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Nou 25-N amb esperit 
reivindicatiu pàg 3

Alçades
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Els veïns d’una finca 
del carrer Arai ja tenen 
el seu lloguer social
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Pol Obach: “Estem molt 
contents de reobrir i ja 
pensem en el centenari”
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Ni patatona, ni tita ni cap altre
eufemisme. Vulva, penis, cul i
pits. Saber el nom real de les
parts íntimes i atrevir-se a par-
lar-ne sense embuts des de ben
petits pot ser clau a l’hora de pre-
venir o posar fre a un cas de vio-
lència sexual a menors. 

Ho subratllen des de la Uni-
tat d’Atenció a les Violències
vers la Infància i l’Adolescència
de l’Hospital Vall d’Hebron, co-
neguda com a Equip EMMA. I ho
comparteix la doctora Alba Mar-
tínez, metgessa de família d’un
centre d’atenció primària barce-
loní i impulsora d’un projecte d’e-
ducació sexual a través del joc,
Sexit. “L’educació afectivosexu-
al ha de començar a l’etapa d’in-
fantil. Si comencem a l’adoles-
cència, ja fem molt tard”, afirma.

Cal recordar que, segons el
Consell d’Europa, un de cada
cinc nens, nenes i adolescents ha
patit algun tipus de violència
sexual. En aquest sentit, Martí-
nez destaca la importància de
donar eines als infants perquè
sàpiguen verbalitzar què passa i
manifestar que no els agrada. És
la manera d’empoderar-los. Això
pot facilitar que ho expliquin a
algun adult de confiança que
pugui aturar i denunciar la si-
tuació, i fins i tot pot tenir un
efecte dissuasiu per a l’agressor.

Aquests agressors, per cert,
tenen un perfil molt clar: en el
96% dels casos són homes i la
meitat de les vegades són del nu-
cli familiar de la víctima. És l’es-
fereïdora radiografia que deixa el
segon any de funcionament de
l’Equip EMMA. Pel que fa a les
víctimes, la majoria de pacients
que atén aquesta unitat de la Vall
d’Hebron, un 87%, són nenes o

noies adolescents, i el perfil més
habitual és una noia de 13 anys.

MENORS AGRESSORS
Un terç dels agressors sexuals
dels 341 pacients atesos en l’úl-
tim any per l’Equip EMMA eren

també menors d’edat. Aquesta
és una de les dades més alar-
mants que ha deixat l’últim ba-
lanç de la unitat. En aquest as-
pecte, hi torna a jugar un paper
molt important l’educació se-
xual o, més aviat, la seva escas-
setat a escoles i instituts.

David Garcia és dinamitza-

dor d’un dels Punts InfoJOVE
(PIJ) de Barcelona i fa sessions
sobre sexualitat i gènere a insti-
tuts de la ciutat. Allà constata de
primera mà que, quan arriben a
l’ESO, els alumnes ja estan “con-
taminats” i tenen “referents molt
marcats”, de manera que “ja és
massa tard per fer prevenció”.

Això es nota en la forma de
relacionar-se que tenen els nois
amb les noies i també entre ells
mateixos. A l’hora del pati, per
exemple, és habitual sentir pa-
raules com maricón en boca
dels nois que “reprodueixen els
rols de gènere de la masculinitat
hegemònica”. Són precisament
aquests els qui sovint responen
amb un “no em ratllis amb
aquest tema” quan se’ls intenta
parlar de qualsevol qüestió re-
lacionada amb el feminisme. 

Per a Garcia, molt sovint els
adolescents repeteixen els dis-

cursos de famosos que tenen
idealitzats, com ara influencerso
streamers. Alerta que aquestes
actituds detectades als instituts,
que sovint passen desapercebu-
des o s’entenen com a “coses
d’adolescents”, són la punta de l’i-
ceberg de la violència masclista
i poden derivar en coses pitjors.

QUE NO ELS EDUQUI EL PORNO
La concepció equivocada que
tenen moltes famílies de l’edu-
cació sexual fa que es posin les

mans al cap si se’ls planteja im-
partir-la a infantil i primària.

Però passen per alt dades com
que els nens comencen a con-
sumir pornografia a 5è (amb 10
o 11 anys), tal com recorda la
doctora Martínez. “Per tant, si no
fas educació afectivosexual, es-
tàs cedint aquest espai al porno”,
lamenta. I què els ensenya el por-
no mainstream al qual tenen ac-
cés? “Models masclistes, pràcti-
ques agressives, cossos i situa-
cions allunyats de la realitat...”,
detalla la metgessa.

Per això, en comptes de veu-
re l’educació sexual com una
amenaça, les famílies l’haurien de
percebre com a aliada i els pro-
fessors, segons Martínez, l’hau-
rien d’incorporar a la seva for-
mació. Defensa que, adaptant-la
a cada etapa educativa, hauria
d’estar present en tots els cursos
escolars de forma “transversal”.
Perquè l’educació sexual sí que és
–i ha de ser– cosa de nens.

Anna Utiel
BARCELONA

Educar abans no sigui tard
» Vall d’Hebron atén en un any 341 nens i adolescents per violència sexual, un terç agredits per menors

» L’educació afectivosexual impartida des d’infantil ha de ser clau per fer front a aquest panorama

Una treballadora social de l’Equip EMMA de l’Hospital Vall d’Hebron amb el dibuix d’una víctima de violència sexual infantil. Foto: Laura Rodríguez/ACN

El Consell d’Europa
alerta que 1 de cada 5
nens i adolescents ha
patit violència sexual

La doctora Martínez
recorda que els nens
comencen a veure
porno a 5è de primària
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La lupa

Ahores d’ara tothom té clar que un dels ob-
jectius estratègics d’Esquerra Republicana
de cara a les pròximes eleccions municipals
és continuar fent forat a les zones metro-

politanes del país, allà on més població es concen-
tra i on tradicionalment l’independentisme ha tin-
gut més dificultats per fer arribar el seu missatge. Una
tendència que ha anat variant els darrers anys, en els
quals ERC s’ha anat consolidant com a segona for-
ça, assolint fins i tot l’alcaldia en grans ciutats, com
Sant Vicenç dels Horts, Sabadell, Tarragona, Sant Cu-
gat i Sant Feliu de Llobregat, i també formant part
del govern en d’altres, com Badalona, Castelldefels
i Montcada i Reixac, per posar alguns exemples. Però
ha arribat l’hora de fer un pas més, i aquesta voluntat
es pot comprovar en l’elecció dels caps de llista re-
publicans per a les eleccions del pròxim mes de maig.
El cas més paradigmàtic és el de Gabriel Rufián, que
recentment ha estat presentat com a candidat a l’al-
caldia de Santa Coloma i que serà un dels referents
més importants en aquesta aposta per continuar crei-
xent en l’àmbit metropolità.

Els darrers 40 anys, els municipis amb més po-
blació de les grans àrees metropolitanes del país han
estat governats de forma molt majoritària i inin-
terrompuda pel PSC, que a hores d’ara representa

un model de gestió municipal caduc, basat en el
clientelisme i esquitxat, de vegades, per diversos ca-
sos de corrupció (cas Mercuri a Sabadell, cas Con-
sell Esportiu a l’Hospitalet, cas Inipro a Tarrago-
na…). En contraposició, des d’Esquerra Republicana
proposem el nostre model basat en els valors re-
publicans que ens defineixen des de fa més de 90
anys, amb la transparència, l’honestedat i el com-
promís amb el bé comú com a banderes que ens han
de permetre transformar els municipis per millorar
la vida de la ciutadania.

Això és el que veritablement ens mou: ser al cos-
tat de la gent per millorar la qualitat de vida del con-
junt de la ciutadania. Amb aquest objectiu treballem
des de cadascun dels municipis del país on tenim re-
presentació i des de totes les institucions que liderem,
començant per la Generalitat de Catalunya. En can-
vi, la manca de preocupació dels socialistes pel ben-

estar del conjunt de la ciutadania, especialment de les
persones que viuen a l’àrea metropolitana, s’eviden-
cia en la pèssima realitat de l’únic servei de Catalu-
nya que gestiona al 100% el govern de l’Estat: Roda-
lies. ¿De què serveix regalar títols de transport si a l’ho-
ra de la veritat les persones que agafen un tren cada
matí han de patir les deficiències d’un servei que els
provoca l’angoixa de no saber si podran arribar al seu
lloc de feina o a recollir els seus fills a l’escola? Ja n’hi
ha prou de governar d’esquena a la ciutadania.

Per fer realitat aquest canvi de model cal que el re-
publicanisme continuï creixent a les zones metropo-
litanes. És imprescindible per poder avançar en els dos
grans objectius: d’una banda, ajudar la ciutadania en
uns moments de grans dificultats, a causa de la inflació
i l’augment dels preus dels serveis, i, d’altra banda, fer
créixer el suport a la República catalana, ja que dis-
posar de les eines d’un estat per posar-les al servei de
la ciutadania és fonamental per poder millorar, de for-
ma plenament efectiva, la vida de la ciutadania del nos-
tre país. Com bé diu Gabriel Rufián, l’àrea metropo-
litana no és del PSOE, no és de Ferraz, és de la seva
gent. Per això volem comptar amb totes i cadascuna
de les persones que viuen a les zones metropolitanes
del país per escriure conjuntament el futur. Un futur
que volem republicà, pròsper i socialment just.

Per fer realitat un canvi de model
cal que el republicanisme continuï

creixent a la metròpoli

per Oriol López, secretari de Coordinació Municipal i Ciutats Grans d’Esquerra Republicana

L’àrea metropolitana no és de Ferraz
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NLes millors
perles

Un tertulià de la COPE confon una persona sense cames amb
un mico. El col·laborador de Tiempo de Juego va dir que hi

havia un mico al camp durant la inauguració del Mundial de
Qatar. En assabentar-se del seu error, va demanar perdó.

Un home passeja tranquil·lament per Sitges amb un
carro de supermercat i acaba detingut per la policia

local. Total, per portar el carro carregat amb 130 quilos de
pol·len de marihuana. Ja no es pot fer res en aquesta vida.

Fumar no és aconsellable per a ningú, i menys per a un
esportista. Però cadascú és lliure de fer el que vulgui. Com

l’oncle Chen, un conegut corredor de maratons xinès que s’ha
fet viral per fer els 42 quilòmetres amb una cigarreta a la boca.

“Collons amanits amb all i julivert”. És el producte que
ha trobat al Carrefour l’usuari de Twitter @Desa182 i

que ha compartit @etfelicitofill. En castellà són “jurelitos
aliñados”, però no tenen tanta gràcia. Collons a 4,29 euros!

LA FOTOTwitter (@_adam22_)
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El clam de l’escola Sant Felip Neri per entrar
a la xarxa pública arriba a l’Ajuntament1

2
Una dona de 92 anys podria acabar 
al carrer per un “error” judicial

Junts promou un acord contra la 
proliferació dels delictes amb arma blanca

De fàbrica de llana a museu 
de pintura contemporània

Els Premis Comerç reconeixen 
els millors establiments del 2022

El + llegit líniaCiutatVella.cat

3

4
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A les xarxes

@Rira_Maestre: La FIFA ha prohibido a la
selección de Inglaterra utilizar en el Mun-
dial de Qatar un brazalete LGTBI. Alex Scott,
reportera de la BBC, se lo ha puesto.

@adrar09: 6,6 milions d’habitants (el 87%
de Catalunya!), amb restriccions per #se-
quera. Tranquil·litat, que no té res a veure
amb la crisi climàtica. 

#AlertaPerSequera

@agenciaacn: La Fiscalia General de l’Es-
tat rebutja rebaixar penes a agressors se-
xuals si també es poden imposar amb la
nova llei del ‘només sí és sí’.

#NomésSíÉsSí #LGTBIfòbiaQatariana

La clau

Sembla que si un no arriba a
final de mes no és pels aug-
ments dels preus dels ali-

ments i pels baixos salaris, sinó
perquè vol. Un és pobre perquè ho
desitja. Així estan les coses si ens
endinsem en l’ecosistema infor-
matiu dels més joves, on hi ha dues
tendències en alça relacionades
amb el mercat laboral. La prime-
ra és la creença que qualsevol es
pot fer ric comprant quatre crip-
tomonedes. La segona, que cal
treballar d’allò que ens fa feliços. En
suma, un còctel Molotov que
atempta contra la salut financera
i emocional de milers d’ànimes vul-
nerables que pul·lulen per l’entorn
virtual buscant solucions fàcils a
problemes complexos i ancestrals.

A principis d’octubre, la in-
fluencer Kim Kardashian, amb
més de 330 milions de segui-
dors a Instagram, acceptava pa-
gar una multa d’1,26 milions de
dòlars per haver promocionat
productes financers sense adver-
tir-ho. I és que als Estats Units,
bressol del capitalisme i, en con-
seqüència, de la publicitat, es po-
den anunciar moltes coses lliure-
ment, tan lliurement que de ve-
gades els anuncis estan sota la sos-
pita de ser mentida, però amb la
salut i la butxaca no s’hi juga. En
aquests sectors, la regulació és
més estricta. I si no, que ho pre-
guntin a la Kardashian…

A casa nostra, la setmana pas-
sada la Comissió Nacional del

Mercat de Valors (CNMV), que
vetlla pel bon funcionament del
sistema espanyol, anunciava que
hi havia 50 influencerssota sos-
pita per no complir la normati-
va. Les recomanacions demanen
informar de manera clara, exacta
i objectiva sobre els productes fi-
nancers, i sense cap mena de
conflicte d’interès. De moment,
la CNMV només els exigirà que
compleixin el reglament, però en
un futur podria sancionar-los.
Pot semblar poca cosa, però és
un primer pas per aturar aques-
ta mena d’estafes digitals que fan
forat entre els més joves.

Per detectar si un es troba
davant d’un estafador, els ex-
perts amb una sòlida formació
financera i allunyats dels focus
de YouTube recomanen evitar
els cants de sirena que venen du-
ros a quatre pessetes i fugir dels
influencers que asseguren no
donar consells financers, però
que després no fan altra cosa que
parlar meravelles d’invertir els
diners aquí o allà. A més, aler-
ten de l’efecte crida que tenen al-
guns d’aquests vídeos o canals
centrats en una única moneda,
ja que acaben convertint-se en
una cambra de ressonància on

un només escolta allò que vol es-
coltar i acaba prenent decisions
molt arriscades. Si algú obre
un canal per parlar d’una crip-
tomoneda i reuneix una comu-
nitat de 200.000 persones, és
molt difícil que sigui crític amb
aquella cripto. Si la moneda
cau, el canal també i, conse-
qüentment, el negoci i l’influ-
encerho perden tot. És un peix
que es mossega la cua.

Menys preocupant en el fet
material, però igualment per-
judicial en qüestions de l’ànima,
són els influencersque han po-
pularitzat la dita “treballa d’allò
que t’agrada i no treballaràs
mai”. Avui dia ser feliç no és una
aspiració, sinó una obligació, i
si no duus un somriure les 24
hores del dia, has fracassat. La
majoria dels mortals no poden
assolir aquesta màxima de la fe-
licitat a la feina i han de con-
formar-se a fer alguna cosa que
els reporti un salari. Ni més ni
menys. A més, fins i tot quan
s’assoleix la màxima es cau en
una paradoxa: i és que si treba-
lles d’allò que t’agrada, acabes
treballant sempre. I si no, que
ho diguin als influencersque ara
la CNMV vol advertir.
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Influencers sota sospita
per Susana Pérez

Els semàfors

L’Associació de Famílies 
de l’Escola Sant Felip Neri ha

aconseguit, després de mesos
de reivindicacions, que el centre
passi a la xarxa pública a partir
del curs que ve. La comunitat

educativa ha celebrat amb
eufòria el seu triomf.

pàgina 8AFA Sant Felip Neri

El consistori va oficialitzar el 
15 de novembre la benvinguda

als veïns de la finca del carrer
Arai número 3, que havia estat

comprada pel mateix
Ajuntament el maig. D’aquesta
manera, els llogaters es poden
quedar amb un lloguer social. 

pàgina 8Ajuntament

L’emblemàtica Barreteria Obach
del barri Gòtic ha reobert

després d’un temps tancada.
Aquest negoci històric farà 100
anys el 2024 i ara agafa un nou
impuls. Un dels dos propietaris

s’ha jubilat fa poc i ara 
l’ha substituït el seu nebot. 

pàgina 9Barreteria Obach
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Passen setze minuts de les
cinc de la matinada del 4
de maig del 1897. Tomás
Ascheri, Antonio Nogués,

José Molas, Luis Mas i Juan Alsi-
na, després de gairebé un any de
judici, esperen que els botxins
disparin. Mas mira l’escamot d’a-
fusellament i els diu amb sorna:
“Apropeu-vos més, home!”. Sei-
xanta segons després, els cinc ho-
mes són executats al fossar del
Castell de Montjuïc. Tot i que
mai s’ha pogut demostrar la seva
culpabilitat, se’ls acusa d’haver
perpetrat un dels atemptats més
mortífers que recorda Barcelona.
El 7 de juny de l’any anterior, men-
tre una comitiva religiosa avança
pel carrer Canvis Nous en direc-
ció a l’Església de Santa Maria del
Mar, una bomba esclata a un
quart de deu de la nit. L’acte ter-
rorista deixa 12 morts i uns setanta
ferits. L’atemptat del Corpus es
produeix en un carrer estret, sota
la mirada de centenars de perso-
nes, la majoria d’elles jornalers i
obrers. Ràpidament, s’assenyala
l’anarquisme com a responsable
de l’atemptat i comença la cacera
de bruixes. Es detenen més de 600
persones, que s’encarceren i es tor-
turen. L’opinió pública, en un
inici favorable a l’escarni, de mica
en mica va virant. Com explica
l’historiador i polític difunt Anto-
ni Dalmau al seu llibre El Procés
de Montjuïc. Barcelona al final del
segle XIX, ni la petició d'indult for-
mulada pel bisbe de Barcelona ni
les moltes queixes als diaris de fi-
gures com el republicà Pi i Mara-
gall seran suficients per evitar l’e-
xecució dels cinc homes. Són el cap
de turc d’un procés judicial que ar-
riba a acumular 195 penes de
presó, cadena perpètua, deporta-
ció o treballs forçats a ultramar. 

L’afusellament es produeix en
un moment icònic de Barcelona i
dels territoris que avui ocupa la
metròpoli. Mentre pobles com
Badalona estan a punt de con-
vertir-se en ciutats per gràcia re-
ial, Barcelona s’emmiralla en Pa-
rís o Londres. De fet, l’endemà de
l’atemptat La Vanguardia fa re-
ferència a aquesta idea: “S’ha tras-
tocat en un funeral abatiment el
bon nom d’una ciutat que amb es-
forç aconseguia col·locar-se al ni-
vell de les més cultes”. 

‘A BAIX LES MURALLES’
Al tombant de segle, Barcelona cul-
mina el seu procés d’expansió ini-
ciat a mitjan segle XIX. “Fins ales-
hores, la ciutat se circumscriu al que
avui és el districte de Ciutat Vella i
està rodejada per l’antiga muralla”,
afirma l’historiador i periodista
Rafa Burgos. El cert és que les con-
dicions de vida intramurs són im-
possibles. El 1854, per exemple, el
còlera ha matat 6.500 persones.
“La densitat de Barcelona és altís-
sima”, recalca el també periodista
i historiador Albert Torras. És per
aquest motiu que la demanda de la
ciutadania d’enderrocar les mura-
lles ja es fa sentir els anys 40 i s’a-
caba concretant el 1854 amb el pro-
jecte del doctor Pere Felip Monlau
batejat com A baix les muralles. 

La iniciativa arriba amb les re-
ticències de l’Estat. “Segons el
ministeri de la guerra, a la zona
d’extramurs no es pot construir a
una distància que correspongui al
tret d’una bala de canó, és a dir,
uns 1.000 o 1.200 metres”, expli-
ca Burgos. Els successius conflic-
tes que ha viscut Catalunya amb
l’Estat des del 1714 han fet que les
terres que rodegen les muralles si-
guin militars, i haurà de ser la pres-
sió popular i municipal la que per-
meti el canvi. “El dia a dia costa de

respirar, i ja a mitjans de segle l’A-
juntament prohibeix posar cap fà-
brica amb màquina de vapor dins
de les muralles”, relata Burgos.

Aquesta època coincideix amb
l’inici de la construcció de l’Ei-
xample d’Ildefons Cerdà, un engi-
nyer militar i, per tant, ben vist des
de Madrid, que té per objectiu ur-
banitzar tot el que són els terrenys
agrícoles que hi ha entre Ciutat Ve-
lla i els municipis del pla de Bar-
celona. La seva visió entronca amb
les aspiracions de la burgesia del

moment, que, en paraules de Tor-
ras, “els anys 60 vol que la ciutat es-
tigui a l’altura de París i acumula
dues dècades demanant ser seu de
l’exposició universal que acabarà
celebrant-se el 1888”. Amb tot,
els propietaris dels terrenys no
veuen amb bons ulls el pla de
grans avingudes –també per faci-
litar el desplegament militar–per-
què no els permet construir tants
edificis com voldrien i, per això, l’Ei-
xample s’allunya de la visió inicial
de Cerdà. Alhora, tots aquests ter-

renys ja fa temps que es fan servir
per situar-hi indústries. En són ex-
emples el Poblenou i Sants.

Així mateix, el somni europe-
ista de la burgesia encara es fa més
realitat el 20 d'abril del 1897,
quan la reina regent Maria Cristi-
na autoritza la capital catalana a
annexionar-se els pobles de les
Corts de Sarrià, Sant Gervasi Cas-
soles, Sant Andreu de Palomar,
Sant Martí de Provençals, Sants i
Gràcia. És la culminació d'un pro-
cés que ha començat el 1869 i que

Obres de construcció de la Bòbila de la Societat de Rajolers de Barcelona a Collblanc el 1899. Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Entre finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona i la seva rodalia viuen un
procés de canvi mai vist. Es comencen a posar les primeres pedres del que serà 
la metròpoli que coneixem avui dia. Però com era la capital catalana al tombant 

de segle? I el Baix Llobregat? Quan va convertir-se en ciutat Badalona?

Quan lametròpoli 
no era lametròpoli



7 | 

líniaCiutatVella.catNovembre 2022El reportatge del mes

n Temps era temps, l’Hospitalet de
Llobregat tenia platja. Va ser l’any
1920 quan el municipi va perdre la
seva costa i no la recuperaria mai
més. La va vendre a Barcelona.

L’actual Zona Franca era aleshores
la Marina de l’Hospitalet i representa-
va un territori de més de 900 hectà-
rees, és a dir, la meitat del seu terme
municipal. “Era un terreny on hi havia
un conglomerat de pescadors i algu-
nes masies disperses on els pagesos
vivien força bé”, explica l’historiador i
autor del llibre Quan l’Hospitalet va
perdre la platja, Jesús Vila. “La ciuta-

dania del centre anava en carro o a
peu fins a la platja a banyar-se, per-
què aleshores es mirava més cap al
mar que no pas cap al riu”, afegeix.

Per què l’Hospitalet va decidir
vendre la meitat del seu territori? El
cert és que l’operació urbanística es
va fer a un preu molt baix i beneficiós
per a la capital catalana. “A l’Ajunta-
ment de Barcelona li suposava uns
guanys impressionants, perquè volia
construir una zona logística i indus-
trial on les mercaderies no paguessin
impostos perquè es quedaven en una
zona franca”, detalla l’historiador.

Més enllà d’això, per entendre la
venda cal mirar el context internacio-
nal que es vivia en aquells temps a

Europa. El 1920 feia dos anys que ha-
via acabat la Primera Guerra Mundial.
Espanya, que es va mantenir neutral,
va aprofitar la contesa per millorar la
seva situació econòmica, i els indus-
trials catalans van fer l’agost amb
aquella guerra. De fet, aquests dar-
rers havien acumulat un poder nota-
ble comerciant amb els països enfron-
tats i van pressionar l’Ajuntament de
Barcelona i el govern de l’Estat per
dur a terme l’annexió de terrenys. “Es
volia ampliar el port per rivalitzar
amb Marsella, i a sota de Montjuïc era
el millor lloc per fer-ho perquè el mar

entra a la terra i s’hi podien arrecerar
els vaixells”, explica Vila.

Per la seva banda, a l’Hospitalet
no va ser fins al 1923 –en plena dic-
tadura de Primo de Rivera– que l’o-
peració urbanística va generar ma-
lestar entre la població. Fins alesho-
res, les expropiacions forçoses de
terres no havien aixecat polsegue-
ra. “Els pagesos no tenien poder po-
lític i els comerciants i petits burge-
sos del poble no van tenir cap pro-
blema a vendre la Marina”, relata
Vila. Resulta curiós que, dos anys
després, el 1925, el rei Alfons XIII
atorgués a l’Hospitalet la categoria
de ciutat. Així doncs, el municipi va
perdre el mar per fer-se ciutat.

Adeu al mar

no ha estat exempt de reticències
per part dels municipis que pas-
sen a formar part de Barcelona.
“Fins aquell moment són pobles
que s'autoabasteixen i que tenen
la seva petita indústria que els per-
met subsistir”, afirma Torras.  “A
la zona hi ha pagesos que baixen
a Barcelona per vendre-hi els
seus productes”, diu Burgos. 

L’objectiu de l’annexió, entre
altres, és recaptatori, ja que ales-
hores el Regne d’Espanya està en
guerra amb els Estats Units pel
control de les colònies de Cuba i
de Filipines, i una capital catala-
na amb més població suposa una
millora de la fiscalitat. Així mateix,
des de Madrid preocupa que el
projecte pugui fer ombra a la ca-
pital espanyola. 

En poc més de 50 anys, Bar-
celona s’ha convertit en una ciu-
tat que passa de tenir 235.000 ha-
bitants a tenir-ne 544.000 a finals
de segle, i que es prepara per ar-
ribar al milió el 1930.

EL REBOST DE BARCELONA
Mentre Barcelona anhela ser una
ciutat europea, l’Hospitalet és un
poble de 5.000 habitants que no
rebrà l’estatus de ciutat fins al
1925. Amb tot, segons explica
l’historiador Manuel Domínguez,
“al tombant de segle les coses es-

tan canviant”. Fins aquell mo-
ment, el poble ha estat un encla-
vament agrícola tal com ho és tot
el Baix Llobregat. “Al delta, la zona
més fèrtil d’Espanya, la producció
d’arròs i de blat de moro, i després
d’hortalisses, és molt important”,
detalla Domínguez. Anteriorment,
la vinya havia estat un correu
notable a la zona, però a causa de
la fil·loxera del 1880 i del 1890
acaba desapareixent.

Per a l’historiador Jesús Vila,
les zones de Viladecans, Gavà,
Sant Boi, el Prat i Castelldefels són,
aleshores, les més rellevants des
d’un punt de vista agrícola. “S’ar-
riben a fer tres collites l’any per-
què són terres molt productives i
es beneficien de tenir Barcelona a
prop per vendre-hi el que es re-
cull”, diu. “Alimenten la mà d’o-
bra de la gran ciutat”, afegeix. 

Malgrat això, ja en aquells anys
es pot començar a intuir el que
serà el futur industrial de la zona.
El fet que el territori estigui regat
pel Llobregat, un riu eminentment
industrial, permet els primers es-
bossos d’una indústria incipient.
“Hi haurà fàbriques tèxtils a San-
ta Eulàlia i de construcció al que
avui és el barri de Sant Josep”, as-
senyala Domínguez. Amb tot, no
serà fins al 1915 que es viurà un
boomdemogràfic i industrial. 

“Al delta del Llobregat
s’hi feien tres collites 
l'any perquè eren 
terres molt productives
i es beneficiaven de
tenir Barcelona a prop
per vendre-hi 
el que es recollia”

EL PRIMER FERROCARRIL
Al tombant de segle, Badalona i el
Baix Maresme són dos territoris
avançats a la seva època. Diu la lle-
genda que Miquel Biada, un ma-
taroní que ha fet fortuna a Amè-
rica, quan presencia la inaugura-
ció del primer ferrocarril espany-
ol a Cuba, l’any 1837, exclama:
“Quan torni al meu país uniré Bar-
celona amb el meu poble amb fer-
rocarril”. Després de molts pele-
grinatges, l’indià compleix el seu
somni el 1848. Aquell ferrocarril,
el primer de tota la Península,
canviarà la història del territori. 

Segons la historiadora Mont-
serrat Carreras, abans de l’arribada
del tren Badalona és un poble agrí-
cola. “Hi ha petits tallers tèxtils,
però a partir de mitjans de segle es
produeix un procés d’industria-
lització molt fort”, assenyala. A la
ciutat s’hi instal·len fàbriques de
cristall, de galetes, de cordes per
a la Marina o fàbriques tèxtils.
“Aquestes indústries se situen a
banda i banda del ferrocarril i, en
molts casos, les mateixes fàbriques
tenen petites vies de tren que en-
llacen amb la línia general”,  afir-
ma Carreras. 

El tren ràpidament atrau la
població de fora fins a la regió.
Així, Badalona passa de tenir
5.700 habitants el 1848 a tenir-

ne més de 19.000 el 1905. “En
aquell temps, la gent canvia
molt de residència perquè viu de
lloguer i, en gran part, a Bada-
lona venen de la Catalunya rural.
Però més tard, cap al 1920, tam-
bé arribarà molta població de la
resta de l’Estat”, afirma la his-
toriadora. 

La industrialització també es
veu afavorida per un altre fet. La
zona fabril per excel·lència del
nord barceloní, Sant Martí de
Provençals, està sobresaturada, i
a Badalona els terrenys són més
barats. Tot i que les seus seguiran
a Barcelona, la burgesia de la
capital catalana i alguns inversos
estrangers instal·len les seves fà-
briques al poble que el 1897 acon-
seguirà la categoria de ciutat. Al
mateix temps, aquest procés d’in-
dustrialització va aparellat amb
una pèrdua gradual de la pesca al
municipi i, en sintonia amb el que
passa a tota la metròpoli, amb el
naixement d’un moviment ob-
rer que aquell any s’intenta re-
primir amb el Procés de Mont-
juïc. La metròpoli comença a ser
la metròpoli.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“A fora dels murs 
de Barcelona no 
es podia construir 
a una distància que
correspongués al tret
d'una bala de canó, 
és a dir, uns 1.000 
o 1.200 metres”

L’Hospitalet va vendre la meitat del seu territori 
a Barcelona l’any 1920. Si no ho hagués fet, avui dia

el municipi tindria la seva pròpia platja
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Nova protesta veïnal contra
l’ampliació del Macba

REIVINDICACIÓ4Un grup de
veïns del Raval van irrompre el
15 de novembre en un acte al
Macba per rebutjar l’ampliació
del museu a la plaça dels Àngels.

Mitja dotzena de persones
van interrompre una jornada
sobre museus i sostenibilitat
per denunciar que “robar 908
metres quadrats de sòl públic no
és sostenible”. Els veïns van
acusar la presidenta de la Fun-
dació Macba, Ainhoa Grandes,
de ser una “coneguda especula-
dora” perquè és “consellera d’un
fons voltor, ha desnonat veïns

del Raval i ha contractat els na-
zis de Desokupa”.

L’ampliació del Macba és
fruit d’un acord entre l’Ajunta-
ment  de Barcelona i el museu
que es remunta al 2019 i que
permet, d’una banda, ubicar el
CAP Raval Nord a la Capella de
la Misericòrdia, i de l’altre am-
pliar el museu amb un nou edi-
fici a la plaça dels Àngels.

La Xarxa Veïnal del Raval
ja havia presentat al·legacions
contra l’acord i el març del 2022
va interposar un coNtenciós ad-
ministratiu contra l’ampliació.

Benvinguda oficial als veïns
de la finca del carrer Arai

HABITATGE4L’Ajuntament va
oficialitzar el 15 de novembre la
benvinguda als veïns i veïnes de
la finca del carrer Arai del barri
Gòtic, una finca que el consisto-
ri havia comprat fa poc. La com-
pra de l’edifici permet ampliar
l’oferta d’habitatge públic en
una zona densa i mancada d’o-
ferta de lloguer social.

De fet, actualment a l’edifici
ja hi viuen set famílies que grà-
cies a aquesta operació s’han

assegurat poder mantenir-se al
barri, mentre que els quatre ha-
bitatges restants passaran a ser
habitatge públic.

La regidora d’Habitatge de
l’Ajuntament, Lucía Martín, i el
regidor de Ciutat Vella, Jordi
Rabassa, van donar la benvin-
guda als veïns i van posar èm-
fasi en la voluntat del consisto-
ri de treballar perquè el districte
sigui per als veïns, tal com re-
clamen les entitats.Foto: Ajuntament

Equipaments | Acord per fer el CAP Casc Antic
El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha anunciat un principi d’acord

entre el consistori i l’Institut Català de la Salut per a la construcció del CAP
del Casc Antic a una part del solar dels antics jutjats de Lluís Companys.

ENSENYAMENT4L’Escola Sant
Felip Neri del barri Gòtic pas-
sarà, finalment, a formar part de
la xarxa pública de centres edu-
catius el curs vinent. Així ho van
anunciar el 8 de novembre el
conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray i l’alcaldes-
sa Ada Colau.

L’anunci es va fer a la matei-
xa escola amb els representants
del Govern i del consistori amb
la presència dels pares, mares i
alumnes del centre, que van ce-
lebrar la notícia amb eufòria. En
aquest sentit, Colau va dir que
“és una gran notícia” que es pu-
guin quedar al barri perquè són
“una escola molt important per
a la ciutat”. Va acabar agraint la
labor de les famílies per acon-
seguir la fita i va afegir que “en-
cara no està tot fet perquè volem
ampliar espais”.

Cambray també va celebrar
la notícia i va destacar el paper
del centre al barri: “Sant Felip

Neri és una escola exemplar de
cohesió social, equitat i inclusió”.

La incorporació a la xarxa
pública és el resultat de la llui-
ta de les famílies que han insis-
tit a la propietat de l’edifici –la
Congregació de l’Oratori Sant
Felip Neri– per tal que acceptés
un nou acord de lloguer perquè
es pogués fer el canvi i evitar la

desaparició. Ara, però, la pro-
pietat ha avisat que el futur
centre públic no podrà utilitzar
part dels espais actuals, ja que
l’entitat religiosa els té “desti-
nats a altres finalitats”. La Con-
gregació va dir en un comunicat
que el Consorci d’Educació sa-
bia aquesta condició que fa in-
compatible l’ús.

L’Escola Sant Felip Neri passarà a ser pública el curs vinent. Foto: Eli Don/ACN

L’Escola Sant Felip Neri 
serà pública el curs vinent

» La propietat de l’edifici va acabar acceptant el prec de les famílies
» Colau parla de “gran notícia” i Cambray diu que l’escola és “exemplar”

Clam per fer un memorial a 
la comissaria de Via Laietana

MEMÒRIA HISTÒRICA4Conver-
tir la comissaria de Via Laietana
en un “espai de memòria”.
Aquesta és la reivindicació de
diverses entitats, com Òmnium
Cultural o el centre de defensa
dels drets humans Irídia, per al
futur d’aquesta històrica prefec-
tura de la Policia Nacional.
Aquest clam es va fer sentir el
passat 20 de novembre, en una
concentració precisament da-
vant del 43 de Via Laietana.

En l’acte es va llegir un mani-
fest al qual s’han adherit 177 or-
ganitzacions internacionals de

vint països, segons les entitats
convocants. El president d’Òm-
nium Cultural, Xavier Antich, va
assegurar que “la policia acabarà
marxant” d’aquest edifici i va
alertar que no s’aturaran “fins
que Via Laietana 43 sigui un espai
de memòria”. En aquest sentit,
demanen que les instal·lacions i
el seu fons documental se cedei-
xin “a l’administració catalana
perquè s’hi creï un espai de me-
mòria, d’arxius documentals i
un centre d’interpretació de la im-
punitat i la tortura, especialment
durant el franquisme”.

La concentració del passat 20 de novembre. Foto: Guillem Roset/ACN
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La comissaria de la
Rambla atendrà casos
de violència masclista

COMERÇ pàg 9

L'Ajuntament
estudiarà la viabilitat
de les parades de flors
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Línia La Rambla neix
amb 25 expositors 
en llocs estratègics
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Veïns i comerciants
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Fermín Villar, president d’Amics
de la Rambla: “El passeig és un
reflex de les tensions socials”
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El passat 3 d’octubre van co-
mençar les obres de remodelació
de la Rambla en el primer tram
previst, entre el monument a
Colom i Santa Madrona. Aques-
ta és la primera fase d’un projec-
te que ha de transformar un dels
carrers més transitats de Catalu-
nya en una via molt més amable. 

La reforma de la Rambla su-
posarà reduir el trànsit a un sol
carril per banda, per on circula-
ran bicicletes i autobusos, dis-
tribució urbana de mercaderies
i vehicles de serveis i residents.
Això permetrà ampliar les vore-
res laterals i l’espai central de la
Rambla. Per aprofitar aquest
espai es crearan, com a mínim,

tres grans zones d’estada o pla-
ces on la gent podrà seure a
l’ombra de nous arbres. També
es preveu canviar el paviment,
molt degradat, i col·locar-hi un
nou enllumenat més funcional i
sostenible. 

MILLORAR LA CONNEXIÓ
La remodelació plantejada sem-
bla el camí adequat per reequi-
librar els fluxos de gent, millorar
la qualitat de vida i, fins i tot, les
expectatives de negoci, segons les
fonts consultades. De fet, és
molt antiga la reclamació de ve-
ïns i comerciants de convertir la
Rambla en zona de vianants,
fins i tot totalment. El projecte
actual és un pas intermedi, una
mena de semi peatonalització. 

Però la reforma encara té un
repte més agosarat: millorar la
connexió entre el Raval i el Gò-

tic. Pau Bosch, arquitecte, em-
presari i veí de la Rambla, ho veu
clar: “Al barri del Raval hi ha una
densitat de població molt per so-
bre de la normalitat. És un bar-
ri sense espais oberts. El Gòtic no
té tanta densitat, però té un en-
torn molt construït, molt limitat.
Aquest projecte podria conver-
tir-se en l’espai obert que ne-
cessiten el Raval i el Gòtic”.

COMERÇ DE PROXIMITAT
Ivan Escolà, veí històric i pro-
pietari de diversos negocis a  la
Rambla, fins i tot considera que
la reforma es queda curta, per-
què el futur del comerç, a la
Rambla i arreu, passa per aquí:
“Si fem les coses fàcils i còmodes
per a la gent, si peatonalitzem i
posem facilitats a les persones
amb problemes de mobilitat,
això repercutirà en positiu a la

resta. La peatonalització afavo-
reix la qualitat de vida i també el
comerç”. I posa un parell d’e-
xemples: “Quan l’Ajuntament
va ampliar les voreres del passeig
de Gràcia va fer un tomb espec-
tacular. I va passar el mateix al
Portal de l’Àngel”.  

MÉS ESPAI CULTURAL
L’amplitud de les voreres bene-
ficiarà especialment el sector
cultural, com per exemple el
Teatre Romea. Toni Albadalejo,
soci de la gestora del teatre, se’n
fa creus de com han pogut re-
sistir fins ara: “Jo crec que tenim
la vorera més estreta de Barce-
lona, un metre. Imagineu-vos. La
gent ha de jugar-se la vida amb
l’autobús per accedir al teatre”. 

Els canvis poden significar la
salvació dels teatres i altres es-
pais culturals, si arriben a temps:

“És terrible pensar que durarà
tants anys fins a acabar-se, es-
pecialment en el cas del Poli-
orama, que està al capdamunt.
El dia que s’acabin les obres, el
nostre espai ja podria estar de-
dicat a un supermercat. Al Ca-
pitol ja li va passar una cosa així”.

OPORTUNITAT PER AL VEÏNAT
Més enllà de les expectatives, la
reforma és una oportunitat, so-
bretot, per als veïns. Josep Abe-
lló és programador i fa pocs
anys va canviar Mataró per la
Rambla: “La reforma és molt ne-
cessària, perquè quan vius aquí
descobreixes que això és real-
ment un barri, que no tots els
carrers són turístics i que hi ha
veïns i comerços de proximitat.
Hi ha tot un micro món, però al-
gunes zones estan molt apreta-
des i és necessari crear espai”.             

La remodelació plantejada sembla el camí adequat per reequilibrar els fluxos de gent, millorar la qualitat de vida i, fins i tot, les expectatives de negoci. Foto: Joanna Chichelnitzky  

Albirant l'horitzó

Andreu Asensio
LA RAMBLA

» La reforma de la Rambla crearà espais oberts i connectarà el Gòtic i el Raval, afavorint el vianant
» Parlem amb veïns i comerciants, els quals creuen que beneficiarà el comerç i l’activitat cultural
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Reunió amb el grup
municipal de Junts per

Catalunya per demanar
que en el seu programa electoral
s'inclogui un escurçament dels ter-
minis anunciats per a la reforma de la
Rambla. 
@JuntsXCatCV
@JuntsxCatBCN

El Twitter en paper
Aquí es
piula

L’associació @Amics-
deLaRambla reivindi-

ca a tots els grups mu-
nicipals de l’Ajuntament que, en els
seus programes electorals, es com-
prometin amb el futur de la Rambla,
incloent-hi entre les seves propos-
tes, la reducció del període d’obres
anunciat.

Ahir al vespre va tenir
lloc la cerimònia de lliu-

rament dels Premis #Co-
merç i #Mercats. El president d'honor
de la Boqueria va recollir la menció es-
pecial a la iniciativa col·lectiva de les as-
sociacions de venedors dels mercats
per la resiliència durant la pandèmia.
@MercatsBCN

Amb el regidor @joanr-
portell i els consellers

municipals @mchacon-
salvador i @montjofre hem assistit a la
desfilada i concurs de Catrinas per la
Rambla, organitzat per @AmicsdeLa-
Rambla i @mexcat. Es tracta de la fi-
gura més representativa d’El dia de mu-
ertos mexicà.

@neusmunte@la_boqueria@AmicsdeLaRambla

Tribuna

uan vam iniciar el procés de transfor-
mació de la Rambla vam tenir clar que
l’objectiu prioritari era recuperar el pas-
seig per a usos ciutadans perduts a cau-
sa de la massificació turística. Davant la

constatació que el veïnat havia perdut el goig per pas-
sejar, observar i ser observats, asseure’s a petar la
xerrada i, en definitiva, per ‘ramblejar’ i viure les
Rambles, vam entendre que després de dècades de
promoure uns models de ciutat i de districte turís-
tics, les polítiques públiques havien de canviar ra-
dicalment per promoure unes Rambles on tornes-
sin els barcelonins i les barcelonines.

Recuperar la Rambla per al veïnat: aquest propòsit
va inspirar el concurs internacional de transforma-
ció i estratègies que l’Ajuntament de Barcelona vam
llançar el mandat passat. Ho vam fer convençuts que
l’espai públic són les persones que l’usen, que les se-
ves dinàmiques no depenen tant de la qualitat formal
com de la intensitat de les vivències de la gent que el
viu, i per això les transformacions de l’espai públic
han de tenir en compte i abordar molts nivells: eco-
nòmics, socials, culturals, comunitaris... capaços de
transformar la morfologia social i coordinar-los
amb el disseny de la pedra.

En aquest sentit, a la Rambla cal recuperar l’ima-

ginari col·lectiu popular, revertir les dinàmiques eco-
nòmiques de baix valor afegit adreçades al turisme,
alleugerir la massificació actual, protegir les veïnes da-
vant l’especulació immobiliària, i fer de l’activitat cul-
tural d’arrel comunitària i dels grans equipaments l’e-
lement tractor de la transformació.

ON SOM ARA?
Tot i els endarreriments de la transformació física,
per les dificultats d’operar en una zona tan comple-
xa i simbòlica de la ciutat, ja fa més de tres anys que
vam començar a implementar altres estratègies, i des

d’aquest octubre s’ha incorporat el vessant urbanís-
tic, amb unes obres que faran de la Rambla un pas-
seig més confortable, verd, amable i amb més espai
per al vianant, ordenant millor els usos com les ter-
rasses, els quioscos, etc.

Hem començat pel tram baix modificant el traçat

de l’avinguda de les Drassanes per allargar la Ram-
bla i obrir-la al mar. És l’àmbit d’intervenció més
transformador. Es crearà una nova plaça que incen-
tivarà els usos socials i renovarà la trobada entre el
passeig, les Drassanes i Colom. Les obres es faran per
fases i no s’ocuparan simultàniament els dos costats
de la Rambla, de manera que es garantirà en tot mo-
ment els desplaçaments a peu i amb bicicleta, el tràn-
sit veïnal, de serveis i de vehicles d’emergència i el
transport públic.

Tot i això, la transformació social i cultural ja fa
temps que està en marxa. En aquest mandat, a tra-
vés del programa municipal Línia Cultural Rambles,
el veïnat de Barcelona ha recuperat el passeig com un
espai de convivència, i s’ha potenciat la cultura local
i d’interès comunitari amb activitats gratuïtes en què
han participat 10.000 persones, de les quals 2.500
eren infants. El mateix passeig s’ha convertit en un
equipament cultural amb Les Àgores, que actualment
ofereixen cinc programacions habituals donant res-
posta a diverses necessitats de les Rambles i del ter-
ritori: Àgora Infantil, Àgora Moviment, Àgora Ter-
túlia, Àgora Ràdio i Àgora Musical.

Lentament, però sense pausa, la Rambla està tor-
nant tant a l’imaginari popular com al dia a dia cultu-
ral i, amb ella, les barcelonines i els barcelonins.

Les polítiques públiques han de
promoure una Rambla on tornin
els barcelonins i les barcelonines
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@Bcnsingular: Així sí que #LaRambla re-
cuperarà els barcelonins. L’antiga cerve-
seria Baviera, de qualitat pèssima des de
feia anys, és ara el restaurant Canaletes.

@liniaxarxa: #LíniaCiutatVella El periòdic
Línia La Rambla i Amics de la Rambla unei-
xen esforços | @AmicsdeLaRambla @es-
pailinia

@CliaSpain: Gracias al presidente de
@AmicsdeLaRambla, @minvill, por una in-
teresante charla sobre la importancia del
turismo para los negocios de #LaRambla.

Flaixos

Tribuna

“El carrer on viuen juntes alhora les quatre es-
tacions de l’any, l’únic carrer de la terra que
jo desitjaria no s’acabés mai, ric en sons,
abundant en brises, bella trobada, antiga

de sang: la Rambla de Barcelona”. Així descrivia Lorca el
nostre carrer més estimat.

La Rambla i el seu entorn, a Ciutat Vella, han estat his-
tòricament el cor de Barcelona. El seu dinamisme comer-
cial va contribuir a l’expansió de la ciutat i, mitjançant el vin-
cle entre economia i ciutadania, es va anar donant forma
a la metròpoli que coneixem: una urbs vibrant que és l’e-
picentre d’una gran regió metropolitana al sud d’Europa.

Barcelona,   a l’etapa democràtica, va dedicar amplis
esforços a revalorar el seu centre amb la voluntat no no-
més de dignificar-lo per als veïns i veïnes, sinó també de
convertir-lo en referent per al conjunt de la ciutat i els
seus visitants.

En són una prova intervencions destacades com l’o-
bertura de la rambla del Raval, la instal·lació d’equipaments
culturals com el CCCB o el desenvolupament d’ambicio-
sos plans d’habitatge. Només al Raval es van invertir més
de 100 milions d’euros en millores de l’espai públic durant
la primera dècada d’aquest segle.

Tot i això, la configuració socioeconòmica de la zona ha
viscut canvis profunds en els últims anys. Vam anar generant
noves centralitats, primer a la zona nord de la Diagonal i
posteriorment al 22@. En aquest procés, una part de la cen-
tralitat econòmica es va allunyar de la centralitat física.

Paral·lelament, Ciutat Vella es va especialitzar en l’e-
conomia del visitant, dibuixant un espai dinàmic però poc
diversificat. El model va garantir prosperitat però també
va tenir efectes col·laterals i, si el centre fos una bicicleta,
a l’última dècada els actors públics van deixar de pedalar
amb la força d’abans, perdent identitat, diversitat comer-
cial i capacitat d’atracció cap als barcelonins. El centre fí-
sic es va tornar perifèric des del punt de vista de les prio-
ritats polítiques.

Ara cal tornar a situar Ciutat Vella al centre, en tots
els sentits. Barcelona necessita un centre atractiu per als
qui ens visiten (l’aturada forçosa provocada per la co-
vid ho va posar de manifest), però alhora que redueixi
la seva dependència del turisme, que diversifiqui l’oferta
i que sigui capaç de generar una proposta de valor per
al conjunt de la ciutadania.

Cal reequilibrar l’equació entre residents, treballadors
i visitants. Per això, hem impulsat una estratègia de re-
economització del centre en base a noves aliances, re-
conquistant espais emblemàtics, com hem fet amb la sig-

natura del conveni que convertirà l’edifici de Correus a Via
Laietana en un hubd’innovació, cosa que suposarà la crea-
ció de 1.500 nous llocs de treball de valor afegit i donarà
nova vida a la zona.

Però la Rambla i el seu entorn necessiten encara més
esforç per mantenir la seva vitalitat i el seu dinamisme. N’és
una prova l’inici de la reforma urbanística que hem impulsat
aquesta tardor. Una reforma, llargament esperada i que tinc
el compromís d’accelerar els pròxims anys.

Promoció, urbanisme, comerç… són polítiques que sa-
bem que ajudaran a dinamitzar el centre de la nostra ciu-
tat. Però, per completar l’aposta per Ciutat Vella, han d’es-
tar acompanyades de polítiques de seguretat.

El 2019 ens vam comprometre a incrementar la plan-
tilla de la Guàrdia Urbana. El resultat ha estat la incorpo-
ració de 1.000 nous agents per arribar al màxim històric d’e-
fectius. I per garantir una presència policial més gran a Ciu-
tat Vella, acabem de posar en marxa la nova comissaria al
carrer Tàpies, la tercera del districte, que se suma a les de
la Rambla i el passeig Joan de Borbó. Més de 440 policies
locals estan destinats a Ciutat Vella.

També hem actuat contra l’activitat dels bicitaxis o del
top manta, hem liderat el debat que ha permès modificar
el Codi Penal perquè s’apliquin penes efectives de presó con-
tra els lladres multireincidents, i estem treballant per acon-
seguir que les ocupacions delictives d’habitatges es pugu-
in desallotjar en un màxim de 48 hores.

En definitiva, en tot allò que depèn de l’Ajuntament, hi
ha hagut resultats i millores palpables. Estem utilitzant to-
tes les eines al nostre abast per aconseguir una ciutat cada
dia més segura i, de fet, aquest any els delictes a Ciutat Ve-
lla han caigut en un 21% respecte abans de la pandèmia.

Però no podem oblidar que la competència de segure-
tat ciutadana correspon a la Generalitat. Tota Barcelona ne-
cessita una dotació més gran de Mossos d’Esquadra, i ne-
cessitem que el Govern de la Generalitat es prengui serio-
sament la seguretat a la ciutat, sense obviar que Ciutat Ve-
lla és el cor de Barcelona. I, com a tal, suposa un repte ma-
júscul i especial: per la densitat urbana, per la complexitat
social i per la riquesa única.

No em canso de dir-ho: Barcelona compta amb un cen-
tre magnífic. I és a partir de l’esforç continuat i del treball
conjunt que hem d’aconseguir que aquell desig expressat
per Lorca de fer que la Rambla no s’acabi mai es conver-
teixi en un desig compartit per tota la gent de Barcelona.

Permeteu-me ressaltar la idea que cal tornar a posar Ciu-
tat Vella al centre, amb tot el que això suposa a tots els ni-
vells. Els asseguro que per mi no en quedarà.

per Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

El cor de Barcelona
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Ara que han començat les
obres a la Rambla ja po-
drien treure el marcador...

Això em deia un regidor, però no
ho farem. El propòsit del marcador
era reflectir el temps d'espera, i fins
que no s'acabin les obres haurem
de continuar esperant, oi?

El 2016 es va aprovar el pla...
En realitat, tota la feina ja estava feta
molt bé a finals del 2014. El pla ja es-
tava llest, tot i que no es va aprovar
fins al 27 de maig del 2016.

Per què?
Trias va començar a fer coses que
volien semblar populistes. Ens de-
ien que no era el moment. Al final,
l'aprovació es va encavalcar amb
les eleccions municipals, i després
ja no hi va haver més Trias.

Va arribar Ada Colau.
Com que això venia del món privat,
els comuns ho van rebutjar. Però
Amics de la Rambla ho vam conti-
nuar movent i vam aconseguir

aprovar-ho quan es negociava la
primera entrada del PSC al go-
vern municipal. Dos anys després,
el 2018 tornàvem a tenir un pla,
però per interès polític s'ha anat
ajornant, ajornant i ajornant. Ara co-
mença, però amb la boca petita.

Per què amb la boca petita?
És un projecte en cinc fases que du-
rarà vuit anys i en el qual s'inver-
teixen 44 milions. I, mentrestant, la
superilla de l'Eixample s'està fent en
8 mesos i amb una inversió de 52
milions. El mateix podem dir de la
reforma de la Via Laietana i entorns:
21 milions d'euros i 26 mesos d'o-
bres. La Rambla no és una prioritat
per a aquest Ajuntament.

Per això volen convèncer tot-
hom de la necessitat d’accelerar
el projecte.
Hem demanat públicament als
partits polítics, per carta i en per-
sona, que incorporin als seus pro-
grames electorals la modificació del
calendari de les obres. La mateixa
Janet Sanz, el dia de la inauguració
no ho va descartar taxativament.

Estan contents, com a mínim,
amb la remodelació?

Sí, perquè es guanya més espai per
als vianants. La Rambla és una rie-
ra, abans d'aigua i ara de gent, com
diu Lluís Permanyer. Amb la re-
modelació s'endreça l'ocupació
de la via pública perquè sigui més
fàcil passejar-hi.

Més espai perquè hi passegin els
turistes o els veïns?
Perquè hi passegin tots. Pels volts
del 2012 o 2013 l’Ajuntament va
col·locar-hi 60 càmeres per moni-
torar el moviment de la gent, i van
sortir-ne uns mapes de fluxos
al·lucinants. Mostraven moltíssim
pas del Gòtic al Raval. Perquè la
gent no diu “vaig a la Rambla”, però
va a l’Ateneu, al Romea, a la Fil-
moteca, a sopar al Cañete, al Liceu,
a l’Elisava... I tots i totes passen per
la Rambla. 

I els turistes?
Evidentment, els últims anys tenim
una presència desequilibrant del
turisme, i per això s’ha de regular.
Però quan Barcelona encara no era
turística, la Rambla ja ho era. Era un
port de mar. Hi ha fotos dels anys
20 on es veu la Rambla plena de
gent. El passeig té un atractiu i un
èxit que és part del problema.

I també marca tendència arreu
de Barcelona.
En positiu i en negatiu. La Rambla
avança el que vindrà a la ciutat i és
un reflex de les tensions socials del
moment, abans locals i ara globals.
Sempre ha estat així.

Què me’n diu dels veïns que vo-
len dormir a les nits?
Nosaltres també volem protegir el
veïnat, però alguns volen fer-ho a
base de prohibir el turisme. Nos-
altres volem regular-lo fent complir
les normatives. La primera limita-
ció de noves llicències de Barcelo-
na la vam demanar nosaltres, l’any
2014. En aquell moment, el món
empresarial ens va dir de tot, però

vam aconseguir que no s'obrissin
més hotels a la Rambla.

Continuen pensant així?
Sí, però els que hi ha que s’hi que-
din. Tots. Perquè és bo que hi hagi
aquesta barreja. Tenim hostals de
motxilla, hotels de 5 estrelles... Te-
nim 12 pisos turístics amb llicència
i volem que es persegueixin els il·le-
gals. Volem aquesta barreja, perquè
això és la Rambla i aquesta és la
grandesa del passeig. Per això té
tant èxit, perquè tothom s’hi troba.
A alguns no els agraden els mot-
xillers. Doncs bé, saben quin mot-
xiller va dormir a la Rambla? Barack
Obama. Ell mateix ho explica a
les seves memòries. 

“La Rambla 
avança el que 

vindrà a la ciutat”
Fermín Villar / President d’Amics de la Rambla 

A la seu d’Amics de la Rambla estan contents i molestos alhora. D’una banda, 
per fi han començat les obres de remodelació. De l’altra, fa molta pujada pensar

que tardaran vuit anys a acabar-se. Per això, Fermín Villar ens rep amb ganes 
de reivindicar la Rambla i de fer tot el possible per accelerar aquests terminis.

Andreu Asensio
LA RAMBLA

Foto: Joanna Chichelnitzky

Perfil | Llicenciat en filologia anglesa i empresari
El 2020 Amics de la Rambla va reelegir Fermín Villar com a president. Llicenciat en filologia anglesa i
empresari, Villar ha participat activament en la redacció del pla d'ordenació del passeig i no desitja cap

altra cosa que tancar d'una vegada el marcador que indica el temps d'espera per al final de les obres.
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REMODELACIÓ4L’associació
Amics de la Rambla reclama que
s’escurcin els terminis de la refor-
ma de la Rambla, que està previst
que s’acabi el 2030. El 3 d’octubre
van començar les obres al primer
tram, a les Drassanes, però fins d’a-
quí a vuit anys la remodelació no
arribarà a plaça Catalunya. L’en-
titat considera positiva la remo-
delació, però demana que es fixin
uns objectius “assumibles” per a la
gent que hi viu i la que hi treballa. 

Ho ha fet saber mitjançant un
comunicat que també ha fet arri-
bar a tots els partits polítics. L’en-
titat també ha iniciat una ronda de
contactes personals amb la in-
tenció que tots els partits inclogu-
in la reducció dels terminis en els
programes electorals de les elec-
cions municipals vinents, que tin-
dran lloc el 28 de maig del 2023.

Després de reclamar la refor-
ma durant molts anys, els veïns la-
menten ara haver d’esperar tant de
temps per veure-la acabada. Pau
Bosch, veí i propietari de diversos

negocis a la Rambla, no veu clar el
final: “Jo soc arquitecte, i en ur-
banisme dir que un projecte d’ur-
banització es fa en 8 anys és el ma-
teix que dir que no es farà”. A més
de la durada en si de les obres, el
problema podria ser un altre, en-
cara: “Quan diuen 8 anys en re-
alitat són molts més, perquè cada
fase s’ha de licitar, passar a con-
curs... Hi ha tot un procés”, diu
Bosch. Per evitar aquest risc cal-
dria escurçar les fases o fins i tot
fer-ne algunes en paral·lel, per
avançar temps.     

ACTUALITZACIÓ DEL PLA  
Una altra demanda d’Amics de la
Rambla és la revisió del projecte.
L’entitat va donar suport al Pla Es-
pecial d’Ordenació de la zona,
aprovat el 2016, però el retard en
l’aplicació “ha fet que les urgències
plantejades el 2012 continuïn pre-
sents i, en alguns casos, s’hagin
aguditzat”, com denuncia el seu co-
municat. Igualment, els sis anys
d’endarreriment fan necessari

adaptar certs elements de la pro-
posta a una realitat canviant que a
la Rambla és molt evident.  

Posats a revisar, veïns i co-
merciants reclamen a l’Ajunta-
ment un pla en paral·lel per ajudar-
los a rehabilitar els edificis, sobre-
tot per dins. “Aquest projecte es po-
dria aprofitar per reformar o mi-
llorar els edificis, perquè molts te-
nen façanes magnífiques, però els
patis estan fets un desastre. No te-
nen ascensor ni són accessibles. I
l’Ajuntament, per qualsevol xim-
pleria, et pot fer esperar fins a dos

o tres anys per una llicència d’o-
bres”, afirma Bosch. Un pla de re-
habilitació permetria, entre altres
coses, facilitar l’accessibilitat.  

El problema és que, rere la mo-
numentalitat dels edificis de la
Rambla, hi ha estructures antigu-
es i vulnerables als nous usos.
Fermín Villar, president d’Amics
de la Rambla, ho explica molt
gràficament: “Els baixants de la
Rambla són del segle XIX. No es-
tan preparats per a pensions, ho-
tels o museus. Obrir i canalitzar
amb PVC pot costar 25 o 30.000

euros per edificis on viuen pocs ve-
ïns que no poden pagar la derra-
ma”. I continua: “Hi ha gent gran
que marxa perquè no hi ha ajudes
per posar ascensors a les finques”. 

Villar també demana, en pa-
ral·lel als plans d’usos que regu-
len les prohibicions, la posada en
marxa de “plans de reactivació
controlats compartidament”, per-
què l’administració té els diners,
però ells, diu, tenen “el know-
how”. “L’administració no pot
saber-ho tot i no arriba a tot,
però sí que pot escoltar”, conclou.   

Clam per accelerar les obres
» Veïns i comerciants exigeixen que s’escurcin els vuit anys que durarà la remodelació de la Rambla
» Amics de la Rambla demana als partits polítics que el tema estigui present en l’agenda electoral

És habitual veure camions cisterna a la Rambla perquè els baixants són molt antics. Foto: Joanna Chichelnitzky

Comerç |Torrons Vicens negocia la reobertura
Torrons Vicens està negociant amb l'Ajuntament la reobertura del seu local al número 111

de la Rambla. L'establiment va ser precintat el passat mes de setembre per no tenir
llicència, ja que el pla d'usos no admet nous establiments d'alimentació.
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Proposen convertir els antics
colomars en pisos socials

HABITATGE4La necessitat de
crear habitatge públic, especial-
ment a la Rambla on hi ha molt
poc espai per construir-hi, obli-
ga a tenir imaginació. Per això,
veïns i comerciants de la Ram-
bla proposen reconvertir els an-
tics colomars i les cases velles on
abans vivien els porters, ubica-
des als terrats, en pisos socials.
D’aquesta manera, a banda de
fer nous pisos es contribuiria a
augmentar el nombre de resi-
dents habituals al barri.      

PISOS SOSTENIBLES
La idea ha sorgit d’Amics de la
Rambla arran dels diversos pro-
jectes que l’Ajuntament té en
marxa per promoure habitatges
sostenibles. Un d’ells és A prop,
que va ser la primera aposta de
la ciutat per edificis amb el me-

nor impacte ambiental possi-
ble, ja que estan fets amb con-
tenidors marítims reciclats. Un
d’aquests es pot trobar al carrer
Nou de Sant Francesc. O també
les noves promocions d’habi-
tatges industrialitzats fets de
fusta a Sant Martí i Sant Andreu. 

La proposta és cedir els es-
pais per a habitatges i destinar
les rendes a les comunitats de
propietaris, amb l’objectiu de
millorar les condicions dels im-
mobles. És un model de col·la-
boració publicoprivada que po-
dria funcionar, segons Amics
de la Rambla. Permetria, a més
d’incrementar el parc públic
d’habitatges a la ciutat, ampliar
el nombre de residents fixos al
passeig, i ajudaria els veïns a fi-
nançar les reformes necessà-
ries en molts edificis.      

COMERÇ4L’Ajuntament en-
carregarà un informe per estu-
diar la possibilitat de reobrir les
parades de flors que romanen
tancades, algunes des d’abans
de la pandèmia. De moment,
però,  no permetrà la reobertu-
ra de cap floristeria. 

Si bé la intenció inicial era en-
derrocar els quioscos tancats
per ampliar l’espai al passeig, la
pressió popular ha fet que el
consistori es replantegi la qües-
tió i encarregui un estudi de
viabilitat. De fet, segons Betevé,
l’enderrocament dels quioscos
tancats ja no està sobre la taula.

UNA RAMBLA SENSE FLORS?
L’associació Amics de la Rambla
sempre ha estat al capdavant de
la lluita popular per salvar els flo-
ristes i per potenciar aquest ne-
goci a la Rambla. “No podem ima-
ginar-nos una Barcelona sense la
Rambla i no volem imaginar-
nos una Rambla sense flors”, diu
Fermín Villar, el president de
l’entitat, denunciant que “l’Ajun-
tament no té interès a invertir-hi
ni un euro i això és una vergonya,
perquè és l’activitat tradicional
que encara té l’essència original,
que dona un nom a la Rambla”. 

Els floristes que treballen al
passeig formen part del Mercat

de la Boqueria i és per aquí per
on es podria ajudar-los. “La re-
forma del mercat de Sant Anto-
ni ha costat 120 milions, que es
diu aviat. Això són vint mil mi-
lions de les antigues pessetes”, es
queixa Villar, que demana a
l’Institut de Mercats més inver-
sió a la Boqueria.  

HISTÒRIA VIVA
Les parades de flors són un dels
elements patrimonials de la
Rambla. Hi ha constància que la
tradició arrenca el segle XII, tot
i que les primeres parades esta-

blertes oficialment daten del
1853. Antigament, es muntaven
diàriament amb cavallets i tau-
lons de fusta, on es col·locaven
plantes i flors, que es guardaven
en magatzems situats a prop de
la Rambla. Va ser així fins als
anys seixanta del segle XX, quan
es van establir parades fixes. 

Als anys noranta es van re-
modelar de dalt a baix, però des
de llavors el nombre de parades
ha anat caient, a conseqüència
de les jubilacions. Finalment, la
pandèmia ha acabat reduint-ne
el nombre fins a vuit.

Una de les floristeries que sobreviu a la Rambla. Foto: Joanna Chichelnitzky

L’Ajuntament estudiarà 
la viabilitat dels floristes

La Rambla

Vista aèria dels terrats disponibles a la Rambla. Foto: Amics de la Rambla
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VIOLÈNCIA4La Guàrdia Urba-
na de Barcelona podrà gestionar
directament denúncies de vio-
lència masclista en l’àmbit de la
parella. Fins ara, els Mossos
d’Esquadra eren els únics auto-
ritzats a atendre aquesta mena
de casos, però gràcies a un acord
entre Interior i l’Ajuntament,
des d’ara també podrà fer-ho la
policia municipal. El primer es-
pai habilitat al respecte serà la
comissaria de Nou Barris i, a par-
tir del mes d’abril, també la co-
missaria de la Rambla, que vol
esdevenir un punt de referència
en l’atenció a aquestes víctimes.

L’acord signat entre l’alcal-
dessa Ada Colau i el conseller
d’Interior Joan Ignasi Elena és
un acord pioner en l’àmbit poli-
cial gràcies al qual els agents po-
dran fer qüestionaris, fer la re-
cepció de la denúncia o bé deri-
var-ho als Mossos d’Esquadra si
hi ha diligències d’investigació. 

L’alcaldessa ha destacat la
importància d’aquest acord “per
totes les víctimes de violència
masclista i, per tant, per totes les
dones en general, ja que gràcies
a això estan una mica més pro-
tegides”. El conseller Elena tam-
bé s’ha mostrat molt satisfet
amb l’acord entre els dos cossos
policials i ha manifestat que con-

tinuaran “apostant per aquesta
col·laboració” perquè hi creuen,
així com “pel creixement dels
Mossos d’Esquadra a la ciutat de
Barcelona” com han fet els dar-
rers dos anys “per fer realitat la
proximitat”. 

RECEPCIÓ DE DENÚNCIES
A la comissaria de la Rambla, la
Guàrdia Urbana podrà rebre
directament denúncies en l’àm-
bit de la parella, i també de
l’exparella, relacionades amb
violència psíquica o física, le-
sions, amenaces, coaccions, as-

setjament, injúries, revelació
de secrets o casos de trencament
de condemna. 

En canvi, quan sigui neces-
sària la pràctica de diligències
d’investigació o de policia cien-
tífica, els casos seran instruïts
pels Mossos. Aquest és el cas de
les denúncies de tipus penal
com l’homicidi, l’avortament,
detencions il·legals, matrimoni
forçat, delictes contra la llibertat
i indemnitat sexual, violació de
domicili, infraccions penals con-
tra el patrimoni o denúncies
que formulin terceres persones.

Ada Colau i Joan Ignasi Elena en la signatura de l’acord. Foto: Ajuntament

La comissaria de la Rambla
atendrà casos de masclisme 

Línia La Rambla neix amb 
25 expositors en llocs clau

COMUNICACIÓ4El 28 de no-
vembre ha sortit al carrer el pri-
mer número de Línia La Ram-
bla, la primera publicació d’a-
quest indret de Barcelona tan
icònic. Amb una tirada de
10.000 exemplars  mensuals,
el periòdic es distribueix junta-
ment amb la històrica capçalera
Línia Ciutat Vella, que des de ja
fa 13 anys cobreix aquest dis-
tricte de la ciutat. 

La distribució en paper de Lí-
nia La Rambla compta amb 25
expositors propis situats en llocs
estratègics al llarg de tot el pas-
seig, entre els quals dos al mer-
cat de la Boqueria. 

Alguns dels llocs on trobareu
Línia La Rambla són: CEM Co-
lom (la Rambla, 18), la primera
planta del Maremàgnum, el
Triangle, l’Escola Massana, la
Biblioteca del Gòtic Andreu Nin
(la Rambla, 30-32), l’Oficina d’A-
tenció al Ciutadà (Ramelleres, 17),
l’Aquàrium, l’Ateneu Barcelo-
nès, l’Estanc Liceu (Sant Pau,
4), el Museu de Cera, el Gran To-
rino (Duc de Medinaceli, 6), el bar
Zurich, dos establiments d’Art Es-
cudellers (números 23 i 78 de la
Rambla), el Teatre Poliorama,
l’Escola Elisava, el restaurant
Moka, Laguarda Joiers o el Mu-
seu marítim, entre altres.   

Al mercat de la Boqueria hi ha dos expositors de Línia La Rambla. Foto: Aj.
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Agenda Fotografia | Fotos eròtiques censurades
Com a resposta a la recent censura d'algunes de les seves obres, Renée Jacobs i el Museu de l'Eròtica de

Barcelona han programat una exposició titulada Renée Jacobs – Partisan of the Lesbian Movement.

Palau de la Virreina

Com ja és tradició, Amics de la Rambla celebra
l’arribada de les festes amb un Concert de Nadal
i una xocolatada popular a davant del Palau de
la Virreina. Aquest any podrà celebrar-se sense
restriccions i s’espera una gran participació. 

La música la posaran diverses corals del barri,
com el Cor Smiling (format per petits de 6 a 12
anys), el Cor Musicals’Choir (format per joves),  el
Trencacors (un grup de 60 adults afeccionats al
cant) i les Flors de Maig, la coral del Raval. En

total, prop de 150 cantaires que oferiran un
ampli repertori musical. 

En acabat, cap a quarts de vuit, xocolatada
popular gratuïta amb la col·laboració de
diversos establiments: el Mercat de la Boqueria,
el Cafè de l’Òpera, el Restaurant Núria, Carrefour
Market, Torrons Vicens i Xocolates Jolonch. Hi
haurà xocolata calenta i dolços per a tothom
que s’acosti a celebrar Nadal a la Rambla.        
La Rambla, 99

Concert de Nadal amb les corals
del barri i xocolatada a la Rambla  

16/12/2022 - 18:00 h

Teatre Poliorama

Fins al 18 de desembre

El dramaturg Marc Artigau, la productora
Minoria Absoluta i les cançons originals
d’Els Amics de les Arts avalen aquest
musical sobre l’Aran, un noi de trenta anys
que viu a Chicago i que torna a Barcelona
per explicar a la família que es casa. Però un
succés farà trontollar el viatge i tota la vida
que s’ha construït tan lluny de casa. 
La Rambla, 115

Pares normals 

CEM Colom

14/12/2022 - 14:00 h

Esport i salut a la Rambla és una iniciativa
organitzada pel CEM Colom que ens
proposa una trobada en aquest espai
emblemàtic de la ciutat per fomentar
l’activitat física i la salut. Dimecres 14
tindrà lloc una activitat de Body Combat.
Es pot reservar una plaça mitjançant
l’aplicació Lleuresport Fitness.   
La Rambla, 18

Esport i Salut al CEM Il Trittico, de Puccini
Gran Teatre del Liceu

Fins al 15 de desembre

Després de 35 anys torna al  Gran Teatre
del Liceu l’obra més ambiciosa de
Giacomo Puccini. Per primer cop el
compositor italià fusiona tres grans
obres en una de sola, com tres
fragments de realitat interconnectats. El
repartiment inclou Lise Davidsen,
Ermonela Jaho i Ambrogio Maestri. 
La Rambla, 51-59

Biblioteca Gòtic - Andreu Nin

Fins al 31 de desembre

El Mercat de Llibre Vell de Santa
Madrona, la llibreria Española, la Librarie
Française,  les llibreries Verdaguer, Milà,
Quera, la Sala Canuda... Les antigues
llibreries que formen part de la història
de la Rambla tornen a la vida en aquesta
exposició que es va presentar el juliol
passat a la Vila del Llibre de  la Rambla.    
La Rambla, 30-32

Llibreries de la Rambla Contradiccions a la llar
Santa Mònica

Fins al 8 de gener 

Diversos artistes i grups de creadors
reflexionen al Santa Mònica sobre les
nombroses i sovint contradictòries
experiències que provoquen les
diferents nocions de llar que tenim les
persones. Totes elles bateguen
fortament a  l’exposició Dorm en
l’accident que provoca.   
La Rambla, 7

Museu de l’Eròtica 

8-22/12/2022 - 19:00 i 21:00 h

El Museu de l’Eròtica ofereix els dies 8 i 22
de desembre l’espectacle  Burlesque Show,
un cabaret interactiu de la mà de l’artista
Miss Nicole Brooke. L’espectacle es pot
veure al jardí del museu i després es poden
visitar les instal·lacions. L’entrada inclou una
copa de cava i es pot comprar a taquilla el
mateix dia o a Fever. 
La Rambla, 96 bis

Burlesque Show
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La Virreina Centre de la Imatge

Biennal 2064  és una exposició futurista o
distòpica, tot depenent del punt de vista, que
explora el concepte d’oracle en l’era de
l’anomenada intel·ligència artificial. I si fos
possible predir el futur a partir dels models
matemàtics? I si els famosos algorismes, que ja
ens expliquen el present,  també fossin capaços
de predir el futur de la nostra societat? En aquest
cas, podríem considerar-los sagrats com ho eren
els oracles per als antics grecs?  

Roc Albalat, Jorge Luis Marzo i Arturo Fito
Rodríguez han comissariat una mostra que vol
descriure, de la forma més planera possible, la
implantació dels models de governança

matemàtica en un context social percebut com
a incert i volàtil i les seves conseqüències en les
memòries culturals.  

El projecte neix de l’interès comú dels
participants de descriure la gènesi de la societat
oracular en el marc de l’actual cultura científica,
capficada en les dades, a mesura que les
tècniques i tecnologies estadístiques operades
des de la intel·ligència artificial arrelen
socialment. Per al comissari Roc Albalat, la
problemàtica arrenca quan les previsions que
realitza la intel·ligència artificial s’acaben
convertint en prescripcions de futur. 
Palau de la Virreina. La Rambla, 99

Models matemàtics: els oracles 
de l’era de la intel·ligència artificial 

Fins al 12 de febrer 

El Triangle

Fins al 6 de gener

Un espectacular arbre de Nadal és l’estrella
del centre comercial El Triangle durant les
festes. Però, a més, l’arbre té premi, perquè
si escanegeu el codi QR que amaga podreu
participar en el sorteig d’una targeta regal
valorada en 200 € a consumir al centre. I el
17 i 18 de desembre us podreu emportar
un Pannettone amb la vostra compra.
Pelai, 13-39

Nadal al Triangle

Moll de la Fusta  

Del 5 de desembre al 6 de gener

El Moll de la Fusta acull una nova  edició
del Mercat de Nadal, un esdeveniment
que reuneix una gran oferta comercial i
d’activitats per gaudir amb tota la
família. A més, el programa d’animació
de la trobada dona visibilitat als
moviments associatius del districte i,
sobretot, als joves talents del barri.  
Moll de la Fusta

Nadal al Port Bye Bye monstre
Teatre Poliorama

Del 3 de desembre al 8 de gener

Torna al Poliorama un dels espectacles
familiars més reeixits dels últims anys.
Dagoll Dagom i Dàmaris Gelabert
proposen un fantàstic musical per
compartir amb tota la família. Inspirat en
el confinament, Bye Bye Monstre és un
homenatge als sanitaris i una mena de
conjur festiu contra la pandèmia.
La Rambla, 115

Tablao Flamenco Cordobés

Fins al 31 de desembre

El Tablao Flamenco Cordobés és un dels
llocs de referència del flamenc a tot el
món i fins a Nadal ofereix cada dia un
gran cartell d’actuacions per als amants
del flamenc. Sara Herrero, José Serrano,
Antonio Molina “El Choro”, Carmen
Young o Claudia Cruz són alguns dels
artistes que participen en l’espectacle. 
La Rambla, 35

Tablao Flamenco Enginyers, soldats...
Govern Militar de Barcelona

Fins al 31 de juliol

Barcelona es va convertir el segle XVIII
en centre de desenvolupament científic
amb la creació del Colegio de Cirugía i
l’Academia de Matemáticas. Enginyers,
soldats i savis és una exposició gratuïta
que mostra el paper de l’exèrcit a
Catalunya destacant les seves
aportacions a l’enginyeria i a la ciència.  
Plaça Portal de la Pau

Museu Marítim

Fins al 18 de juny

Prestige, crònica d’una catàstrofe ens
recorda que, vint anys després, encara
paguem una gran penyora ecològica per
culpa de tanta inconsciència. La mostra és
una bona manera d’explicar als més joves
una experiència que ens va marcar per a
tota la vida: primer, la marea negra, i
després, la marea blanca de solidaritat.   
Avinguda de les Drassanes, s/n

Prestige
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

HIPERTENSIÓ

Fumar, ni que sigui una cigarreta diària, incrementa 
de manera important el risc cardiovascular

DIABETIS

TABAC

COLESTEROL

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

i SALUT

Les activacions del codi ictus de Catalunya han crescut un
32% els últims tres anys. L’augment d’intervencions respon,
òbviament, a l’envelliment progressiu de la població, però

també a l’establiment d’un protocol que permet respondre amb
més celeritat. Actualment, 29 hospitals del país formen part de
la xarxa d’atenció a l’ictus i 15 estan connectats a la xarxa teleic-
tus, que permet una avaluació per un neuròleg a distància les
24 hores del dia. El codi s’activa immediatament, quan el SEM
rep l’avís que una persona ha patit un ictus, i envia una ambu-
lància al lloc dels fets. Telefonar de pressa al 112 és la clau. 

A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per
aquesta raó. Tot i que és una malaltia associada a la gent gran,
500 persones menors de quaranta anys i gairebé 1.000 perso-
nes entre 40 i 50 la pateixen anualment. De fet, és la malaltia
neurològica amb més impacte en aquesta franja d’edat. 

L’única manera de prevenir un ictus és mantenir sota control
els factors de risc que multipliquen les possibilitats de patir-lo. I
tenint en compte que segons la Fundació Espanyola del Cor el
80% dels casos són evitables, val la pena intentar-ho. 

És possible prevenir un ictus

Cal tenir controlada la hipertensió arterial, amb dieta,
exercici i, si cal, una medicació adequada

Les claus

Les persones diabètiques són especialment sensibles 
als problemes cardiovasculars: encara cal tenir més cura

Les dades evidencien que si teniu un nivell 
de colesterol en sang superior a 240, esteu en risc 
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La Granja Viader, el comerç
més emblemàtic de la ciutat

PREMIS4Les Drassanes Reials
van acollir el passat 9 de no-
vembre la cerimònia de lliura-
ment de la 23a edició dels Pre-
mis Barcelona Comerç, que re-
coneixen els millors establi-
ments comercials de la ciutat du-
rant l’any 2022.

Una de les novetats d’en-
guany ha estat el lliurament del
Premi al Comerç Emblemàtic.
Guardó que va recaure en la
Granja Viader, comerç de Ciutat
Vella amb molta trajectòria.

De fet, el jurat va decidir gu-
ardonar la Granja Viader per-

què “durant més de 150 anys
s’ha dedicat a la venda de llets
i derivats” i  pel fet que “el seu
obrador sigui dels pocs que
continuen actius dins la ciutat”.
El jurat també va destacar “l’a-
posta per la venda de proximi-
tat i de qualitat”.

La Granja Viader fa més de
150 anys que va obrir. El nego-
ci també és molt conegut per
haver creat i comercialitzat el
Cacaolat, la famosa beguda de
llet i cacau.

Actualment, al capdavant del
negoci hi ha la quarta generació.

COMERÇOS HISTÒRICS4La tra-
dicional Barreteria Obach del bar-
ri Gòtic, que va néixer el 1924, va
reobrir el passat 18 de novembre
després d’haver estat dos mesos
tancada per la jubilació d’un dels
propietaris. Concretament, es va
jubilar en Ramon Obach, germà
de Toni Obach. Tots dos regenta-
ven el local fins llavors.

Amb la jubilació d’en Ra-
mon, el local l’han passat a re-
gentar en Toni Obach i el seu fill,
en Pol Obach, i aprofitant el
canvi a la botiga, al setembre van
decidir tancar fins al novembre
per posar ordre a l’interior i ar-
reglar desperfectes.

Els veïns i els clients habitu-
als del barri es van espantar en
veure la persiana abaixada cre-
ient que potser el local havia tan-
cat. Però, tal com explica en Pol
Obach, no era així: “Vam apro-
fitar per pintar les parets, nete-
jar el magatzem i tornar a fer el
rètol del local que estava trencat,
però no vam tancar per sempre”.

El menor dels Obach afe-

geix que els queda molt poc per
fer 100 anys de vida al barri i és
una xifra que els fa estar “molt
contents” perquè “queden pocs
comerços a la ciutat que superin
el centenar d’anys”. En aquest
sentit, admet que ja estan pen-
sant què faran per celebrar-ho:
“Intentarem fer una bona festa”.

Amb tot, una barreteria és un
estil de botiga molt concret i que

hagi perdurat tant en el temps és
tot un èxit. És per això que en Pol
Obach considera molt important
la manera de fer de la seva fa-
mília: “Tots hem après del pare
i el tiet i ells de l’avi i això fa que
ens ho sentim nostre i vulguem
seguir amb la botiga”. 

Un llegat, doncs, que perviu
i que beneficia el Gòtic, Ciutat
Vella i tota la ciutat.

La Barreteria Obach ha reobert dos mesos després. Foto: Ajuntament

La Barreteria Obach torna 
a obrir dos mesos després

La Granja Viader, el comerç més emblemàtic. Foto: Ajuntament

Residus | Sancions per les escombraries
L’Ajuntament ha començat a sancionar comerços per llençar malament 

els residus que generen. Són els comerços que no segueixen el sistema de
recollida que els pertoca i provoquen que els contenidors quedin desbordats.

Espai Línia, el primer centre de co-
municació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha con-
solidat com un lloc de referència
en el món local.

En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha aco-
llit esdeveniments com les pre-
sentacions del llibre El fantasma
de Lerroux,de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revis-
ta Serra d’Or, així com un debat so-
bre les fake news amb la partici-
pació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya. 

Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de con-
ferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Ca-
talunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplina-
ri i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Bar-

celona i de l’àrea metropolitana. De
moment, 400 d’elles ja s’han mos-
trat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equi-
pada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.

De fet, l’escenari ha acollit en-
trevistes a personatges molt co-
neguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia,que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea me-
tropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.

Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Lí-
nia per on passaran una quinze-
na d’alcaldes i alcaldesses metro-
politanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, tam-
bé passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.

UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de

368 metres quadrats on es fo-
menta el debat metropolità i des
del qual es reivindiquen valors es-
tretament lligats amb la proximi-
tat, com la defensa del petit co-
merç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.

Espai Línia compta amb el su-
port de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han

signat acords de col·laboració amb
eixos comercials com Creu Co-
berta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciu-
tat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolita-
nes, un think tankde pensament i
de reflexió sobre els reptes de la con-
urbació metropolitana.

A les diverses sales d’exposi-
ció, actualment es pot visitar la
mostra La Barcelona Descone-

guda, que promou el turisme de
proximitat; Dones tèxtils, un ho-
menatge a les dones obreres que
antigament treballaven a la fà-
brica on avui hi ha Espai Línia;
i el mural dels Hotels Monument,
que fa un recorregut per autèn-
tiques joies arquitectòniques de
la mà del Gremi d’Hotels. La
Casa dels Barris també compta
amb un espai per a videoart, on
ara es pot visualitzar l’obra Sons-
ColorsRostres, de Joanna Chic-
helnitzky, dedicada al batec dels
mercats municipals.
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Espai Línia supera 
totes les expectatives

Andreu Asensio
BARCELONA
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Mercats
El cap de setmana del 21 al 23 d’octubre
va tenir lloc l’onzena edició del Mercat de
Mercats, la fira que reivindica aquests es-
pais municipals i que promou la gastro-
nomia de proximitat i sostenible. 45.000
persones van acudir a la plaça de les Glò-
ries Catalanes i van gaudir d’una festa
amb molt de menjar, però també amb
moltes activitats divulgatives i familiars.  

Onze comerciants dels mercats de
Barcelona van traslladar la seva parada per
un dia a les Glòries per mostrar els seus
productes de qualitat i de proximitat als
visitants, que van disposar d’una zona de
barbacoa i de pícnic on cuinar i menjar els
aliments que compraven. 

A més, la festa disposava d’un espai fa-
miliar on els infants van poder disfrutar
de nombroses activitats, sempre relacio-
nades amb la gastronomia i els mercats. 

En aquesta edició, la fira ha posat èm-
fasi en la sostenibilitat i el reaprofitament
alimentari, que han sigut el tema central
de les ponències, els showcookings, els tasts
i les presentacions que es van portar a
terme al llarg del cap de setmana.

El xef Rafuel va defensar la cuina de
mercat com la més sostenible, Anjalina
Chugani va mostrar com es poden re-
aprofitar els llegums, Hung Fai va ense-
nyar als assistents a treure el màxim partit

al salmó i a la tonyina i l’Espai de Con-
sum Responsable i la fundació Espigola-
dors van il·lustrar els curiosos sobre com
n’és de fàcil i necessari reaprofitar el pa que
comprem cada dia.  

Una de les novetats d’aquesta edició, i
que va generar molt d’interès, va ser una
simulació d’una subhasta de peix. La
Confraria de Pescadors de Barcelona va
fer una demostració de com  funciona una
subhasta pública i els visitants van poder
sentir-se per un dia peixaters o restaura-
dors de llotja buscant les millors peces.     

Una altra novetat va ser la presentació
de Temps de Mercats, una guia receptari de
productes de temporada escrita per
Carme Gasull. És un llibre que reivindica
“l’exotisme de proximitat”, que no és altra
cosa que una àmplia gamma de productes
molt populars en altres èpoques i que s’es-
tan convertint en aliments exòtics per a
les noves generacions. La guia inclou
també receptes per a cada estació de l’any
i consells sobre cuina sostenible per evitar
el malbaratament alimentari.

Més de 45.000 assistents 
al  Mercat de Mercats 

La fira ha posat èmfasi 
en la cuina de mercat, 
el reaprofitament dels

aliments i la sostenibilitat  

Solidaritat
Més de 400 bars de l’àrea metropolitana de
Barcelona han participat en la campanya
del Cafè Solidari Sant Joan de Déu. Del 21
al 30 d’octubre els establiments han contri-
buït a conscienciar els clients sobre la sole-
dat i han recollit fons per millorar la vida
de les persones que la pateixen. El lema era:
que tothom tingui algú amb qui fer un cafè. 

En la campanya també han participat
alguns bars dels mercats municipals, com el
de Galvany (Cafés Caracas, El cafè del
Galvany-El Rebost), el de Sarrià (Bar del
Mercat de Sarrià), el de l’Estrella (Bar Es-
trella), el de l’Abaceria (Bar Cal Mingo y
Loli) o el de les Corts (Visuara).

La soledat no desitjada afecta cada cop
més persones a la ciutat i la campanya ha
volgut abordar la qüestió en un dels espais
més adequats, els bars i les cafeteries, que
són els llocs on les persones solitàries van a
cercar una mica de caliu. 

Associem la soledat a la gent gran, però
és un problema que afecta moltes més per-
sones. L’Enquesta Òmnibus 2022 revela
que 70.000 persones a Barcelona se senten
soles freqüentment. Però, a més, el 22% dels
infants o el 32% dels joves també se senten
així de tant en tant.   

L’Hospital de Sant Joan de Déu pro-
mou teràpies complementàries que són la
clau per trencar el sentiment de soledat no
desitjada i oferir la companyia que necessi-
ten aquestes persones. 

Els bars dels mercats se sumen 
al Cafè Solidari de Sant Joan de Déu
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Negocis
L’Ajuntament ha posat en marxa dues con-
vocatòries per captar projectes per a 36 lo-
cals municipals de planta baixa, 9 d’ells a
Ciutat Vella. El consistori ofereix un lloguer
per sota de mercat, entre un 30 i un 50%
més barat, i altres condicions avantatjoses
amb l’objectiu de reactivar econòmicament
locals tancats i dinamitzar els barris.       

La convocatòria general ofereix, d’una
banda, 23 locals per sota dels 400 m2, i, de l’al-
tra, 4 locals grans, d’entre 400 i 1.000 m2. En
funció del tipus de negoci i de les necessitats
del projecte es pot optar a uns o als altres,
sempre amb preu públic i amb contractes
d’un màxim de 10 anys de durada.

Les sol·licituds es poden presentar fins al
20 de gener de 2023 i els locals es poden vi-
sitar virtualment, i també en persona, abans
de prendre cap decisió.  Podeu informar-vos
sobre la documentació necessària, les adreces
i les visites al correu xarxalocals@bcn.cat.

NEGOCIS VIABLES I POSITIUS
Quant als requisits, es demana una declaració
responsable que acrediti la solvència del sol·li-
citant i una oferta tècnica amb els detalls. Els
criteris generals per valorar les propostes són
la viabilitat del negoci i que tingui un impacte
positiu en l’entorn, tant en l’àmbit econòmic
com en el social, perquè també hi ha una con-
vocatòria adreçada a projectes culturals. Igu-
alment, es valorarà que el negoci estigui en
situació de pressió immobiliària.

Barcelona busca comerciants 
per dinamitzar els barris 

Reducció de  l’horari dels
llums de Nadal per estalviar  

EN PRIMERA
PERSONA

Nadal
En virtut del compromís global per estal-
viar energia, l’Ajuntament i les patronals del
comerç i la restauració han acordat una re-
ducció de 42 hores de l’enllumenat nadalenc
a Barcelona. La regidora de Comerç, Mer-
cats i Consum, Montserrat Ballarín, ha des-
tacat que, “en el context de crisi energètica
que estem vivint actualment, és essencial
prendre mesures d’estalvi en l’enllumenat
nadalenc, tenint en compte que aquesta ini-
ciativa és molt necessària per al sector co-
mercial, un dels que més està patint la crisi
econòmica”. 

Precisament, per intentar conciliar amb-
dós compromisos, amb l’estalvi i amb el co-
merç,  Ballarín remarca que s’ha “apostat per
mantenir l’enllumenat però reduir els hora-

ris d’encesa, cosa que permet reduir el con-
sum energètic i mantenir alhora l’esperit na-
dalenc als carrers”. 

Paral·lelament, i també per contribuir a
la causa, l’Ajuntament garanteix que el
100% de bombetes seran LED,  que tenen
un consum energètic inferior a l’habitual.  

ENCESA DE LLUMS 
La campanya va començar el 24 de novem-
bre a les 18.30 h i s’allargarà fins al 6 de
gener. Els horaris d’encesa variaran segons
el dia de la setmana. De diumenge a dijous
s’encendran de 17.30 a 22 h. Divendres i
dissabtes, de 17.30 a 23 h. El 31 de desem-
bre i el 5 de gener, excepcionalment, l’horari
s’allargarà fins a la 1 de la matinada. I el 24
de novembre, el dia de la inauguració, es van
mantenir enceses fins a les 24 h.  

D’altra banda, el decret que contempla i
regula aquesta reducció horària també con-
diciona el calendari i l’horari d’encesa a les
possibles limitacions que es poguessin acor-
dar des d’altres administracions públiques
en cas d’emergència. Si això succeís, l’enllu-
menat de Barcelona es podria adaptar a les
necessitats de forma automàtica.  

L’Ajuntament també ha volgut recor-
dar que, al marge dels llums instal·lats di-
rectament, el consistori finança el 75% de
l’enllumenat que depèn de les associacions
de veïns o comerciants. Les entitats que
vulguin accedir a aquestes ajudes poden
sol·licitar una subvenció o bé demanar al
mateix Ajuntament que contracti i instal·li
la il·luminació d’una zona determinada i
abonar posteriorment el 25% de la factura
corresponent a l’entitat.

L’Eix Comercial Fort Pienc en
prepara una de ben grossa. Ens
ho explica en Carlos Del Río,
propietari del Centre de dia
Vincles (Casp, 104) i president
de l’Eix. Reivindica l’especialit-
zació, però cal treballar molt
més les qüestions d’identitat.    

Quines perspectives hi ha per
al comerç al Fort Pienc?
Encara estem en una inèrcia que
perdura des de l’obertura de me-
sures postcovid i l'arribada del
turisme. Tot plegat és un context
positiu quant a activitat, però no
tant quant a rendiment.

Quin és el vostre punt fort?
Part de l'èxit del nostre barri, i
s’ha vist durant la pandèmia, és
que hi ha un comerç molt espe-
cialitzat.  Hi ha persones que fan
coses molt concretes, o que les
fan molt bé, com l’atenció al
client, que és molt professional.

I què podeu millorar? 
Estem treballant en una campa-
nya d’envergadura i que es pre-
veu que tindrà molt d’èxit. Té
l’objectiu de generar identitat de
barri. Actualment n’hi ha, però
no té res a veure amb la que hi
pot haver en barris com Sants o
el Poblenou, per exemple. 

I l’Ajuntament, en què pot
contribuir a la causa? 
La queixa més recurrent al nos-
tre barri és la neteja. És molt de-
ficient quant a reg, quant a
recollida de residus als comer-
ciants, quant a la recollida des-
prés d'esdeveniments especials...
Una mica desastrós, la veritat.

“Part de l'èxit és que
hi ha un comerç

molt especialitzat”

Carlos Del Río
Centre de dia Vincles

(Eix Comercial Fort Pienc)

11 | 

líniaCiutatVella.catNovembre 2022Suplement mensual



| 12

líniaCiutatVella.cat Novembre 2022

Turisme km0

Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

EIXAMPLE/ Els jardins Ferran Soldevila, in-
tegrats a l’edifici històric de la UB, són un
autèntic oasi de pau i de natura en ple cen-
tre de Barcelona. Però, a més, aquest és un
dels espais més interessants de la ciutat
des d’un punt de vista botànic, perquè el
seu origen era il·lustrar els primers estu-
diants de la universitat.

El que anomenem popularment l’edi-
fici històric és un recinte dissenyat per l’ar-
quitecte Elies Rogent que va veure la llum
entre 1863 i 1882. El projecte anava molt
més enllà de construir una simple seu. Des-
prés de la clausura de la Universitat de Cer-
vera, els antics Estudis Generals, fundats el
1450, tornaven a Barcelona. Rogent es va
atrevir a ubicar-los en una construcció neo-
romànica a la nova Barcelona que estava
creixent més enllà de les muralles. 

En aquell edifici imponent, que tant va im-
pressionar els barcelonins de l’època, Ro-
gent va decidir col·locar uns jardins als
claustres laterals. El seu objectiu era didàc-
tic, i per això s’hi van plantar espècies d’ar-
reu del món. Aquesta finalitat es va
mantenir fins al 1995, quan es van obrir al

públic en general i es van dedicar a l’histo-
riador Ferran Soldevila. Des de llavors s’han
convertit en un reducte de pau compartit
per estudiants, visitants i una petita colò-
nia de gats. 

Però si els jardins Ferran Soldevila des-
taquen per alguna cosa, és per la seva ri-
quesa botànica. Hi ha espècies exòtiques
com el bellaombra, l’únic arbre que creix a
la Pampa argentina; la iuca, el ginkgo, el

cedre de l’Himàlaia, l’àloe o els roures turc
i australià. També hi ha espècies mediter-
rànies, com l’alzina, el pi pinyer, el xiprer, el
garrofer i la figuera. Alguns exemplars de
tots aquests arbres són els més antics que
es conserven a la ciutat. 

Als jardins s’hi pot accedir des de diver-
sos punts. A banda i banda de l’entrada
principal de la universitat hi ha els patis de
Ciències (a la dreta) i de Lletres (a l’es-

querra) connectats per un passadís. Al llarg
d’aquests claustres s’estén el jardí. Al pati
de Lletres es poden veure tarongers
amargs, xiprers i un ficus de Bengala. Al de
Ciències s’hi troben magnòlies, xiprers i un
altre ficus. I en la confluència dels dos ca-
mins, un espai central emmarcat per bancs
de pedra, heura i arbres gegantins on hi ha
un brollador i un estany romàntic habitat
per peixos i granotes.  

GRÀCIA/ L’Institut Europeu del Disseny és un molt bon
model de reciclatge professional i arquitectònic. Una ve-
lla fàbrica tèxtil, la Macson, construïda l’any 1942, cone-
guda com el Duomo de la Vila de Gràcia i que va viure els
millors moments de la indústria a Catalunya, reconverti-
da, o reciclada, en una escola de moda i disseny de pro-
jecció mundial al segle XXI. 

Per aconseguir-ho, l’edifici original de la fàbrica es va
transformar el 2011 en un espai de 5.000 metres quadrats
on es van instal·lar l’IED Design, l’lED Moda i l’IED Visual
Communication, tres departaments dedicats a la formació
de futurs professionals tot seguint el sistema acadèmic
anglès avalat per la Universitat de Westminster. 

Rere el projecte educatiu de l’IED hi ha un italià, Fran-
cesco Morelli, que l’any 1966 va crear a Milà una esco-
la internacional capaç de formar dissenyadors compe-
titius a escala mundial. Avui dia compta amb dotze seus,
a Itàlia, Espanya i Brasil. La de Barcelona acull cada any
entorn de 700 estudiants estrangers  de disseny, moda,
arts visuals i comunicació.   

CIUTAT VELLA/Situat a primera línia de mar, el Parc de
Recerca Biomèdica no només és un referent europeu
en investigació, sinó també un edifici emblemàtic. 

Manel Brullet i Albert de Pineda van dissenyar el
2006 aquest edifici que sembla suspès en l’aire gràcies
a un giny arquitectònic. La façana exterior, revestida de
fusta, no arriba a tocar a terra, cosa que transmet a l’e-
difici aquesta lleugeresa. També destaca la forma
el·líptica, oberta pel mig en forma de lletra U i que per-
met que els departaments estiguin encarats cap al mar. 

Els jardins més 
il·lustrats de l’Eixample

L’Institut Europeu del Disseny: 
escola de moda amb passat industrial

Un Parc de Recerca 
Biomèdica de cara al mar 

Més enllà de ser 
un oasi de pau i de natura 
a l’Eixample, destaquen 

per la seva riquesa 
botànica i el valor històric
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

HORTA – GUINARDÓ/ La Masia de Can Far-
gues forma part del paisatge d’Horta des del
segle XII. El primer record que en conservem
és el d’una torre defensiva que devia protegir
el territori d’algun senyor feudal que desco-
neixem. Sí que sabem que al segle XIII passa
a mans de la família de Josep Maria Pujol, que
a poc a poc i al llarg de diverses generacions
transforma aquella fortalesa militar en un im-
portant nucli agrícola que agrupava diverses
edificacions i comprenia tot l’espai que avui
ocupa el Parc del Guinardó. 

Fins al segle XIX, Can Fargues era una casa
de camp de manual, amb una residència
principal, de dues plantes i unes golfes, casa
de masovers i tots els serveis necessaris per a
una masia: l’era, el paller, una bassa d’aigua,
una capella i un celler. 

El nom actual de l’emplaçament prové de
Pere Fargas i la seva dona, Montserrat de Ca-
sanovas. Ella va adquirir la propietat a princi-
pis del segle XX i hi va viure fins a la seva
mort, el 1948. La família va mantenir-ne el
control fins que els hereus van vendre la pro-
pietat a l’empresa Unicompta el 1997.  

Quan els veïns van saber els plans que
la immobiliària tenia per a la masia es van
mobilitzar per salvar-la. L’any 2009 van
aconseguir que l’Ajuntament l’expropiés i
que la Generalitat declarés la masia Bé Cul-
tural d’Interès Nacional. Finalment, l’any
2012 es va acordar delimitar l’entorn per
protegir l’edifici de qualsevol agressió.
Avui, l’edifici principal de Can Fargues, la
masia, allotja l’Escola Municipal de Música
d’Horta-Guinardó. 

La Masia de Can Fargues: fortalesa,
casa de camp i escola de música

De fàbrica de llana a museu 
de pintura contemporània 

SANT MARTÍ/ Un museu de pintura destaca
enmig del districte tecnològic 22@, al carrer
Roc Boronat. Es tracta del Museu Can Framis,
de la Fundació Vila Casas, que exhibeix obres
d’art en un edifici que un dia va ser una fà-
brica de llana, durant l’època daurada de la
indústria al Poblenou. Ara és un model de re-
habilitació i de foment de la creativitat en un
barri que ha canviat la indústria tradicional
per la tecnologia. 

La història de Can Framis comença durant
la primera meitat del segle XIX. L’any 1840,
Joan Framis apareix en uns documents com
a propietari d’un establiment industrial a
tocar de les aigües de la séquia de la Llacuna.
Els mapes que es conserven d’aquella època
mostren naus industrials i també casetes per
a treballadors. El complex de Can Framis es

va convertir en poc temps en un dels més im-
portants del sector dels acabats tèxtils de la
vila de Sant Martí. 

Després de la Guerra Civil, l’imperi dels
Framis es va anar fragmentant. L’espai es va
dividir per allotjar-hi noves empreses i altres
activitats industrials, però el Poblenou indus-
trial estava en decadència, i cap a finals del
segle XX la degradació era molt evident. 

UN ABANS I UN DESPRÉS
El 2009 va arribar la salvació: un projecte per
transformar l’espai en un museu sense per-
dre el valor històric de l’edifici central. Jordi
Badia, de l’estudi BAAS d’arquitectura, va re-
habilitar dues de les tres naus originals i va
substituir la tercera, que estava molt mal-
mesa, per una nova edificació. Els tres espais,

més la vella xemeneia de grans dimensions,
formen des de llavors una plaça molt àmplia
que acull les instal·lacions del Museu de Pin-
tura Contemporània Can Framis, on s’expo-
sen al voltant de 300 obres des dels anys 60
fins a l’actualitat i que pertanyen a diversos
artistes nascuts o residents a Catalunya. A
banda, a l'Espai A0 de Can Framis se celebren
exposicions temporals.

El museu, amb les seves parts de formigó
bast, els maons a la vista i les finestres tapia-
des, tot cobert amb pintura grisa, vol repre-
sentar el pas del temps i mostrar l’evolució de
l’espai des de la fàbrica de llana del segle XIX
fins al museu d’art contemporani del XXI. I al
voltant, els jardins de Miquel Martí i Pol ofe-
reixen una mica de pau i tranquil·litat en ple
centre neuràlgic del 22@.

Una cocteleria 
molt indiana

Un dels petits secrets que amaga
Sant Andreu és Villa Jazmines,
una torre colonial situada a l’en-
creuament entre els carrers de
Pinar del Río i de Francesc Tàr-
rega, al barri dels Indians. És un
record molt ben conservat dels
indians a Sant Andreu i un ex-
emple notable de supervivència
arquitectònica.   

INDIANS A SANT ANDREU
Els indians és el nom que tenien
els aventurers i comerciants ca-
talans de finals del segle XIX i
principis del XX que tornaven a
casa després d’haver passat
molts anys a les colònies espa-
nyoles. Havien emigrat pobres i
tornaven rics. En arribar, constru-
ïen grans mansions, vestien amb
elegància i fins i tot actuaven
com a mecenes  i patrocinadors,
cosa que els va fer molt populars
a l’època. Aquelles cases d’in-
dians que van construir són un
molt bon exemple de la millor ar-
quitectura d’aquells anys.

L’arquitecte Ferran Tarragó
va projectar Villa Jazmines
l’any 1920 per encàrrec d’un
d’aquests indians, José Racio-
nero Torres. Tot i que des dels
anys 50 i fins al 1987 va allotjar
l’escola Ferton, la casa encara
conserva la seva aparença,
amb una gran torre central, un
antic mirador i les palmeres
del jardí. Actualment, acull una
cocteleria tan popular que ha
prestat el seu propi nom a la
casa: la Torre Rosa.    

Sant Andreu
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Veure'l córrer és màgic, però,
més enllà del seu indubtable-
ment talent, Jakob Ingebrigtsen
(Sandnes, Noruega, 2000) com-
peteix amb la mateixa seguretat
que desprenen les seves parau-
les: "Soc el número u. Tots ho sa-
ben quan surten a la pista i em
veuen". A més, té la tenacitat que
pot marcar les diferències. "No
m'he saltat cap entrenament
d'en Gjert, [el seu pare i fins fa
pocs mesos l'entrenador], des
que tenia cinc o sis anys. Amb 13
em llevava a les sis del matí per
entrenar-me abans d'anar al
col·legi", explica en una con-
versa amb Diario del Triatlón.

Amb 9 anys el petit dels In-
gebrigtsen podia córrer en una
setmana entre 120 i 140 quilò-
metres. Campió olímpic de 1500
metres a Tòquio 2020 i actual

campió europeu i mundial dels
5000 metres, Ingebrigtsen és
una icona mundial i, sens dub-
te, serà el gran reclam el 31 de
desembre de la Cursa dels Nas-
sos, que arribarà a la seva 24a
edició. Hi estarà acompanyat
pels seus germans Filip i Henrik,
que també han estat ors euro-
peus als 1500 metres.

No és cap secret que l’objec-
tiu d’Ingebrigtsen no serà només
guanyar la cursa de 5 km, sinó
fer-ho amb la millor marca del
món. Ha estat vuit vegades el mi-
llor d'Europa entre 1500, 3000 i
5000 metres i cros, i atresora la
millor marca continental de
5000 metres amb 12:48,45.

"[Amb una estrella com el
noruec] s'obren noves expecta-
tives i aquest any volem tornar
a viure una nova edició històri-
ca", afirma David Escudé, regi-
dor d'Esports de l'Ajuntament

de Barcelona. Escudé té molt
present que l'any passat s'hi
van batre els rècords mundials
en categoria masculina i feme-
nina, amb els etíops Berihu
Aregawi (12m49s) i Ejgayehu

Taye (14m19s) com a protago-
nistes de les fites. 

A la Cursa dels Nassos no hi
faltarà, és clar, la clàssica cursa
de 10 km. Una manera sana i en-
èrgica d'acomiadar aquest 2022.

Jakob Ingebrigtsen serà el gran atractiu de la 24a edició de la Cursa dels Nassos. Foto: World Athletics

Jakob Ingebrigtsen, el gran reclam
» El campió olímpic de 1500 i mundial i europeu de 5000 competirà per primera vegada a l’Estat

» El noruec correrà la Cursa dels Nassos el 31 de desembre amb els seus germans Filip i Henrik

Waterpolo | El CN Atlètic-Barceloneta rep el CN Mataró
El conjunt mariner rebrà el pròxim dissabte 3 de desembre el CN Mataró, en partit

corresponent a la vuitena jornada de la Divisió d'Honor. El conjunt d'Elvis Fatovic ja ha
perdut un partit a la Lliga: va ser el passat 5 de novembre contra el CN Sabadell i per 8-11. 

Toni Delgado
BARCELONA

Jakob Ingebrigtsen 
vol guanyar la cursa 
dels 5 km i fer-ho 
amb el rècord mundial 



Dues ancianes descobreixen per error l’e-
lixir de la joventut i decideixen fer tot el
que no van fer de joves. Aquesta situació
els dona l’oportunitat de reconnectar amb
els seus fills, amb els quals la relació
s’havia marcit del tot: elles, incompreses
i aparcades en una residència, i ells, apa-
rentant vides que no són com semblen.

Al Teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

La salsa
Oriol Vila

El disc de La Marató de TV3, a la venda el
27 de novembre, compta aquest any amb
la participació de més artistes que mai: en
són 185, agrupats en 55 formacions que
interpreten un total de 21 cançons. Entre
ells destaquen Antonio Banderas, Morat,
Pablo López o Tanxugueiras, però també
artistes catalans, com Lildami, Els Catar-
res o concursants del programa Eufòria.

Música

En Damián acaba de ser acomiadat de
l’empresa on feia vint anys que treballa-
va. Després de tenir una reacció un pèl vio-
lenta, surt corrents i s’amaga al primer lloc
que troba en sortir de la feina: un arma-
ri carregat en una furgoneta. El moble aca-
ba a casa d’una parella, la Lucía i en
Fede, que tenen una filla adolescent, la
María. En Damián decideix passar-hi la nit. 

Pelis i sèries

No mires a los ojos
Félix Viscarret

Bum-bum
La Marató de TV3

180 anys de Santa Eulàlia
L’emblemàtica botiga de roba Santa Eulàlia (passeig de

Gràcia, 93) celebra el seu 180è aniversari amb una exposi-
ció al Palau Robert de Barcelona (passeig de Gràcia, 107).
Comissariada per l’historiador de moda Josep Casamarti-

na, la mostra ofereix un recorregut entre els anys 1930 i
1990, amb diversos vestits i barrets que mostren l’evolució

de la moda. També s’hi pot veure un vídeo que recull car-
tells publicitaris, fotografies i altres continguts relacionats
amb Santa Eulàlia, que “evoquen l’època daurada de l’alta

costura barcelonina”, segons diuen des del Palau Robert.

Quan sembla impossible que pugui supe-
rar-se, ho torna a fer. L’èxit de Rosalía (Sant

Esteve Sesrovires, 1992) no té sostre i ella
mateixa s’encarrega de demostrar-ho any
rere any. Després de triomfar als Grammy
Llatins amb El mal querer (2018), el seu se-

gon àlbum i amb el qual va començar el fe-
nomen Rosalía, la sesrovirenca ha estat la

gran vencedora de l’edició d’enguany amb
una proposta ben diferent: Motomami

(2022). A la gala que va tenir lloc el passat 18
de novembre a Las Vegas, la catalana més

internacional de l’actualitat es va endur qua-
tre gramòfons daurats. Concretament, van

ser els premis a millor àlbum de l’any, millor
disc de música alternativa, millor enginyeria

de gravació i millor disseny. A més, estava
nominada a cinc guardons més.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
El seu èxit no ha parat de créixer des del 2018

Famosos

Guanyar quatre Grammy Llatins més
Entre ells, el de millor àlbum de l’any pel seu ‘Motomami’

Rendits als seus peus
A Rosalía li surten els fans de sota les pedres

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El 3 de setembre de 1990, en marxar de
l’apartament de la seva germana a Flo-
rència, l’Evi Rauter va deixar una nota en
què deia que tornaria al vespre. No se’n
va saber mai més res. Tenia només 19
anys. L’endemà de bon matí, a Port-
bou, va aparèixer el cos d’una noia pen-
jada d’un pi al costat del cementiri. Sen-
se documentació. Sense nom.

Llibres

Crims: la noia de Portbou
Anna Punsí i Marta Freixanet

|Gungrave G.O.R.E.
Un videojoc de tipus shooter en tercera persona, on no falten els
tirotejos ni la destrucció. Per a PS4 i 5, PC i Xbox Series X/S i One. 
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