la Concepción de Moragas.

El Centre Cívic Can Deu,
un emblema de les Corts

El Mercat de la Barceloneta, tradició 
i modernitat al barri mariner de la ciutat

Un oasi de tranquil·litat
a Sant Gervasi-Galvany

L’històric edifici situat 
a la plaça Concòrdia va ser
projectat a finals del segle
XIX per l’arquitecte Eduard

Mercader i Sacancha
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EIXAMPLE/ “Em vaig quedar parat davant la
casa sense saber per què. La gent passava i
em preguntava si em trobava bé”. Aquestes
paraules les va pronunciar el famós actor  es-
tatunidenc John Malkovich l’any 2010 fent
referència a la primera vegada que va veure
la Casa Planells, l’obra mestra de l’arquitecte
modernista Josep Maria Jujol, que també
fou un estret col·laborador d’Antoni Gaudí.

Encàrrec del contractista Evelí Planells, la
Casa Planells, situada a l’avinguda Diagonal,
va ser construïda entre els anys 1923 i 1924 i
es considera l’últim edifici que es va projec-
tar a Barcelona seguint els corrents moder-
nistes, tot i que a la part del carrer Sicília té
un estil que ja s’acosta més al racionalisme,
amb un lateral rectilini.  La casa és tot un pro-
digi, ja que està construïda sobre un solar

molt petit, de 80 metres quadrats, i la genia-
litat de  Jujol va consistir, sobretot, a cons-
truir habitatges de 120 metres quadrats
jugant amb dos pisos, materials senzills i for-
mes corbes.

Pel que fa a l’interior de l’edifici, un dels
seus aspectes més destacats és el disseny de
l’escala i la barana de ferro forjat. També des-
taquen la columna principal i els mosaics.
“Jujol sempre crea coses noves a través dels
materials més pobres. No és un treball de
rics, creat a partir de rics i per a rics. Per això
és més intens, es mou i s’agita”, va dir també
Malkovich de l’obra de Jujol. 

La Casa Planells va ser rehabilitada l’any
2012 i la façana es va pintar aplicant silicats
en un color groc que li donen un aire més ac-
tual. Un tresor que cal protegir.

La Casa Planells: l’obra mestra
de l’arquitecte Josep Maria Jujol

La bellesa poètica dels jardins 
de Mossèn Jacint Verdaguer

SANTS – MONTJUÏC/ Als peus del Castell de
Montjuïc, al barri del Poble-sec, on antiga-
ment hi havia una pedrera, hi ha uns dels jar-
dins més bonics de la ciutat, els de Mossèn
Jacint Verdaguer. Dissenyats per Joaquim
Maria Casamor, es van inaugurar l’any 1970 i
són un dels tres parcs de Montjuïc dedicats a
poetes catalans, juntament amb els de Joan
Maragall i Costa i Llobera.

En les seves gairebé cinc hectàrees d’ex-
tensió, la bellesa dels seus paisatges és el
principal denominador comú. Amb un cro-
matisme espectacular, els jardins estan far-
cits de lliris, tulipes, narcisos i jacints, entre
altres flors, així com desmais, eucaliptus, po-
llancres, magnòlies… Una varietat d’espè-
cies que fa que a cada estació l’encant sigui
diferent i el paisatge, variat.

En paral·lel, d’aquests jardins també cal
destacar les seves zones d’aigua. Les basses
situades a la part alta, repartides i connecta-
des entre si al llarg d’una escalinata, en són
les grans protagonistes. L’aigua baixa des
d’un petit estany allargat,  que dona pas a un
pont de fusta que arrodoneix la presència
d’aquest racó, on hi ha un dels accessos al re-
cinte. Escales avall, també hi podem trobar
un llac i una zona amb grans arbres disper-
sos que comunica aquests jardins amb els de
Joan Brossa.

DUES ESCULTURES DE DONA
La bellesa natural d’aquests jardins no n'és
l'únic atractiu. També cal destacar-hi les dues
escultures de dona: La Noia dels lliris, de
Ramon Sabi, i Maternitat, de Sebastià Badia.

La primera, un homenatge a Mossèn Jacint
Verdaguer, està situada prop del llac, i la se-
gona es troba al costat de la caseta dels jar-
diners, sota un gran pi marítim.

Una altra curiositat, tal com s’aprecia a la
fotografia, és el fet que, si es visiten els jar-
dins durant la primavera, es podrà veure, a
l’entrada principal, un gran escut de Barce-
lona fet per plantes bulboses i emmarcat per
grans magnòlies que, quan floreixen, formen
un conjunt espectacular.

Tot plegat fa que els jardins de Mossèn Ja-
cint Verdaguer siguin un lloc idoni per a tot-
hom qui vulgui descansar o passejar una
bona estona, al mateix temps que també s'hi
pot gaudir d’unes magnífiques vistes de la
ciutat envoltat de natura des d’un indret pri-
vilegiat com és la muntanya de Montjuïc.

Modernisme amb
aspecte medieval

Obra de l’arquitecte Josep Vila-
seca i Casanovas, la Casa Comas
d’Argemir és una residència mo-
dernista que data de l’any 1904
i que està situada al número 92
de l’avinguda República Argen-
tina, al barri de Vallcarca i els Pe-
nitents. Vilaseca i Casanovas és
conegut per ser l’autor de l’Arc
de Triomf.

L’edifici destaca pel seu estil
modernista amb aspecte me-
dieval, ja que pertany al corrent
historicista que tan de moda es-
tava en aquell moment, i que
consistia a interpretar i recrear,
de manera més o menys lliure,
estils anteriors com ara el mu-
dèjar o, en aquest cas, un d’è-
poca medieval.

INSPIRACIÓ FRANCESA
La torre circular a la cantonada i
l’aspecte fortificat de la casa dei-
xen molt clara la font d’inspiració
de Josep Vilaseca i Casanova: la
recreació lliure dels châteaux fran-
cesos de l’edat mitjana, edificis
(castells) que coneixia molt bé
l’arquitecte. Mitjançant aquest
disseny peculiar, els propietaris
també tenien com a objectiu
mostrar la riquesa i el rang social
que posseïen.

Estem parlant, doncs, d’una
obra totalment eclèctica que
barreja les formes bàsiques d’un
castell medieval amb elements
purament modernistes, com ara
l’ús de l’arc parabòlic a l’entrada
o la ceràmica vidriada a la co-
berta de la torre. 

Gràcia
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Mostra
La fira més important dels mercats de
la ciutat de Barcelona està a punt de tor-
nar. Els pròxims dies 21, 22 i 23 d’octu-
bre, la plaça de les Glòries acollirà el
Mercat de Mercats, una mostra que
posa al centre els mercats de la ciutat i la
gastronomia de proximitat i sostenible. 

El seu objectiu és la promoció d’a-
quests equipaments comercials, així com

els seus valors, com ara la sostenibilitat, el
producte de proximitat i el paper dels
paradistes com a difusors d’una alimen-
tació saludable i local. En aquest sentit,
aconseguir que cada cop més gent jove
hi vagi a comprar és una meta per la qual
la xarxa de mercats treballa. 

Per altra banda, a través del Mercat
de Mercats es vol reforçar la idea dels
mercats com a motors econòmics i
agents de socialització dels veïns i dina-

mitzadors de la vida del barri. En aquest
sentit, la fira de l’octubre vol ser un apa-
rador fidel de l’oferta dels mercats bar-
celonins, i hi estaran representades les
diferents denominacions de producte
fresc, sense oblidar la varietat i especia-
litats dels mercats no alimentaris. 

RESTAURACIÓ
El Mercat de Mercats tornarà a comp-
tar amb una zona de restauració. En-

guany es podran tastar, de nou, les tapes
elaborades pels restauradors del terri-
tori, pels bars dels mercats i pels matei-
xos comerciants participants. Tot plegat,
amb un acompanyament de vins i caves

del país, cerveses o altres begudes que
se serviran a les barres habilitades. 

A més, hi haurà un espai amb bar-
bacoes perquè els visitants puguin gau-
dir de productes com la carn o el peix
fresc. D’aquesta manera, la gent podrà
cuinar in situ els productes que hagin
comprat abans i consumir-los en zones
habilitades. 

La voluntat és que la fira d’enguany
sigui la de la total recuperació de la nor-
malitat després de la pandèmia, tot i
que l’any passat, i malgrat les restric-
cions, el Mercat de Mercats va comptar
amb unes 40.000 visites en total. 

Per acabar, els comerciants que vul-
guin participar en la fira han de forma-
litzar una inscripció que està disponible
al web de l’Ajuntament i retornar-la
signada abans del dia 10 de setembre. 

Compte enrere per a la 
Fira Mercat de Mercats

La fira tornarà a oferir una
zona de restauració i un

espai de barbacoes per
cuinar carn i peix

Innovació
L’Ajuntament ha elaborat un document
amb una vintena de propostes per donar
suport a la restauració, després dels dos anys
de pandèmia. Es tracta d’un pla per impul-
sar la digitalització i la sostenibilitat del sec-
tor, que està dotat amb un pressupost de
2,5 milions d’euros. 

Entre altres, el pla vol impulsar la crea-
ció d’una finestreta única, perquè funcioni
com una referència per als professionals de
la restauració en els seus projectes i tràmits.
A més, està previst l’obertura de subven-
cions i ajudes per potenciar la innovació i
avançar cap a la transformació digital del
sector. També es volen ampliar a la restau-

ració les convocatòries ja existents. En
aquesta línia, el document planteja el dis-
seny d’un programa formatiu ajustat a les
necessitats del sector i la creació d’una es-
cola d’oficis dels gremis. Per altra banda, està
previst que Barcelona Activa hi participi,
proporcionant eines i projectes als restau-
radors en matèria ambiental i per evitar el
malbaratament alimentari. 

A més, es vol potenciar la restauració als
mercats, amb producte fresc i de proximi-
tat. En aquesta línia, es pretén incorporar
la gastronomia com un dels principals
atractius de promoció turística. 

Per altra banda, es crearan taules es-
pecífiques per treballar temes concrets
que facilitin la interlocució del sector amb
l’administració.

Objectiu: digitalitzar i fer més 
sostenible el sector de la restauració
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Educació
Les inscripcions per al programa educatiu
Mengem sa, mengem de mercat, mitjançant el
qual els alumnes de la ciutat coneixen més
a fons els mercats, ja estan obertes per al curs
que acaba de començar. 

Les visites als mercats són molt ben va-
lorades per les escoles. De fet, els centres les
han puntuat amb un 84,5 sobre 100, segons
el balanç de l’últim curs, durant el qual s’han
fet un total de 274 visites presencials. Pel
que fa al nombre d’alumnes, gairebé 7.000
han conegut de primera mà els mercats de
Barcelona. D’aquests, 4.029 eren estudiants
de Primària, mentre que 1.494 provenien de
l’educació infantil i 1.098 de l’ESO. La resta,

375, estaven fent cicles formatius. En aquest
sentit, l’Ajuntament destaca que el curs pas-
sat es van recuperar les xifres prèvies a la
pandèmia.

ELS MÉS VISITATS
Els mercats més visitats han estat els de La
Mercè, la Boqueria, Sant Martí i Sarrià. Al
seu torn, les escoles dels districtes de Nou
Barris, Sant Martí, Eixample i Horta-Gui-
nardó han estat les que més visites han portat
a terme als mercats. 

Durant les trobades, el director o direc-
tora del mercat rep els alumnes visitants i els
fa una introducció sobre la història de l’equi-
pament i les seves característiques. Després,
els professors completen la visita explicant di-
verses qüestions sobre l’alimentació. 

“Mengem sa, mengem de mercat”:
hàbits de vida saludables a les escoles

Més de 4 milions per posar 
a punt els mercats municipals

EN PRIMERA
PERSONA

Obres
L’Ajuntament invertirà 4,5 milions d’euros
en la millora de la xarxa de mercats de la
ciutat durant els pròxims mesos. Ho farà a
través de l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona (IMMB) per posar a punt
aquests equipaments. Dels 4,5 milions, 3 es
destinaran al manteniment dels mercats,
mentre que els 1,5 restants serviran per can-
viar el paviment del Mercat de la Boqueria. 

La partida de 3 milions es destinarà a la
pintura dels paraments interiors i posteriors
i a millorar la serralleria dels mercats, amb
especial atenció a les zones d’aparcament i
les de logística. De fet, l’Ajuntament ha de-
terminat la prioritat de les obres d’acord amb
les necessitats de cada espai. Aquest projecte
s’acaba d’aprovar i està pendent de licitació.

Pel que fa als altres 1,5 milions, que serviran
per millorar la Boqueria, el consistori recorda
que el paviment d’aquest mercat està dete-
riorat i que presenta irregularitats, causades
per les diferents intervencions que s’hi han
fet al llarg del temps. D’aquesta manera, amb
les obres previstes es preveu anivellar el pa-
viment i uniformar-lo. Els treballs arrenca-
ran el pròxim mes de gener i tindran una
durada aproximada de 10 setmanes. 

LA BOQUERIA
Les obres de la Boqueria es portaran a
terme sobre els 3.600 metres quadrats de
carrers del mercat, mitjançant el fresat i la
demolició dels paviments de tota la super-
fície i la col·locació d’un paviment únic a tot
el terra de l’equipament de quatre centíme-
tres de gruix, mescla de bituminosa en ca-

lent, dissenyada amb una combinació d’à-
cids negres i àrid de color marfil, amb un
acabat polit. 

A més, l’actuació contempla la recol·lo-
cació de diferents elements del mercat i la
senyalització d’alguns espais. Sigui com sigui,
les obres es portaran a terme per fases, per
tal d’afectar el mínim l’activitat del mercat. 

Un altre punt del projecte de millora de
la Boqueria té a veure amb la instal·lació de
sistemes de control de coloms. Amb un
pressupost de 661.000 euros, està previst
que les obres durin 10 mesos i que es pu-
guin iniciar abans que acabi l’any. 

Tot plegat, aquest projecte s’emmarca en
un pla més global per mantenir aquest mer-
cat. De fet, s’ha posat en funcionament
l’Aula Gastronòmica i s’hi han col·locat
llums LED i millorat el clavegueram.

Eduard Solé és director general
de la cadena de pizzeries El
Racó, que té 12 locals arreu del
país, cinc d’ells a Barcelona. Fa
uns cinc anys que és, a més, pre-
sident de l’associació de comer-
ciants de Rambla de Catalunya.
Parlem amb ell sobre el futur del
comerç i de l’hostaleria, afectada
greument per la pandèmia.

Quins són els principals reptes
als quals s’enfronta el comerç i,
en el seu cas, la restauració?
Pràcticament fins a aquest 2022
no hem començat a sortir de la
pandèmia, i la nostra preocupa-
ció rau en com serà el comporta-
ment del consum un cop hagin
marxat els turistes del país.
Aquest estiu no ens hem acostat
tant a les dades del 2019 i hem
hagut d’incrementar els preus
per la pujada dels costos de l’e-
nergia i de les matèries primeres.

Cap a on hauria d’anar el sec-
tor per sobreviure?
Hem de continuar professiona-
litzant el sector i dignificar la
professió de cambrer. És una
feina amb uns horaris que et fan
anar al revés del món, però el
sector ha treballat per dignificar-
la. Ara, qui diu que és cuiner ho
diu amb tot l’orgull, però això no
passa igual amb els cambrers.

Què feu per afavorir l’associa-
cionisme comercial?
Treballem el tema dels APEUS,
agrupacions de botiguers im-
pulsades per l’Ajuntament que
volen impulsar el comerç i no
invaliden la tasca de les associa-
cions tradicionals.  

“Cal dignificar 
la professió 
de cambrer”
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HORARIS4El passat 11 de se-
tembre no només va ser la Dia-
da Nacional de Catalunya, tam-
bé el darrer diumenge en el
qual els comerços i els centres
comercials de les considerades
àrees turístiques van poder ob-
rir. Als negocis on des del maig
hi va haver, sens dubte, més ac-
tivitat, va ser als del centre de la
ciutat, on hi ha els eixos comer-
cials que formen part de la unió
d’eixos Barcelona Oberta. 

La directora de Barcelona
Oberta, Nuria Paricio, fa un ba-
lanç molt positiu dels quatre me-
sos que ha durat la mesura. “Hi
ha hagut molt de turisme, i això
ha ajudat molt. Hi ha botigues
que ja tenien gent esperant a la
porta quan obrien a les 12”, cele-
bra. En aquest sentit, afegeix que
aquest estiu s’ha arribat gairebé
al 90% del turisme del 2019.
“No tenia sentit que Barcelona fos
de les poques ciutats europees tu-
rístiques que tenia els comerços
tancats els diumenges”, recalca

Paricio sobre una mesura que,
afirma, l’any que ve, de maig a se-
tembre, “s’hauria de repetir”.
“Encara s’ha de fer una valoració
total, i serà molt positiva a esca-
la de contractacions”, recalca. 

ALS BARRIS PERIFÈRICS
Pel que fa als eixos comercials
més perifèrics, el vicepresident
de Barcelona Comerç, Pròsper
Puig, confirma que la major part
dels negocis que han obert
aquests mesos es troben al cen-
tre i que la majoria de comerços
que no són d’aquesta zona no
s’han afegit a la mesura. “Se
n’han beneficiat els centres co-
mercials, les grans empreses o
les cadenes”, indica. Paral·lela-
ment, subratlla, els diumenges
comercials no han repercutit
negativament als petits establi-
ments que no han obert. “L’ho-
rari és de les 12 a les 20 hores, un
horari que va molt adreçat al tu-
risme. No hi ha hagut translació
de les compres”, assenyala Puig.  

DRETS LABORALS
D’altra banda, betevé va avançar
el passat 7 de setembre, quatre
dies abans del darrer diumenge
comercial, que el sindicat UGT
sortiria de l’acord que ha permès
la mesura perquè no s’ha com-
plert. Entre altres, aquest establia
que els empleats només podien

treballar els diumenges volun-
tàriament i que, en cas que no
volguessin, s’havien de fer noves
contractacions. 

Davant d’aquesta situació,
Paricio diu que UGT ha pres
aquesta decisió abans que es
tingués prou temps per mostrar
xifres de contractacions. Alhora,

però, creu que pot haver-hi grans
empreses que no han complert
amb el pacte social. Per part
seva, Puig insisteix que cal que es
miri si s’ha complert o no l’acord
laboral. “No només hi poden
sortir guanyant les empreses,
també ho han de fer els treballa-
dors”, assenyala Puig.

Diumenges que satisfan a mitges
» Barcelona Oberta fa un balanç molt positiu dels diumenges comercials, que han durat quatre mesos
» El sindicat UGT es desvincula de la mesura i Barcelona Comerç diu que ha beneficiat el centre i prou

Els comerços de diverses zones turístiques han pogut obrir durant aquest temps. Foto: Twitter (@BarcelonaOberta)

Medi ambient | Estalvi energètic
L’Ajuntament finançarà el 50% del que costa la instal·lació de portes

automàtiques en locals comercials per tal que puguin ser energèticament
més eficients. Donarà un màxim de 2.000 euros a cada local interessat.
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L'últim dia del 2014, Cristina
Silva (Barcelona, 1987) va cór-
rer la seva primera cursa, la dels
Nassos, amb un temps de 44
minuts i 32 segons, i sent la 107a
dona classificada. "Amb 25 anys
vaig començar a sortir a córrer
per passar-m'ho bé i fer una
mica d'esport. Quan vaig co-
nèixer més gent, ja em vaig
marcar objectius", confessa Sil-
va al canal de Youtube de Ro-
bert Arias. "Ara veig l'esport
d'una altra manera perquè tinc
reptes, un pla de treball, un
entrenador...". I guanya. 

Aquest any s'ha imposat, per
exemple, a la Cursa Moritz o la
Mitja de Granollers. La seva úl-
tima victòria va ser el passat 18
de setembre a la 44a Cursa de la
Mercè amb 35:10 (en homes el
vencedor va ser Artur Bossy,

amb 30:01). La seva millor mar-
ca és de 33:27.

A poc a poc, Silva ha anat
creixent en un món fascinant.
Un dels seus primers reptes va
ser baixar dels 40 minuts en els
10 quilòmetres, i, més enda-
vant, rebaixar les tres hores a la
marató, on ara atresora 2h55:54.
Metòdica, disciplinada i orde-
nada, la barcelonina guarda en

una carpeta tots els dorsals amb
què ha competit. Estan classifi-
cats per any.

El de la Mercè és un dels
seus triomfs més valuosos per-
què va ser molt contundent:
Silva va travessar la meta 50 se-
gons abans que la segona, Elisa

Melilli (36:00). Va arribar obrint
els braços de bat a bat i agafant
la cinta sense deixar de som-
riure. "Tornar a gaudir amb
alegria. Doncs no estem tan
malament després d'un estiu
intens. Ara toca continuar pen-
cant perquè ve una temporada
mogudeta", escrivia la barcelo-
nina al seu Instagram.

Silva treballa de sis del matí
a les dues de la tarda com a bio-
tecnòloga, al laboratori, i des-
prés, en funció del dia, fa pista
al Camp d'atletisme Antonio
Amorós, a Santa Coloma de
Gramenet, o corre 10 quilòme-
tres a un ritme de 45 minuts.

"La programació varia en
funció de si són jornades de

càrrega o descàrrega, dels ob-
jectius...", precisa aquesta en-
amorada del mar. Només ha
tingut un entrenador, Carlos
Herrera, fundador del Club Iron-
will Solideo, i amb qui sent que
encaixa a la perfecció. "Comptar
amb un tècnic t'ajuda a evitar le-
sions, no sobreentrenar-te...
Cada un té el seu mètode, i en
Carlos i jo ens entenem. No dis-
poso d'un nutricionista, però sí
que vaig al fisio almenys cada
tres setmanes", exposa.

GRANS SEGUIDORS
Els seus grans seguidors són
els seus pares, sobretot sa mare,
que no es perd cap cursa. "M'a-
grada competir i a vegades em
dic 'Vinga, m'apunto a aquesta
cursa', i quan arriba el dia em
pregunto... 'Cristina, a veure,
per què t'hi has apuntat? Quina
mandra fa matinar, eh!'", con-
fessa, divertida, Silva, un ex-
emple de superació i d'amor a
l'esport. Pura inspiració.

Cristina Silva travessant la meta. Foto: BCN Esports 

Cristina Silva és pura inspiració 
» La guanyadora de la Cursa de la Mercè fa menys de 8 mesos que va participar en la seva primera prova 
» Silva ha passat de completar els 10km en 44:32 a fer-ho en 33:27, la seva millor marca personal

Waterpolo | El CN Atlètic-Barceloneta rep el CN Catalunya
El conjunt mariner encetarà la Lliga 2022-2023 rebent el CN Catalunya 

el pròxim 15 d'octubre amb la idea de guanyar el seu 18è títol domèstic consecutiu.
El CN Atlètic-Barceloneta és l'equip hegemònic del waterpolo estatal.

Toni Delgado
BARCELONA

Un dels primers reptes
de la barcelonina va ser
baixar dels 40 minuts
en els 10 quilòmetres 
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David Selvas dirigeix aquesta comèdia
de Christopher Durang que gira entorn
de les relacions de tres germanes solte-
res de mitjana edat, dues de les quals vi-
uen juntes, i té lloc durant una visita de
la tercera, Masha. Totes tres discuteixen
de les seves vides i dels seus amors, i Mas-
ha amenaça de vendre la casa. 

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La meravellosa família Hardwicke
Christopher Durang

Massaviu fa les coses amb sentit, per això
la data escollida per publicar el seu nou
disc, L’última nit d’estiu, ha estat el 22 de
setembre (efectivament, la darrera nit de
l’estiu). A més, el grup va anunciar l’àlbum
amb un vídeo que combina imatges es-
tiuenques carregades de nostàlgia amb
reflexions de diverses persones sobre les
seves últimes nits d’estiu.

Música

Raphi és una persona jove, andrògina i
una mica naïf. Escriu poemes i somia
amb enamorar-se del seu príncep blau.
De la seva França natal es muda a Bar-
celona, on la realitat no és com espera-
va. Després de ser diagnosticada de
disfòria de gènere, començarà un viat-
ge dur per descobrir i assumir quina és
la seva identitat real.

Pelis i sèries

Mi vacío y yo
Adrián Silvestre

L’última nit d’estiu
Massaviu

Revela’T Circuit
El festival Revela’T Circuit, organitzat per l’Associació Fo-

togràfica Espaifoto, celebra aquest any la seva desena
edició sota el lema Tempus fugit, una reflexió sobre el pas

del temps. La proposta es desplega principalment a la Fà-
brica Cal Garbat de Vilassar de Dalt, però també a altres
punts del mateix municipi, a Barcelona (la capital acull
nou de les exposicions programades), a l’Hospitalet de

Llobregat, a Premià de Mar i en altres localitzacions, com
Madrid o Burgos. Les exposicions van començar el passat

dia 10 de setembre i s’allargaran fins al 2 d’octubre.

El crim de la Guàrdia Urbana és un dels successos
que més interès ha despertat en els últims anys a
casa nostra. Prova d’això és l’èxit dels quatre capí-
tols especials que el programa Crims hi va dedicar

l’any passat, com també ho és el fet que Netflix hagi
decidit fer-ne una minisèrie. En aquesta adaptació,
que s’ha començat a rodar aquesta setmana a Bar-
celona i que durà per títol El cuerpo en llamas, l’ac-
triu Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor, 1989)

interpretarà l’agent Rosa Peral. Aquest sucós paper
se suma a una llarga llista de personatges inoblida-

bles als quals ha donat vida Corberó, com la famosa
Tokio de La casa de papel o la mítica Ruth de Física o
química. En aquesta ocasió l’acompanyarà el barce-

loní Quim Gutiérrez, que donarà vida al guàrdia
urbà Albert López. Tot i que Netflix ha anunciat els

dos noms, el comentari més repetit a les xarxes 
ha estat que la tria de Corberó és tot un encert.

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una actriu d’èxit global
És coneguda arreu del món per ‘La casa de papel’

Famosos

Ser l’escollida per interpretar Rosa Peral 
Protagonitzarà una minisèrie del crim de la Guàrdia Urbana

Impaciència
Estan desitjant veure la minisèrie ‘El cuerpo en llamas’

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Durant la Segona Guerra Mundial, el fí-
sic hongarès András Éber va participar en
la construcció de les primeres bombes
atòmiques. Vint-i-sis anys més tard, de-
cideix escriure les seves memòries i fa un
descobriment desconcertant que cap-
girarà la visió que tenia de la seva pròpia
vida: la seva estimada Ari no va morir du-
rant la guerra, sinó que encara és viva.

Llibres

L’artefacte
Josep Ortiz

| Freedom Planet 2
Posa’t a la pell d’una noia drac i dels seus amics en aquest joc de

plataformes a gran velocitat inspirat en Sonic. Per a PC, Xbox, Switch i PS.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CANVI DE XIP

Sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà rendir 
al 100% els primers dies, però t’hi acabaràs adaptant

DESCANS

COMPRENSIÓ

OCI

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

i BENESTAR

Les vacances són un parèntesi necessari en la nostra vida
quotidiana. Una pausa en la rutina que, paradoxalment,
ens permet continuar assumint-la. Però no ens enganyem:

sortir d’aquest oasi de tranquil·litat i tornar a la voràgine de les
obligacions és un xoc que costa d’afrontar. I aquí és on arriba l’a-
nomenada síndrome postvacacional.

Per combatre-la, hi ha alguns consells senzills que poden
marcar la diferència. El primer que necessites és un canvi de xip,
i això passa per deixar de queixar-te: el que diem en veu alta i a
nosaltres mateixos és important. En comptes de parlar negativa-
ment del retorn a la rutina, parla positivament de les vacances i
sigues conscient dels bons moments que has viscut. I recorda
que tornar a la feina vol dir que, efectivament, tens una feina. 

D’altra banda, sigues comprensiu amb tu mateix: et costarà
rendir al 100% els primers dies, però t’hi adaptaràs. En la matei-
xa línia, cuida’t i descansa, i no comencis el curs dormint menys
hores de les necessàries (set o vuit). I, per acabar, gaudeix dels
caps de setmana com si fossin unes petites vacances, fent plans
i activitats que et motivin, desconnectant i descansant.

Sobreviure al retorn a la rutina

Deixa de parlar negativament del retorn a la rutina i parla
positivament de les vacances i del fet de tenir feina

Les claus

Cuida’t i sigues conscient de la importància del descans: 
no comencis el curs dormint menys hores de les necessàries

Gaudeix dels caps de setmana com si fossin petites vacances, 
fent plans i activitats que et motivin, desconnectant i descansant
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