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La Carmen Llamas es va criar en
una barraca en plena postguer-
ra i va començar a treballar als
nou anys. Quan encara era molt
jove, va haver de tirar endavant
dos fills pràcticament sola i, ja de
més gran, va caure malalta. Ara,
als seus 78 anys, ja no recorda
què era la vida sense la diàlisi. En
fa quatre sessions a la setmana
i, si no fos pel programa Baixem
al carrer, només sortiria de casa
per anar a l’hospital. Aquest
projecte que gestionen conjun-
tament l’Ajuntament de Barce-
lona i la Creu Roja permet que,
cada dijous, la Carmen pugui
passar unes hores fora del seu pis
del carrer Carretes amb cap més
objectiu que passejar. Per això és
el seu dia preferit de la setmana.
A les deu del matí, ben pun-

tual, un equip de la Creu Roja es
presenta al seu portal. Porten el
que es coneix com a cadira pu-
jaescales, que, com el seu nom in-
dica, té un mecanisme capaç de
salvar els esglaons que separen el
segon pis on viu la Carmen del
carrer. L’edifici té ascensor, però
és petit i no arriba fins a la plan-
ta baixa (hi ha un tram d’escales
que cal superar tant sí com no).
Per a una persona amb mobilitat
reduïda com ella, aquesta cadira
és imprescindible. I només n’hi ha
tretze a tota la ciutat.
El Marcel Gonzálvez, inte-

grador social i tècnic de la Creu
Roja, és l’encarregat de picar al
timbre de la Carmen i de portar-
la al carrer, com fa amb unes
quatre o cinc persones cada dia.
Ella l’espera amb candeletes.
Quan acaba el seu servei, el tèc-
nic la deixa amb un voluntari de
l’entitat, en Rafael López, i se’n
va a un altre domicili.

TRES HORES QUE SÓN OXIGEN
A la Carmen se li dibuixa un
somriure a la cara quan veu el
Rafa amb la cadira de rodes
preparada. Sap que, durant les
pròximes tres hores, podrà anar
als llocs que més li agraden. La
primera parada és una cafeteria,
on gaudeix d’un suc i un parell de
dònuts. Després toca visitar la
Loteria Valdés de la Rambla per
comprar, com sempre, un nú-
mero acabat per l’edat que té. I,
després d’aturar-se a veure algun
artista de carrer, no pot faltar la
passejada pel Mercat de la Bo-
queria. Que per què li agrada
tant anar-hi? Fàcil: “Perquè
m’encanta la tonyina en esca-
betx”, reconeix. La importància
dels petits plaers.
Totes aquestes activitats quo-

tidianes per a la majoria de per-
sones adopten un caràcter ex-
cepcional per a la Carmen. “Po-

der sortir em dona vida”, asse-
gura. Confessa que al seu pis se
sent molt sola i que plora sovint.
“És molt dolenta la soledat. No
puc parlar amb ningú. Em can-
sa la tele, em cansa la ràdio...”,
afegeix. Aquesta sensació d’a-
bandonament es trenca durant
l’estona que passa amb en Rafa.
Ell intenta que oblidi el patiment
encara que sigui per unes hores,
i l’eina que més li funciona és el
sentit de l’humor. “Em fa riure
molt, és divertit”, celebra ella. 
“No puc canviar la seva re-

alitat, l’únic que puc fer és fer-la
riure amb tonteries i mirar de
treure-li ferro a la situació que
viu. És l’únic moment de la set-
mana en què pot desconnec-
tar”, diu el Rafa. Aquest home de
62 anys, ja jubilat, considera
que el fet d’haver viscut bona
part de la seva vida a un barri ob-
rer com el Bon Pastor l’ha sen-

sibilitzat en diverses causes so-
cials. “Sempre he fet voluntariats
i ara he agafat aquest compromís
setmanal amb el Baixem al car-
rer”, explica. 
Admet, però, que no és una

tasca fàcil i que sovint desgasta
emocionalment veure de prop
casos tan durs. A més, cal tenir
en compte que els voluntaris
també tenen familiars dels quals
tenen cura, com fa el Rafa amb
els seus pares, que són molt
grans. En cap cas ho diu com a
queixa personal, sinó com a cri-
da a augmentar els recursos per
a persones com la Carmen. “Hi
hauria d’haver més serveis. Su-
poso que es fa el que es pot, però
no s’arriba”, lamenta. Conscient
d’això, ell continuarà acompa-
nyant la Carmen en el seu pas-
seig dels dijous. “Per militància”,
defensa. I perquè sap que, si
no, ella estarà sola. 

MÉS DE 300 ‘CARMENS’
Fins fa poc, el Baixem al carrer
només arribava a 44 barris de la
ciutat, però aquest 2023, veient
l’èxit i la necessitat del programa,
l’Ajuntament l’ha ampliat als 73.
Segons la regidora de Salut, En-
velliment i Cures, Gemma Tara-
fa, el pressupost del projecte s’ha
incrementat en un 55% per poder
arribar a cada barri barceloní.
En l’últim any, tal com ha in-

format Tarafa, es van fer “unes
3.890 baixades al carrer” i en van
gaudir al voltant de 300 persones,
de les quals un 60% eren dones.
Dones com la Carmen, que insis-
teix a expressar el seu agraïment
al Rafa perquè sap que “si no fos
per ell, no sortiria”. L’aprecia
molt, però continua canviant-li el
nom habitualment. Li diu Àngel,
perquè així es deia el primer vo-
luntari que va conèixer. Ben mirat,
potser no s’equivoca tant. 

Anna Utiel
BARCELONA

“Poder sortir emdona vida”
» El programa ‘Baixem al carrer’ permet que persones amb mobilitat reduïda surtin de casa seva

» “La soledat és molt dolenta”, admet una usuària que no podria trepitjar el carrer sense aquesta ajuda

La Carmen Llamas pot sortir de casa cada dijous gràcies al programa ‘Baixem al carrer’. Foto: Martí Petit/Ajuntament i Anna Utiel

A fons
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La lupa

En períodes electorals es diuen coses de tota
mena. Es prometen actuacions en àmbits de-
ficitaris, inversions a dit en equipaments o
solucions miraculoses per resoldre proble-

mes enquistats eternament que, més enllà de l’honesta
voluntat d’endegar-les, els tècnics i les lleis matisen
un cop iniciat el nou mandat. És normal i fins i tot ne-
cessari que sigui així, perquè és una bona manera de
posar en ordre el llistat de necessitats i de recordar-
nos els deures pendents. El que no és tan normal és
apoderar-se de l’esperit de tota la ciutat per voler re-
presentar-lo amb decisions poc assenyades. Prome-
tre la contractació de mil nou guàrdies urbans forma
part del primer i trencar l’agermanament amb la ciu-
tat de Tel-Aviv, del segon.
No cal perdre gaire temps analitzant els efectes d’a-

questa decisió perquè són inexistents, tret de mal-
baratar la imatge de Barcelona des del punt de vista
turístic i enterbolir la finíssima línia que separa les ciu-
tats del món a l’hora de decidir on s’inverteixen ca-
pitals o on s’instal·len noves seus empresarials. Això
no va d’ambaixades, però sí de negocis, la qual cosa
no és menor si tenim en compte les competències mu-
nicipals i les prioritats de la major part dels ciutadans.
La injustificable deriva ultradretana del govern is-

raelià no ens ha de fer oblidar que parlem d’un país
democràtic en un context geogràfic plegat de teocrà-
cies islàmiques. Justament per això encara és més di-
fícil d’entendre que algú amb sentit comú trenqui re-
lacions amb una ciutat governada pel Partit Laborista

i amb múltiples manifestacions progressistes. Si em
correspongués a mi prendre decisions d’aquesta na-
turalesa, hauria multiplicat la relació amb Tel-Aviv jus-
tament per reforçar un missatge d’estímul i d’escal-
for als milions d’israelians que lluiten dins d’aquest
país per reconduir-lo.
És evident que aquesta decisió s’ha pres en clau bar-

celonina per consolidar, sense matís i debat, un elec-
torat fidel, gairebé entregat, que algunes enquestes
semblen posar en perill. És la política que vol assegurar
el terra electoral renunciant a pujar-ne el sostre.
Aquest és el signe de la conxorxa electoral entre

comuns i Junts per Catalunya: uns fixen el seu elec-
torat radical i entusiasta i els altres diuen que són jus-
tament el contrari. Colau i anticolau. Tot plegat a cos-
ta de no explicar res a ningú sobre la ciutat del futur.
L’agenda quotidiana de les grans ciutats europees

està farcida de reptes similars: la mobilitat, la re-
ducció de les energies contaminants, ordenar els flu-
xos turístics, transformar l’economia en clau crea-
tiva i digital i resoldre els dèficits d’habitatge en un
context altament gentrificador. Si hi afegim el can-
vi en les tradicionals cultures de gènere i la regene-
ració dels models de participació democràtica, de-
finim el que configura l’essència dels programes de
la Unió Europea. Afortunadament, tot això ja és agen-
da institucional assumida, tret d’algun partit ultra-
dretà, per tothom.
Per això sobta que els partits de la nova esquer-

ra, i a Barcelona els comuns, hagin esdevingut amb

el temps simples portaveus dels problemes sense ca-
pacitat per aportar solucions. I una bona solució, re-
cordo, és la resposta a un problema amb la virtut de
no crear-ne un de nou.
Aquestes eleccions no haurien de servir per evi-

denciar allò que tots sabem, sinó per plantejar la ma-
nera de resoldre-ho amb la mirada posada en la Bar-
celona dels 15 anys vinents. I és evident que això su-
posa obrir les portes a dos reptes imprescindibles per-
què les solucions esdevinguin engrescadores i viables.
El primer és la planificació metropolitana, la

qual cosa té una dimensió política i tècnica comple-
xa però indispensable per resoldre qüestions com l’ha-
bitatge, la mobilitat o la innovació econòmica en clau
industrial. No podem ser eternament un territori de
3,5 milions de persones que es neguen la condició de
ciutadans d’una mateixa realitat urbana. El segon, amb
connotacions emotives que sovint sobrepassen les es-
trictament pragmàtiques, suposa eliminar del nostre
mapa mental la infundada i permanent tendència a
comparar-nos amb Madrid. A més de fomentar un ab-
surd complex d’inferioritat, això implica renunciar al
lideratge en la lliga de les grans ciutats del món per
entrar derrotats en una cursa de capitals d’Estat a la
qual no estem convidats.
Trencar l’agermanament amb Tel-Aviv, malgrat

que s’hi afegeixi que volem ser més amics que mai
dels jueus assenyats que lluiten per la democràcia i
la solidaritat entre pobles, també és un signe d’a-
questa deriva poc raonable.

NLes millors
perles

“No és un pa tumaca, però tambè estic ric”. I es queden tan
amples. És l’anunci que KFC va col·locar als autobusos

de Barcelona i que ha fet plorar sang milers de catalans. Al final
s’ha fet viral i la marca l’ha retirat. Gràcies, Twitter.

Un conductor begut baixa unes escales amb el seu
totterreny i, en arribar a baix, troba els Mossos

d’Esquadra esperant-lo. És el que li va passar a un home de
59 anys durant el Carnaval de Solsona. Riu-te’n de Rio.

Censurar Roald Dahl per evitar paraules com “gras” o “lleig”.
És el que ha fet l’editorial Puffin perquè el llenguatge que

considera “ofensiu” desaparegui de les obres d’un dels grans
de la literatura infantil. Per sort, en català no hi haurà canvis.

Joguina sexual o estri de cuina? Aquesta és la qüestió. De
debò: aquest és el dubte que tenen uns investigadors

respecte a un objecte trobat a les ruïnes de la fortalesa
romana de Vindolanda, a Anglaterra. Ves a saber.
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per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona i regidor del Districte de Nou Barris

Una cosa més sobre Tel-Aviv
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La futura ronda Sant Antoni
ja té avantprojecte definitiu

URBANISME4Una ronda sense
cotxes, amb un tram de carril
bus de baixada, sense carril bici
i amb una nova plaça totalment
pacificada. Aquest és l’avant-
projecte definitiu per a la ronda
Sant Antoni que va presentar el
6 de febrer la tinenta d’alcaldia
d’Urbanisme, Janet Sanz. La
proposta final és fruit d’un pro-
cés participatiu i inclou deman-
des d’entitats veïnals i comercials
de Sant Antoni i del Raval.
La cinquantena d’entitats

aplegades en la Plataforma Pro-
pacificació de la ronda Sant An-

toni es van mostrar obertes a
aprovar el projecte municipal,
però amb algunes condicions.
Entre elles, hi havia l’elimi-

nació del carril bici i la consoli-
dació “com a espai lliure per a
vianants” del tram de la ronda
entre Villarroel i Casanova. Tam-
bé la creació d’una “gran plaça”
al tram de la ronda que hi ha en-
tre Villarroel i Floridablanca.
La Plataforma d’Afectats per

la Llosa de Sant Antoni, en can-
vi, assegura que se senten enga-
nyats, mentre que el PSC tampoc
comparteix aquest disseny.

L’ampliació del Macba a la
plaça dels Àngels trontolla

EQUIPAMENTS4El MACBA ha
obert un “període de reflexió”
sobre el projecte d’ampliació.
El motiu és l’encariment del
projecte per construir el nou
edifici. I és que el museu no
compta amb el finançament
necessari i “racionalitzarà” els
costos i els terminis amb l’e-
quip d’arquitectes.
Així ho va confirmar el Mac-

ba després que El Paíspubliqués
que la direcció buscava alterna-
tives a l’ampliació en un nou
edifici en un lloc que no sigui la
plaça dels Àngels. Tot i això, el ti-

nent d’alcaldia de Cultura, Jor-
di Martí, matisa una mica aques-
ta informació i nega que la di-
recció del museu plantegés la ne-
cessitat de racionalitzar i aprofi-
tar millor els espais existents
“com a alternativa” a l'ampliació
en un nou edifici.
La plataforma veïnal No a

l’ampliació del Macba, per la
seva banda, assegura que re-
prendran les converses amb la
direcció “sempre que sigui ve-
ritat que es renuncia definiti-
vament a l’ampliació a la plaça
dels Àngels”. 

Troben dos esquelets
a les obres de Via Laietana

CURIOSITAT4Ja han començat
les obres del tercer tram de la re-
forma de la Via Laietana que
afecta el tram que va des de la pla-
ça Antoni Maura fins al passeig
Colom i que seran les més cares
d’aquesta ambiciosa reforma.
Però aquests treballs també

han estat notícia perquè durant
les primeres fases de les obres es
van descobrir vestigis d’època
romana. Es va trobar un cadàver
adult del segle V després de Crist

en un estat de conservació molt
bo. Les restes de l’home es van
traslladar a un laboratori per fer
una anàlisi més detallada.
Pocs dies després, el 23 de fe-

brer, es va fer la segona troballa
d’un esquelet a la mateixa zona.
En aquest cas es tracta només de
les cames i els peus i no es podrà
saber si és home o dona.
Amb tot, les obres duraran 21

mesos i tenen com a objectiu fer
el carrer més apte per al vianant.

Una imatge virtual de l’avantprojecte per a la ronda. Foto: Ajuntament

Un dels esquelets. Foto: Ajuntament

Plaça de Sant Felip Neri |Tancarà en horari escolar
L’Ajuntament blindarà de turistes la plaça de Sant Felip Neri en horari escolar
perquè els alumnes de l’Escola Sant Felip Neri –que passarà a ser pública–
gaudeixin de l’espai i el facin servir de forma prioritària, amb accés als veïns.

URBANISME4La cadena hotele-
ra Praktik no va aconseguir el
seu objectiu inicial de fer un hotel
al gran solar buit de les Drassanes:
la lluita veïnal i municipal va atu-
rar aquest projecte l’any 2019.
Quatre anys més tard, però, els ve-
ïns aplegats en la plataforma Ha-
bitem les Drassanes veuen com, fi-
nalment, la companyia ja ha po-
gut començar les per fer la resi-
dència d’estudiants per la qual sí
que va aconseguir el permís. 
Des que es va conèixer aquest

“pla B” de Praktik, el moviment
veïnal s’hi va oposar frontal-
ment. Volien, com havien de-
fensat des del principi, que s’hi
fes habitatge social. En un co-
municat publicat a xarxes el
passat 17 de febrer, els inte-
grants d’Habitem les Drassa-
nes van denunciar el procés de
gairebé dues dècades que ha
portat fins a la situació actual i
que, asseguren, està ple “d’irre-
gularitats”. Tot va començar,

apunten, amb “la primera ma-
niobra de requalificació del sòl”,
entre 1999 i 2004, i s’ha allargat
fins a l’actualitat.
Recorden que “els solars es-

tan pendents d’un procés judi-
cial” i que, per tant, no entenen
que la llicència d’obres s’hagi
concedit en aquest context.

DEMANEN REVOCAR-LA
Per als defensors de convertir el
solar de les Drassanes en habi-
tatge social, només hi ha una so-
lució possible. “Des d’Habitem les
Drassanes, demanem la revoca-
ció immediata de la llicència d’o-
bres”, afirmen amb contundència
en el mateix comunicat. 

Clam d’Habitem les Drassanes
contra la residència d’estudiants
» Comencen les obres per fer el polèmic edifici de la cadena Praktik
» La plataforma veïnal lamenta la concessió de la llicència d’obres

El polèmic solar de les Drassanes. Fotos: Twitter (@Habit_Drassanes)
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El dia que els investigadors
van analitzar dotze lava-
bos del Parlament brità-
nic, es van trobar una

sorpresa. En onze –entre els quals
un de proper al despatx del primer
ministre d’aleshores, Boris John-
son– hi havia traces de cocaïna.
També es van trobar rastres d’a-
questa substància prohibida als la-
vabos que feien servir els perio-
distes. La investigació, publicada a
finals del 2021 pel diari The Sun-
day Times, va posar en evidència
una realitat que feia temps que se
sabia als passadissos de Wes-
tminster: la cocaïna és una droga
d’ús comú a la política. Alhora,
aquell descobriment va obligar el
president de la cambra, Lindsay
Hoyle, a posar-se en contacte amb
la policia metropolitana de Londres
perquè iniciés una investigació. 
Els fets, que van avergonyir la

política britànica, també són una
mostra de com funciona el con-
sum de la cocaïna, i per extensió
el seu comerç, i la manera com les
autoritats persegueixen la seva dis-
tribució. A diferència d’altres
substàncies associades a la mar-
ginalitat, com podrien ser l’hero-
ïna o la metamfetamina, als països
rics aquesta droga té a veure amb
les altes esferes. Segons explica
Mireia Ventura, de l’ONG dedi-
cada a l’anàlisi química de drogues
Energy Control, “la cocaïna es
relaciona amb les classes socials al-
tes”. “No és com l’speed,que pro-
dueix un efecte similar però val 20
euros el gram, sinó que és cara i no
tothom pot comprar-la”, afegeix.
En la mateixa línia s’expressa l’a-
gent i portaveu del sindicat dels
Mossos d’Esquadra USPAC Albert
Palacios quan diu que els consu-
midors d’aquest producte poden
ser “jutges, advocats, empresaris...
De fet, tothom”.
A banda, la cocaïna, tot i que

no acostuma a obrir telenotícies ni
a ocupar el debat públic, és una
droga molt present a la nostra so-
cietat. De fet, podem afirmar que
la posició tant de Barcelona com
de la metròpoli en el mercat glo-
bal d’aquesta substància és cabdal.
La regió és una de les capitals
mundials de la cocaïna. 

EPICENTRE CONTINENTAL
L’any 2017, la metròpoli de Bar-
celona es va convertir, per davant
de Zuric i d’Anvers, en la regió eu-
ropea on més cocaïna es consumia.
Així ho va determinar una inves-
tigació de l’European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Ad-
diction (EMCDDA), en què s’a-
nalitzava la presència d’aquesta
substància a les aigües residuals de
la depuradora del Baix Llobregat.
L’equipament dona servei a part de
Barcelona i Sant Just i a tot Cor-
nellà, el Prat, Esplugues, l’Hospi-
talet, Sant Joan Despí, Sant Boi i
Santa Coloma de Cervelló. El dia
que més es consumia era dissab-
te i el que menys, dimecres.  
En la darrera anàlisi de

l’EMCDDA, la metròpoli ja no
ocupava la primera posició a la llis-
ta. El 2021, la capital catalana i la
seva rodalia van ser la vuitena re-

gió del continent en consum de co-
caïna i, encara que dimecres con-
tinuava sent el dia en què menys
restes es trobaven a l’aigua, el dia
de més consum era diumenge. Si-
gui com sigui, al territori el seu ús
és molt elevat, i a diferència de cen-
tres empresarials com Zuric, Ba-
silea o Brussel·les, en els quals du-
rant la setmana hi ha un fort con-
sum, a casa nostra la presència de
cocaïna a la depuradora es dispa-
ra el cap de setmana.
“Les persones que arriben al

nostre servei d’anàlisi normal-
ment utilitzen la cocaïna de forma
recreativa”, explica Ventura. “Ve-
iem gent que la pren per jugar al
pòquer o a les cartes en general”,
afegeix. Així, tot i que de vegades
s’associa a les feines estressants, en
el cas de la metròpoli la substàn-
cia està emparentada amb la fes-
ta. “Hi ha qui l’utilitza com un es-
timulant de curta durada per ges-
tionar la part depressora de l’al-
cohol, per això és una droga que
està associada al turisme de bor-

ratxera: permet sortir de nit durant
dies seguits i continuar bevent”, as-
segura Ventura. Aquest fet expli-
caria la davallada del consum de
la substància al territori metro-
polità entre el 2017 i el 2021. Amb
la pandèmia va caure l’arribada de
turistes i, per tant, l’ús de la subs-
tància en el seu vessant festiu.  
Tanmateix, segons l’integrant

d’Energy Control, el turístic no és
l’únic tipus de consum. “La coca-
ïna s’adapta a gairebé tots els
contextos, perquè el seu efecte no

és tan visible com el d’altres dro-
gues. És a dir, pots anar a la feina
si t’has fet una ratlla”, diu per afe-
gir que “és una substància silen-
ciosa”. A més, en paraules de
Ventura, agrada més als homes.
“És una droga que promou la se-
guretat, que et fa sentir gran. Per
això el problema és quan engan-
xa algú amb l’autoestima baixa o
una persona addicta a la feina”,
afirma. En aquest cas, un ús dia-
ri pot derivar en problemes car-
diovasculars greus.

A la regió metropolitana, el consum de cocaïna està associat a la festa més que no pas a les feines estressants. Foto: Mossos d’Esquadra

Barcelona i la seva àrea metropolitana es van convertir l’any 2017 en la primera
regió de tota Europa en presència de cocaïna a les aigües residuals. Avui el territori
ha perdut aquest dubtós honor. Com ha afectat la pandèmia el mercat d’aquesta

substància il·legal? Quin paper té la metròpoli en la distribució continental?

Capital europea de 
la droga silenciosa
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n Des del diari Línia hem intentat
posar-nos en contacte amb un trafi-
cant de cocaïna per entendre com
funciona la distribució d’aquesta
substància. A través de l’aplicació Te-
legram, vam buscar grups que es
ventaven de vendre armes i drogues.
En aquesta xarxa no n’hi ha pocs. Tot i
que no teníem gaires esperances que
l’administrador d’un d’aquests grups
ens respongués, un ho va fer. En un
principi semblava que hi podríem
parlar. “El temps són diners i jo gua-
nyo entre 1.500 i 5.000 euros en 10
minuts; quant pagareu pel meu

temps?”, va deixar-nos anar. “Jo escu-
llo el lloc per a l’entrevista, no vosal-
tres”, va afegir quan vam dir-li que se-
ria una conversa telefònica i que no li
pagaríem res. Finalment, el traficant
va declinar la nostra oferta. 

Segons l'Oficina de Nacions Unides
contra la Droga i el Delicte (UNODC),
des de la pandèmia ha augmentat la
venda de drogues a través de les xar-
xes, però és molt probable que el trafi-
cant amb el qual vam parlar fos un
fanfarró. “Moltes de les operacions
d’aquesta mena es fan amb criptomo-
nedes i és difícil rastrejar-les”, explica
el mosso Albert Palacios, sorprès per
l’actitud del nostre contacte. 

Més enllà d’això, des del diari hem

parlat amb el Dídac, que va iniciar-se
en el consum de cocaïna quan tenia 20
anys i que ara en té més de 40, perquè
ens detalli com compra la droga. “El
contacte d’un camell és molt fàcil d’a-
conseguir sempre que ho facis a través
d’altres persones que consumeixen”,
afirma. “És tan senzill com escriure un
missatge de WhatsApp i dir que vens
de part d’algú”, afirma per afegir que
alguns venedors prefereixen els SMS
per seguretat. Un cop establert el con-
tacte, relata el Dídac, el venedor pre-
gunta “quantes entrades vols” per refe-
rir-se als grams de cocaïna.  “Fa temps,

tenia un camell que em preguntava
quants pantalons volia... És bastant
sospitós que algú a les tres de la mati-
nada et parli de pantalons”, diu rient.
Els venedors prefereixen anar a casa
del consumidor, perquè al carrer hi ha
càmeres. “Res de parcs ni cantonades”,
explica. També venen en cotxe. “Hi pu-
ges, fan una volta, et donen la droga i
et deixen en un altre punt”, relata.  

Tot i que no és habitual, ell ha po-
gut anar al pis d’algun dels seus ve-
nedors de confiança i l’escena està
lluny de les pel·lícules de gàngsters.
“T’obren la porta i veus els seus dos
fills corrent pel saló... Et porten a la
cuina, on tenen un pot de ColaCao i
50 grams de cocaïna a dins”, conclou.  

Així es compra

PER QUÈ LA METRÒPOLI?
L’Estat espanyol és el desè país del
món on més cocaïna hi ha i, per
darrere de Bèlgica i dels Països
Baixos, el tercer d’Europa. Alho-
ra, Barcelona és un dels principals
ports d’entrada d’aquesta droga al
continent. Així ho confirma un es-
tudi de l’Oficina de Nacions Uni-
des contra la Droga i el Delicte
(UNODC), que assegura que, de
cada 100 quilos d’aquesta droga al
món, quasi tres són a l’Estat. És
una xifra notable si tenim en
compte que el 41% de la cocaïna
és a Colòmbia, l’11% als Estats
Units i vora el 6% a l’Equador i al
Brasil, respectivament. 
El professor de Fenomenologia

Criminal Ricardo Magaz alerta
que “Espanya rep droga de tot el
món que s’introdueix per Galícia,
Algesires, València i Barcelona”.  De
fet, durant l’any 2020, segons l’U-
NODC, la policia va confiscar més
de 3.000 quilos de cocaïna a la me-
tròpoli. Sense anar més lluny, el
passat 31 de gener se’n van inter-
venir 1.340 al Port de Barcelona ca-
muflats en un carregament de ca-
cau provinent de l’Equador. El
maig del 2022 van ser 1.500 els
quilos intervinguts que venien del
Panamà. Són dues de les opera-
cions en les quals se n’ha trobat
més en la darrera dècada.

Montserrat Iglesias-Lucía, di-
rectora de l’Escola de Prevenció i
Seguretat Integral de la UAB,
aprofundeix en la idea i assegura
que “Barcelona és estratègica per
al tràfic de cocaïna, perquè a més
de les vies d’accés àrees i terrestres,
té la marítima”. “Això fa que sigui
un port d’entrada de la droga,
tant per abastir la ciutat com per
a la resta d’Europa”, afegeix. Per la
seva banda, Magaz afirma que
normalment la droga ve en els con-
tenidors de vaixells de càrrega o en
embarcacions dels mateixos nar-
cotraficants. En el primer cas, els
delinqüents subornen treballa-
dors del port perquè facin com qui
no ho veu quan algú va a buscar el
contenidor amb la droga. “És el
que s’anomena tècnica del ganxo
cec”, afirma Magaz. En un port
com el de Barcelona, en el qual
cada any arriben 3,3 milions de
contenidors, és quasi impossible
detectar les entrades il·legals.
Alhora, l’Estat espanyol, els

Països Baixos i Bèlgica són els cen-
tres de distribució d’aquesta dro-
ga. L’Europol diu que en el cas es-
tatal això té a veure amb la pro-
ximitat històrica i lingüística amb
Llatinoamèrica i amb la recon-
versió de les rutes utilitzades per
al tràfic d’haixix amb el nord d’À-
frica per moure la cocaïna. 

A diferència d'altres
drogues com l'heroïna
o la metamfetamina, 
la cocaïna és una
substància de preu
elevat relacionada 
amb les classes 
socials altes

UN MERCAT AMB MÚSCUL
Quan va esclatar la pandèmia i es
van establir confinaments, a En-
ergy Control va haver-hi preocu-
pació. Pensaven que hi hauria
menys circulació de droga i, per
tant, més adulteració i més riscos
per a la salut dels consumidors. No
va ser així. “El 2018 i el 2019 hi va
haver més o menys el doble de
producció de cocaïna a Colòmbia,
i la droga que arribava a casa
nostra era més pura”, explica
Ventura. Això, sumat a la crisi pel
coronavirus, feia preveure pro-
blemes en les vies de subminis-
trament, però l’organització va
veure que “els productors i les ru-
tes de distribució són molt resis-
tents i no han hagut de rebaixar la
puresa de la cocaïna”.
El preu d’aquesta substància

també mostra com és d’imper-
torbable el mercat de la droga. Se-
gons dades d’Eurostat, el gram de
cocaïna que es ven al carrer ron-
da els 60 euros de mitjana, un dels
preus més baixos dels darrers 30
anys. També un dels preus més
baixos de tota Europa. Dit d’una
altra manera, el preu de la droga
no va patir cap efecte per la pan-
dèmia, com tampoc es veu afectat
per la inflació o per la geopolítica.  
Tot això preocupa Palacios,

que considera que la presència d’a-

questa droga a Catalunya és cada
vegada més gran. “El perill és
que es tracta d’una substància
que dona molts diners, i les màfies,
quan s’enriqueixen, compren ar-
mes de foc per protegir-se”, diu.
Per contra, lamenta, els recursos
que es destinen a perseguir la
distribució de cocaïna van a la bai-
xa. “A diferència de la marihuana,
que genera olor i malestar, o els
narcopisos, que van associats a la
marginalitat, la cocaïna és una
droga que no encén les alarmes i,
per aquest motiu, els caps dels
Mossos no hi posen recursos”, afir-
ma. A més, per perseguir-la calen
molts recursos, com agents a peu
de carrer que puguin obtenir in-
formació en bars o fer escoltes te-
lefòniques. “Sis mesos d’investi-
gació acaben amb dos detinguts i
només mig quilo de cocaïna”, ex-
plica. “Els caps es guien per les es-
tadístiques i no volen dedicar re-
cursos a una feina que dona pocs
resultats mediàtics”, denuncia.
“Si es fes una investigació com la
que es va fer al Parlament britànic,
s’ho prendrien més seriosament”,
sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Els sindicats dels
Mossos d’Esquadra
denuncien que els caps
del cos policial no fan
esforços per perseguir
el tràfic de cocaïna
perquè donen pocs
resultats mediàtics

"T'obren la porta i veus els seus dos fills corrent 
pel saló... Et porten a la cuina, on tenen un pot 
de ColaCao i 50 grams de cocaïna a dins"



Fa poc ha estat nomenat
president de la Fundació
Barcelona Comerç. Deu ser

un orgull per una persona de la
seva trajectòria en el món del co-
merç tenir aquest càrrec.
Evidentment. I sobretot una res-
ponsabilitat, perquè representes
una part importantíssima del co-
merç de Barcelona, 22 eixos co-
mercials. I tinc claríssim que presi-
dim diferents territoris. Ara, per
exemple, ho hem vist amb el Pla
d’usos de l’Eixample. No podem te-
nir una visió única de la ciutat,
sinó que ens devem a les deman-
des que fan els territoris. 

Se’l pot definir com un comerciant
de Barcelona de tota la vida. Què
significa, per vostè, això?
El comerç transcendeix l’activitat
econòmica, i més el nostre tipus. Jo,
que estic molt arrelat a un barri que
més que un barri és un poble, Sant
Andreu, tinc una relació personal
amb la gent que va més enllà que
vinguin a comprar. Formem part de
la vida de la gent. I durant la pan-
dèmia es va veure moltíssim. Som
un actor principal de la comunitat.

Va estudiar a París i coneix altres
ciutats europees. Quines són
les particularitats del comerç
barceloní?
Tenim un model català de comerç
molt interessant i el volem expor-
tar, perquè no està gaire reprodu-
ït. A París, per exemple, hi ha una
empenta molt important per part
de l’administració pública. L’Ajun-
tament té moltíssims locals co-
mercials, per exemple. I permeten
que la gent provi el seu negoci
abans d’obrir-lo definitivament.

Li deia això perquè actualment
les ciutats s’han homogeneïtzat
molt, i amb els comerços es veu.

Aquí no ens n’escapem d’aques-
ta tendència...
Nosaltres no som molt diferents que
els altres, però el que sí que tenim
de diferent és que Barcelona és
una ciutat policèntrica. Tenim 10 dis-
trictes i barris amb la seva idiosin-
cràsia. I el que dius és cert, però te-
nim una gran riquesa als barris,
també als del centre. I això dona
identitat a la ciutat.

El turisme li fa més bé o més mal
al comerç local? 
El turisme massificat expulsa el co-
merç. En canvi, un turisme de qua-
litat, cultural, gastronòmic preserva
una sèrie de negocis. Hi ha coses que

s’han de controlar, perquè si no ge-
neren més problemes que guanys.
L’excés de turisme no és bo, perquè
expulsa veïns i comerços i només ge-
nera oferta per a la gent que passa
cinc hores a la ciutat. 

Turisme a  banda, en els districtes
no tan cèntrics, hi ha algunes zo-
nes de les quals us preocupi la
seva desertització comercial?
Hi ha dues zones , una d’elles molt
cèntrica, que és Ciutat Vella, on hi ha
un problema. Hi influeix la pressió tu-
rística, però hi ha altres detonants.
D’altra banda, hi ha una part de
Nou Barris que passa el mateix.  

I zones que vagin a millor?
La Marina i Sant Martí, cap a la zona
del carrer Cantàbria. I llavors l’Eix
Besòs té una gran potencialitat. A
la Marina l’efecte Fira és important.
Hi ha empreses noves, es fan pisos...
Per aquí i la llera del Besòs és on pot
créixer la ciutat. A la frontera amb
Sant Adrià s’estan fent molts pisos
de lloguer a un preu no molt car i

es pot crear, si es fa bé, una nova
centralitat. 

Parlem de Barcelona Comerç.
Un dels grans  eixos de treball
que vol continuar aplicant és el
repte de la modernització de
l’entitat i de tot el comerç.
Qualsevol entitat que vol sobre-
viure ha d’evolucionar i abandonar
els pensaments anacrònics. El co-
merç s’ha modernitzat molt i això
ha fet canviar moltes mentalitats.
I nosaltres hem d’evolucionar tal
com ho fa la societat.

Al sector li ha faltat agilitat per
adaptar-se als canvis?
Sí. De totes maneres, si parlem in-
dividualment, el comerç de proxi-
mitat és capaç de detectar qualse-
vol canvi d’hàbits, perquè tenim el
client a casa. Una altra cosa és que
l’adaptabilitat es faci.

La digitalització és clau.
Sí, totalment. A la gent, quan parlem
de digitalització, li entra al cap un
gran marketplace. Doncs no... Hem
de començar per on toca. El canvi
important va començar amb els
Bons Consum. Hi havia molts co-
merços que no havien tingut mai
una tauleta o un ordinador, i ara per
primer cop hi ha entrat la tecnolo-
gia. No ens posem a córrer perquè
ens entrebancarem i caurem. Si a
aquesta gent els hi dius que els po-
saràs un marketplace et diran: “De
què m’estàs parlant?”.

És que, precisament, el market-
place que va impulsar l’Ajunta-
ment està totalment aturat...
Ha passat això pel que et dic.
Està aturat i es vol fer un pla de via-
bilitat. L’Ajuntament el va fer amb
bones intencions, però jo conec el
comerç i no tenim la maduresa di-
gital per tirar-lo endavant. Cal
anar pas a pas. 

Una de les funcions de Barcelona
Comerç és ser garant del model
comercial local. Són una mica

com en Cruyff, que vetllava per
l’estil de joc del Barça.
Sí, exacte. És allò de canviar perquè
no canvïi res, preservar l’essència.
Mantenir l’esperit, però adaptar-
nos als temps, perquè si dones una
oferta que no interessa a ningú...
Això es veu amb els emblemàtics:
n’hi ha que se salvaran i n’hi ha que
no hi haurà manera de salvar-los.

Una de les grans prioritats serà
aconseguir la Capitalitat Europea
del Comerç, que està molt ben en-
carrilada. Què suposarà?
Pot accelerar moltíssim la transfor-
mació del sector, perquè hi haurà re-
cursos i la possibilitat de treballar
amb els millors, més les nostres
idees que no s’han pogut materia-
litzar per manca de finançament.
Això pot donar una empenta fona-
mental al comerç de Barcelona.

Per acabar, volíem parlar de tres
temes. El primer, la seguretat. La
ciutat té problemes d’inseguretat?
Moltes vegades va per sensacions,
i les xarxes amplifiquen les coses. Dit
això, hi ha moltes Barcelones i hi ha
llocs que tenen problemes de se-
guretat molt greus. Bàsicament, el
problema el tenim a Ciutat Vella,
com ara  al Raval. Als altres llocs el
nivell d’inseguretat ha pujat lleu-
gerament, però no crec que sigui
determinant perquè la gent vagi o
no a comprar a algun lloc.

I amb la neteja?
Barcelona està bruta, molt bruta. No
sé si la gent tampoc acompanya...
No és fàcil, és cert. Però en general
Barcelona és una ciutat que es veu

bruta, i teòricament mai s’havien
destinat tants diners com ara a la ne-
teja. Alguna cosa falla.

Això el preocupa.
És que hi ha una sensació de de-
gradació. Ara parlem de les es-
combraries, però la imatge que
donem amb totes les persianes
pintades, grafitis... Aquí hauríem
de posar una mica d’ordre. De cara
en forma donem una imatge de ciu-
tat degradada. Semblem aquells
suburbis de Nova York. 

Per acabar, la mobilitat. Les trans-
formacions urbanístiques que
viu la ciutat beneficiaran o per-
judicaran el comerç?
Hi ha dos aspectes. El comerç cèn-
tric patirà molt, perquè tenia un gran
poder d’atracció sobre gent que ve-
nia de fora a comprar. Si els hi po-
ses dificultats, aquesta gent acaba
no venint. I això fa que cada cop
hagi de dependre més del turisme.
D’altra banda, tot el que no és el
centre, anem cap a la ciutat dels 15
minuts.  Això d’anar al centre d’una
forma regular cada cop serà més
complicat, sobretot per a la gent
que ve de l’àrea metropolitana.

Es vol combatre la contaminació.
Exacte. Però s’ha fet alguna política
poc pensada. Hi ha transforma-
cions molt bèsties que s’haurien
d’haver consensuat. S’han fet les co-
ses molt de pressa i poc consen-
suades. El que és cert és que els únics
que han aplicat el seu programa
electoral són els comuns. A l’Ajun-
tament no hi ha hagut una coalició,
sinó una bicefàlia pura i dura.<

“Hi ha comerços
emblemàtics que 

no es podran salvar”
Pròsper Puig / President de la Fundació Barcelona Comerç

Pròsper Puig arriba a l’Espai Línia per fer l’entrevista amb aquell estil del clàssic
comerciant català que transmet la sensació que va per feina. En el seu cas, 
és precisament l’experiència que acumula fent la seva feina, la de carnisser, 
el que li permet reflexionar en profunditat sobre el sector del comerç local.

Albert Ribas
BARCELONA

Entrevista Perfil | Un especialista de la carn
Pròsper Puig és Mestre Artesà Alimentari i propietari de l’emblemàtica Cansaladeria Puig,

inaugurada l’any 1957 al carrer Gran de Sant Andreu. Ha estudiat a l’Escola de la Carn 
de la Fundació dels Oficis de la Carn i a l’Ecole Supérieure des Métiers de la Viande de París

“L’excés de turisme
no és bo perquè
expulsa els veïns
i els comerços”

Foto: Joanna Chichelnitzky
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GASTRONOMIA4A la Rambla
es menja molt millor del que la
majoria es pensa. Només cal
ser una mica espavilat i fugir
dels establiments que abusen,
sense escrúpols, dels turistes. Si
busqueu amb cura al centre de
Barcelona, trobareu petites joies,
algunes d’elles poc conegudes
per al gran públic. L’alternativa,
si no us agrada buscar, és acom-
panyar-nos en aquesta ruta per
alguns  dels millors restaurants
de la Rambla. 

ÀPATS CASOLANS
És possible trobar menjar caso-
là al centre de Barcelona? Doncs,
sí. Un bon exemple és el Moka
(Rambla, 126), un restaurant
de cuina mediterrània que cuida
cadascun dels detalls, segons
explica l’Anna Matamala, una de
les seves propietàries: “Tot el que

fem, ho fem a casa amb produc-
tes de proximitat. La farina, les
verdures, els ous, tot ho com-
prem directament a productors
de proximitat, de quilòmetre
zero. Tot és casolà, fins i tot les
postres”. El Moka ofereix també
un menú de migdia, molt poc co-
negut pels barcelonins. Per a
Matamala, el que diferencia una
cuina qualsevol d’una autènti-
cament casolana és “l’amor” que
s’hi posa. Un bon exemple és la
paella: “La comencem sempre
des de zero i la picada la col·loco
al moment, per si hi ha alguna
persona al·lèrgica a la taula que
no pugui menjar fruits secs”.    

CUINA DE MUNTANYA
La Rambla és una representa-
ció del món gastronòmic i s’hi
pot trobar qualsevol de les
grans cuines del món. Fins i tot

la genuïnament catalana. Per
exemple, a la Cerveseria Cana-
letes (Rambla, 127), que es re-
ivindica com a una masia ur-
bana: “Hem volgut recuperar la
cuina tradicional de muntanya
a la ciutat”, diu el seu director,
José Jiménez. Cuinen a la bra-
sa, en un forn Josper i preparen
plats tan nostrats com el pa
amb tomàquet, la botifarra, la
sopa de farigola, el recuit de
drap, o el hot dog català, que
combina la modernor del con-
cepte amb la botifarra.

EL XOU HA DE CONTINUAR
Sense sortir de la cuina tradi-
cional, Los Caracoles (Escude-
llers, 14), a banda de cuina a la
brasa i pollastres a l’ast històrics,
perquè van ser un dels primers
restaurants a cuinar-los així a
Barcelona, hi afegeix una mica

d’espectacle.   “Tenim una cuina
de carbó oberta al públic”, ex-
plica l’Aurora Bofarull, una de les
propietàries,  “i a molts clients els
encanta seure allà i veure com es
cuinen els plats i com es canten
de la manera tan peculiar com ho
fem. És un xou”. Un espectacle
que compta amb visitants il·lus-
tres, com els artistes del Liceu
que, de tant en tant, s’arrenquen
a cantar en públic. 

CUINA GAMBERRA
Parlant de ciuna de qualitat i bon
ambient, però una mica més ca-
nalla, una opció és visitar el Ca-
ñete (Unió, 17). Aquí el més im-
portant és que “el comensal per-
di per una estona el món de
vista i que s’ho passi d’allò més
bé menjant, bevent i rient”, ex-
plica Alex Salgado, sociòleg i
portaveu del Cañete. És un d’a-

quells establiments que evoca
l’ambient més gamberro i més
autèntic de la Rambla.  

PRODUCTE DE QUALITAT
Hem parlat molt de producte i de
bona qualitat. Però si parlem de
matèries primeres cal esmentar
el restaurant més gallec de tots,
el Louro (Rambla, 37, principal),
vinculat al Centro Galego de
Barcelona. Guillermo Bosil, un
dels propietaris, reivindica que
són “un restaurant gallec 100%,
però no el típic de potatges, sinó
un amb un toc avanguardista i
ubicat en una casa emblemàti-
ca”, concretament, la casa on va
viure el Comte Güell. 
Tots aquests restaurants, i

uns quants més, són una bona
mostra de per què és una molt
bona idea dinar o sopar a la
Rambla qualsevol dia d’aquests.  

LaRambla es cuina a foc lent 
» Els bons restaurants de la Rambla reivindiquen la cuina casolana i la qualitat del producte

» Repassem alguns dels establiments més reconeguts i més desconeguts per a molts barcelonins 

D’esquerra a dreta: l’equip de Los Caracoles, un cambrer del Cañete, unes postres casolanes del Moka i producte gallec de primera del Louro. Fotos cedides 
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De Pinotxo només
n’hi ha un, i a nosal-

tres ens hauria agra-
dat tenir-lo sempre. Des de l’Asso-
ciació de Comerciants del mercat
sol·licitem la concessió de la Meda-
lla d’Or de @bcn_ajuntament al nos-
tre estimat Juanito, el somriure de la
Boqueria.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Les entitats comercials
del cor de Barcelona

s’han unit per tornar a
denunciar i exigir responsabilitats a
@bcn_ajuntament. Entitats signants:
@BarcelonetaAcib @BarnaCentre @Co-
mercBorn @AmicsdeLaRambla Pelai
Eix Comercial, Amics i Comerciants de
la Plaça Reial i Porxos del Port.

Al @santamonica_bcn
podeu veure ‘Macho

man’, una instal·lació
colpidora sobre la violència mas-
clista. Dirigida per @Alex_Rigola
amb l’assessorament d’@alba_alfa-
geme_, t’obliga a la reflexió a través
d’un testimoni que et parla a cau
d’orella.

[17 de febrer]  Nit
d’estrena amb el ‘Mac-

beth’ de Verdi. Mostrar
per primer cop al públic una nova
producció del Liceu sempre emo-
ciona, encara més si es tracta del de-
but a la direcció escènica de Jaume
Plensa. 
#MacbethLiceu

@Liceu_cat@natalia_garriga@la_boqueria

Mirada pròpia

Un dels edificis singulars de la Rambla és la
seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona (RACAB), situat al que ara és
el número 115 i que durant molts anys va

ser el número 9 del que era la Rambla dels Estudis.
Un nom que s’ha perdut, però que venia del Col·legi
de Cordelles i que acabava en el que ara és la plaça de
Catalunya, on hi havia la Universitat de Barcelona
abans de l’edifici actual a la plaça de la Universitat.
Avui, l’edifici de l’Acadèmia és el record d’aquell an-
tic “districte del saber”.
L’edifici actual, la part superior del qual ara està

oculta per les lones que en protegeixen la restauració,
hi és des de poc després d’haver-se creat l’Acadèmia,
fa més d’un quart de mil·lenni. El seu aspecte actual
és fruit de la gran restauració que es va fer a finals del
segle XIX per obra de l’arquitecte Domènech i Esta-
pà, en un estil característic que recorda altres edifi-
cis seus, com ara el Palau de Justícia o l’edifici de la
Catalana de Gas al Portal de l’Àngel.
Aquest edifici és ple de records importants. Per ex-

emple, va ser el lloc on l’acadèmic Francesc Salvà i

Campillo feu les primeres demostracions experi-
mentals del telègraf elèctric, tot just encetat el segle
XIX, o on Antoni de Martí i Franquès va exposar el
percentatge d’oxigen a l’aire, corregint el valor que
n’havia donat Lavoisier.

I, més recentment, va ser el lloc on Albert Einstein
–probablement, el científic més icònic dels nostres
temps–, just ara fa cent anys, va exposar al primer pis
de la sala d’actes de l’Acadèmia les seves teories de la
relativitat, davant d’un nombrós públic que va ocu-
par el saló i la sala del costat, habilitada amb els se-
ients que va cedir per a l’acte el llogater del Teatre Po-
liorama. Tan nombrós va ser el públic assistent com
poques les persones que van entendre la seva expo-

sició d’aquelles teories que encara tenien molts de-
tractors. Tants eren els seus detractors que la matei-
xa fundació que atorga els Premis Nobel no li va do-
nar el de l’any 1921 (atorgat el 1922) per les seves teo-
ries de la relativitat restringida i general, sinó pels “seus
serveis a la Física Teòrica, i especialment pel seu des-
cobriment de la llei de l’efecte fotoelèctric”, sense es-
mentar la paraula “relativitat”.
Fa un segle, poques persones el van entendre, com

ara els acadèmics Esteve Terradas, Ferran Tallada o
Josep Maria Plans (si és que hi era present), i fins i
tot alguns acadèmics es van oposar al seu nomena-
ment com a acadèmic corresponent a Berlín. Però avui
en dia no sols les seves teories estan plenament ac-
ceptades, sinó que són molts els investigadors dels nos-
tres centres de recerca que basen les seves investiga-
cions en aquestes teories. I els que no són professio-
nals, sense saber-ho, fan servir els efectes de les se-
ves lleis d’una manera rutinària: l’efecte fotoelèctric
quan s’obre una porta així que ens hi acostem per pas-
sar-hi, o la relativitat general quan consultem els se-
nyals del GPS per anar on vulguem sense perdre’ns.

Einstein va exposar fa cent anys
les seves teories de la relativitat 
a la sala d’actes de l’Acadèmia

per Ramon Pascual, expresident de la RACAB

L’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
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@btvnoticies: El Tast a la Rambla se ce-
lebrarà a la plaça de Catalunya per les
obres al passeig. Apunta’t la data: del 8 a
l'11 de juny.

@diaridebcn: @santamonica_bcn pre-
senta 'Macho man', una exposició perquè
els homes experimentin la por de la vio-
lència masclista.

@davidpeque0: Gaudint de la presen-
tació de la Vila del Llibre 2023 que tindrà
lloc a #laRambla el pròxim mes de juliol
d’enguany.

Tribuna

La Rambla de Barcelona és un dels indrets més
emblemàtics i visitats de la ciutat. Des de la
seva construcció al segle XVIII, ha estat tes-
timoni d’innombrables esdeveniments histò-

rics i culturals, i ha estat un lloc de referència per a tu-
ristes i locals per igual. Tot i això, en els últims anys,
la Rambla ha perdut part de la seva brillantor i encant.
Però què podem fer per recuperar la seva màxima es-
plendor i fer que el barceloní recuperi la tradició de pas-
sejar per la Rambla?
El comerç és un dels motors principals que poden aju-

dar a la recuperació de la Rambla. La varietat i la qua-
litat dels productes que s’ofereixen a la Rambla és im-
pressionant: des de les botigues de souvenirs i de moda
fins a les petites botigues d’artesania local. La diversi-
tat de productes i la qualitat dels mateixos són un imant
per als turistes, que no dubten a fer compres a la Ram-
bla. Però també cal fomentar el comerç local, i per això
cal un suport institucional que faciliti la presència de pe-
tits comerciants a la Rambla.
Un altre dels elements que poden ajudar a la recu-

peració de la Rambla és la restauració. La varietat gas-
tronòmica que ofereix la Rambla és una mostra més de
la riquesa cultural de la ciutat. Des dels bars de tapes i
restaurants més tradicionals fins als més moderns i
avantguardistes, la Rambla té una àmplia oferta culinària
que no pot passar desapercebuda. A més, la presència
de terrasses i espais exteriors és fonamental per fomentar
l’ambient i la vida al carrer.
Els museus són un altre dels atractius de la Rambla.

La presència d’institucions culturals com el Museu de

Cera o el Gran Teatre del Liceu atrau visitants d’arreu
del món. No només serveix per fomentar la cultura, sinó
que també ajuda a la recuperació econòmica de la zona,
ja que fomenta el turisme i atrau visitants que, a més de
gaudir de l’oferta cultural, també consumeixen els ne-
gocis locals.
Finalment, no podem passar per alt un dels llocs

més emblemàtics de la Rambla: la Boqueria. Aquest
mercat és un dels més importants del món, forma
part dels set magnífics i la seva presència a la Ram-
bla és fonamental per recuperar-la. La varietat de
productes i la qualitat d’aquests fan que la Boqueria
sigui un lloc imprescindible per visitar a Barcelona.
A més, la presència de productes locals i de tempo-
rada és fonamental per fomentar el comerç just i sos-
tenible. No podem oblidar els professionals que li do-
nen vida, amb el seu assessorament i la seva pro-
fessionalitat, i amb tants anys d’experiència i dedi-
cació al nostre mercat.
Un mercat que amb el seu projecte de futur vol aju-

dar a fer més gran la Rambla.
En conclusió, la Rambla de Barcelona és un lloc em-

blemàtic que necessita recuperar la seva màxima es-
plendor. Per això, és fonamental que es fomenti el co-
merç local, la restauració, els museus i la presència de
la Boqueria. Només així s’aconseguirà que el barceloní
recuperi la tradició de passejar per la Rambla i que els
visitants puguin gaudir d’una experiència única a un dels
carrers més importants de la ciutat. 
Hem de treballar junts per recuperar la Rambla i fer

que torni a brillar amb tota la seva esplendor.

Flaixos

La Boqueria és un dels
mercats més importants
del món, forma part dels

set magnífics i la seva
presència a la Rambla 

és clau per recuperar-la

“

“
per Jordi Mas, president de l’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria

Recuperar la Rambla 
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Vostè forma part de la his-
tòria del Tablao gairebé
des del principi.   

Jo vaig arribar un any després de
la inauguració. Venia com a artis-
ta, amb el meu espectacle: un ba-
llet que havia format amb la meva
dona, Irene Alba. Teníem un con-
tracte per sis mesos i, després, ens
el van prorrogar uns altres sis.

I l’espai li va agradar tant que va
decidir quedar-se’l. 
No va ser tan fàcil. Jo no tenia, ni de
bon tros, els diners que feien falta
per comprar-lo. Primer em van
demanar que fos el director de la
sala. I al cap d’un any o dos em van
oferir incorporar-me a la societat as-
sumint els riscos i els drets que cor-
responien. Així va començar la
meva etapa de  copropietari.

Per què un artista del flamenc es
fica en aquest embolic? 
Jo ja tenia 32 o 33 anys i dos fills.  Lla-
vors les grans tournées i gires per Es-
panya i l’estranger eren llargues, no

com ara. Per a mi i per a la meva
dona això comportava passar grans
temporades allunyats dels fills. Vaig
pensar que era el moment d’as-
sentar-nos i m’atreiael repte de
portar aquest tablao, al qual jo tro-
bava moltes possibilitats. I en un
marc ideal com era la Rambla.     

I com va rebre el públic els seus
primers espectacles? 
A primers dels setanta l’ambient i
el clima a Barcelona no era el més
favorable per al flamenc. Franco
s’estava morint, hi havia una pos-
tura social i política nacionalista.

S’estaven despertant moltes cons-
ciències polítiques i no era el mo-
ment ideal per a un tablao flamenc,
que es veia com el prototip del que
podria ser el franquisme. Carregà-
vem una motxilla molt poc reco-
manable en aquella època. No era
un camp, era un territori comanxe. 

Però això va canviar.  
Sí, vam tenir una sort. Se’m va
acudir contractar l’elit més pura  del
flamenc i vam trobar un mercat fa-
bulós que ens va salvar, que eren
tots els gitanos de Catalunya. I els
del sud de França, que baixaven a
veure’ns. Això ens va donar ales.   

Era una aposta arriscada. 
En aquella època parlar de Cho-
colate, de Farruco, del Güito ga-
irebé despertava somriures a les
consergeries dels hotels on jo ana-
va a promoure el Tablao. Hi havia
molts recels.   

Però va funcionar. 
Sí, vam adquirir prestigi. I després
ja vam començar a fer un tipus d’es-
pectacle per a tot el món, però sen-
se trair els nostres principis. La in-
dústria turística va començar a
florir i això ens va ajudar molt. 

Quina diferència hi havia entre
aquell flamenc pur del principi i
el de després? 
Sentir cantar por seguidillasa Cho-
colate és una forma d’espectacle
que no li pots vendre a un públic
internacional. Ni nacional tampoc.
S’ha de ser un amant del cante jon-

do. És un art que té aquesta reser-
va de pata negra, la puresa de lo
jondo i que només és per a gent
molt cafetera. Però el flamenc és
molt ampli, es poden fer moltes
classes d’espectacles amb ell. Des
del més tràgic al més alegre.       

Li sap greu que alguns pensin
que fan flamenc per a turistes? 
Lluitem contra aquest prejudici, de
tota la vida. El flamenc arrossega
una llegenda negra que a Espanya
som molt donats a acceptar. És ab-
solutament falsa. El món de la cul-
tura sap de sobres què es el fla-
menc i sap que el tablaoés un lloc
idoni per veure’l, pel seu intimisme

Aquesta intimitat és el valor, oi?
Sí, perquè l’origen del flamenc són
les reunions de família, el cuarto de

los cabales, la intimitat pura, el
arte jondo. Quan el flamenc va
fer-se internacional va saltar als es-
cenaris i va ampliar el repertori.     

El flamenc forma part de la cul-
tura catalana?
Sense cap mena de dubte. El fla-
menc  ha donat grans talents arreu
d’Espanya, la majoria  gitanos, que
aquest també és un ADN impor-
tant. El màxim exponent català és
Carmen Amaya.  

Vostè és originari de Madrid.
Com s’ha trobat a Barcelona?
Vaig entrar subreptíciament i llui-
tant contra aquell ambient poc
amable per al flamenc i he acabat
sent Ramblista d’Honor. Per a un
que ha nascut a la plaça de Lava-
piés no deixa de ser un orgull.

“Als anys 70 Barcelona
era un territori comanxe

per al flamenc”
Luis Adame / Propietari del Tablao Flamenco Cordobés

El flamenc forma part de la tradició de Barcelona i Luis Adame està molt 
orgullós d’haver-se convertit en un gran referent a la ciutat. En parlem 

amb ell al mateix Tablao, un lloc íntim, on es pot gaudir del flamenc 
de proximitat,  que és l’autèntica manera de gaudir d’aquest art.    

Andreu Asensio
LA RAMBLA

“Sempre hem lluitat
contra el prejudici 
que fem flamenc 
per als turistes”

Foto: Línia

Perfil | Artista i empresari
Luis Adame va néixer a Madrid i allà es va convertir en un artista del flamenc. 

Va recórrer Espanya i Europa amb els seus espectacles fins que va decidir establir-
se a Barcelona, al capdavant del Tablao Flamenco Cordobés, ara fa 53 anys. 
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L’Ajuntament ha posat en marxa
el nou programa que ha de per-
metre finançar un total de 18
projectes que impulsen diferents
entitats arrelades als barris. La
iniciativa, batejada amb el nom
‘Experiències de ciutat’, aposta
per projectes socioculturals que
es potenciaran a través de la ges-
tió que farà el Consorci de Turis-
me de Barcelona, que en farà di-
fusió. De fet, els 700.000 euros de
finançament que tindrà el pro-
jecte surten de l’impost de les es-
tades turístiques.
Així doncs, les ajudes seran

d’un màxim de 50.000 euros per
projecte. La convocatòria està
oberta des del passat mes de de-
sembre i l’avaluació de les candi-
datures les ha fet un comitè tèc-
nic format per la Direcció de Tu-
risme i Indústries Creatives de l’A-
juntament, tècnics dels districtes
i de l’ICUB i per Turisme de Bar-
celona. De tota la feina feta, s’han
escollit els següents projectes:

CIUTAT VELLA
Dos projectes que enforteixen la
xarxa associativa i fomenten el
sentiment de pertinença al bar-
ri: el festival de Cultura Raval(s)
i el BuskeRAI. Festival d’artistes
del carrer.

EIXAMPLE
El suport es destina a la 17a Fira
modernista de Barcelona, orga-
nitzada per Coreixample, l’As-
sociació comercial de la Dreta de
l’Eixample i que s’emmarca dins
de les activitats de la Festa Ma-
jor del barri.

SANTS-MONTJUÏC
La mostra Tradicat, que promou
l’Associació Sants Establiments

Units des del 2019 i que omple
un quilòmetre i mig del Carrer
de Sants amb una mostra de
dues-centes parades. I, d’altra
banda, la tradicional i emble-
màtica Fira Medieval de l’Asso-
ciació de Comerciants de Creu
Coberta. Es tracta d’una fira te-
màtica que reuneix un gran
nombre de públic.

LES CORTS
La 24a edició de Festival Cir-
corts podrà créixer amb el su-
port financer obtingut per ins-
tal·lar una carpa de circ que aco-
lliria part del seu programa
d’espectacles.

SARRIÀ-SANT GERVASI
el primer projecte és l’exposició
‘Negre: del dol a la seducció’, de
la Fundació Rocamora i la Fun-
dació Antoni de Montpalau. L’al-
tre seleccionat és la Festa de
Sant Martí-Jornada del vi novell

a Can Calopa, juntament amb el
Collserola Floreix, que també té
lloc a Can Calopa.

GRÀCIA
El finançament serà per a les
Diades de Castellers que es fan
des del 1997.

HORTA-GUINARDÓ
El club esportiu del Futbol Club
Martinenc organitza el Cros 3
Turons- la Diablada. Aquesta
iniciativa ha estat escollida jun-
tament amb el Pessebre vivent
de la Torre del Suro.

NOU BARRIS
La festa gallega de San Froilán,
tot un referent al districte, ha es-
tat escollida juntament amb
tres projectes més amb esperit
local: el festival Les Sopes del
Món, La Roquetes fashion, food
& wood week i el Campament
Reial de Nadal.

SANT ANDREU
el Jazzing Festival de Jazz de Sant
Andreu és tot un referent i per això
passarà a formar part de les ‘Ex-
periències de ciutat’.

SANT MARTÍ
Per últim, en el cas del Sant
Martí la tria és pel Festival Es-
cena Poblenou, una mostra

d’arts escèniques contemporà-
nies multidisciplinària i impli-
cada amb el territori.

“PROJECTES MAGNÍFICS”
Durant la presentació del pro-
jecte, que va tenir lloc a finals de
febrer, el regidor de Turisme i In-
dústries Creatives, Xavier Mar-
cé, va explicar que la principal in-
tenció de la iniciativa ‘Expe-
riències de ciutat’ és “fer justícia
a la feina que es fa als barris i als
districtes i posar en valors coses
singulars que sorgeixen de l’im-
puls genuí dels veïns i que tenen
interès comercial, cultural, gas-
tronòmic o esportiu”.
Marcé, en paral·lel, va re-

marcar que la tria de tots els
projectes s’ha fet tenint en
compte tres aspectes: un arre-
lament definit, que siguin or-
ganitzats per agents culturals
del districte i que tinguin una
singularitat remarcable.

Albert Ribas
BARCELONA

Projectes ambànima
» Barcelona impulsa les ‘Experiències de ciutat’: iniciatives socioculturals als barris amb arrelament

» El programa es potenciarà a través de la gestió que farà el Consorci de Turisme de Barcelona

DESCENTRALITZAR
EL TURISME

4Un dels objectius d’‘Ex-
periències de ciutat’ és con-
tribuir a la redistribució del
turisme creant nous punts
d’atracció arreu dels barris.
Es tracta d’un objectiu  que
recull la mesura de govern
per a la ‘Creació de nous
imaginaris i continguts per
millorar la mobilitat i la sos-
tenibilitat turística’.

El projecte, que es va presentar a finals de febrer, l’impulsa la regidora de Turisme i Indústries Creatives de Xavier Marcé. Fotos: Ajuntament
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HISTÒRIA4El Gran Teatre del
Liceu és molt present als llibres
d’història. Però la majoria se cen-
tren en el vessant artístic: l’edifi-
ci, els cantants, les òperes... Per
això quan el periodista Albert
Torras, abonat des de fa més de
vint anys al Liceu, es va proposar
fer un nou llibre va voler fer un
enfocament molt diferent: “Jo vo-
lia que en aquest llibre sortissin
també els treballadors. Els cam-
brers del Cercle, els tramoistes, la
gent que no ha passat a la histò-
ria, però que han sigut fona-
mentals per al teatre”.
El Gran Teatre del Liceu

desaparegut, editat per Efadós,
mostra totes aquestes cares i
també il·lustra la cara més social
del Liceu, la dels ciutadans de to-
tes les classes que gaudien de la
gran varietat d’espectacles que
s’hi oferien. Amb aquest objec-
tiu, Torras s’ha endinsat en els
arxius fotogràfics cercant mate-
rial inèdit. I ha trobat petroli del
bo, fotografies del Liceu mai

vistes fins ara. En un arxiu de
Madrid, per exemple, va trobar
una instantània del primer in-
cendi que va afectar el Liceu, el
1861. I encara n’ha trobat una al-
tra de més antiga,  aquesta a l’Ar-
xiu Fotogràfic de Barcelona, que
mostra la Rambla cap a 1860. 
En aquella època, i fins a l’úl-

tim terç del segle XIX, el Liceu era
el teatre amb més capacitat d’Eu-
ropa, “més que La Fenice, l’Sca-
la o l’Òpera de París”, recorda
Torras. “Això demostra la seva re-
llevància i fins a quin punt era im-
portant l’òpera al país”, afegeix.  

BALLS DE MÀSCARES
Una de les coses més sorpre-
nents del llibre és descobrir que
el Liceu no era només un espai
d’oci per a les classes més altes,
sinó que també s’hi representa-
ven obres de teatre i fins i tot
balls de màscares en època de
carnaval. A finals del segle XIX
i primers del XX “el Reial Cer-
cle Artístic o l’Agrupació de la

Premsa Diària llogaven el teatre
durant diversos dies i l’omplien
amb gent ballant. Tapaven la
platea amb una tarima. Posaven
un escenari petitó al mig i cen-
tenars de persones ballaven”, ex-
plica Torras. 
Un altre fet que crida l’aten-

ció és l’origen solidari del teatre.

Ara que es compleixen 175 anys
del Liceu, Torras recorda que el
Conservatori del Liceu en cele-
bra 185 i que, deu anys després
de fundar-se, va ser el Conser-
vatori qui va aixecar el teatre
amb l’objectiu de recaptar fons
per pagar estudis musicals a jo-
ves talents que no podien pagar-

se’ls. Va mantenir-se així, com a
mecenes, durant prop d’una dè-
cada, quan la Societat del Liceu
va fer-se’n càrrec. Però el Con-
servatori encara conserva algu-
nes aules i el teatrino del segle
XIX on els joves talents actuals
encara proven d’obrir-se camí en
el món de la música.   

La caramés oculta del Liceu
» El periodista Albert Torras rescata imatges inèdites al llibre ‘El Gran Teatre del Liceu desaparegut’

» A primers del segle XX s’hi podien veure òperes i obres de teatre, però també balls populars  

Ball de màscares al Liceu i una portada del 1893 del periòdic italià La Tribuna. Fotos: Col·lecció Albert Torras

Cultura | El Conservatori estrena un nou espai
El Conservatori del Liceu ha inaugurat un nou espai per a actuacions i

esdeveniments. El Live Room Conservatori acollirà una programació estable
combinant estils com la música clàssica, el jazz, la música moderna o el flamenc.   
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La Rambla acollirà una nova
edició de la Vila del Llibre

LITERATURA4La Xarxa de Viles
del Llibre tornarà enguany a la
Rambla, però aquest cop s’ub-
icarà a Canaletes, a conseqüèn-
cia de les obres de remodelació.
La segona edició del festival li-
terari, promogut pels Amics de
la Rambla, tindrà lloc a primers
de juliol i estarà protagonitzat
pels nous escriptors llatinoa-
mericans establerts a la ciutat i
el debat sobre si s’està produint
un nou boom literari, com el que
ja va viure la ciutat durant els
anys 60 i 70. L’edició de 2023 de
la Xarxa es va presentar el pas-
sat 1 de febrer en un acte a l’Au-
la Magna de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona.

NOUS TERRITORIS
La Xarxa de Viles del Llibre ar-
ribarà a nou territoris aquest

2023 i es consolida com un dels
festivals culturals de més abast
territorial del país. Començarà el
primer cap de setmana de març
a l’Escala i després seguirà per
Cabrils, la Rambla de Barcelona,
Malgrat de Mar, Calafell, Mollet
del Vallès, Sitges, Girona i Ba-
laguer. L’últim destí serà Giro-
na, al novembre, que acollirà
una edició especial, una fira de
tres dies protagonitzada per lli-
breters de vell i de llibreries de
novetats de la ciutat. 
El president d’Amics de La

Rambla, Fermín Villar, ha des-
tacat que La Vila del Llibre ser-
veix per reforçar la relació que
el passeig sempre ha tingut
amb la literatura com a esce-
nari, punt de trobada d’escrip-
tors i lloc d’inspiració, on totes
les històries són possibles.

ART4L’Arts Santa Mònica ha
estrenat una exposició sobre
els processos de creació col·lec-
tius i la potencialitat artística de
les Rambles. Més de quaranta
artistes estan treballant plegats
a Utopia Rambles, una obra
viva que es va construint minut
a minut i que es pot seguir ga-
irebé en directe fins al 21 de
maig d’enguany.   

UN ESPAI FÈRTIL
L’exposició, curada per Itziar
González, Elena Blesa i Enric
Puig agrupa 44 artistes, selec-
cionats a través d’una crida pú-
blica feta el passat mes de se-
tembre. Han treballat conjunta-
ment per impulsar interven-
cions artístiques a les Rambles i
el seu entorn geogràfic i social,
un espai fèrtil per a la imagina-
ció utòpica per la seva condició
d’espai llindar, amb caracterís-
tiques ambivalents i amb un
gran potencial de transformació
cívica i cultural. A mesura que
avanci el procés s’aniran incor-
porant altres artistes, veïns i ve-
ïnes i membres de l’actual co-
munitat Rambles. 
Aquesta iniciativa posa el fo-

cus  en el procés de creació d’i-
maginaris col·lectius i vol ser una
font d’inspiració per als que vi-

uen i treballen a la Rambla, però
també per als responsables de
remodelar-la o modernitzar-la. 

ACORDS EN TEMPS REAL
L’espai Acció, a la segona plan-
ta del centre, es presenta alhora
com un espai de treball i una
mostra d’aquesta metodologia
centrada en els processos col·lec-
tius i de creació per a prototips.
A les parets s’hi poden observar
els rastres dels acords que es pre-
nen en temps real i que responen
a la capacitat d’entendre’s i no
tant a la lògica de les majories.

En paral·lel, l’espai Arxiu expo-
sa, a la primera planta, material
inèdit i testimonial del procés co-
operatiu ciutadà que l’equip
transdisciplinari UTE Km Zero
va dur a terme el 2018 en un in-
tent de proposar un rescat inte-
gral per a les Rambles. Aquest
projecte va ser el guanyador del
concurs públic de reforma de les
Rambles, que està en marxa des
del passat mes d’octubre. 
Finalment, a partir del 28 de

març es podrà veure al claustre
del centre el resultat de les in-
tervencions fetes .  

L’exposició aborda el procés creatiu col·lectiu. Foto: Arts Santa Mònica

44 artistes creen en temps real
a la mostra ‘Utopia Rambles’

Imatge de la presentació de la Vila del Llibre. Foto: Amics de la Rambla 
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18.000 persones visiten cada
mes el Museu Marítim

MUSEUS4El Museu Marítim
va registrar el 2022 un total de
215.953 visitants durant tot l’a-
ny i una mitjana mensual de ga-
irebé 18.000 visitants. Són xifres
que mostren un creixement i que
evoquen els anys anteriors a la
pandèmia. El 2019 la xifra total
va arribar a 265.459 i la mitjana
mensual va ser de 22.121 .

MÉS TURISTES
El públic turista torna a encap-
çalar les visites, tot i que el pú-
blic local ha crescut 17 punts res-
pecte del 2019 i ha assolit una
quota del 35% dels visitants.
França, els EUA i Barcelona són
els llocs capdavanters, seguits
d’Alemanya i d’Itàlia. 
Cal destacar que els visitants

nacionals suposen un 5% del
total d’assistents, dos punts més

que en el 2019. Pel que fa a la
resta de Catalunya, els visitants
representen el 2%.

NOUS PÚBLICS
Durant l’exercici 2022, el Museu
Marítim va comptar amb vuit ex-
posicions temporals que van
atreure més de 35.000 persones.
Entre totes elles, destaquen Bro-
molis, Fotografia pictorialista
de Pla Janini, amb més de
20.000 visites, o la mostra Si-
renes en trànsit amb 11.000
usuaris. Aquesta última, junta-
ment amb Jo, de petita, sempre
anava al moll, van permetre
atraure nous públics, posant de
manifest el compromís en el
desenvolupament de noves nar-
ratives com ara, el paper de la
dona  o la mirada LGTBIQ+ en
l’imaginari marítim.

RESTAURACIÓ4El popular bar
Pinotxo del Mercat de la Bo-
queria no tanca la paradeta,
però canvia de propietaris i dei-
xarà de pertànyer a la família que
l’ha regentat durant setanta-
cinc anys. Betevéha revelat que
el conflicte entre l’històric pro-
pietari, en Joan Bayén, i els seus
nebots, que regentaven actual-
ment l’establiment, ha derivat en
un traspàs sorprenent. El bar Pi-
notxo és ara propietat dels res-
ponsables d’una altra parada
del mercat, el Bar Central, però
encara no se sap si mantindran
el nom original o si l’establi-
ment desapareixerà tal com
l’hem conegut fins ara.    

UNA DISPUTA FAMILIAR
Joan Bayén, de 89 anys, ja esta-
va apartat del negoci, tot i que en
continuava sent l’abanderat. A fi-
nals del 2022 i després de 75
anys al capdavant, va anunciar
que deixava la primera línia.
Els seus familiars assumien,
doncs, el dia a dia del negoci,
però ara, setmanes després, una
discussió amb ells sembla que
hauria precipitat la decisió de
traspassar la parada.
El bar Pinotxo, que pren el

nom d’un gos que tenia el pro-
pietari i que passava molt temps

al bar, és un dels grans emble-
mes del Mercat de la Boqueria.
Apareix a totes les guies de la ciu-
tat i en Joan, popularment co-
negut com a Juanito, sempre ha
fet broma amb la quantitat de fo-
tografies o selfies que es feien els
clients i curiosos amb ell. 
Els primers a reaccionar a la

notícia han sigut els comerciants
del mercat. Des de l’associació
s’ha demanat la concessió de la
Medalla d’Or de l’Ajuntament en
reconeixement a la trajectòria de
Bayén. “De Pinotxo només n’hi
ha un, i a nosaltres ens hauria

agradat tenir-lo sempre”, han dit
en un comunicat. 

SEGONA FASE DE LES OBRES
Des de mitjans de febrer el
mercat ha iniciat la segona fase
de les obres per renovar el pa-
viment. Durant cinc setmanes
s’ha treballat activament en la
meitat muntanya i el passadís
central de l’espai i aquest mes
l’activitat s’ha traslladat a l’altra
meitat de l’espai, el cantó mar.
La previsió és que a finals de
març, cinc setmanes després, la
remodelació quedi enllestida.

Joan Bayén tanca finalment la paradeta del Pinotxo. Foto: Mercat Boqueria

El Bar Pinotxo de la Boqueria
canvia de mans per un conflicte

Imatge de l’exposició permanent del Museu Marítim. Foto: Ajuntament  

L’àrea metropolitana bar-celonina és una realitat
menystinguda informati-

vament com a entitat geogràfica, po-
lítica i social, i el diari metropolità
Líniavol fer-la visible, a més de con-
tribuir a enfortir el sentiment de
pertinença a aquesta comunitat.
És per això que, sumant esfor-

ços amb l’Espai Línia, el diari del
Grup Comunicació 21 impulsa un
cicle de conferències que, amb el tí-
tol de La ciutat metropolitana: pro-
grés i futur, pretén ser un espai per
a la conversa metropolitana serena
i responsable. Un marc de diàleg
constant i constructiu que contri-
bueixi a combatre l’excepcionalitat
que suposa l’abandonament in-
formatiu d’una realitat tangible
com la metròpoli barcelonina.
És en aquest context que s’em-

marca la conversa amb el candidat
d’ERC a l’alcaldia de Santa Coloma
de Gramenet, Gabriel Rufián, que
tindrà lloc dilluns 6 de març a les
18:00h a l’Espai Línia (carrer
Girona 52, Barcelona). L’en-
trada és lliure i oberta a qualsevol
persona que estigui interessada en
el debat metropolità, i hi haurà torn

de preguntes al final. La conferèn-
cia serà en format conversa amb un
periodista del diari Línia i versarà
sobre els principals reptes que
afronta el territori, vistos, en aquest
cas, des de la identitat local de
Santa Coloma de Gramenet, però
amb el prisma global del territori.
El cicle de conferències ha

portat fins ara al centre de Barce-
lona l’alcaldessa de Sant Adrià, Filo
Cañete; la d’Esplugues, Pilar Díaz;
l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler; l’al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
i l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, a més del fins fa poc pri-
mer tinent d’alcaldia de Barcelo-
na, Jaume Collboni, i del candidat
d’ERC Ernest Maragall.
A banda de Rufián, el mes de

març passaran per l’Espai Línia l’al-
caldessa de Santa Coloma de Gra-
menet, Núria Parlon (dia 14); el de-
legat especial de l’Estat al Consor-
ci de la Zona Franca de Barcelona,
Pere Navarro (dia 16); el tinent d’al-
caldia de l’Ajuntament de Barcelo-
na Jordi Martí Grau (dia 16); l’al-
calde de Viladecans, Carles Ruiz (dia
21), i l’alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat, Núria Marín (dia 22). Gabriel Rufián, en una imatge d’arxiu. Foto: Maria Lorenzo

Conversa amb Gabriel Rufián
» L’Espai Línia acollirà el 6 de març a les 18h una conferència del candidat d’ERC a Santa Coloma

» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia
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Ernest Maragall va guanyar les
darreres eleccions municipals a
Barcelona, però no es va conver-
tir en alcalde. Amb aquesta espi-
na, el candidat d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) es
torna a presentar als comicis,
tot i que en aquesta ocasió les en-
questes sembla que no li són, per
ara, tan favorables com l’hi eren
el 2019. Sigui com sigui, Maragall
es mostra confiat i diu que si es
cregués les enquestes “seria un
pèssim candidat”. Així ho va ex-
plicar dimecres 15 de febrer a la
tarda en una conversa que va
mantenir amb Arnau Nadeu, di-
rector editorial dels diaris Línia.
En l’entrevista celebrada a

l’Espai Línia, en el marc del cicle
de trobades La ciutat metropo-
litana, progrés i futur, el candi-
dat d’ERC va fer un exercici de re-
alisme i va reconèixer que, segu-
rament, els resultats de les elec-
cions donaran un resultat molt
ajustat amb quatre forces molt
igualades. Es referia a la mateixa
ERC, als comuns, al PSC i a
Junts. “No serà com en altres oca-
sions una carrera de 100 metres,
sinó de 5.000 i, per això, la cam-
panya serà més decisiva que
mai”, va augurar.
En aquest sentit, Maragall va

esmentar el que, segons el seu
punt de vista, és el cinquè candi-

dat: l’abstenció. És per aquest
motiu que el candidat d’Esquer-
ra va assenyalar que guanyarà la
candidatura que tingui “capacitat
d’oferir projectes”.
Per altra banda, Maragall no

va amagar cert optimisme en
afirmar que està convençut que
ERC serà la primera força i va re-
conèixer que, en aquests comicis,
serà molt rellevant, a l’hora d’a-
frontar pactes postelectorals, el fet
de poder ocupar la primera posi-
ció. “Estic en condicions de pac-
tar amb Junts, amb els comuns i
amb el PSC”, va afirmar el repu-
blicà sense voler detallar amb
quina d’aquestes formacions pre-
fereix entendre’s. “Ho determi-
narà la possibilitat”, va dir.

SUPERILLES I GENTRIFICACIÓ
Maragall es va mostrar molt crí-
tic amb alguns dels projectes que
el govern d’Ada Colau ha posat en
marxa en els últims temps. Així,
va considerar que les superilles
són un exemple de gentrificació
verda, és a dir, una actuació ur-
banística que, en virtut de la re-
ducció de la contaminació, està
expulsant els veïns dels seus bar-
ris. “Des d’ERC ja vam avisar que
això podia passar, però els co-
muns han actuat amb oportu-
nisme”, va criticar. “En urbanis-
me, la reducció de la contamina-
ció pot ser un criteri, però no l’ú-
nic”, va dir. El projecte del can-
didat d’ERC passa per “actuar en
el conjunt de la ciutat i fer una re-
ducció global del trànsit”.

Tanmateix, Maragall també va
dirigir les seves crítiques cap al
soci de govern dels comuns en el
darrer mandat. El líder d’Es-
querra a Barcelona va qüestionar
el model de Jaume Collboni per
reduir la contaminació i aug-
mentar els espais verds. En una
entrevista dins del mateix cicle de
conferències, el socialista va afir-
mar que el seu projecte vol con-
vertir els interiors d’illa de l’Ei-
xample en parcs i jardins. “És un
projecte que està bé, però en cap
cas és la solució per reduir la
contaminació”, va dir Maragall.
“En tot cas, Collboni ha governat
durant quatre anys i no ha fet res
d’això”, va criticar.

REGULAR L’HABITATGE
En el tema de l’habitatge, Maragall
es va mostrar clar i concís: “Veu-
rem una regulació dels lloguers”.
Malgrat això, va reconèixer que els
canvis legals en aquesta matèria
impliquen molts agents que cal te-
nir en compte. Es referia a admi-
nistracions com la Generalitat o el
govern de l’Estat espanyol.
Per altra banda, el candidat va

alertar que el problema de l’ha-
bitatge que viu Barcelona no no-
més se soluciona a cop de llei. “Cal
crear i rehabilitar habitatges as-
sequibles”, va afirmar.

ENTRE COLAU I TRIAS
Maragall va aprofitar un altre
dels grans temes que preocupa la
ciutadania de la capital catalana
per llençar un dard als seus com-

petidors electorals. Pel que fa al tu-
risme, el líder d’ERC va dir que el
seu model no implica “ni turis-
mofòbia ni massificació, és a dir,
ni Colau ni Trias”.
Així mateix, Maragall no va

voler desvincular aquesta qüestió
de la resta de les que preocupen
la ciutadania. Dit d’una altra ma-
nera, segons el seu parer, per
aconseguir que el turisme “sigui
un valor afegit i no un sector que
generi dependència econòmica”
cal que Barcelona enforteixi tot el
seu teixit productiu. “Si tenim
una economia forta, no haurem
de dependre del turisme”, va dir
el candidat alhora que reconeixia
que cal oferir un turisme de qua-
litat i que no generi precarietat.

DRETS I DEURES EN NETEJA
En un altre dels grans temes que
preocupen els barcelonins, Ernest
Maragall va intentar fer una anà-
lisi més enllà dels titulars. Així, al-
hora que criticava l’actual govern
municipal per defugir les seves
responsabilitats i afirmar que els
problemes de neteja que viu la ciu-
tat tenen a veure amb el contra-
cte signat amb l’empresa res-
ponsable del servei, Maragall va
dir que també hi ha un problema
de civisme. “Sempre parlem molt
de drets, i això està molt bé, però
no esmentem tan els deures que
té la ciutadania”, va considerar. Si-
gui com sigui, el republicà va afe-
gir que es tracta d’un cercle viciós:
si l’Ajuntament no fa la feina ben
feta, els ciutadans no responen.

LA SEGURETAT
Per altra banda, Maragall també es
va referir als problemes d’insegu-
retat que alguns barcelonins con-
sideren que pateix la ciutat. El
candidat d’ERC va assenyalar que
quan parlem d’aquesta qüestió
s’ha de fugir de qualsevol debat que
passi per “una subhasta” del nom-
bre d’agents de policia que cal
augmentar als carrers de la capital
catalana. “Segurament en calen
més, però això no és l’únic que hem
de fer”, va explicar. “La millor po-
lítica de seguretat és canviar el
model productiu per posar fi a les
desigualtats”, va afegir.
A més, Maragall va considerar

que cal adaptar les lleis a la reali-
tat de Barcelona i tenir un model
de justícia “dissenyat per al tipus
de ciutat que és Barcelona”.

EL DEBAT DE L’AEROPORT
Com no podia ser d’una altra ma-
nera, Maragall també va referir-se
a l’aeroport. “Almenys ara té sen-
tit expressar propostes”, va dir el
candidat quan feia pocs dies que
s’havia posat damunt la taula
construir una nova pista sobre el
mar. “Hem perdut molts anys
per culpa de la proposta unilate-
ral del govern espanyol”, va afegir.
En aquesta línia, Maragall va

reconèixer que Barcelona necessi-
ta connexions de llarga distància,
però no va donar a conèixer la pro-
posta d’ERC per aconseguir-ho.
“En el seu moment explicarem
quin és el nostre projecte per posar
al dia l’aeroport”, va anunciar.

La sala de conferències de l’Espai Línia es va omplir per escoltar Ernest Maragall. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

Ernest Maragall: “Ni turismofòbia 
ni massificació, és a dir, ni Colau ni Trias”

Albert Alexandre
BARCELONA
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Agenda Exposició | Plensa, al Saló dels Miralls
Mentre el Gran Teatre acull el Macbeth amb l’escenografia de Jaume Plensa, 

l’escultor mostra una exposició molt apropiada per al Saló dels Miralls del Liceu.

Arts Santa Mònica

L’Arts Santa Mònica acull  Macho Man, una
instal·lació de teatre d’Àlex Rigola, Alba
Alfageme, Irene Vicente i Alba Pujol, de la
companyia Heartbreak Hotel, que proposa a
l’espectador una experiència interactiva amb
l’objectiu de donar visibilitat a la violència
masclista i ajudar a empatitzar amb les  víctimes.

Macho Manés una proposta expositiva que
juga amb la dramatúrgia i els temps teatrals. Els
espectadors, en grups de sis, entren en un

laberint de 200 metres quadrats situat al
claustre del Santa Mònica, format per 12
estances. Els auriculars que porten els fan de
guia i els ajuden a completar la composició
espacial i la vivència individual a través de
l’ambient sonor i o musical dissenyat per Igor
Pinto. Imatges, àudios, textos, objectes,
sensacions i vivències de testimonis reals
formen un recorregut interactiu de 50 minuts.
La Rambla, 7

‘Macho Man’ una experiència
interactiva contra el masclisme 

Fins al 12 de març 

Palau Martorell

Fins al 5 de març

Sorolla. Caçant impressionsés una selecció
de 193 olis en format petit sobre taula,
cartó o altres materials, procedents de la
col·lecció del Museu Sorolla. Un recorregut
per la trajectòria del  pintor valencià a
través d’obres petites en la mida, però
grans en audàcia, que pemeten gaudir
de ràfegues del Sorolla més brillant. 
Ample, 11

Impressions de Sorolla

Gran Teatre del Liceu

Fins al 3 de març

S’acaben les oportunitats de veure una
de les grans estrenes de la temporada a
Barcelona: l’òpera de Verdi amb una
poderosa posada en escena de l’escultor
Jaume Plensa, que s’estrena al teatre 
per la porta més gran de totes les de
Barcelona. El seu univers iconogràfic i la
seva presència són clau en el muntatge.
Rambla, 51-59

Òpera Macbeth Petites històries
Museu Marítim

04/03/2023 - 12:00 h

La biòloga marina i investigadora
Iosune Uriz  ha dedicat més de 45 anys a
la recerca en el camp de les esponges.
Ella  va ser la primera dona de l’Estat en
fer servir un escafandre individual i, a
més de  ser la narradora, és una de les
protagonistes de les seves Petites
històries, grans dones. 
Avinguda de les Drassanes, 1

Foyer del Liceu

11-12/03/2023 - 11:00 h

El Foyer del Liceu acull una versió molt
especial del conte clàssic El trencanous.
Somnis, fantasia i realitat en un
espectacle màgic i proper on la música
d’un ensemble de jazz es fusiona amb
l’art i la subtilesa dels titelles. Una revisita
actual, plural i inclusiva, protagonitzada
per una noia valenta i decidida. 
La Rambla, 51-59

Trencanous-Jazz Guillermotta
Teatre El Maldà

Fins al 12 de març

Concert íntim de cançons de
Guillermina Motta interpretades per un
alter egomolt particular, anomenat
Guillermotta, i encarnat per l’artista Jordi
Vidal, molt ben acompanyat de Jordi
Cornudella al piano i Jordi Prat a la
direcció. Una divertida combinació de
sensibilitat, poesia i mamarratxisme. 
Pi, 5

Sala Parés

Fins al l’11 de març

Mutismosés el retrat de l’emoció amb una
mirada poètica que esdevé el fil conductor
dels treballs de l’artista Eva Miquel. 
Des de les escenes dramàtiques de la
massa desesperada fins a la mirada més
subjectiva i introspectiva, en la qual
l’espectador acaba sent el protagonista 
del moment artístic que evoca Miquel.  
Petritxol, 5

Mutismes poètics
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Teatre Poliorama

La companyia Dagoll Dagom, una de les més
reeixides de la història del teatre català tanca 
la paradeta. I per al seu últim espectacle ha triat
un clàssic de la literatura, del teatre i,
particularment, del Teatre Romea. Es tracta de
L’alegria que passa, de Santiago Rusiñol que es
va estrenar l’any 1898 i que fou un referent per 
a moltes companyies del territori. De fet, l’obra
es va convertir en un dels espectacles més
representats de l’època. No és estrany que
després de representar textos d’Àngel Guimerà,
Mercè Rodoreda o Pere Calders, la gent de
Dagoll Dagom hagi tornat a un dels autors 
més importants del teatre català. 

L’alegria que passaés literalment la joia i la
diversió que porta un gran espectacle musical 
a una ciutat grisa, monòtona i industrial,
segrestada per la seva rutina. La companyia 
ha sigut contractada per l’alcalde del poble 
per a la boda del seu fill, però el jove s’enamora
d’una de les grans estrelles del musical, Zaira, i
vol fugar-se amb ella i deixar enrere per sempre
el poble monòton i gris. El problema és que
Zaira està cansada de tantes aventures i busca
calma i estabilitat, ni que sigui en una ciutat
avorrida i gris. La parella lluita contra les seves
pròpies contradiccions i contra les convencions.  
Rambla dels Estudis, 115

L’alegria passa per la nova 
estrena de Dagoll Dagom   

Fins al 30 d’abril

Biblioteca Gòtic - Andreu Nin

15/03/2023 - 18:30 h

La narradora Debora Julián Toledo 
ha preparat una selecció d’històries sense
els habituals edulcorants tan propis de les
narracions romàntiques. Contes d’amor
sense sucre afegitsón històries d’amor
d’aquelles que no tenen un final de
pel·lícula, si més no de la pel·lícula 
que ens han explicat fins ara.
Rambla, 30-32

Amor sense sucre

Harlem Jazz Club

11/03/2023 - 20:00 h

La jove cantautora mallorquina arriba 
a Barcelona amb el seu primer àlbum, 
Per poder-te cantar,  que li ha suposat 
el Premi Enderrock Balear com a disc
revelació. Convertit en un procés de
creació i enregistrament pensat i pausat,
és una història en què cada cançó té 
la seva pròpia identitat i estil. 
Comtessa de Sobradiel, 8

Aina Tramullas Alma
Teatre Romea

Del 12 al 19 de març

Un espectacle per a la primera infància
basat en el teatre d’objectes i el
moviment. Els més petits gaudiran
d’una proposta amb materials naturals,
divertida i poètica alhora, que tracta
sobre l’inexorable pas del temps. Les
estacions se succeeixen, cadascuna
amb un encant característic.
Hospital, 51

Teatre Romea

Fins al 19 de març

Pere Arquillué es posa en la pell d’un dels
personatges més foscos de la història
recent d’Europa. Jean-Claude Romand va
matar la seva dona, els seus fills, els seus
pares, el seu gos per evitar que
descobrissin que no era metge, ni
investigador, ni treballava a l’OMS. Era 
un estafador que no va poder suïcidar-se. 
Hospital, 51

L’adversari Meteocat 2023
Reial Acadèmia Ciències i Arts

25/03/2023 

Per celebrar el Dia Mundial de la
Meteorologia la Reial Acadèmia de les
Ciències i les Arts de Barcelona acull les
XXVIII Jornades Meteocat, organitzades
per l’Associació Catalana d’Observadors
Meteorològics. Enguany, les xerrades
aniran sobre els impactes i adaptacions
al canvi climàtic. 
Rambla, 115

Centre Cívic Pati Llimona

Fins al 18 de març

Retròpolisés una sèrie en què es retraten
edificis de la ciutat d’Okinawa en perill de
desaparició. Paula Fujiwara va viure allà
durant vuit anys i les seves fotografies els
mantenen encara vius, amagats entre el
gris de la ciutat i de les bases militars dels
EUA. Les fotos són com les peces d’un
trencaclosques que no acaben d’encaixar.    
Regomir, 3

Retrópolis
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MOBILIARI

La llum solar no només beneficia la vista; 
també potencia la concentració dels treballadors

SOROLL

LLUM

TEMPERATURA

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

i SALUT LABORAL

Quan pensem en salut laboral ens ve al cap la prevenció
de riscos laborals. Però aquestes inspeccions se centren
a evitar els riscos més evidents associats a les diferents

activitats professionals. Poques vegades es fixen en l’entorn la-
boral, en els elements que ens rodegen i que afecten la nostra
salut, tot i que no representen un risc directe. A més, són detalls
que també afecten el rendiment, perquè està comprovat que
un entorn laboral ben dissenyat afavoreix la productivitat. 

La majoria d’empreses garanteixen uns mínims, els especifi-
cats per llei, però la majoria no prioritzen criteris de salut ni de
sostenibilitat, molt relacionada amb la qualitat de vida, a l’hora
de dissenyar els espais laborals. Hi ha una gran conscienciació
sobre l’eficiència energètica i sobre la ventilació dels edificis,
però, en canvi, hi ha poca preocupació pels materials amb què
està fet el mobiliari, que haurien de ser tan naturals com sigui
possible. Tampoc som conscients de la importància de treballar
en un entorn silenciós o, com a mínim, sense sorolls que ens al-
terin. O del paper tan important que juguen les plantes en la
nostra salut emocional a la feina.      

La salut també és productiva

Els paviments, les moquetes i les mampares 
s’han d’elaborar amb productes naturals o reciclats

Les claus

Les oficines diàfanes estan de moda, però cal separar
els espais amb paravents per reduir el soroll

La temperatura ideal és d’entre 21 i 23 graus 
i s’ha de mantenir de la forma més natural possible
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Més d’un centenar de persones
van acudir el passat divendres 27
de gener a l’Espai Línia per a la
inauguració de Premsa de pro-
ximitat metropolitana. Un re-
corregut per la història. Es trac-
ta de la primera exposició de
premsa metropolitana de Bar-
celona i repassa la història i la re-
llevància d’aquest fenomen a
través de 90 capçaleres històri-
ques dels barris de Barcelona i de
l’àrea metropolitana. Entre els
assistents, va destacar la pre-
sència de personalitats del món
polític i cultural, com Dolors
Sabater, Xavier Trias, Josep
Martí Blanch, Fèlix Riera o Ana
María Aguirre.
La mostra combina edicions

originals, facsímils i reproduc-
cions ben contextualitzades his-
tòricament per poder entendre
el paper que han tingut aques-
tes publicacions a l’hora de
mantenir informats els ciuta-
dans durant tants anys. Els tex-
tos del professor Joan M. Cor-
bella ens acompanyen per tota
la sala recordant que el futur de
Barcelona i de la seva rodalia
implica entendre i potenciar la
proximitat metropolitana. L’ex-
posició ha comptat amb el su-
port de la Secretaria de Mitjans
de Comunicació de la Genera-
litat de Catalunya.

EL PODER DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL
Oriol Duran, secretari de Mitjans
de Comunicació i Difusió de la
Generalitat; Francesc Fàbregas,
president de l’Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal
(ACPC); Josep Ritort, secretari
general de l’Associació de Mit-
jans d’Informació i Comunicació
(AMIC); i David Centol, editor
del Grup Comunicació 21, van
intervenir per reivindicar el pa-
per de la premsa de proximitat
metropolitana en el mapa
de la comunicació
catalana.
Duran va

fer un elogi
de la prem-
sa de pro-
ximitat i
va desta-
car preci-
sament la
seva habi-
litat per ob-
rir nous mer-
cats. “És una
premsa que es va
avançar en una cosa
que avui tothom vol fer: la
segmentació dels públics i ar-
ribar a audiències específiques”,
va afirmar. Per la seva longevi-
tat i la seva fortalesa, Duran va
destacar que “la premsa de pro-
ximitat metropolitana no no-
més sobreviu, sinó que creix i es
fa forta”.
Francesc Fàbregas, presi-

dent de l’Associació Catalana

de la Premsa Comarcal (ACPC),
va començar fort: “Ni la pandè-
mia ha pogut amb nosaltres”. I
va explicar per què la comuni-
cació local és tan important des
d’un punt de vista global: “Par-
lar de premsa comarcal és par-
lar de país, del que passa als po-
bles, a les comarques. Per a nos-
altres, això és cabdal, i per això
tenim una salut molt bona. I és
molt important que des de la ca-
pital es parli de premsa de pro-
ximitat”. Fàbregas, això sí, va fer

una crida al sector per
poder mantenir i
fins i tot ampliar
la força del pe-
riodisme de
proximitat:
“Necessi-
tem edi-
tors forts
que no de-
penguin de
les subven-
cions, capa-
ços de crear si-
nergies. Amb ells

continuarem exis-
tint i seguirem endavant”.

Josep Ritort, secretari de
l’Associació de Mitjans d’Infor-
mació i Comunicació (AMIC), va
destacar per què és tan important
la premsa de proximitat al nostre
entorn: “El que fa diferent Bar-
celona d’altres grans ciutats és la
vida de barri. És el lloc on vas créi-
xer, on treballes i on vols viure. I
per això a Barcelona i a l’àrea me-
tropolitana seguim tenint mit-

jans de paper que fan aquest bar-
ri”. Segons Ritort, “la proximitat
interessa, perquè és un servei
per a la vida metropolitana”. I una
bona mostra d’aquesta força són
els 114 mitjans en català que l’A-
MIC té a l’àrea metropolitana.
David Centol, editor del Grup

Comunicació 21 i promotor de
l’exposició, va apel·lar al valor
més emotiu de la mostra: “Ca-
dascuna d’aquestes més de 90
capçaleres és un tros d’història lo-
cal, un pedaç de vida, un relat que
mereix ser escoltat, i totes formen
part d’una oportunitat periodís-
tica: la visió metropolitana”. Per

a l’editor, és qüestió de temps que
més assumptes urbans es gestio-
nin des d’una òptica metropoli-
tana. I un d’ells és la comunicació:
“El territori mediàtic metropoli-
tà està naixent. I amb les seves 21
edicions, Línia n’és un exemple
que ja es troba en un moment dolç
de reconeixement de la seva visi-
bilitat. El seu potencial de creixe-
ment és enorme i ho podrem
comprovar en els anys vinents”.
La mostra Premsa de proxi-

mitat metropolitana. Un recor-
regut per la història es pot veu-
re a l’Espai Línia (carrer Girona,
52, Barcelona) fins al 30 de maig.

Espai Línia, la Casa dels Barris

Espai Línia inaugura la primera exposició 
depremsametropolitanadeBarcelona

Andreu Asensio
BARCELONA

4Els assistents a l’acte van vi-
sitar atentament l’exposició.
Cadascú s’acostava al panell on
hi havia les capçaleres del seu
barri i recordava en veu alta
com les havia descobert i les se-
guia. I molts visitants comen-
taven perplexos la gran varie-
tat de capçaleres que existien i
que encara existeixen a Barce-
lona i a l’àrea metropolitana.
Menció especial per a les joies
de la corona, les edicions ori-
ginals i els facsímils, del Diari
de Barcelona, La Veu de Sant
Martí o de Sarrià, que van atrau-
re moltes mirades.
Però més enllà de la història,

David Centol va voler destacar
la faceta més reivindicativa d’a-
questa exposició: “Recordem
la importància de la premsa lo-
cal com a instrument reivindi-
catiu. La guerra civil va tallar de
soca-rel la veu dels barris, i fins
als anys 50 la premsa local no va
tornar a sortir al carrer. Tími-
dament, van començar a sorgir
capçaleres tolerades pel règim,
fins que als anys 70 va esclatar
el fenomen de la premsa de
barris. A Sant Andreu, a Horta,
a Gràcia o a Sants, però també
a Badalona, a Santa Coloma
de Gramenet o a l’Hospitalet, el
fenomen va ser imparable”.

Història viva de la comunicació 
i de la reivindicació

Oriol Duran: 
“La premsa de proximitat
metropolitana no només
sobreviu, sinó que creix 
i es fa forta”

Francesc Fàbregas: 
“És molt important que
des de la capital es parli 
de premsa de proximitat”

Josep Ritort: 
“El que fa diferent
Barcelona d’altres ciutats
és la vida de barri, i per
això seguim tenint mitjans
de paper que fan barri”

David Centol: 
“Totes aquestes més 
de 90 capçaleres formen 
part d’una oportunitat
periodística: la visió
metropolitana”
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El bar Absenta desmenteix 
els rumors de tancament

RESTAURACIÓ4El bar Absenta
1893 no ha abaixat la persiana.
Des d’aquest establiment situat
al número 75 del carrer Hospi-
tal admeten que el seu futur és
incert, però neguen que hi hagi
cap desenllaç segur. Precisa-
ment, fa uns dies es va fer viral
un tuit de l’associació Fem Sant
Antoni que anunciava el tanca-
ment del bar per “un augment
desmesurat del lloguer” que els
feia “impossible continuar”.
La realitat, segons han ex-

plicat des d’aquest negoci a Lí-
nia Ciutat Vella, és una altra.

“No és un tema d’increment del
lloguer ni és un tema de gentri-
ficació”, asseguren. 
Ara bé, sí que admeten que

se’ls està a punt d’acabar el con-
tracte de lloguer i que, per raons
que prefereixen no concretar, no
se’ls renovarà. Per ara, estan
estudiant alternatives, entre les
quals hi ha la possibilitat de
comprar el local, amb l’objectiu
de garantir la continuïtat d’a-
quest mític bar. “Estem oberts i,
de moment, la idea és seguir així
fins que trobem una altra opció
viable”, remarquen.

Un total de 91 establiments de
Ciutat Vella funcionen com a bo-
tiga de souvenirs sense tenir-ne lli-
cència. D’aquests, 57 es troben al
Gòtic. Són les xifres que va pre-
sentar el regidor del Districte,
Jordi Rabassa, al Consell de Bar-
ri del Gòtic del passat dia 14. Ra-
bassa també va anunciar que
s’havien obert una vintena d’ex-
pedients sancionadors que ara es-
tan en període d’al·legacions.
Però, si els negocis infractors
ronden el centenar, per què no hi
ha el mateix nombre d’expe-
dients? Doncs la realitat és que la
normativa els protegeix.
L’ordenança de comerç per-

met que el 20% dels productes
que ven una botiga no es corres-
ponguin a la llicència que té el lo-
cal. “La majoria de botigues de so-
uvenirs es donen d’alta com a bo-
tigues tèxtils, però després tam-
bé venen flamenques o figuretes

de trencadís”. Ho explica Jordi
Bordas, el gerent de l’Eix Co-
mercial del Raval, un altre barri
molt afectat per la proliferació d’a-
questa mena d’establiments. “Per
tant, els expedients que s’han
obert deuen ser per a les botigu-
es que superen aquest 20%”, de-
dueix Bordas.
És per això que confia poc en

les mesures que està prenent el
govern municipal. “No serviran de
res”, preveu. Amb tot, té clar qui-
na és la solució: “Aquest 20% ha
de desaparèixer. Fa cinc anys
que ho demanem”. En la matei-

xa línia es pronuncia la directora
de Barna Centre, Isabel Rodrí-
guez, que creu que “la reacció de
l’Ajuntament arriba tard i no és
suficient”. D’altra banda, recorda
que “les botigues de souvenirs són
una expressió del problema, però
no són l'únic problema” i es mos-
tra preocupada per “una deter-
minada fórmula comercial”.
Als antípodes d’aquest posi-

cionament hi ha el de l’Associació
de Negocis Turístics de Catalunya.
El seu president, Alok Lahad, ha
dit a betevéque les botigues de so-
uvenirs se senten perseguides.

La majoria d’aquests establiments són al Gòtic. Foto: Oriol Vàzquez/ACN

Al districte hi ha 91 botigues 
de souvenirs sense llicència

El rètol del bar Absenta 1893. Foto: Twitter (@FemSantAntoni)

Anna Utiel
CIUTAT VELLA

7 de març | Jornada Internacional de Comerç Emblemàtic
La ciutat serà l’escenari de la primera Jornada Internacional de Comerç 

Emblemàtic en ciutats europees, que ha estat organitzada per l’Ajuntament. 
L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim dimarts 7 de març a la Llotja de Mar.



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Europa
El Parlament Europeu ha aprovat la pro-
posta presentada per Barcelona Comerç i
Vitrines d’Europe per crear la Capital
Europea del Comerç de Proximitat. Ho
ha fet en un acte solemne celebrat a Es-
trasburg, i el Plenari del Consell Muni-
cipal de Barcelona ha aprofitat
l’avinentesa per demanar públicament
que la ciutat sigui la primera seu d’aquesta

iniciativa. De moment, no hi ha una de-
cisió oficial, tot i que la regidora de Co-
merç, Montserrat Ballarín, s’ha mostrat
optimista sobre aquesta possibilitat.  
Inspirada en la Capitalitat Europea de

la Cultura, aquesta proposta busca que
anualment una ciutat diferent aculli ac-
cions divulgatives per reivindicar la im-
portància d’aquesta activitat. L’objectiu
final és promoure el comerç al detall i
local i contribuir a la conscienciació

col·lectiva de la seva importància econò-
mica i social en tots els països que formen
la Unió Europea.  
Els eurodiputats promotors de la ini-

ciativa destaquen que la manca de comerç
de proximitat pot contribuir a la degrada-
ció social, econòmica i física dels centres i
districtes urbans i, fins i tot, desembocar
en un cercle viciós de deteriorament de la
seguretat. Per als impulsors, la Capitalitat
contribuirà a assegurar la supervivència

d’un model de ciutat europea amb barris
revitalitzats, capaços de preservar una ma-
nera de viure més sostenible i allunyar-se
de la desertització comercial, que amenaça
les ciutats europees.      

La Declaració Institucional aprovada
pel Plenari del Consell Municipal mani-
festa el compromís de l’Ajuntament per
continuar treballant, conjuntament amb
els impulsors del sector comercial i amb
altres institucions públiques i privades,
perquè Barcelona sigui la primera ciutat
que aculli la Capitalitat i que, alhora, es-
devingui la seu de l’Oficina Tècnica del
programa europeu.  
La declaració també expressa la vo-

luntat de donar a conèixer al món la qua-
litat, la innovació i la professionalització
del comerç barceloní i de promoure, fo-
mentar i enfortir el model comercial de
cara al futur. Un model que es considera
una peça clau per a la creació de riquesa i
llocs de feina, per a la humanització de
l’urbanisme, per generar convivència i se-
guretat i per vertebrar la mateixa ciutat.  

Barcelona vol ser la capital
del comerç de proximitat

Tot i que no hi ha una
decisió oficial, la regidora

de Comerç s’ha mostrat
molt optimista

Mercats
Des d’aquest mes, quatre mercats de Bar-
celona disposen d’un caixer automàtic per
als usuaris que necessitin treure o ingressar
diners al seu compte corrent. Es tracta
d’una prova pilot de l’Ajuntament per
combatre la desertització bancària, és a dir,
la manca de caixers als carrers de la ciutat, i
s’emmarca en un pla més ambiciós que pre-
veu la instal·lació, abans de finals d’aquest
any, de 161 caixers repartits pel territori.
Els mercats són un dels espais escollits

per ubicar-hi els caixers, per la seva proxi-
mitat als veïns i als punts de trobada co-
mercials. De moment, s’ha activat la prova
pilot en quatre equipaments: el del Besòs, el

de Sants, La Llibertat i Sant Antoni. Du-
rant un any es comprovarà el bon funcio-
nament de la mesura i, si s’escau, s’ampliarà
a altres emplaçaments. 
La iniciativa és fruit d’un conveni entre

l’Institut Municipal de Mercats i el Banc
de Santander, que és qui aporta els termi-
nals. Els aparells, a més, permeten l’ingrés
d’efectiu als comerciants, que ja no hauran
de sortir del mercat amb la recaptació a la
butxaca. L’empresa també ha facilitat dis-
pensadors que permeten el canvi de bitllets
per monedes. 
Segons l’Ajuntament, l’objectiu de l’a-

cord és que el 100% dels barris tinguin accés
als serveis financers, ja que, ara mateix, un
terç de les persones més grans de 75 anys
no poden utilitzar la banca electrònica. 

Quatre mercats de Barcelona instal·len 
caixers automàtics com a prova pilot
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Calendari
La Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment  de Barcelona han fet pública la llista
definitiva de diumenges i dies festius que
els comerços de la ciutat podran obrir al
llarg d’aquest any. Els dies determinats
corresponen a la campanya comercial de
Nadal. Són els següents: el 8 de gener; l’1 i
el 26 de novembre; i els dies 3, 6, 8, 10, 17,
24 i 31 de desembre. 
A més, com a fruit de l’acord per am-

pliar la delimitació dels dies d’obertura en
espais turístics, els establiments comercials
que estan inclosos en la Zona de Gran
Afluència Turística també podran aixecar
la persiana 20 dies entre el 15 de maig i el

15 de setembre. Així ho recull l’acord per
ampliar la delimitació i els dies d’obertura
comercial en aquesta zona de la ciutat, que
també va acompanyat d’un acord social.
Aquesta àrea inclou els barris més turístics
de Ciutat Vella, l’Eixample o Sant Martí,
però també Sants, Hostafrancs, el Poble-
sec, les Corts, Sant Gervasi-Galvany, el
Putxet i el Farró, Vallcarca, el Baix Gui-
nardó o el Poblenou. En aquestes zones, els
comerços podran obrir també el 21 i el 28
de maig; els dies 4, 5, 11, 18, 24 i 25 de juny;
el 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol; els dies 6, 13, 15,
20 i 27 d’agost; i el 3 i el 10 de setembre.      
En total, doncs, els establiments co-

mercials de 26 barris de Barcelona podran
obrir 30 diumenges i dies festius durant
aquest any 2023.   

Els comerços de 26 barris podran
obrir 30 diumenges i festius enguany

Impulsant l’alimentació
sostenible i responsable

EN PRIMERA
PERSONA

Sostenibilitat
El passat 17 de gener, l’auditori del Parc
Tecnològic de Barcelona Activa va acollir la
primera trobada d’entitats beneficiàries del
programa Impulsem el que fas, una línia d’a-
juts per dinamitzar el teixit socioeconòmic
dels barris i districtes que en sis anys ha in-
jectat 17 milions d’euros en 807 projectes.
En aquest procés han participat prop de
5.000 empreses i més de 20.000 persones,
el 50% en risc d’exclusió social.  
Molta gent va acostar-se a l’auditori per

a la celebració, però les autèntiques prota-
gonistes de l’acte van ser les 540 entitats im-
pulsores de projectes dirigits a aconseguir
un canvi de model de consum més respon-
sable i garantir una alimentació sana, justa i
sostenible a la ciutat. El resultat són 122

projectes finançats que han impulsat l’ali-
mentació sostenible i el consum responsable
a Barcelona.
Les entitats van aprofitar l’acte per fer

una reflexió sobre la feina feta i valorar pú-
blicament la iniciativa, que ha permès teixir
connexions amb altres entitats que tenen fi-
nalitats comunes. Un bon exemple n’és
Keras Buti, una cooperativa de consum per
a la distribució i venda de productes agroe-
cològics i de proximitat que treballa per re-
connectar Barcelona amb el parc agrari del
Baix Llobregat i que gràcies al programa ha
pogut impulsar un node de distribució al
barri de la Marina i, finalment, obrir la bo-
tiga agroecològica i espai comunitari. Ho ha
pogut fer gràcies als contactes fets a través
d’Impulsem el que fas amb el teixit econòmic
i social del barri. 

Una altra entitat que va reivindicar-se va
ser la cooperativa d’innovació social Tar-
puna, que va voler fer èmfasi en el suport
tècnic i l’acompanyament rebut al llarg de
tot el procés. Els seus responsables també
van destacar la bona acollida que reben les
propostes innovadores, com la iniciativa que
van presentar de gestió descentralitzada de
la matèria orgànica.  
La jornada també va servir per descobrir

molts altres projectes, com les comunitats
educatives i productores locals de l’Assem-
blea de Cooperació de la Pau a Sants, l’es-
cola de consum conscient de l’espai
ambiental, l’Aula Gastronòmica del Mercat
de Sants, els tallers inclusius de Zero Waste
Bcn, el Menjador de Ca la Rosa o la Xarxa
Agroecològica de Menjadors Escolars de
Catalunya, entre altres. 

El propietari de la Granja Dulci-
nea (Petritxol, 2), establiment as-
sociat a Barna Centre, reivindica
el comerç de proximitat i demana
als barcelonins que no permetin
que els turistes els prenguin les
tradicions més nostrades, com la
de passejar pel barri Gòtic i men-
jar-se una bona xocolata amb
xurros en una granja històrica. El
secret per aconseguir-ho és saber
triar el millor moment, apunta.  

Alguns diuen que el Gòtic està
reservat als turistes.  
En absolut. Nosaltres tenim
clients molt fidels des de fa molt
temps. I aquest any hem obser-
vat que torna a venir la gent jove,
els de vint a trenta anys.  

És una bona notícia.  
Molt bona. Ara només falta que
la resta de gent perdi la por de
venir al centre. 

Què diu, ara? 
Sí, l’excusa que diuen és que més
avall de plaça Catalunya no s’hi
pot caminar... Però si ells aban-
donen, cada vegada hi haurà
més turistes. Nosaltres reclamem
que el barceloní de tota la vida
torni a passejar-se pel Gòtic.  

Una altra excusa són les cues
per accedir als establiments.  
El client nacional es concentra
als caps de setmana i a les tardes,
per això hi ha cues. Però si vens
a la granja, per exemple, un di-
marts a la tarda o un dissabte al
matí, hi trobaràs lloc i hi estaràs
perfectament. Només fa falta
tenir una mica de picardia per
saber quan hi has de venir. 

“Volem que el
barceloní de tota la
vida torni al Gòtic”
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Joan Mach
Granja Dulcinea 
(Petritxol, 2)
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Turisme km0

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

la Barcelonadesconeguda 

EIXAMPLE/ Tot el protagonisme del Qua-
drat d’Or se l’emporten la Pedrera, la Casa
Batlló, la Casa Ametller o la Casa Lleó Mo-
rera, però hi ha moltes obres modernistes
en aquell quadrat no tan conegudes i igual
d’importants per a la història de Barcelona.
Una d’elles és el Palau del Baró de Quadras
(Av. Diagonal, 373), l’actual seu de l’Institut
Ramon Llull, i una de les que reuneix més
variants estilístiques diferents. 

El baró Manuel Quadras va encarregar
a Josep Puig i Cadafalch la reforma d’un
antic bloc de pisos, però l’arquitecte no va
poder resistir-se a fer una reforma integral
de l’edifici. Ho va fer entre els anys 1902 i
1903 i el resultat va ser una construcció
eclèctica per antonomàsia, que segueix di-
ferents estils arquitectònics tant a l’interior
com sobretot a l’exterior. 

La façana principal segueix un estil pla-
teresc que recorda els edificis gòtics del
nord d’Europa, on es poden veure flors, es-
cuts heràldics i escultures d’estil medieval,
un treball escultòric d’Eusebi Arnau i Alfons
Juyol. En canvi, la façana del darrere, que
mira al carrer de Rosselló, està dominada

per l’estètica del secessionisme vienès,
molt més estilitzada i emmarcada en l’estil
modernista. A l’interior del palau hi trobem
la mateixa voluntat d’eclecticisme: s’hi
poden trobar estils tan dispars com el mo-
dernisme, el neogòtic i el neoàrab. 

EL MILLOR MOMENT DE L’ARQUITECTE 
Els barons de Quadras, Manuel Quadras i la
seva dona, Joana Anna Veiret i Xipell, ja sa-

bien què podia passar, perquè Puig i Cada-
falch era un dels grans arquitectes del mo-
ment, al costat d’Antoni Gaudí i de Lluís
Domènech i Montaner, i el seu geni anava
molt més enllà dels encàrrecs que li feien.
La comanda li va arribar, a més, en el millor
moment de la seva carrera. Havia enllestit
la Casa Amatller, el Palau Macaya i el Palau
Serra (seu actual de la Diputació de Barce-
lona) i ja tenia al cap les pròximes grans

obres, la Casa Terradas i la fàbrica Casara-
mona (actual CaixaForum). Posteriorment,
encara va construir la plaça d’Espanya i va
ser un dels artífexs de l’Exposició Interna-
cional de Barcelona, el 1929.   

Tot i l’ample repertori, la Ruta del Mo-
dernisme reserva un espai per al Palau
Quadras, un bon exemple de la llibertat
creativa que tenien els arquitectes durant
el Modernisme. 

SARRIÀ –SANT GERVASI/El barri del Putxet és avui part d’un
districte i d’una ciutat bulliciosa, però hi va haver un temps
en què era el lloc d’estiueig preferit de la burgesia catalana.
Encara ara hi queden vestigis d’aquest passat i és divertit des-
cobrir-los passejant per diferents carrers del barri.

Tot va començar a les acaballes del segle XIX, un temps
en què els propietaris de la Barcelona industrial es van fer
construir torres envoltades de jardins majestuosos amb
una verdor que sobresortia entre els enreixats. Tot aquell
ambient, i aquells diners, es poden sentir en veure les edi-
ficacions d'aquella època que encara queden a la zona a
tocar del cor de l’antic Putxet. Algunes torres encara con-
serven un dels símbols d’aquella època, la torratxa, com
la del número 21 del carrer de Cadis. Són antigues tala-
ies que els propietaris es feien construir per poder veu-
re el mar des de casa.

Si anem cap al carrer del Putxet, descobrirem una de
les joies del barri, l’antiga finca de la família Bertran i Mu-
situ, tan extensa que va ser coneguda durant molts anys
com el “bosc Bertran”.

GRÀCIA/ La racionalitat també pot ser molt bonica, i
la Casa Barangé (Pl. Mons, 4) és una bona mostra d’ai-
xò. Aquesta casa cúbica dissenyada per Ricard Churruca
és una veritable joia del racionalisme i un dels exponents
del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés
de l’Arquitectura Contemporània, conegut popularment
com el GATCPAC, un col·lectiu que va impulsar a Bar-
celona les idees d’avantguarda que Le Corbusier o l’Es-
cola Bauhaus van popularitzar a Europa durant els anys
trenta del segle XX.  

El palau més eclèctic 
de Puig i Cadafalch

Fes un viatge en el temps des 
del cor del barri del Putxet

Una casa molt racional
al barri de Vallcarca

Combina des de l’estil
plateresc propi del 

nord d’Europa fins al
secessionisme vienès, 
a la façana de Rosselló  
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

SANT MARTÍ/ El parc de Sant Martí és un re-
ducte de pau en un districte que va a cent
per hora. També aporta un toc rústic i agrí-
cola que s’agraeix, ara que tot sembla girar
entorn de l’economia digital. Els tarongers i
les oliveres són un recordatori del passat agrí-
cola del barri, com també ho són les masies o
fins i tot l’església de Sant Martí de Proven-
çals, ubicada dins del recinte. 

Però els veïns, particularment els més
joves, coneixen el parc per la gran oferta d’ac-
tivitats esportives i de lleure que es poden
practicar al llarg de l’espai. Compta amb una
plaça pavimentada on es pot jugar a pilota i
diferents pistes públiques de jocs. Els visi-
tants que busquen més tranquil·litat s’acos-
tumen a refugiar vora l’estany i a les zones
més ombrejades. 

La vegetació del parc és prou abundant i
molt variada, principalment mediterrània, i
inclou àmplies zones de gespa i àrees ombrí-
voles poblades d’arbres: xiprers, oms, pollan-
cres i verns.

L’església de Sant Martí de Provençals és
un vestigi del passat que dona fe de la llarga
història d’aquest barri. De fet, el temple és
una reconstrucció feta entre els segles XV i
XVII, però els orígens de l’antiga vila són molt
més antics. 

Ca l’Arnó, Can Planas i Can Cadena, les
tres masies que completen el conjunt, són
ara equipaments públics al servei del barri: la
primera és una ludoteca; la segona, un centre
d'acolliment per a persones sense sostre; i la
tercera, un centre agrícola que disposa d’un
hort urbà i d’una granja.

Una església, tres masies i molta
memòria viva, tot al mateix parc

Una masia catalana tradicional
que amaga un passat romà

SANT ANDREU/ Ca l’Armera, també cone-
guda com a Can Ros o fins i tot com a Can Pe-
guera, és un recordatori que Barcelona i Sant
Andreu no han sigut sempre urbans i indus-
trials. Els seus orígens es remunten al segle XVI,
tot i que aquella primera edificació va ser en-
derrocada el 1714. L’edifici actual és posterior
a aquella època, però gràcies a la seva bona
conservació ens permet fer-nos una idea de
com eren les grans masies que dominaven
Barcelona abans de la Revolució Industrial. 

La masia és un edifici de planta qua-
drada, obert als quatre vents, compost de
planta baixa, planta pis i golfes. Hi trobem
també un cos de galeries i una capella. A l’in-
terior encara podem admirar la decoració
original del segle XVIII, i s’hi conserven eines
i paraments agrícoles de l’època. No només

és un dels darrers vestigis agrícoles de la ciu-
tat, sinó que també és un dels llocs més
apropiats per descobrir com era en realitat la
Barcelona preindustrial. 

SALVADA PER LA FAMÍLIA ROS
Ca l’Armera estava situada en un lloc estratè-
gic, al camí que conduïa des d’Horta fins a
Sant Martí de Provençals. Se la coneix com a
Can Ros per un dels seus últims propietaris,
Ignasi de Ros i de Puig, que la va convertir en
punt de referència econòmic i social a Sant
Andreu fins al 1952. 

La família Ros és, a més, la responsable
que avui encara puguem admirar la masia,
perquè quan van vendre les setze hectàrees
i mitja al Patronat dels Habitatges del Con-
grés Eucarístic, amb l’objectiu de construir-hi

habitatge obrer, van exigir que es respectés el
perímetre de la masia. 

En la nova urbanització de l’espai es van
fer 2.729 habitatges i 258 locals comercials,
però es va preservar l’edificació original.    

ORÍGENS ROMANS
L’any 1955, durant unes obres al carrer Car-
denal Tedeschini, al davant de la masia, es va
descobrir que els seus orígens podrien ser
encara més antics. Sota terra es van trobar
unes sitges plenes de material ceràmic, que
va ser identificat com a ibèric i romà. Això fa
pensar que aquesta masia, que va ser un
punt clau des del segle XVIII fins als anys cin-
quanta del segle XX, podria haver estat un
punt de referència agrícola ja des de l’època
en què els romans dominaven Barcelona.

La casa del Baró 
de Sant Lluís 

La masia de Can Baró (Pl. Can
Baró, 1-3), al vessant sud del turó
de la Rovira, acull una escola de
barri en un entorn dens i urba-
nitzat al Guinardó, però fa uns
quants anys era una construcció
aïllada que dominava els amplis
terrenys adjacents. Parlem, com
a mínim, de l’any 1674, la data
que figura en una llinda de pedra
a la façana de la masia i que ens
recorda el passat de la finca. 

És un mas de planta basilical
i coronament en corba. Té tres
plantes amb golfes. A la façana,
simètrica, hi ha tres balcons al
primer pis i tres finestres al
segon. Blocs de pedra escairats
decoren les obertures i sobresur-
ten de la façana. A les golfes ja no
queden les finestres originals. Al
seu lloc hi ha un rellotge de sol
que presideix la façana. L’edifici
està catalogat com a bé amb ele-
ments d’interès.

URBANITZACIÓ DE CAN BARÓ
El nom de Can Baró li ve de finals
del segle XVIII, quan el propietari,
Josep Pascual de Pascali, va rebre
el títol de baró de Sant Lluís,
quan era ambaixador de l’Estat a
Suïssa. La masia, la finca i l’entorn
es van transformar definitiva-
ment pels volts del 1869, quan el
propietari d’aleshores va enge-
gar un projecte d’urbanització
que va donar origen a l’actual
barri al voltant del mas. Tots els
terrenys del voltant van ser ex-
propiats a favor de la Societat
General d’Aigües de Barcelona.

Fo
to
: A
ju
nt
am
en
t

Fo
to
: A
ju
nt
am
en
t

Fo
to
: A
ju
nt
am
en
t

Horta-Guinardó



Esports
| 14

Waterpolo | El CN Atlètic-Barceloneta visita el CN Caballa                                                                   
El conjunt mariner visitarà el pròxim dissabte 18 de març el CN Caballa, en partit corresponent a la 17a

jornada de la Divisió d’Honor masculina. L’equip d’Elvis Fatovic no es pot permetre cap errada davant d’un
dels equips més fluixos de la competició si vol continuar aspirant a la primera plaça de la fase regular. 

Ashley és el nom fictici d'una es-
quiadora. Una actriu narra la
seva història en un vídeo del Co-
mitè Olímpic Internacional. S'hi
explica que quan va arribar nova
a l'equip l'entrenador la tractava
molt bé i anaven a sopar o al ci-
nema. Fins que va arribar un
dia que el tècnic es va començar
a empipar i la va acusar de fallar
al grup i de no fer bé les coses.
Després la va perdonar i, més en-
davant, li va demanar fer-li un
petó i que passessin la nit junts.
Ella no es va veure capaç de dir-
li que no perquè el seu futur es-
portiu depenia de l'entrenador.
Qui comparteix el cas és Anna

Rovira (Vic, 1996), formadora so-
bre violències sexuals en l'esport i
col·laboradora del Grup d'Inves-
tigació Social i Educativa de l'Ac-
tivitat Física i de l'Esport (GISEA-
FE). El testimoni li serveix per des-
criure les quatre fases de l'assetja-
ment: "La primera és la selecció de
la víctima, que no és aleatòria, i hi
poden dependre factors com que
la persona sigui nova al grup, l'e-
dat o la personalitat. A la segona l'a-
gressor o agressora es guanya la
confiança i l'amistat de la víctima,
i s'hi crea un vincle especial". A par-
tir d’aquí, arriben les altres dues:
"A la tercera comencen a haver-hi
comportaments ambivalents que
generen confusió en la víctima, es
desenvolupa l'assetjament i el
control sobre la persona, i es cons-
trueix la lleialtat. A la quarta i úl-
tima comença l'abús sexual i l'as-
segurament del vot de confiança",

completa Rovira. Són escenaris
que es compleixen quan qui agre-
deix es troba en possessió de su-
perioritat jeràrquica. No es com-
pliria si hi ha un cas d'assetjament
entre companys i companyes,
com succeeix en el 62% de les oca-
sions. "Un de cada cinc nens i ne-
nes ha patit o patirà violència se-
xual", adverteix l'entrevistada. En
un 81% de les ocasions la víctima
coneix la persona agressora. 
A La violència sexual a l'es-

port. Guia per a persones adul-
tes, el Consell Català de l'Esport
defineix violència sexual com "un
comportament cap a un individu
o un grup d'individus que inclou
comportaments sexualitzats (ver-
bals, no verbals o físics) amb in-
tenció o sense, legal o il·legal,
basats en un abús de poder i
confiança i que és considerat per
la víctima o per un espectador
com a no-desitjat o coercitiu".
Defensa Rovira que la mani-

pulació de qui agredeix fa que
moltes vegades la víctima no pu-
gui explicar què està passant i que
sigui "difícil" que una tercera per-
sona ho detecti, en part perquè so-
vint la persona agressora té bona
relació amb la família de la vícti-
ma. "Normalment, no es detecta
quan són infants i adolescents",
diu l'experta. Quan ho expliquen,
potser amb 30, 40 o 50 anys, "ja
no els podem ajudar gaire" i les
persones "han patit soles com a
nens o nenes o adolescents".
Segons l'article 48 de la Llei

Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de
protecció integral a la infància i l'a-
dolescència davant la violència, les
entitats esportives que treballen
amb menors d'edat estan obliga-
des a "aplicar els protocols d'ac-

tuació que adoptin les adminis-
tracions públiques, implemen-
tar un sistema de monitoratge per
assegurar el compliment dels
protocols i designar la figura del
delegat o delegada de protecció".

LA CONFIDENCIALITAT
El delegat o delegada de protec-
ció és a qui es poden adreçar les
persones menors d'edat per ex-
pressar les seves inquietuds i qui
s'encarrega de la difusió i com-
pliment dels protocols. "Sense
aquesta figura, que assegura la
confidencialitat, seria gairebé im-
possible per a la víctima parlar i
hi ha moltes entitats que encara
no la tenen", adverteix Rovira. Du-
rant la primera fase hi ha la re-
cepció de la comunicació de la víc-
tima i pot ser a través de diferents
canals (correu electrònic, pre-
sencialment –verbalment o per
escrit–, la bústia de suggeriments,
reunions, WhatsApp o el formu-
lari del web. S'activa el protocol i
es comença la fase d'instrucció. "Si
la persona és menor d'edat, per llei

és obligatori trucar la família per
comunicar-li la situació". 
Després, ja amb la família, s'i-

niciaria la segona fase: la inves-
tigació. Es parla amb la víctima
amb la família present, amb la
presumpta persona agressora i es
buscarien possibles testimonis.
Amb la documentació i possibles
proves, des de converses de
WhatsApp fins a declaracions
verbals, es redacta un informe,
que arriba a qui hagi de resoldre
el cas. Generalment, és la junta o
una comissió que també inclou
membres de la junta, en funció
del protocol. Hi ha dues vies de
resolució més: l'administrativa
(denúncia externa a Inspecció
de Treball) i la judicial (denúncia
externa als Mossos).

FORMES D’ASSETJAMENT
"Hi ha moltes entitats esportives
sense un protocol d'actuació, però
crec que n'hi ha moltes que s'es-
tan posant les piles. El que, de mo-
ment, encara no tenim, és un en-
torn preparat perquè les vícti-

mes expliquin què els passa", en-
raona Rovira. Hi ha moltes formes
d'assetjament sexual: verbal (fer
bromes o comentaris obscens,
difondre rumors, preguntar o ex-
plicar detalls sobre la vida sexual
d'una persona); no verbals (ges-
tos obscens o mirades lascives al
cos); i físic (contacte físic delibe-
rat i no sol·licitat o un apropament
físic excessiu o innecessari).
"Intentem que les entitats

identifiquin els espais o situa-
cions de risc i s'estableixin mesu-
res de prevenció", detalla Rovira.
Les xarxes socials, els vestuaris, els
despatxos o oficines o els viatges
i desplaçaments són espais de
risc. "Cal establir accions pre-
ventives i normes de bones pràc-
tiques en cada un dels espais, que
són diferents segons el club i dis-
ciplines esportives", exposa.
Els efectes de l'assetjament

són infinits: insomni, depressió,
es trenquen relacions familiars i/o
d'amistats, abandonament de la
carrera esportiva, menor capaci-
tat de concentració... I també l'e-
tiqueta de per vida de víctima.
"Ara no sembla que no es pu-

gui fer res" i "a la nostra entitat
aquestes coses no passen" són
potser els dos comentaris més
repetits en les formacions sobre
violència sexual que imparteix
Rovira. "Realment no és que no es
pugui fer res, és que abans es po-
dia fer tot i ara hi ha límits. La to-
lerància de les dones ha canviat i
n'hi ha moltes que no et volen fer
dos petons i et donen la mà, amb
tot el seu dret. Fins ara, era com de
mala educació actuar així. Inten-
tem que la gent prengui cons-
ciència que la violència sexual en
l'esport és una realitat", conclou.

Toni Delgado
CIUTAT VELLA

Poder explicar quèpassa
» L’assetjament sexual en l’esport segueix sent un xacra i un 20% dels nens i nenes en patirà     

» “Intentem que les entitats identifiquin els espais o situacions de risc”, exposa l’experta Anna Rovira

A l’esport també hi ha assetjament. Foto: Dominika Roseclay/Pexels
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Quatre escaladores estan a mitja as-
censió del Fitzroy, una de les vies d’es-
calada més complicades del món i mai
assolida per una cordada femenina. El
mal temps les ha fet aturar i, mentre es-
peren que les condicions millorin, sor-
geixen problemes inesperats que les fan
dubtar de si tirar endavant o rendir-se. 

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Fitzroy
Jordi Galceran i Sergi Belbel

El cantant Guillem Roma vol “convertir les
coses quotidianes en extraordinàries”. Ho
ha dit en una entrevista concedida a
l’ACN amb motiu de la publicació del seu
cinquè disc, Postureo real (U98 Music). En
aquest treball parla de l’amor, les amis-
tats i, com indica el títol, del postureig
que impregna les xarxes socials i, de re-
truc, el dia a dia de la societat actual.

Música

Segle VIII. El cristianisme s’escampa per Eu-
ropa mentre les creences paganes des-
apareixen. Tot i això, un líder demana aju-
da a una deessa ancestral. Fa un pacte de
sang amb ella i derrota l’enemic a canvi
de la seva vida. Anys més tard, el seu fill
Eneko vol recuperar el cos del pare per en-
terrar-lo de forma cristiana. Necessitarà,
però, l’ajuda d’Irati, la pagana del poble.

Pelis i sèries

Irati
Paul Urkijo Alijo

Postureo real
Guillem Roma

El Prado a Barcelona
Un total de 173 peces de la col·lecció del Museu del Pra-

do han aterrat a Barcelona. El CaixaForum de la capital
catalana acull una exposició dedicada al retrat del segle

XIX, amb obres d’artistes com Goya, Sorolla, Fortuny o
Madrazo, entre d’altres. La mostra, que es podrà visitar

fins al 4 de juny, té sis eixos temàtics, tal com detalla
l’ACN. Concretament, aquests àmbits són la descoberta
de la imatge, els retrats i autoretrats d’artistes, la imatge

de la mort, l’artista al seu estudi, la imatge del poder i
les identitats i imatges d’escriptors, músics i actors. 

Quan Joel Díaz va anunciar que deixava de presen-
tar el Zona Franca (el late show de TV3) com a res-

posta a l’acomiadament de Manel Vidal per un
acudit, tothom va assumir que el programa des-

apareixeria. La cadena, però, va decidir intentar per
totes les vies trobar-li un substitut perquè el pro-

jecte tirés endavant. El problema és que van topar
amb moltes respostes negatives, com ara les d’Is-
ma Juárez o d’Elisenda Pineda. Molta gent es pre-
guntava qui seria el valent o valenta que accepta-

ria aquest relleu, tenint en compte la previsible
allau de crítiques que rebria. Doncs Danae Boronat
(Tarragona, 1985) s’hi ha atrevit. Una periodista es-

portiva presentant un programa d’humor? “I per
què no?”, es deu haver dit a si mateixa Boronat, que
ja té experiència a trencar barreres: va ser la prime-
ra dona a narrar un partit de la Lliga en televisió. A

més, Joel Díaz li ha donat suport públicament.

D A N A E  B O R O N A TQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser periodista esportiva
Va ser la primera dona a narrar en TV un partit de la Lliga

Famosos

Acceptar presentar el ‘Zona Franca’
Després de la sonada i polèmica dimissió de Joel Díaz

Suport de Joel Díaz
Enmig de les crítiques d’alguns usuaris indignats

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Eugene Schieffelin és ric, singular i afi-
cionat als ocells. La seva germana i la seva
dona, amants devotes de Shakespeare.
Els seus amics, membres d’una Societat
més desfasada que científica que somia
omplir d’ocells europeus els cels nova-
iorquesos. Nova York, una ciutat que en-
cara no s’assembla a ella mateixa, l’es-
cenari ideal per a qualsevol bogeria.

Llibres

El boig dels ocells
Care Santos

|Akka Arrh
Aquesta versió modernitzada d’un projecte dels 80 ofereix una

experiència shooter arcade psicodèlica. Per a PC, PS, Switch i Xbox.
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