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Tragèdia a Tetuan
4 Quatre morts, dos d’ells nens petits, i quatre
ferits en un incendi en uns baixos ocupats

4 Ahir a la tarda una protesta veïnal va denunciar 
la pobresa que va acabar provocant el foc pàg 11
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ENTREVISTA pàg 17

Carles Sans: “Hi ha un cert
humor al qual abans no 
vèiem inconvenient i ara sí”

A FONS pàg 3

La dificultat d’aparcar 
a la càrrega i descàrrega
genera conflictes

ESPAI JUVENIL pàg 10

Desallotgen el Casal
Popular Lina Òdena
per segona vegada

FUTBOL SALA pàg 20

Àlex Giró (CFS Eixample):
"Estem creant la nostra
identitat com a equip"

EL FORT PIENC pàg 16

Més retard per a un futur
CAP Fort Pienc que podria
acabar sent massa petit
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Dos repartidors es mouen amb
furgoneta per Barcelona. Es troben
amb la gran quantitat de trànsit
del carrer Nàpols, de Diputació i
també d’Aragó. Segueixen circu-
lant, impacients, mentre un d’ells
busca l’adreça del domicili a Goo-
gle Maps. Ja fa 10 minuts que hau-
rien d’haver arribat. Busquen
aparcament en un xamfrà, però no
hi ha cap plaça lliure de càrrega i
descàrrega. Ho tornen a intentar
dues, tres i fins a quatre vegades
més i el resultat és el mateix. Lla-
vors els nervis poden amb ells i
aparquen impulsivament en un
tram pacificat del carrer Girona.
“Vinga, puja de pressa mentre jo
t’espero aquí”, ordena alterat un
dels repartidors. Només serà un
minut, es diu a ell mateix.

Aquest és un exemple de la
mena de situacions amb les quals
es troben molts repartidors a la
ciutat, en un moment on Barce-
lona està fent passos per reduir
l’espai que tenen els vehicles a la
ciutat. De fet, només cal fer una
volta de 10 minuts, sobretot entre
els dilluns i els divendres, per
veure furgonetes o camions esta-
cionats en llocs de les superilles on
no es pot aparcar, en doble fila o,
inclús, ocupant carrils bici. Un còc-
tel explosiu d’infraccions que, en
part, és conseqüència de la gran
densitat de trànsit que hi ha a la
ciutat i de l’augment de compres
online viscut arran de l’esclat de la
pandèmia. Llibres, fundes de mò-
bil, menjar per a gats, sabatilles
d’estar per casa... Es compra de tot
per internet. 

Una de les parts afectades
per aquesta situació són, indis-
cutiblement, els transportistes.
Després de 15 anys descarregant
mercaderies a Barcelona, l’Ale-

jandro Muñoz cataloga la dispo-
nibilitat actual d’aparcaments de
“pèssima”. “Sempre està tot ocu-
pat”, assegura fent referència a
una situació que, segons diu, a ve-
gades l’obliga a estacionar en
doble fila, davant de garatges o
aparcaments de motos. “M’han
crucificat a multes”, denúncia.

UNA APP POC CONEGUDA
Repartidors com Muñoz poden
utilitzar l’aplicació SPRO creada
per l’Àrea Metropilitana de Bar-
celona (AMB) per saber a través
del seu mòbil els llocs que hi ha
de càrrega i descarrega a 10 mu-
nicipis metropolitans, com ara
Barcelona, Badalona, l’Hospita-
let o Castelldefels. Des de l’AMB
indiquen que la  ràtio d’ús men-
sual és de “més de 100 operacions
per plaça”.  Aquesta dada vol dir
que poc més de tres vehicles fan
servir el mateix aparcament en un
dia, una xifra baixa si es té en
compte la gran quantitat de fur-
gonetes o camions que poden ar-

ribar a circular per aquestes ciu-
tats en una gran part del dia. Per
part seva, Muñoz diu que en tot
el temps que ha estat treballant en
el sector mai ha sentit a parlar de
l’aplicació.

INTERESSOS CREUATS 
Perquè el comerç pugui funcionar
bé, està clar que necessita que els
transportistes puguin fer la seva
feina. La directora de Barcelona
Oberta, Nuria Paricio, assenyala
que la manca de places provoca
endarreriments en les entregues
onlineo que falti gènere en algu-
nes botigues. “No es té en comp-
te el transport de mercaderies”,
subratlla Paricio. “I això afecta
molt el funcionament normal de
la ciutat”, insisteix.

A l’altre extrem del posicio-
nament del transportista, i tam-
bé del comerciant, hi ha un
col·lectiu que no sempre sent
que s’escolta la seva veu en una
ciutat, en general, governada pels
vehicles de motor: els vianants.

“Hi ha indisciplina entre alguns
conductors que aparquen en
àrees pacificades o superilles”,
alerta l’integrant de Catalunya Ca-
mina, Ole Thorson. “Són espais
que han guanyat els vianants”,
afegeix Thorson, qui alhora ad-
verteix que el panorama és força
crític en barris com Hostafrancs
o el Poble-sec, on hi ha voreres
“estretes”.  Per allà, recorda, és
impossible caminar quan esta-
ciona una furgoneta o un camió.

CANVI D’HÀBITS
Les complicacions relacionades
amb les places de càrrega i des-
càrrega són evidents veient els
testimonis d’aquest reportatge.
Tot i això, des de l’Ajuntament ex-
pliquen que el total de places ha
augmentat en els darrers anys: el
2018 n’hi havia 9.921, el 2019
9.958 i el 2020 10.028 (un 85%
estan incloses a l’aplicació mòbil).
La majoria dels testimonis, però,
creuen que la situació d’aquesta
mena d’aparcaments és molt mi-

llorable a la ciutat: tothom té la
sensació que hi ha poques places.
Un d’ells és el portaveu d’Amics
de la Bici, Albert Garcia, qui as-
senyala que el panorama actual
ha perjudicat la seguretat dels ci-
clistes.  “Trobar-nos treballadors
descarregant en els carrils bici de
l’Eixample és perillós, ja que hem
de passar a circular per l’espai
dels vehicles de motor”, adverteix.

En aquest sentit, Garcia de-
núncia que part de la responsa-
bilitat d’aquesta deficiència és de
“l’immobilisme polític” que es
respira a la ciutat. Per a ell, no es
pot seguir “sense fer res” perquè
circulin menys repartidors i diu,
per exemple, que no s’ha pro-
mocionat el model logístic de
l’última milla, que vol centralit-
zar la descàrrega de mercaderies
en magatzems perquè es portin
fins als punts d’entrega amb
transports més petits.“Hem per-
dut l’oportunitat que ens dona-
va la pandèmia de fer un canvi”,
insisteix Garcia.   

Alba Losada
BARCELONA

Només serà unminut
» La dificultat d’aparcar a les places de càrrega i descàrrega crea conflictes diaris arreu de la ciutat
» Retards en les vendes online del comerç o situacions de perill per als ciclistes, alguns dels problemes

Dos exemples de les múltiples infraccions que cada dia es poden veure arreu de la ciutat. Fotos: Cedida i Línia Eixample
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Moren quatre perso-
nes, entre elles dos me-

nors, en un incendi en un
local a Barcelona. Fa menys d’un any de
l’incendi mortal a la nau abandonada
de Badalona. Són tragèdies evitables.
Cal posar fi a la pobresa energètica, a
la manca d’habitatge digne i a la llei
d’estrangeria.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quina mania de fer
editorials quan ja n’hi

ha de totes les mides i de
bones. Els milionaris nostrats es po-
drien gastar la pasta en alguna cosa
que fos útil, com ara una productora de
sèries i pel·lícules en català de debò, al
marge de la corpo i Godó i amb un
pressupost generós.

@JuliaBacardit

Com a mestres ens to-
carà defensar el català

amb les ungles i les
dents, però recordeu que l’important
és fer-lo servir cada dia, per a tot i amb
tothom i fins i tot per a les coses més
banals, que després se’ns ven que amb
el català no es pot insultar, follar o riu-
re i així ens va.

Sabem, des que vam
començar a tenir vacu-

nes, que calia un reparti-
ment global equitatiu de les mateixes
per minimitzar el risc de noves va-
riants. Els experts ho havien advertit
àmpliament. De la mateixa manera
que feia cinquanta anys que sabíem
que els combustibles fòssils s’exhaurien.

@Mgelitab@iriavt@aladdin_azr

La lupa

El 25 de juliol de 2019 es va signar l’acord de
govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) entre quatre partits: el PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya. Després

de més de dos anys d’aquest acord, i fent un repàs al
mateix, un dels punts en el qual feien més incís era
el de la “justícia social”, un terme sempre molt utilitzat
però que molt poques vegades es porta a la pràctica.

En el preàmbul del document de l’acord es deia
el següent: “El territori metropolità no està al mar-
ge de les vulnerabilitats socials i econòmiques que
afecten moltes de les persones que hi resideixen ni
dels problemes ambientals. Això ens porta a reite-
rar el nostre compromís per garantir un desenvo-
lupament inclusiu, sostenible socialment i am-
bientalment, que impulsi la innovació cultural i tec-
nològica i que afronti els reptes de l’emergència cli-
màtica i del futur del territori mateix i de la seva ciu-
tadania des de l’impuls estratègic cap a la transició
ecològica i energètica i la participació social activa.
En definitiva, una ciutat metropolitana per a tothom,
més assequible, més justa socialment, més habita-
ble i saludable”.

En un altre apartat del preàmbul es deia: “Així, per
fer front a aquestes voluntats i intencions, és essen-
cial mantenir per als pròxims anys un bon funciona-
ment organitzatiu i econòmic de la institució i alho-
ra renovar les iniciatives encaminades a l’impuls de
projectes de transició ecològica, energètica i ambiental,
l’equilibri territorial, la mobilitat sostenible, el me-
tabolisme urbà i ecològic ambiental i a dinamitzar l’e-
conomia i la inclusió social com a eixos transversals
de totes les polítiques a realitzar”.

També es feia un altre incís: “Un govern que es re-
afirma en el compromís de continuar impulsant la
transparència institucional, la participació, la infor-

mació i la rendició de comptes a la ciutadania”. Fi-
nalment, l’article 6 de l’acord de govern deia: “La fis-
calitat metropolitana ha de ser més justa i ecològica
per aconseguir una societat més sostenible ambien-
talment i que resolgui millor les necessitats socials i
la diversitat”.

Queda clar, un cop repassat, i amb la distància del
temps i dels esdeveniments, que els quatre partits sig-
nants de l’acord de govern no han complert els seus
compromisos. Un any més, com sempre, a finals d’a-
ny ens trobem davant de l’aprovació de les ordenan-
ces fiscals de l’AMB i dels seus impostos i taxes. I un
any més, malauradament, ens trobem davant de la ne-
cessitat de reivindicar i denunciar la injustícia social
que suposa el Tribut Metropolità.

Aquest tribut compleix tots els criteris per afir-
mar el fracàs del govern metropolità i dels quatre par-
tits que el conformen. Des del seu inici, en el man-
dat anterior, ha tingut una manca de transparència
institucional, de participació, d’informació i de ren-
dició de comptes davant de la ciutadania. Ho de-
mostra el fet que hagi estat judicialitzat i que el seu
càlcul encara avui sigui un misteri. Malgrat les
nombroses reivindicacions per part de diverses
plataformes sorgides en contra d’aquest tribut, la res-
posta dels quatre partits del govern ha estat la in-
diferència i la negació del problema, tot plegat de-
rivant en una falta greu de transparència i de rendició

de comptes davant de la ciutadania mobilitzada i dels
grups polítics com el nostre, Ciutadans, que cada any
denunciem aquesta situació.

Aquest tribut no compleix cap dels criteris mar-
cats en l’acord de govern. No és la millor manera per
lluitar contra les vulnerabilitats econòmiques i socials.
No és la millor manera per crear una ciutat metro-
politana per a tothom, més assequible, més justa so-
cialment, més habitable i saludable. Tampoc és la mi-
llor manera per tal que l’AMB assoleixi una fiscalitat
més justa i ecològica per aconseguir una societat més
sostenible ambientalment i que resolgui millor les ne-
cessitats socials i la diversitat. És a dir, els diners in-
gressats amb aquest tribut injust tampoc han servit
per veure reflectides unes millores en el benestar i la
qualitat de vida de la ciutadania.

Tot això són motius més que suficients per con-
tinuar reivindicant que aquesta no és la manera de fer
“justícia social”, més aviat al contrari. Són motius su-
ficients per continuar reivindicant que volem elimi-
nar aquest tribut profundament injust i que només té
un objectiu purament recaptatori. Són motius sufi-
cients per continuar donant suport a les plataformes
de veïns i veïnes contràries al pagament d’aquest tri-
but i, en definitiva, són motius suficients per continuar
lluitant per revertir aquesta injustícia social.

Si realment ens creiem l’AMB com una entitat amb
capacitat per recollir un consens majoritari dels 36 mu-
nicipis que en formen part, el primer que caldria és
que tots els grups polítics representats també s’ho cre-
guin. I que potser cada cop que comença un nou man-
dat es marquin uns objectius assolibles i transversals
que vagin més enllà del pur repartiment de sous i càr-
recs, en especial d’aquestes quatre formacions que avui
dia formen el govern d’aquesta entitat: PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya.

Un any més hem de reivindicar 
i denunciar la injustícia social que
suposa el Tribut Metropolità

per Luz Guilarte (Ciutadans)

(In)justícia social
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“Necessitem més turistes”1

2
La crisi interna del Gimnàs 
Sant Pau, lluny de resoldre’s

Lina Òdena: la lluita seguirà 
fins a tenir local propi al barri

Un viatge al microclima històric 
de l’avinguda Mistral

Més retard per a un futur CAP 
Fort Pienc que podria ser petit

El + llegit líniaeixample.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Eixample no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Els semàfors

El Sindicat de Llogateres 
va organitzar una protesta 

en una immobiliària 
per exigir que es renovessin 

els lloguers d’uns veïns 
del carrer Rocafort. 

Després de dues hores, 
hi va haver acord. 

pàgina 10Sindicat de Llogateres

El Districte ha presentat el
projecte de remodelació de l’illa
d’equipaments del Mercat de la

Sagrada Família, una obra
esperada que, segons els veïns,
arriba tard, ja que s’acabarà el
mandat que ve. “El compromís

era per a aquest mandat”, diuen. 
pàgina 14Districte

El Departament de Salut no s’ha
reunit amb els professionals del
CAP Passeig de Sant Joan per
parlar sobre el futur CAP Fort
Pienc des d’abans de l’estiu. A

més, els treballadors que ja han
vist un avanç del projecte del

nou centre alerten que és petit. 
pàgina 16Salut

A les xarxes

@vpartal: Pau Gasol, Alèxia Putellas, Mò-
nica Terribas, Els Pets i Justo Molinero, en-
tre els guardonats amb la Creu de Sant
Jordi 2021.

@LaiaColome: L’aplicació del passaport Co-
vid es reactivarà la mitjanit de dijous a di-
vendres. [...] També s’investiguen dos possi-
bles casos d’Òmicron en passatgers del Prat.

#VariantÒmicron

@agenciaacn: La quota del 6% en llengües
cooficials de la llei audiovisual serà obliga-
tòria només per a les plataformes amb seu
a Espanya i en deixa fora les internacionals.

#NiNetflixNiAmazon #CreuDeSantJordi

La clau

Els americans no volen la
vida que tenien abans de
la pandèmia. Ara que

sembla que tornem a la nor-
malitat, després de mesos de
confinament, restriccions i tocs
de queda, han decidit que no vo-
len tornar a la feina. Es calcula
que, arran de la crisi sanitària,
quatre milions de persones
abandonen cada mes i de ma-
nera voluntària el seu lloc de tre-
ball. I és que veuen la vida de
manera diferent: diuen que la
societat, és a dir, els valors co-
munitaris, i la llibertat i la in-
dependència en lloc del treball
i la família és el que dona sen-
tit a la vida. De fet, un 14% apos-
ta ara pel bé comú, respecte del
8% que ho feia el 2017, segons
la darrera enquesta del Pew
Research Center. Els valors de
la llibertat i la independència
creixen quatre punts, mentre
que els atribuïts a la parella en
cauen 11 i la carrera professio-
nal en perd 7.

Els experts asseguren que
els canvis de valors després de
situacions extremes són habi-
tuals i atribueixen el que passa
als Estats Units a diferents cau-
ses. Un dels factors més citats
serien els estalvis acumulats
gràcies a la injecció d’estímuls
contra la pandèmia que va fer el
govern federal, però no és l’ú-
nic. L’esgotament, els treballa-
dors cremats o l’extenuació da-
vant d’un sistema hiperpro-
ductiu també han dinamitat la
cultura del treball tradicional, és
a dir, l’exercici professional
com a prioritat a la vida. Els ex-
perts ho han batejat com la

Gran Renúncia, així, amb ma-
júscules, no només perquè la
lletra capital es faci servir per
escriure els noms en anglès,
sinó perquè més enllà d’una
tendència s’intueix un canvi
de paradigma.

Un dels motius pels quals
alguns d’aquests treballadors
van acabar esgotats és per la
relació 24/7 que van establir
amb les pantalles per poder
seguir treballant, però també
per relacionar-se i evadir-se
mitjançant l’oci. Durant molts
mesos, les vides de molts
americans, igual que les nos-
tres, van transcórrer única-
ment a través de bits, modi-
ficant hàbits, horaris, rela-
cions, consum, lleure. En de-
finitiva, la vida. La tecnologia,
que es va colar a casa nostra
des del primer dia per facili-
tar-nos la vida a través d’un
confinament hiperconnectat,
ara ens satura.

Ha arribat el moment de
replantejar-nos la nostra re-
lació amb la tecnologia. La di-
gitalització associada a la pan-
dèmia ha d’anar cedint espai
a les trobades presencials. No
posar límits al món digital
augmenta els nivells d’estrès.
Per exemple, s’ha demostrat
que, si passem molt de temps
davant la pantalla revisant el
correu electrònic i les notifi-
cacions, les respiracions es

tornen més curtes, cosa que es
coneix com a apnea del cor-
reu electrònic i de les panta-
lles. Això afecta el sistema
nerviós, que interpreta que ha
d’estar alerta tot el temps i viu
en estrès permanent.

Si estudiem els números de
la Seguretat Social, veiem que
el fenomen de la Gran Re-
núncia, de moment, no ha ar-
ribat a Espanya. Potser perquè
aquí no ens podem permetre
el luxe de deixar una feina, ja
que no hi ha garanties de tro-
bar-ne una altra. Així les coses,
el que sí que podem fer és mo-
dificar l’ús que fem de la tec-
nologia per no caure en la
síndrome del treballador cre-
mat. No es tracta de no fer-la
servir, sinó de fer-ne un ús res-
ponsable, tant a la vida pro-
fessional com a la personal.

Durant els mesos de con-
finament, restriccions i tocs de
queda, hem permès que el
cap i els companys de feina,
però també alguns dels nos-
tres contactes digitals amb
els quals no tenim cap relació
d’amistat, es colessin al saló de
casa de manera permanent. I
n’hem pagat les conseqüències
amb fatiga digital. Ha arribat
el moment de passar de la por
de perdre’s alguna cosa per es-
tar desconnectat a la felicitat
per aconseguir-ho. Això sí
que és un canvi de paradigma.

La Gran Renúncia
per Susana Pérez
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Mirada pròpia

N

En els darrers anys hem anat veient com els
temes d’habitatge anaven migrant de les pà-
gines d’economia dels rotatius a les de so-
cietat i, fins i tot, a les de política (atesa la

urgent i enrevessada agenda legislativa i delibera-
tiva que el tema ha generat al Parlament o al Con-
grés). De veure l’habitatge com un factor de trans-
acció (un mer bé econòmic, vaja) hem anat passant
a una mirada més real; l’habitatge com a vector en
el qual es concentren moltes de les grans proble-
màtiques que avui afecten
els nostres veïns. Quan
parlem d’habitatge parlem
també de fracàs escolar,
de salut mental i física, de
seguretat i, fins i tot, de cri-
si climàtica. Parlem, en
definitiva, d’oportunitats
i de com construïm una
societat més justa i segura.
És, el de l’habitatge, un
factor estructurant. No és
només una comodity, una
mera inversió.

L’emergència habitacio-
nal d’ara no és un fenomen
nou o sorprenent, sinó que,
ben al contrari, és la conse-
qüència de moltes decisions
i omissions acordades fa
temps. Val la pena pregun-
tar-se per l’impacte de les
decisions (i omissions) que
estem assumint avui. L’es-
tem encertant? O un mal
diagnòstic i una dèbil pla-
nificació estratègica –potser
disfressada rere bones in-
tencions– ens estan tornant a lligar les mans de cara
al futur? Preguntar-se les coses no hauria de ser mai
una pèrdua de temps. Ens hi juguem massa.

En tot cas, és una bona notícia la sensibilitza-
ció (i mobilització) ciutadana i l’expertesa i sofis-
ticada gestió de dades disponibles. En un horitzó
de prudent esperança tenim també els canvis le-
gislatius en tràmit al Parlament i al Govern, i la sò-
lida aposta pressupostària en els comptes del
2022, que caldria salvaguardar.

Les dades recents indiquen com, després de la
Covid, la desigualtat s’ha anat cronificant (més) als
nostres barris i ciutats, afectant (de nou) els perfils
més vulnerables. I sí, la realitat ens continua mos-
trant tossudament com els desnonaments seguei-
xen resistint tota moratòria i com, malgrat l’esforç
inversor cada vegada més important per part del Go-
vern i els intents legislatius per afavorir l’ampliació
de l’oferta, el parc públic d’habitatge continua que-
dant molt lluny dels estàndards europeus.

Els desnonaments són, precisament, un dels in-
dicadors més visibles i dramàtics de la crisi de mo-
del. Però no són l’únic indicador. També ho és el pro-
cés de segregació vinculat amb la desregulació glo-
bal i l’especulació de preus, així com la manera com
els joves, els col·lectius amb necessitats especials o
les famílies monoparentals veuen perjudicat el seu
horitzó vital, expulsats del mercat. Tot plegat dins
d’un context de pisos buits escandalós.

La tinença irregular de molts pisos (és a dir, les

ocupacions normalitzades en tantes i tantes fin-
ques de la realitat metropolitana) porta associa-
da una provisionalitat i una incertesa amb efectes
evidents en l’estabilitat econòmica i emocional de
moltes (moltíssimes) famílies, amb impactes clars
en la salut mental, el rendiment escolar, les rela-
cions familiars… Això, més la caiguda d’ingressos
de moltes famílies, ha fet entrar en crisi, com una
reacció encadenada, les comunitats encarregades
del manteniment de les façanes i dels espais

compartits. Aquest és, de
fet, un dels grans temes
ocults de l’actualitat me-
tropolitana i que té un evi-
dent impacte en la convi-
vència i la seguretat dins
de les finques. En els dar-
rers mesos ha augmentat
la sinistralitat associada
amb el manteniment defi-
cient i les males condi-
cions de salubritat. Com
donar-hi resposta?

Perquè el cas és que el
parc immobiliari de l’àrea
metropolitana és vell, en
molts casos precari, poc efi-
cient i molt rígid. Condi-
cions materials que reque-
reixen noves solucions, que
han d’anar més enllà dels
ajuts habituals (encarca-
rats i que deixen moltes
persones enrere) i que han
de tenir una necessària
perspectiva comunitària i
transversal. Cal, a més, una
revisió en profunditat de

la legislació que flexibilitzi tràmits i solucions d’ha-
bitabilitat, que afavoreixi un nou disseny que s’a-
dapti als temps actuals, que impulsi amb força la re-
habilitació i que sigui molt més exigent pel que fa
a la petjada ecològica.

Que les coses no es poden canviar d’un dia per
l’altre tothom ho entén, però almenys no ens equi-
voquem amb les receptes. L’habitatge és una in-
versió, però no en clau privada sinó pública. És, de
fet, la millor inversió possible.

Les millors
perles

Es grava conduint un cotxe dels Mossos, publica el vídeo a
les xarxes socials i es fa viral. La broma li surt cara: la policia

l’acaba identificant i multant i l’empresa on treballava (la que
havia posat a punt els nous vehicles policials) l’acomiada.

S’adonen que un home que havia passat set hores al
congelador del dipòsit de cadàvers després d’haver-lo

donat per mort estava, en realitat, viu. Com El muerto vivo
de Peret, però a l’Índia (i sense estar “de parranda”).

Un home va al casament del seu amic com a testimoni i
acaba casat amb la núvia per error. Ha passat a l’Argentina,

on els treballadors del registre civil van confondre els noms del
nuvi i del testimoni. Coses que passen, tu.

Va néixer als sis mesos d’embaràs, amb 800 grams i
poques possibilitats de sobreviure. Un metge en va

tenir cura i se’n va sortir. 24 anys més tard, aquella bebè
(ara, auxiliar d’infermeria) i el seu doctor treballen junts.

LA FOTO

per Oriol Lladó

La millor inversió (pública) possible

Twitter (@sagradafamilia)
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@maxeritja: Sembla que obliden que els
seus magnífics dobladors van traduir Ha-
rold and Kumar Go to White Castle com a
Dos colgaos muy fumaos, entre d’altres.

@ierrejon: La hija de Amancio Ortega
sustituirá a su padre al frente de Inditex.
La meritocracia son los padres, literal-
mente.

@fuzzlampreave: Anar a fer esport quan
estàs trist va molt bé perquè així pots
comprovar com el teu estat físic és en-
cara més lamentable que l'emocional.

Flaixos

Tribuna

«M’apunto a tot el que hem oblidat i al que volem recor-
dar i no podem. (…)
M’apunto amb els qui saben per què riuen i, per tant, no
els fa cap vergonya plorar. (…)
M’apunto, en conseqüència, a tot allò que la guerra
desbarata.
A tot allò que, després, costa tant de tornar a compondre.»
Montserrat Roig

Divendres 5 de novembre va ser, malauradament
i forçosa, de comiat sobtat. Del mal de dir adeu
amb morrinya anticipada. Tot just el dia
abans, l’Eva em va escriure, a contracor, per dir-

me que la Juliana havia marxat amb 95 anys. Gairebé cent
anys al cos, a l’espatlla, a les mans i a la vida sencera. La
Juliana. La Juliana de Fuertescusa (Cuenca), exilis inte-
riors i «migrant del seu propi país». La Juliana Martí-
nez Molinera, la Juliana del quiosc de Rius i Taulet –avui,
plaça de la Vila de Gràcia. Dit així, potser no diu gaire, d’en-
trada. De sortida ho diu quasi tot. Divendres de tristesa
insondable, el temps es va aturar en sec, com aquells dies
on has de seure a agafar aire al primer banc que trobes i
repensar-ho tot. I mirar molt lluny per entendre de prop.
Anònimes imprescindibles, la Juliana, una entre tantes
i tantes com ella, explica com ningú els plecs i osques de
la intrahistòria del país. D’on venim, on som encara i on
voldríem arribar.

Les bones notícies corren, diuen –les dolentes, sem-
pre molt més. Feia molt –anys– que no la veia. El dar-
rer cop va ser a plaça durant una Festa Major, això se-
gur. Incapaç de recordar de quin estiu proper parlo, l’i-
nesborrable és que la vaig veure amb el seu somriure de
sempre, càlid, tenaç i impertorbable. Tant que encara dura
i perdura. La dona tranquil·la, de rialla tímida sota el nas,
que ens havia captivat quan érem uns vailets que sortíem
corrent del batxillerat i enfilàvem els carrers per esbar-
gir-nos. Devia ser abans dels Jocs Olímpics del 92, quan
la vam conèixer. Un dia, rere molts dijous que ja els ha-
víem vist asseguts al carrer Perla despertar-nos la cu-
riositat, ens hi vam aturar. Qui era aquella gent gran que
sempre era allà, a l’hivern amb estufes catalítiques i, a l’es-
tiu, a peu de carrer? Aquell local auster era la seu de la
cèl·lula de Gràcia del Partit dels Comunistes de Catalu-
nya (PCC). Elles i ells, comunistes –en Josep Mariné, la
Isabel Vicente, en Jaume Carbonell, l’Enriqueta Bona-
font, en Carles Massip, en Vicenç Gilabert, en Casas. I des
d’aquell dia, cada dijous fèiem parada i escolta. Per es-
coltar d’on veníem. Un dia era Mauthausen i l’altre la llui-
ta clandestina; la setmana següent les vagues i sempre
la història que mai ningú ens explicà. Vam aprendre més
en aquelles tardes inacabables que en alguns màsters ca-
ríssims que mai vam fer.

Com si encara hi fos avui cada cop que hi passo, allà
hi havia la Juliana –atenta, discreta, educada, amb una
amabilitat geomètrica de veu suau. Havien passat ja sei-
xanta-cinc anys des del seu naixement a un petit poble
de la serra de Cuenca, d’on encara retenia els dies lliu-
res de la República –i el mestre Don Bernardo, purgat
després; i aquella escola que, a ella, se li va acabar de cop–
i, sobretot, el fred, la gana, la malaltia i la por que vin-
drien en la llarga nit franquista. I el desterrament. El pare
fou empresonat per republicà –i ella viatjava a peu, vuit
quilòmetres, per agafar el bus de línia, la Campichuelense,
i dur algun aliment fins al seminari de Cuenca fet pre-
só, fent comuna amb totes les dones dels empresonats.
Pocs anys després, el pres seria el seu company Gerar-

do Martínez, treballador de la construcció. Fou després
de la caiguda de part de la direcció del PSUC en les de-
tencions posteriors a la vaga dels tramvies del 1951 i rere
un judici encara militar. A casa tenien una antiga Minerva,
una màquina d’escriure per a la confecció de propagan-
da perseguida, que va dur la Juliana a haver de visitar,
durant any i mig, l’hotel del carrer Entença. És a dir, la
Model. Només sis anys abans, l’any 1945, fugint de la mi-
sèria, la Juliana havia arribat precàriament a una Bar-
celona feta ciutat desconeguda, desproveïda i trista. Al
desaparegut cinema Roxi va veure la primera pel·lícula
de la seva vida: Cumbres borrascosas. Van sobreviure
en un garatge del Güell cuinant en fogonet de carbó, ser-
vint una família. Després va anar al carrer Septimània,
en un pis que pagava el partit en una finca que va aca-
bar sent desnonada per ampliar Lesseps. I d’allà al car-
rer Pere Serafí. I d’allà a agafar el quiosc de la plaça, on
es pelava de fred. I on, amb el temps, arribarien el Tele-
Express, Mundo-Diario o La Codorniz. I mil preguntes
per a cada història. Després la vida, que continua, i allà
la Juliana, que mai va oblidar tot el que havia après en
temps molt pitjors –el suport mutu, la solidaritat, l’ajut
entre iguals– i que sempre va fer costat als camarades
més grans, alguns massa sols.

Al quiosc de la quiosquera més discreta i estimada de
la Vila de Gràcia hi trobaves als anys noranta la poca prem-
sa alternativa disponible. Que això passés tenia massa a
veure amb el passat recent i esbotzat –nosaltres, nascuts
sota la democràcia de l’amnèsia– i amb els compassos de
la lluita contra la dictadura. En democràcia, tenia la poca
premsa alternativa disponible. Però sota la dictadura, ama-
gava la premsa clandestina comunista del moviment ob-
rer i aquell quiosc es feia servir com a garita segura d’en-
llaç per a les comunicacions del partit. Sempre que hi pas-
so hi penso: des d’aquest quiosc, des de qualsevol lloc, et
pots comprometre. La Juliana no militava al partit i, fins
a la detenció, desconeixia la implicació real del seu com-
pany. S’hi va afiliar quan es va legalitzar i quan li va de-
manar en Josep Maria Nebot: «Ya que tú no puedes ir –
porque estaba todas las horas trabajando– ya te apun-
to yo». Coneixedora directa de la repressió, memòria con-
tra tot oblit i massa impunitat, va estar sempre vincula-
da a l’associació d’expresos polítics. Història de silencis,
tantes històries pendents d’explicar-nos encara i contra-
història rebel de les dones silenciades, la Juliana ha mar-
xat tal com va viure, senzillament dempeus.

Pluja de novembre, feia sol el dia 5 al comiat de les
Corts. Una bandera republicana l’homenatjava. I sí: en
trenta minuts et pot passar tot pel cap. L’ahir. L’avui. El
demà. En el camí pendent de recórrer, esperant encara
el bus de línia, cap al país de Julianas des d’on sempre
hem resistit, construït i avançat. Des d’aquella discreció
infatigable de la gent impressionant que, sense sortir als
llibres d’història, ens ha canviat la vida. A millor, és clar.

«Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.»

I aleshores gràcies. Gràcies sempre, Juliana. La Ju-
liana de Fuertescusa. La Juliana Martínez Molinera. La
Juliana del quiosc de Rius i Taulet. La Juliana.

La discreció 
infatigable 
de la gent 

impressionant 
que, sense sortir 

als llibres d’història, 
ens ha canviat la vida

“

“
per David Fernàndez

Juliana
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HABITATGE4Protestar serveix
d’alguna cosa. Es va veure dime-
cres passat al barri, on una cin-
quantena de persones van ocupar
la immobiliària Finques Teixidor
(Urgell, 100) per exigir que reno-
vessin els contractes de lloguer als
veïns del número 126 del carrer
Rocafort. Després de dues hores
de negociació entre el Sindicat de
Llogaters, els veïns, la immobi-
liària i la propietat de l’edifici, to-
tes les parts van acordar signar, el

3 de desembre, quatre renova-
cions de contracte amb set anys de
durada i sense apujar el preu, tal
com marca la llei de regulació dels
lloguers. Des del sindicat, que va
organitzar la protesta, denuncien
que els veïns afectats feia molt que
demanaven la renovació dels con-
tractes, des d’abans de la pandè-
mia, però que la immobiliària
només els oferia pròrrogues de sis
mesos o un any. Critiquen que
aquesta situació és “sistemàtica”.

SOCIETAT4Els Mossos d’Es-
quadra van desallotjar dijous
passat a primera hora del matí el
Casal Popular Lina Òdena, situ-
at fins aleshores al número 132
del carrer Mallorca. 

Els joves del barri que for-
men aquest projecte es van ma-
nifestar el dia 26 –matisen que
van esperar un dia a protestar
perquè no volien “contrapro-
gramar” els actes del 25N– des
de la seu del Districte (Aragó,
311) fins al mateix casal, tallant
el carrer Aragó. La mobilització
va servir per deixar clar que no
es quedaran “de braços plegats”.

Des del casal critiquen el
desplegament policial “despro-
porcionat” que hi va haver du-
rant la concentració. Asseguren
que hi van assistir vuit unitats de
la Brimo per controlar “150 per-
sones que només volien mani-
festar-se pacíficament” i que hi
va haver “registres i identifica-
cions a manifestants”. 

UNA MORT ANUNCIADA
El desallotjament del Lina Òde-
na no va ser cap sorpresa: estava
convocat, amb data oberta, entre
el 15 i el 30 de novembre. Com
que no sabien la data exacta, els
integrants del casal no es van po-
der organitzar per intentar atu-
rar-lo. Tot i això, i tal com ja ha-
vien advertit en ocasions ante-
riors, ara es mostren disposats a
trobar un nou local al barri.

De fet, no és el primer cop
que els impulsors d’aquest pro-
jecte es queden al carrer. L’agost
del 2019 ja els van desallotjar del
194 del carrer Provença, el local
on va néixer el casal l’11 de maig
d’aquell any. El gener de 2020
van ocupar el 132 de Mallorca,
d’on els han fet fora en qüestió de
menys de dos anys. “Hi torna-
rem, no hi ha més opció”, han in-
sistit els membres del casal.

La protesta posteiror al desallotjament. Foto: Joanna Chichelnitzky

Desallotgen el Casal Popular
Lina Òdena per segona vegada

Els renoven el lloguer després
d’ocupar una immobiliària

INCLUSIÓ4L’espai veïnal de Ca-
làbria 66 serà l’escenari de l’acte
central del Dia internacional de les
persones amb discapacitat a l’Ei-
xample. Tot i que aquest dia es
commemora el 3 de desembre,
aquest divendres, l’esdeveniment
serà demà i consistirà en una tro-
bada d’entitats de persones amb
discapacitat. També inclourà la
presentació de l’exposició ‘Mons
possibles’ per part de l’equip d’ar-
tistes de la Fundació ECOM.

A més d’aquesta activitat prin-
cipal a Calàbria 66, el Districte i
l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD) han
organitzat tot un programa d’ac-
tes que va arrencar el passat dia
21 i que s’allargarà fins al dia 11.
El cicle compta amb propostes
(per descomptat, accessibles) a
tots els barris i dona un pes im-
portant a les activitats infantils,
perquè els nens i nenes norma-
litzin la diversitat funcional des de
ben petits. “No es tracta només
d’oferir referents als nens amb
discapacitat, sinó a tota la cana-

lla, per tal que els infants es rela-
cionin entre ells independent-
ment de les seves capacitats”,
diu el president de l’IMPD, el re-
gidor Joan Ramon Riera. 

Tot i que Riera té clar que “la
inclusió no es fa en un dia”, creu
que és necessari que hi hagi al-
menys una data on les persones
amb discapacitat –recorda que
n’hi ha de molts tipus– siguin les
protagonistes i es visibilitzin les de-
sigualtats que pateixen.

CIUTAT ACCESSIBLE
Divendres se celebrarà al Saló de
Cent l’acte central de l’Ajuntament
amb motiu del Dia de les persones
amb discapacitat. Riera ha avan-
çat que al llarg de l’acte hi haurà
la resolució de dos premis d’ac-
cessibilitat, un d’europeu i un
d’internacional, en els quals Bar-
celona és finalista. “No hem de
caure en l’autocomplaença, calen
més passos endavant, però això és
un bon senyal”, afirma el regidor. 

El Dia de les persones amb discapacitat es commemora el dia 3. Foto: Pexels

El Dia de les persones amb
discapacitat, des de Calàbria 66

Sant Antoni

Supermercat cooperatiu | Quotes reduïdes
Foodcoop BCN, impulsora del supermercat cooperatiu que es farà al barri (al
passatge d’Aragó, 9) ofereix trenta quotes reduïdes per a persones en situació

de dificultat econòmica, per tal que puguin fer-se sòcies de la cooperativa.

25N | El Mercat de Sant Antoni, contra la violència masclista
La Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere va organitzar dissabte accions de sensibilització a
quatre mercats de la ciutat amb motiu del 25N. Un d’ells va ser el de Sant Antoni, on es va fer un mural amb
experiències masclistes viscudes per veïnes del barri. També es va fer una activitat al de la Sagrada Família.

La protesta a la immobiliària Finques Teixidor. Foto: Twitter (@SindicatLloguer)

POLÈMICA4La tensió entre la
nova directiva del Gimnàs Social
Sant Pau i una part de la planti-
lla continua creixent. Els treba-
lladors afiliats a la CGT –ara en
són dos d’un total d’onze, després
que la representant del sindicat al
centre fos acomiadada– han en-
gegat una recollida de signatures
a Change.org per demanar la
dimissió de la directora del gim-
nàs, Lara Cáceres. L’han signat
més de 120 persones. “Demanen
la meva dimissió, però es queixen
de coses que ja hi eren abans que
jo arribés”, diu Cáceres, que re-

corda que el primer que va fer
com a directora va ser una audi-
toria i defensa que les condi-
cions dels treballadors han mi-
llorat des que hi és. “Ara tothom
té contracte”, apunta. Confessa
que no s’ha plantejat dimitir per-
què té la “confiança” de compa-
nys, entitats i administració, i
recalca que qui gestiona el gim-
nàs és una cooperativa que, com
a tal, funciona per assemblees.
“Els socis decideixen. Si ells em
demanen que em retiri, aleshores
sí que m’ho hauré de plantejar,
però mentrestant, no”, conclou.

La crisi interna del Gimnàs
Sant Pau, lluny de resoldre’s

Alguns treballadors continuen enfrontats a la direcció. Foto: Blanca Blay/ACN
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Un taller de cuina al mercat
per evitar el malbaratament

ALIMENTACIÓ4El Mercat de la
Concepció va acollir divendres
passat un taller de cuina contra
el malbaratament alimentari or-
ganitzat per l’AMB en el marc de
la Setmana europea de la pre-
venció de residus. Es tracta d’u-
na activitat per “aprendre a
aprofitar el menjar que ens so-
bra i a no generar nous residus”,
detalla el tècnic del servei de pre-
venció de residus de l’AMB, Àlex
Piñol, que recorda que, parado-
xalment, el taller va coincidir
amb el Black Friday, l’exemple
més clar de consumisme.

Per entendre la importància
de lluitar contra el malbarata-

ment alimentari, Piñol recorda
les dades de diferents estudis: un
terç dels aliments produïts al
món s’acaben llençant; a la Unió
Europea cada any es llencen 88
milions de tones d’aliments, i a
Catalunya es malbaraten cada
any 35 quilograms de menjar per
habitant. Sense negar l’evident
responsabilitat de les grans em-
preses, Piñol recorda que “una
bona part del malbaratament el
fem els ciutadans i en general no
en som conscients”. És per això
que calen iniciatives per sensi-
bilitzar la població i animar la
gent a fer petits canvis que poden
acabar marcant la diferència.

SUCCESSOS4Una parella i els
seus dos fills, un nadó de quatre
mesos i un nen de tres anys, van
morir la matinada d’aquest di-
marts en un incendi al local que
ocupaven al número 20 de la
plaça Tetuan, una antiga seu ban-
cària. Els Mossos han determinat
que el foc –que també va deixar
quatre ferits– va començar en un
matalàs, però encara no saben
què el va provocar.

Al local incendiat hi vivien al-
menys vuit persones i la policia hi
havia hagut d’anar diverses ve-
gades. De fet, hores abans de l’in-
cendi, els Mossos hi van acudir
perquè hi havia una baralla. “No
hi ha cap constància que una cosa
tingui relació amb l’altra”, va dir
el conseller d’Interior, Joan Ignasi
Elena, des de Tetuan. L’alcal-
dessa Ada Colau, que també es va
desplaçar al lloc dels fets, va dir
que els serveis socials havien
ofert ajuda a la família. D’altra
banda, va lamentar el problema
que té la ciutat amb els locals bu-
its dels quals la propietat “se’n
desentén completament”. 

LOCAL DE RISC?
L’antiga oficina bancària on es va
produir l’incendi formava part de
la llista de llocs ocupats de risc que
van elaborar els Mossos poc des-
prés que es cremés una nau ocu-
pada de Badalona, fa gairebé un
any. En canvi, la Guàrdia Urbana
i els serveis tècnics del Districte de
l’Eixample van inspeccionar el lo-
cal el 18 d’octubre i no hi van tro-
bar cap risc imminent ni van
considerar que les condicions es-
tructurals fossin dolentes, segons
han explicat fonts municipals a

l’ACN. Si s’hi hagués detectat al-
gun perill, les persones que hi vi-
vien haurien estat desallotjades. 

“Una cosa és tenir constància
de la situació i una altra és pren-
dre mesures polítiques al respec-
te”, diuen des del Sindicat d’Ha-
bitatge de la Dreta de l’Eixample,
que denuncien que aquest cas és
la “punta de l’iceberg” del pro-
blema de l’habitatge. En el mo-
ment del tancament d’aquesta
edició, l’entitat havia convocat
una concentració a la plaça Tetu-
an per condemnar els fets.

Policies i bombers, al lloc dels fets. Foto: Línia Eixample

Quatre morts, entre ells dos
menors, en un incendi a Tetuan

Un moment del taller de cuina de divendres passat. Foto: AMB

Mobilitat | El carril bici de Gran Via, més a prop
Ja estan en marxa les obres per fer un carril bici a la Gran Via de les Corts

Catalanes, entre els carrers Pau Claris i Marina. La primera fase dels
treballs durarà fins al 4 de febrer i es farà entre Roger de Flor i Marina.
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4“Hem desencallat, després de 10
anys, dos grans deutes històrics de
l’Estat amb la Generalitat: hem
iniciat el trajecte cap al traspàs in-
tegral i definitiu de Rodalies i hem
arrencat el compromís de paga-
ment dels 3.500 milions d’euros
que preveu la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut en matèria
d’infraestructures”. Així s’expressava
a finals de novembre el vicepresi-
dent de Polítiques Digitals i Terri-
tori, Jordi Puigneró, després de la
reunió de la Comissió Bilateral
d’Infraestructures Estat-Generali-
tat que va tenir lloc a Madrid. 

Puigneró ja havia deixat clar a
principis d’octubre que faria del
traspàs de Rodalies el “cavall de ba-
talla” del seu departament aques-
ta legislatura. En aquest sentit,
dos mesos després el vicepresi-
dent encapçalava la delegació del

Govern a la reunió de la Comissió
Bilateral d’Infraestructures Estat-
Generalitat que desbloquejava el
dèficit d’explotació pel servei de
Rodalies pendent de traspassar a
la Generalitat –entre 270 i 320
milions d’euros, si bé l’import de-
finitiu es determinarà a la pròxima
Comissió Mixta d’Afers Econòmics
i Fiscals (CMAEF) que es reunirà
abans de finals d’any–.

“Amb això encara no donem
compliment integral al traspàs.
Per fer-ho cal traspassar també
personal, material mòbil i tot el que
fa referència a infraestructures”,
argumentava aleshores Puigneró.
En aquest sentit, el mateix grup de
treball que definirà el cost del dè-
ficit d’explotació també calcularà
els imports del que significaria
aquest traspàs integral abans de
l’estiu que ve. 

EL TREN, ELEMENT CLAU
Sigui com sigui, indubtablement és
una bona notícia, perquè tothom
coincideix que la millora del servei
de Rodalies és imprescindible per
a la mobilitat de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. I és que el bon
funcionament de la xarxa ferro-
viària “afecta els drets bàsics de

moltes persones –dels estudiants,
dels treballadors...– i també és un
instrument fonamental en la lluita
contra el canvi climàtic, per tenir
menys cotxes i un aire més pur”, re-
sumeix Puigneró. 

“Si algú vol comparar la feina
de la Generalitat i la de l’Estat en
un mateix servei, només ha de pu-
jar a un tren d’FGC i a un de Ro-
dalies i veurà la diferència”, apun-
ta posant d’exemple la línia R3 de
Rodalies i la línia de Martorell
d’FGC. “El 1980, les dues línies te-
nien 5 milions de passatgers. Avui,
l’R3 de Vic en continua tenint 5,
mentre que la línia d’FGC fins a
Martorell en té 24”, detalla Puig-
neró. “La Generalitat desdobla i mi-
llora les seves línies, hi fa inversions,
mentre que l’Estat, a Rodalies ni hi
és ni se l’hi espera”, conclou.

Llum al final del túnel d
»El Govern de la Generalitat desencalla amb l’Estat, deu anys després, el     

»El bon funcionament del tren és imprescindible per millorar la mobilitat a l    

Jordi Puigneró: 
“La Generalitat

millora les seves línies”
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4El departament de la Vicepresidència i de Po-
lítiques Digitals i Territori destinarà prop del 57%
del seu pressupost per al 2022, és a dir, 2.693,7 mi-
lions d’euros, a la descarbonització de la mobili-
tat. La segona prioritat seran les actuacions de con-
nexió física i digital del territori, amb el 24% del
pressupost (1.135,8 milions), i la tercera els pro-
grames destinats a digitalitzar el país, amb el 19,4%
(915,8 milions). Són els tres eixos principals del de-
partament, els pressupostos consolidats del qual
per a l’any vinent sumen 4.914 milions i els va pre-
sentar a mitjans de novembre el vicepresident Jor-
di Puigneró al Parlament de Catalunya.

La descarbonització de la mobilitat és, doncs,
el primer gran eix de les actuacions del departa-
ment que lidera Puigneró, i consisteix, segons el
vicepresident, a “avançar en la mobilitat de les 5 C”,
com ell l’anomena: “compartida, col·lectiva, con-
nectada, desCarbonitzada i gestionada des de Ca-
talunya”. Per aconseguir-ho, doncs, es compta amb
un pressupost de 2.693,7 milions, el 56,7% del to-
tal del departament. 

Dins d’aquest eix s’inclou, en primer lloc, el fi-
nançament del sistema de transport públic a tot
Catalunya (1.019,8 milions): transferències a les
ATM de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, així
com subvencions a empreses concessionàries de
transport públic per a la millora del transport re-
gular. També hi figura la millora d’estacions d’au-
tobusos interurbans i la implantació de busos rà-
pids i de carrils bus.

En segon lloc, hi ha la millora de la xarxa fer-
roviària (194,5 milions): compra dels quatre nous
trens per al servei ferroviari que oferirà FGC entre
Lleida i Manresa el pròxim 2024, la unificació dels
tramvies metropolitans i la millora de l’accessibi-
litat en estacions de metro i d’FGC.

Per últim, també té una importància destacada
el desplegament de la T-Mobilitat i de l’Estratègia
catalana de la bicicleta (104,3 milions).

Més enllà de la descarbonització, a l’apartat de
connectivitat del territori amb infraestructures fí-
siques i digitals també hi ha grans partides re-
servades per a la mobilitat. Per exemple, a la mi-
llora de la seguretat de la xarxa de carreteres s’hi
volen destinar 212,4 milions. 

EL VIANANT, AL CENTRE
Sigui com sigui, Puigneró considera que “el cotxe,
el gran emissor de contaminació atmosfèrica a les
ciutats, ha estat massa temps al centre dels plans de
mobilitat”, i per això remarca que “el futur, més verd,
passa per l’aposta de situar el vianant al centre de
la mobilitat, de procurar la seva seguretat i de fer créi-
xer la quota modal de persones que es desplacen
de manera activa i saludable.”

De fet, a finals de setembre Puigneró va pre-
sentar l’Estratègia del Vianant, un instrument que
dibuixa la mobilitat a peu amb l’objectiu de garantir
que l’espai públic prioritzi les persones que es des-
placen d’aquesta manera. El pla és un recull de po-
lítiques a implementar, amb més de 90 accions
classificades en 10 eixos estratègics, amb l’objec-
tiu d’incrementar la mobilitat a peu, activa i salu-
dable i reduir la sinistralitat un 40%. Les accions pro-
posades al document no recauen només en la Ge-
neralitat, sinó que han d’implicar el compromís d’al-
tres administracions, institucions, empreses i or-
ganismes per ajudar a fer possible aquesta trans-
formació tan necessària de la mobilitat.<

Més de la meitat del pressupost
per una mobilitat més verda

Pàgines especials

e Rodalies
            traspàs del servei de Rodalies

            l'àrea metropolitana de Barcelona

EL METRO, TAMBÉ
Que el tren és un element clau és
una evidència que va més enllà de
Rodalies. El metro també hi juga
un paper important. En aquesta
línia, a principis de novembre la

Generalitat posava en funciona-
ment tres noves estacions de
l’L10 Sud a la Zona Franca: Port
Comercial/La Factoria, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell, al barri de la Marina
del Prat Vermell de Barcelona,

que juntament amb la ja existent
de Zona Franca donen cobertura
de metro a una gran àrea d’acti-
vitat econòmica, tot ampliant l’o-
ferta de transport públic en
aquest entorn. 

D’aquesta manera, el Govern
referma el seu compromís per un
país cada cop més descarbonitzat,
ja que aquesta actuació s’emmar-
ca en l’aposta pel transport col·lec-
tiu i per la generació i l’ús d’ener-
gies netes. 

La Generalitat preveu, en
aquesta legislatura, treballar per a
la finalització del tram central de
l’L9, iniciar el perllongament de l’L8
d’FGC entre les estacions de Plaça
Espanya i Gràcia i posar en marxa
la línia gestionada per FGC per con-
nectar amb l’aeroport de Barcelo-
na i les noves Rodalies de Lleida.<

El Govern aposta pel
transport col·lectiu i
l’ús d’energies netes

Es vol incrementar la mobilitat
a peu, activa i saludable 

i reduir la sinistralitat un 40%
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Retirar l’amiant i reformar la
Gran Via: exigències a Glòries
REIVINDICACIONS4A la zona de
Glòries hi ha dues reivindica-
cions veïnals que han sortit al car-
rer aquests últims dies. D’una
banda, la plataforma Glòries Lliu-
re d’Amiant –formada per les
AFA de les escoles Encants i Gaia
i de l’escola bressol Leonor Ser-
rano– van organitzar divendres
passat una concentració i una tau-
la informativa per exigir la reti-
rada de les teulades amb amiant

properes als centres. D’altra ban-
da, les associacions veïnals de la
Sagrada Família, el Poblenou i el
Clot-Camp de l’Arpa es van ma-
nifestar dissabte per reclamar
que la urbanització definitiva de
la Gran Via entre el carrer Bada-
joz i la rambla del Poblenou es faci
aquest mandat. Les tres entitats
que van convocar la mobilització
recorden que, de fet, això era el
que “estava previst i acordat”.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha aprovat inicialment el pro-
jecte de remodelació de l’illa
d’equipaments del Mercat de la
Sagrada Família, entre els car-
rers Mallorca, Provença i Padi-
lla. La previsió és que les obres,
que tenen un pressupost de deu
milions d’euros, comencin entre
maig i juny de 2022 i durin dos
anys, tot i que ja s’hi estan fent
treballs previs. Es tracta del pro-
jecte “més ambiciós i més quan-
tiós” d’aquest mandat a l’Ei-
xample, segons el consistori.

L’illa –que inclou el mercat,
el centre cívic, el casal de gent
gran, el casal infantil i la biblio-
teca– s’obrirà al veïnat amb un
nou passatge que connectarà el
carrer Mallorca amb el seu jar-
dí interior, i tindrà una façana
nova. Pel que fa a l’edifici del
mercat, se’n substituirà la co-
berta actual per una amb plaques
solars per fer-lo més sostenible.
D’altra banda, els equipaments
de l’edifici de Mallorca 425-433
guanyaran l’espai que actual-
ment ocupen un supermercat

(que canviarà d’ubicació) i una
planta en desús del mercat i es
redistribuiran, de manera que a
les plantes baixa i primera hi
haurà el casal de gent gran, la se-
gona i la tercera acolliran el cen-
tre cívic i la quarta i la cinquena
seran per al casal infantil.

“L’actuació més important
del mandat la deixen per al final”,

assenyala el portaveu de l’AV Sa-
grada Família, Joan Itxaso, que
tot i valorar positivament el pro-
jecte en critica el retard. “Són unes
obres molt necessàries i eren un
compromís per aquest mandat.
Ara han dit que s’acabaran el
2024: el perill d’això és que, si hi
ha un canvi de govern, el projec-
te quedi inacabat”, alerta.

Així serà la futura illa d’equipaments del mercat del barri. Foto: Ajuntament

S’aprova el projecte per renovar
totalment l’illa d’equipaments

Comerç |Torna la Fira de Nadal de la Sagrada Família
Ja és aquí la Fira de Nadal de la Sagrada Família, el mercat nadalenc més antic del

districte, que es podrà visitar fins al 23 de desembre. Compta amb una setantena de
parades i, a més, s’hi han programat una dotzena d’activitats i tallers familiars.

TEMPLE4La Sagrada Família ha estrenat aquesta setmana l’es-
tel de vidre de dotze puntes que corona la torre de la Mare de
Déu, que s’inaugurarà el dia 8. / Foto: Twitter (@sagradafamilia)
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El futur CAP Fort Pienc, proba-
blement el projecte més anhelat
al barri, continua acumulant en-
trebancs. L’últim és el retard de
l’enderroc de la nau que encara hi
ha al solar on s’ha de construir l’e-
quipament, a la cruïlla entre Nà-
pols i Gran Via. Es començarà a
enderrocar el juny de 2022, se-
gons ha confirmat el Districte a Lí-
nia Eixample, mentre que el vi-
cepresident de l’Associació de
Veïns del Fort Pienc, Jordi Casa-
novas, recorda que la previsió
inicial era que comencés el passat
mes de juliol. Per tant, es farà amb
gairebé un any de retard.

La meitat de la fàbrica que ha
d’anar a terra és propietat muni-
cipal, però l’altra meitat és de
propietat privada. I, com que
aquesta nau té una coberta d’u-
ralita que s’ha de retirar en les

condicions adequades, l’Ajunta-
ment està en converses amb el
propietari de l’altra part per fer-
ho de forma conjunta i segura.
D’aquí ve l’endarreriment.

“EL 2025 NO TINDREM EL CAP”
Els problemes amb l’enderroc,
però, no hauria d’afectar la resta
de terminis previstos, ja que, pa-
ral·lelament, el consistori i el De-
partament de Salut estan treba-
llant en les fases prèvies a la
construcció. 

Així, l’equip redactor del pro-
jecte s’escollirà el març de 2022,
i després caldrà redactar l’avant-
projecte, el projecte bàsic i el pro-
jecte executiu. Per últim, comen-
çaran unes obres que han de du-
rar dos anys. “El 2025 no tindrem
el CAP, això segur. En el millor
dels casos el tindrem el 2026, però
pot ser que hàgim d’esperar al
2027”, estima Alba Martínez,
metgessa de família del CAP Pas-
seig de Sant Joan, el que actual-
ment dona servei al barri.

“QUEDARÀ PETIT”
El futur CAP Fort Pienc ha de po-
sar fi a la manca d’espai que pa-
teix l’atenció primària al barri, que
a l’inici de la pandèmia va perdre
un centre, el CAP Carles I, i fins un
any més tard no va comptar amb
uns mòduls de suport al carrer Alí
Bei. “Hem recuperat l’espai que
teníem abans de la pandèmia,
però és que aleshores ja no en te-
níem prou”, apunta Martínez.

Per això és especialment preocu-
pant que, després de veure un
avançament de com serà l’edifici,
la metgessa alerti que “quedarà
petit ja d’entrada”. 

Tal com explica Martínez, el
centre que ha projectat Salut tin-
drà 35 consultes, només set més
de les que sumen el CAP Passeig
de Sant Joan i l’annex. Cal tenir en
compte que la plantilla actual és
d’una seixantena de professio-

nals i que es preveu que creixi, ja
que els veïns reclamen que el
nou CAP inclogui pediatria i salut
mental. “Ja que hem d’esperar fins
al 2026 per tenir un centre que es
va aprovar el 2008, com a mínim
que no quedi petit el primer dia”,
critica Martínez. Amb tot, els tre-
balladors demanen reunions con-
juntes amb l’Ajuntament i amb
Salut, ja que aquest departament
no els atén des d’abans de l’estiu.

Una protesta de l’equip d’atenció primària del barri exigint el nou CAP, l’any passat. Foto: Twitter (@nou_cap)

Problemes abans de començar
» L’enderroc de la nau que hi ha al solar on s’ha de fer el nou CAP Fort Pienc no es farà fins al juny de 2022
» Alguns treballadors que ja han vist un avanç del projecte alerten que quedarà petit des del principi

Casal Transformadors | Última xerrada sobre l’extrema dreta
El Casal Transformadors acull aquest dimecres a la tarda l’última xerrada del cicle organitzat

per la Xarxa BCN Antirumors ‘Propostes ciutadanes davant l’extrema dreta. Aprenentatges
des de la pràctica’, que se centrarà en l’antiracisme i anirà a càrrec de l’entitat SOS Racisme.

Anna Utiel
EL FORT PIENC
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Vas estudiar Dret, però ho
vas deixar. Quina és l'as-
signatura que més t'agra-

dava?
Hòstia... Si t'he de ser sincer, cap. Em
vaig ficar allà perquè vaig suspendre
l'examen de Periodisme i el meu
pare em va obligar a estudiar el que
fos. M'hi vaig posar com em podria
haver posat a estudiar ebeniste-
ria... No m'interessava en absolut.

Aleshores ja t'agradava el teatre?
No, no. En aquella època era un
jove que no sabia a què es volia de-
dicar i a qui no li agradava res. Fins
que no vaig trobar el teatre vaig
anar molt perdut. Sí que és cert
que, per tarannà, jo era divertit. El
que feia bromes, el que a la classe
l'expulsaven perquè sempre feia
ximpleries... També és cert que
m’agradava la ràdio, perquè era
una cosa en la qual em veia amb
possibilitats. Però això de ser actor,
aleshores, era difícil.

Com vas començar a dedicar-te
al món de l'humor?
A Almeria, on vaig fer el servei mi-
litar, vaig conèixer una company-
ia de teatre amateur a la qual aju-
dava. Vaig veure que aquest món
em podia agradar moltíssim. Pel ti-
pus de gent. Quan vaig tornar em
vaig matricular a un centre d'art
dramàtic i vaig veure que tenia ta-
lent. Va ser quan vaig començar a
treballar a l’escola de teatre El Tim-
bal quan vaig veure que l'humor
era el meu camí.

Què sents quan fas riure la gent?
És una de les satisfaccions més
grans que es poden sentir, a l'altu-
ra d'un bon àpat o de [riu]... El que
vulguis. És l'objectiu del comediant.
Quan prepares una cosa pensant
que faràs riure la gent, la fas i té els
resultats que esperaves, tens una sa-

tisfacció incalculable. Però quan
un gag no et funciona, per molt que
sigui un entre 100, et sap molt
greu. Cada rialla és com una guspira
d'or, és com una troballa difícil d'a-
conseguir. Fer riure no és fàcil, per-
què la gent no ve a riure al teatre,
sinó que espera que la facin riure.

Parlem de l'obra que estrenes
al Teatre Borràs i que es titula
Per fi sol. El títol és provocatiu
o tenies ganes de pujar a l'es-
cenari sol?
És una ironia, perquè en realitat
m'agradaria seguir amb el Tricicle
i amb els meus col·legues dels úl-
tims 40 anys. En el moment en què
vam decidir deixar-ho em vaig
plantejar com volia seguir. A mi
aquest ofici m'agrada molt. Té co-
ses que no m'agraden, com els viat-
ges, els hotels, no tenir caps de set-
mana mentre tots els teus amics en
tenen... Hi ha coses més ingrates,
però el nou projecte m'estimula, i
a aquestes alçades de la meva
vida professional tenir un estímul
així em dona molta trempera.

Què podran veure els especta-
dors a Per fi sol?
Hi trobaran un seguit d'anècdotes
de la meva vida tan inversem-
blants que a l'inici de l'espectacle
he d'aclarir que són reals. Si bé són
anècdotes divertides, jo els hi poso
la gestualitat del Tricicle. Són una
vintena de situacions. N’he hagut
de treure perquè en tenia moltes
i perquè n’hi ha que he considerat
que no tocaven. Algunes de les
anècdotes les explicava a la so-
bretaula amb amics, i va ser la
meva dona qui em va dir que po-
dia fer-ne un espectacle. A la gent
li agrada saber les petites coses
quotidianes de les persones que ha
conegut i que segueix.

Quina és la més sonada?
Explico un ridícul espantós que
vaig passar en un avió sortint de
Nova York, com ens van llepar l'o-
rella al Japó o com vaig intentar lli-

gar-me les nòvies del Joan i del
Paco sense saber que eren les se-
ves nòvies. Malgrat que tècnica-
ment és un monòleg, Per fi sol no
s'ha de contemplar com el típic
show en què un senyor explica
acudits damunt d'un tamboret. Té
un embolcall molt més teatral... Les
seves llums, els efectes de so, les
imatges...

Quins són els teus referents hu-
morístics?
En tinc molts. M'agraden el Pepe
Rubianes o el José Corbacho, que
s'encarrega de la direcció d'aquest
espectacle. Si marxem a fora, Ric-
ky Gervais o Philippe Caubère.

Són quaranta anys de carrera ar-
tística. Fer riure ara és el mateix
que fa quatre dècades?
L'humor no ha canviat gaire. Ens se-
gueix fent riure el mateix. Sí que hi
ha cert tipus d'humor al qual abans
no vèiem inconvenient i ara sí.
Abans tothom reia amb els acudits
de gais o jueus, i ara comencem a
veure els inconvenients de fer-ho.

L’humor té límits?
Els límits els ha de posar qui fa l'hu-
mor i ningú més. Si algú creu que ha
de fer una broma sobre la mort o el
terrorisme, pot fer-la, però ha de sa-
ber que hi haurà un sector del pú-
blic que se sentirà més o menys afec-
tat i que hi haurà conseqüències. Jo,
per exemple, mai faria humor sobre
el càncer o sobre malalties difícils,
però entenc que hi hagi humoristes
que vulguin fer-ho i que hi hagi un
públic a qui li agradi.

Quina és la clau de l’humor?
Sobretot, sorprendre. El problema
és que cada vegada és més difícil,
perquè ara el públic ve amb més in-
formació. A les xarxes socials pots
veure una funció que ha fet un ca-
nadenc a Tòquio ahir. Abans, quan
arribava el canadenc aquí, flipa-
ves. L'humor s'ha estès d'una forma
tan bèstia que el factor sorpresa és
cada cop més difícil d'aconseguir.

T'ha costat mai sorprendre?
Crec que no. Amb el Tricicle vam
crear un gènere difícilment imita-
ble que, quan era copiat, la gent rà-
pidament ho reconeixia.

Per què creus que el Tricicle ha
tingut tan bona acollida?
Crec que vam connectar amb la
gent. Fent riure de la mateixa ma-
nera un nen de 10 anys que un se-
nyor de 80. Això és molt difícil, per-
què normalment la comèdia està
segmentada per edats. A més, te-
níem una química especial a l'es-
cenari que es transmetia al pati de
butaques. La gent ens va adoptar.
Ja no només a Catalunya, sinó a la
resta d'Espanya. Ha anat així, no sé
exactament per què. Hem caigut
bé i se'ns ha estimat.

Ara que parlaves d'Espanya...
En els moments durs que hi ha
hagut a Catalunya política-
ment parlant, ha estat difícil fer
humor?
D’això prefereixo no parlar-ne.

D'acord, canviem de tema,
doncs. Has fet cinema, teatre, te-
levisió... També has escrit lli-
bres. Què t’agrada més?
M'agrada molt actuar, però també
m'agrada molt escriure. Escric articles
a El Periódico des de fa molts anys i
a l'Sport, perquè soc molt culer.

Sent tant del Barça no et pre-
ocupa la deriva de l'equip?
Som un club que s'ha empobrit,

amb una gent que s'ha envellit i uns
joves que encara no són els cracs
que poden ser en el futur. Estem en
aquest impàs. Som com aquelles fa-
mílies burgeses catalanes que van
anar a menys amb el tèxtil i que es
resisteixen a acceptar que són po-
bres. Fins que no tornem a fer calés,
no millorarà la cosa, però estic segur
que amb el Xavi anirem millor.

Volia acabar preguntant-te per
Badalona, perquè hi vas néi-
xer. Quina relació tens amb el
municipi?
Vaig néixer al centre de la ciutat,
però amb cinc anys vaig anar a viu-
re a Barcelona, a la plaça Tetuan. De
totes maneres, durant molt temps
vaig passar els estius a Badalona, on
tenia unes tietes meravelloses. Allà
hi tenia molts amics. És on vaig
aprendre a anar en bicicleta, on vaig
fumar els primers cigarrets i on
vaig empaitar les primeres noies.
Badalona és d'aquells llocs que
queden marcats en la memòria
emocional. Va ser una època molt
bonica. Hi vaig anar tornant men-
tre van viure-hi aquestes tietes
meves, però malauradament me
n'he desvinculat. Quan conec algú
de Badalona m’il·lusiona. Em sento
molt content perquè em van con-
vidar a fer un pregó, i al carrer de
Mar, que és el carrer més comercial
de la ciutat, hi ha una placa amb el
meu nom... Soc dels pocs que pot
dir que té una placa en vida. Si al-
guna vegada hi vaig, hi passo com
qui va a visitar el panteó familiar.

“Em vaig intentar lligar
les nòvies del Joan i del
Paco sense saber-ho”

Carles Sans / Humorista i component de l'històric Tricicle

Carles Sans ha actuat per tot el món durant 40 anys amb el Tricicle. Després de
quatre dècades, puja a l’escenari i, com diu el títol del seu espectacle que es
representa al Teatre Borràs de Barcelona, ho fa Per fi sol. Què ha passat amb

aquells tres comediants? Per què es va acabar el trio més graciós de Catalunya?

Perfil | Un dels tres del Tricicle que per fi actua sol
Carles Sans (Badalona, 1955) actuarà al Teatre Borràs de Barcelona fins al pròxim gener amb

la seva obra Per fi sol. El mític actor del Tricicle fa un repàs d’algunes de les anècdotes més
sonades dels seus quaranta anys de carrera artística que l’han portat arreu del món.

Foto: Elena Infante

Albert Alexandre
EIXAMPLE
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Alimentació
Quan pensem en alimentació saludable i
de qualitat sovint ens venen al cap els se-
güents conceptes: proximitat, mediter-
rani o ecològic. Com de fàcil és mantenir
una dieta basada en aquesta mena de
productes? Segons un estudi fet per
l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona (IERMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),

una dieta saludable depèn del barri i de
la renda econòmica. 

L’oferta d’alimentació ecològica ha
crescut a tot l’entorn metropolità un 38%
des de l’any 2016 –en especial a Barcelona
i al centre dels municipis metropolitans–,
però, quins són els barris on és més fàcil
menjar saludable? Segons l’IERMB,
aquests “oasis alimentaris” són els distric-
tes de les Corts (16%) i Gràcia (14%), on
es troba la proporció més elevada de co-

merços alimentaris amb producte ecolò-
gic. En part, això té a veure amb “la den-
sitat de població i d’allotjaments hotelers,
que afavoreixen aquesta tipologia de co-
merços”. De totes maneres, l’element de-
terminant és la renda: com més renda,
més botigues amb aliments saludables.

A l’altra banda de l’equació hi ha els
anomenats “deserts alimentaris”. “Els
barris amb percentatges elevats de po-
blació en risc de pobresa és on la diver-

sitat d’oferta ecològica és més baixa”, diu
l’IERMB. És el cas de Torre Baró, on
aconseguir una alimentació saludable és
missió quasi impossible. A més de ser un
indret amb rendes baixes que dificulten

l’adquisició de productes frescos, la dis-
tància de la majoria de la població res-
pecte dels comerços amb aquests
aliments és superior als 1.000 metres. A
Barcelona, el 52% de la ciutadania viu a
250 metres d’un supermercat, i un 94% a
una distància igual o inferior a 1.000
metres. A Torre Baró, només l’1% viu a
prop d’un supermercat.

Tanmateix, Barcelona i el seu entorn
està de mitjana a anys llum d’altres pa-
ïsos d’Europa. “El 62% dels punts de
venda de la ciutat són establiments amb
predomini de l’oferta saludable”, expli-
quen des de l’IERMB. Així doncs,  el
nombre de botigues per cada 1.000 ha-
bitants se situa en les 0,55 a la capital ca-
talana, una xifra superior a la registrada
en ciutats com Amsterdam (0,15), Glas-
gow (0,12) o Bratislava (0,17).

Oasis alimentaris: barris on
menjar saludable és més fàcil

Les Corts i Gràcia són els
districtes barcelonins amb
més oferta d’alimentació

ecològica i de qualitat 

Sostenibilitat
Els mercats de Barcelona són fins a finals
de gener del 2022 la seu d’una exposició
itinerant sobre alimentació i sostenibilitat.
La mostra Per una alimentació sostenible.
Actuem! ja fa setmanes que està en marxa
i recorrerà els deu districtes de la ciutat per
sensibilitzar la ciutadania sobre els benefi-
cis de consumir productes saludables i de
proximitat.

La iniciativa –que s’emmarca en el
conjunt d’actes que commemoren l’any
de la Capitalitat Mundial de l’Alimenta-
ció Sostenible– pretén incentivar la parti-
cipació ciutadana de manera pedagògica
a través d’un divers ventall d’activitats gra-

tuïtes, lúdiques i experimentals. En aquest
sentit, l’exposició, instal·lada en un conte-
nidor a les portes dels diferents mercats,
ofereix cada setmana activitats escolars
que donen opcions per alimentar-se de
manera més saludable i amb aliments
produïts i distribuïts de manera sosteni-
ble. També es posa a disposició de les fa-
mílies tota una sèrie de tallers de rutes
etnobotàniques, cuina d’aprofitament o
debats amb experts en alimentació, agroe-
conomia i gastronomia.

La mostra –que va arrencar a l’octubre
al Mercat de Sant Andreu– conclourà el
seu recorregut pels deu districtes de Barce-
lona al Mercat del Fort Pienc del 24 al 30
de gener. Després, l’exposició es traslladarà
a diversos municipis de la metròpoli.

En marxa una mostra itinerant per sensibilitzar
sobre l’alimentació sostenible als mercats

Fo
to

: A
ju

nt
am

en
t

Fo
to

: A
ju

nt
am

en
t

| 18

líniaeixample.cat 1 de desembre del 2021



consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Innovació
La desena edició de l’Smart City Expo
World Congress (SCEWC), la cimera in-
ternacional de referència sobre ciutats i so-
lucions urbanes intel·ligents, va comptar
enguany amb la participació de Mercats de
Barcelona. El gerent de l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona (IMMB),
Màxim López, va presentar en el reputat
congrés celebrat el passat novembre dues de
les iniciatives en l’àmbit de la digitalització
que s’estan treballant des de l’entitat per
aplicar als mercats de la ciutat.

Un dels projectes exposats va ser l’obertura
de la xarxa de mercats a la venda online, una
proposta que pretén implementar-se a través

d’un canal comú de compra en línia i que per-
metria als clients rebre  la comanda a casa o bé
anar-la a buscar als punts de recollida.

RECOLLIDA SENSE HORARIS
L’altra gran iniciativa presentada va ser preci-
sament la creació d’una xarxa de punts de re-
collida de comandes. Aquest servei pretén ser
un complement per a la compra online a tra-
vés de la col·locació de diversos espais amb ar-
mariets adaptats per conservar-hi productes
frescos, secs o refrigerats. D’aquesta manera,
els clients que facin les seves comandes per in-
ternet podran recollir els aliments fins i tot
fora de l’horari d’obertura al públic del mateix
mercat. Actualment, aquest projecte ja es troba
en fase pilot i s’han començat a instal·lar ar-
mariets a una desena de mercats de la ciutat.

La digitalització dels mercats, present
a l’Smart City Expo World Congress

Premien l’Abaceria i la
Boqueria, mercats centenaris

EN PRIMERA
PERSONA

Reconeixement
Els mercats barcelonins de l’Abaceria Cen-
tral i la Boqueria han estat guardonats en-
guany per la Generalitat de Catalunya amb
el Premi Nacional als Establiments Co-
mercials Centenaris. Aquest reconeixement
vol posar en valor l’extensa trajectòria d’a-
quests dos espais emblemàtics de la ciutat,
que acumulen conjuntament més de 300
anys d’història.

Aquests mercats són dos del total de 33
comerços i equipaments municipals guar-
donats en l’edició d’aquest 2021 dels premis,
que convoca anualment el departament
d’Empresa i Treball amb l’objectiu de dis-
tingir els establiments comercials en actiu
que al llarg de cent anys o més han ofert un
servei de qualitat i personalitzat als clients,

tot adaptant-se als canvis en les necessitats
que s’han produït al llarg de les seves dèca-
des d’existència.

La història de la Boqueria es remunta al
19 de març del 1840, quan es va posar la pri-
mera pedra d’aquest espectacular espai pro-
jectat a la Rambla per l’arquitecte Josep Mas
i Vila. La primera de les grans actuacions
que es va fer per ampliar el mercat va ser
l’adquisició del solar adjacent on s’ubicava
un antic convent. Anys més tard, pels volts
del 1913, s’introduïa en l’esquelet de la Bo-
queria l’icònic arc modernista que encara
presideix actualment l’entrada i també es co-
bria l’espai amb una teulada metàl·lica.

Amb el pas del temps, la Boqueria –que
és el mercat municipal del barri del Raval–
s’ha convertit en una icona i en un referent
indiscutible de la gastronomia de la ciutat.

Amb més de 22.000 productes diferents a la
venda, és un aparador d’aquesta gran diver-
sitat d’aliments. Un recinte únic on els bar-
celonins sempre han pogut trobar el que no
trobaven enlloc.

Per la seva banda, la trajectòria de l’A-
baceria arrenca a finals del segle XIX a la
plaça de la Revolució com un mercat a l’a-
ire lliure. La construcció d’un mercat cobert
al costat d’aquestes parades va impulsar el
trasllat progressiu dels venedors a l’espai on
actualment s’ubica l’equipament. L’Abace-
ria va ser reconstruïda el 1965 i amb els anys
ha canviat força la seva estructura interior,
que abans comptava amb taulells de fusta i
de marbre en comptes de parades. Malgrat
la seva evolució, molts dels actuals comer-
ciants són nets o besnets dels primers vene-
dors de la plaça de la Revolució.

El projecte Bebe-Té de Jordi
Arias va néixer fa quinze anys,
primer a Horta i després al car-
rer Parlament del barri de Sant
Antoni, on ha esdevingut un
dels comerços de referència.

Com va sorgir la idea d’obrir
una botiga a Sant Antoni?
Jo soc del barri d’Horta, però
vaig venir a viure fa uns anys a
Sant Antoni i me’n vaig en-
amorar. Va sorgir l’oportunitat
d’obrir una botiga aquí i ara ja fa
vuit anys que hi treballem.

Què té Sant Antoni que no
tinguin altres barris?
Sant Antoni té una vida impres-
sionant. És una zona cèntrica
amb un fort sentiment de poble
que atrau molta gent d’altres
barris i d’altres països. M’agrada
aquesta barreja multicultural.

Com ha canviat el consum de
te en els darrers temps?
Abans no s’entenia, faltava edu-
cació i més consum. Ara, amb
les noves generacions i l’esclat de
les xarxes, s’ha produït una ober-
tura molt gran envers el món del
te. Tenir pàgina web i estar pre-
sent a les xarxes és primordial.

D’on prové aquesta passió pel
te i les infusions?
Jo vaig estudiar pedagogia, però
el meu pare ha estat botiguer
tota la vida i he mamat comerç.
També feia temps que era con-
sumidor de te i em costava tro-
bar botigues amb un producte
de qualitat. Vaig decidir unir les
dues coses i obrir una botiga es-
pecialitzada, però de proximitat.

“Tenir pàgina web 
i estar present a les
xarxes és primordial”
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Jordi Arias
Bebe-Té

(Sant Antoni Comerç)
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Esports Bàsquet | El CB Roser visita el CB Cornellà
El conjunt de Jordi Garcia visitarà l’11 de desembre el CB Cornellà, penúltim, però que va tenir un

triple per forçar la pròrroga contra el segon, el CB Igualada (52-55), el passat 27 de novembre. El CB
Roser hi arribarà després de vèncer per 60-62 l’últim, el CB Valls, amb una cistella de Laura Rovira.

ClassificacionsCopa Catalunya de bàsquet Lliga EBA 2a de futsal 3a catalana de futbol
Equip

CB Tarragona
CB Valls
EM El Olivar
CB Castelldefels
CB Roser
CB Salou
FC Martinenc B.
CB Es Castell
UE Sant Cugat
SESE
UE Horta
UE Barberà

PG

8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
1
1

PC

594
559
657
559
612
646
646
698
724
660
660
633

PF

679
679
702
618
666
696
686
638
654
538
557
535

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

CFS Castellón
CN Caldes
FSF César Augusta
CFS Eixample
Penya Esplugues B
AE Les Corts-UBAE
AECS l’Hospitalet
CD La Concòrdia
FS Castelldefels
InterSala Promesas
Futbol E. Zaragoza
FS Sabadell 

PTS

25
24
21
18
16
16
14
13
12
12
12
8

GC

12
10
21
17
22
17
23
18
26
20
28
30

GF

27
31
37
35
33
26
24
25
31
23
24
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PTS

24
22
22
22
21
20
15
14
14
13
12
10

GC

15
11
15
9
10
9

12
20
27
21
30
21

GF

30
38
27
16
26
16
15
20
20
19
27
17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Equip

CD Arrabal Calaf
CE Apa Poble Sec
Young T. Badalona
FC l’Esquerra
Penya Anguera
Sant Genís-Penitents
Fundació P. CE Júpiter
CD Pomar
CF EE Guineueta 
AE La Salut Pere Gol
UD Montsant
UD Montbau

No és casualitat que la foto d'À-
lex Giró (Barcelona, 2000) que
il·lustra aquest reportatge l'hagi
fet la seva companya Carlota
Cobo. "La meva primera tem-
porada al CFS Eixample l'equip
em va ajudar molt, però la Car-
lota va ser qui ho va fer més.
Sempre es preocupa per les més
joves", comenta Giró. En aquell
moment tenia 17 anys, era de-
butant a Segona Divisió i es ju-
gava el seu futur acadèmic a se-
gon de Batxillerat.

Ara, amb 21 anys, estudia Re-
lacions Laborals i ho recorda amb
gratitud. El seu testimoni deu
ser semblant al que donarien so-
bre Giró les seves companyes en
el seu últim any al FS Castellde-
fels B. "Em van proposar pujar al
primer equip, a la segona catego-
ria, però com a juvenil no em sen-
tia preparada mentalment", con-

fessa. La decisió de no fer el salt
de competició, però, li va exigir as-
sumir més responsabilitats al
grup. "Les companyes havien
passat a formar part del sènior o
havien marxat del club i les cir-
cumstàncies vam fer que fóssim
una plantilla curta", recorda Giró,

la més veterana d'una plantilla en-
cara més jove que ella i sense ex-
periència a Segona Divisió.  

TIRAR DEL CARRO 
"No t'enganyaré. Aquella tem-
porada ho vaig passar una mica
malament perquè vaig haver de
tirar més del carro. El grup ne-
cessitava que algú amb més ex-
periència fos la líder", descriu.
"M'hi vaig deixar la pell per aju-

dar tothom", amplia. Va apren-
dre a ser una líder.  

Després d'una breu parada
per la Primera Divisió i l'AE Pe-
nya Esplugues, la barcelonina viu
la segona temporada de la seva

segona etapa al CFS Eixample.
És un grup molt renovat i que,
malgrat que acumuli cinc victò-
ries en els últims sis partits, ne-
cessita més temps. "Com diria la
nostra entrenadora, estem creant

la nostra identitat. Contra el CE
Futsal Mataró vam pensar que
ho teníem tot fet i ens vam blo-
quejar quan ens van marcar un
gol", reconeix. 

L'equip, generós en l'esforç,
treballa de valent per aconsegu-
ir ser "més sòlid i equilibrat". "La
Tati Torres ens proporciona mol-
tes eines per aprendre i créixer
cada dia. M'encanta el seu mè-
tode i manera de ser", elogia la
seva tècnica.  

El pròxim partit serà molt es-
pecial per a Giró, que es retro-
barà amb el club en què es va
formar, el FS Castelldefels. "Serà
un partit molt interessant i com-
plicat contra un equip a qui li
tinc molt afecte i respecte", des-
criu. S'enfrontarà a unes quan-
tes excompanyes.  

"De moment no tinc prou ca-
ràcter ni experiència per liderar
l'equip. Però ara i sempre oferi-
ré la meva ajuda i donaré suport
a qui ho necessiti, perquè la
teva actitud sempre contagia",
tanca, reflexiva, Giró. 

Àlex Giró, jugadora del CFS Eixample. Foto: Carlota Cobo

ÀlexGiró: ser líder també s'aprèn
» Formada al FS Castelldefels, viu la segona temporada de la seva segona etapa al CFS Eixample

» “La Tati Torres ens proporciona moltes eines per aprendre i créixer cada dia”, descriu la barcelonina

Toni Delgado
EIXAMPLE

Equip

CB Grup Barna
CB Igualada
TGN Bàsquet
CB Roser
Draft Gramenet
Joventut Les Corts
CB La Salle Reus
CB Cornellà
CB Valls

PG

8
7
5
5
3
3
2
1
1

PC

390
439
458
398
429
384
494
519
464

PF

517
504
475
455
437
388
449
422
328

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No et perdis res: tot l’esport a
liniaeixample.cat

“Com diria la nostra
entrenadora, estem
creant la nostra
identitat”, diu Giró
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4La modernització i la digitalit-
zació dels serveis que ofereix la Se-
guretat Social han suposat un gran
avenç: n’han millorat l’eficàcia i, en
temps de pandèmia, han permès
garantir la seguretat d’usuaris i
treballadors. No obstant això,
aquesta evolució no ha fet ni farà
desaparèixer l’atenció presencial,
que continua sent necessària en
molts casos i que és un dret per a
la ciutadania.

Però les visites presencials a
les oficines de la Seguretat Social –
és a dir, als Centres d’Atenció i In-
formació de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (CAISS)– s’han de
gestionar de forma ordenada per
tal d’evitar cues, esperes i aglome-
racions i per oferir el millor servei
possible als ciutadans. Per aquest
motiu, és imprescindible dema-
nar cita prèvia per poder-hi anar.

Així doncs, abans de poder
tramitar presencialment alguna
de les pensions o prestacions del
sistema (com ara la jubilació, la in-
capacitat o l’Ingrés Mínim Vital,
entre d’altres) cal fer servir una de
les dues vies que existeixen per de-
manar cita prèvia: per internet o
per telèfon. Les dues són fàcils.

PER INTERNET
En cas que prefereixis demanar cita
per internet, tens dues opcions. Si
disposes de certificat digital o
cl@ve, ho podràs fer a través del
portal Tu Seguridad Social. Si no
tens cap mètode d’identificació, ho
podràs fer a través de la pàgina
web de la Seguretat Social i la
seva Seu Electrònica. 

Centrem-nos en la segona op-
ció. Un cop a dins de la pàgina web
o de la Seu Electrònica de la Segu-
retat Social, podràs escollir entre
“obtenir cita prèvia per a pensions
i altres prestacions de l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social (INSS)”
o fer tràmits de l’Institut Social de
la Marina, un servei adreçat a tre-
balladors del mar. L’espai també
permet consultar o anul·lar la cita.

El següent pas és triar si vols
sol·licitar la cita amb certificat di-
gital, usuari i contrasenya cl@ve o
si ho vols fer sense certificat digi-
tal. En aquest segon cas, caldrà que
donis les següents dades: nom i co-
gnoms; DNI, NIE o passaport; te-
lèfon mòbil i, opcionalment, adre-
ça de correu electrònic.

Després hauràs d’escollir si vols
obtenir la primera cita disponible

a una oficina del codi postal se-
leccionat, si prefereixes quedar-
te amb la primera cita disponible
a la teva província o bé si vols se-
leccionar tu mateix el centre, el dia
i l’hora de la cita.

A continuació, se t’oferiran cinc
opcions més: aconseguir una cita
telefònica en comptes de presen-
cial, sol·licitar el certificat digital o
cl@ve (que permet fer tràmits on-
line de forma segura), demanar
pensions, altres prestacions i l’In-

grés Mínim Vital. Després d’elegir
el motiu de la cita, t’apareixeran les
dates i hores disponibles. Un cop
hagis triat això, obtindràs un nú-
mero de confirmació de la cita
que caldrà que conservis. A més, re-
bràs una altra confirmació per SMS
i per correu, si prèviament has do-
nat la teva adreça. 

PER TELÈFON
Si prefereixes demanar cita per te-
lèfon, hi ha dos números possibles:

el 91 541 25 30 o el 901 10 65 70.
Truca-hi i segueix les instruccions
del sistema automàtic. Primer et
preguntarà el tràmit per al qual
vols demanar cita, el codi postal i
el DNI o el NIE. Després et dirà la
primera cita disponible, que po-
dràs acceptar o rebutjar i canviar-
la, i quan n’acceptis una et pro-
porcionarà un localitzador. En cas
que més endavant decideixis can-
cel·lar la cita, ho podràs fer amb el
teu DNI o NIE i el localitzador.

Demanar cita amb la Seguretat Social es pot fer per internet o per telèfon... i fins i tot des del llit. Foto: Pexels

Demanar cita prèvia a la
Seguretat Social és més fàcil que mai
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Edu Pericas dirigeix la seva adaptació de
Sin perdón por los pecadosde Benjamín Co-
hen, una barreja entre comèdia i thriller
carregada de suspens, on els personatges
mostren la misèria de l'ésser humà. L’obra
presenta la història d’una empresa fami-
liar del Delta de l’Ebre que va en picat pels
errors de la segona generació.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamín Cohen

Maio, la germana dels Ginestà (Júlia i Pau
Serrasolsas), acaba de publicar el seu disc
de debut en solitari: Des dels marges (Pro-
paganda pel fet!). El treball inclou nou
cançons diverses, de les quals la majo-
ria són en castellà, però també n’hi ha en
català. La característica que tenen en
comú és el to reivindicatiu de les lletres,
plenes de consciència social.

Música

La Irene té 15 anys i viu a un centre de me-
nors. S’acaba de quedar embarassada i vol
canviar de vida amb l’ajuda del Javier, un
dels educadors del centre, que li ha ofert
viure amb ell i la seva dona a canvi d’una
cosa: donar-los el fill que està gestant. Un
pacte que la Irene accepta però que es veu
compromès a mesura que es va sentint
com a seva la vida que porta a dins. 

Pelis i sèries

La hija
Manuel Martín Cuenca

Des dels marges
Maio

Els llums de Sant Pau
La màgia de Nadal ja ha arribat a casa nostra i un dels

llocs on ha agafat més protagonisme és al Recinte Mo-
dernista de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Des del

passat 22 de novembre i fins al 9 de gener, aquest espai
ofereix un recorregut per a tota la família ple de llums i

decoracions nadalenques. Aquest agradable passeig,
d’un quilòmetre i mig, comença a la façana del recinte
(que ja fa anys que s’il·lumina per Nadal) i s’hi endinsa,

oferint un espectacle de llums que farà sentir als visi-
tants que són dins d’un autèntic conte de fades.

Història viva del futbol. Ja es pot afirmar sense em-
buts que Alèxia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) és

la millor jugadora del món. La migcampista va
guanyar el 29 de novembre la Pilota d’Or, conver-
tint-se en la primera catalana a aconseguir aquest
guardó. En un discurs molt emotiu, que va inclou-
re unes paraules en català, la capitana del Barça va
destacar el fet que el seu triomf individual coinci-

dís amb el 122è aniversari del club, i va tenir un re-
cord molt personal per al seu pare. “Vull dedicar

aquest premi a algú que sempre ha estat molt es-
pecial per a mi. Espero que estiguis orgullós de la

teva filla. Va per tu, pare, allà on siguis”, va dir, entre
llàgrimes. Putellas ha rebut una allau de felicita-

cions des de tots els àmbits i s’ha acabat de con-
vertir en tot un orgull culer i català. Aquella nena

que anava al Camp Nou amb el Buff del Club 
Super3 al cap és ara la número 1 mundial.  

A L È X I A  P U T E L L A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la millor futbolista del món
És la capitana del Barça del triplet

Famosos

Guanyar la Pilota d’Or
És la primera catalana a rebre aquest guardó

Admiració total
La consideren un referent dins i fora del camp

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan s’esborren les paraules les coses
perden el seu nom i deixen d’existir, i a
l’autor només li queda escriure aquestes
pàgines sobre la baba Montserrat, amb
l’esperança que cada cop que algú les lle-
geixi posi en marxa les històries que s’hi
expliquen i faci reviure els seus prota-
gonistes. Un relat que no amaga la nos-
tàlgia per un temps que s’acaba.

Llibres

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal

|Beyond a Steel Sky
Arriba la seqüela de Beneath a Steel Sky, el joc d’aventures que va

triomfar el 1994. Per a PS4 i 5, Xbox One i Series X/S i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PLANIFICAR

No compris amb gana, obeeix la llista, prioritza la compra 
a granel i fixa’t en les dates de caducitat o de consum preferent 

EMMAGATZEMAR

COMPRAR

CONSUMIR

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

i SOSTENIBILITAT

Un terç de tots els aliments que es produeixen al món s’a-
caben perdent o malbaratant, segons l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació

(FAO). Tenint en compte que la fam continua sent un problema
mundial, resulta absurd i indignant que gran part del menjar
acabi a les escombraries, cosa que, a més, té un impacte nega-
tiu per al medi ambient. Si vols aportar el teu granet de sorra
per aturar el malbaratament alimentari, aquí tens uns consells.

Tot comença amb una bona planificació. Abans d’anar a com-
prar, planifica els àpats que faràs durant la setmana, mira què
tens a la nevera i al rebost i fes una llista amb les coses que et fal-
ten. Això t’ajudarà a comprar només allò que realment necessi-
tes. Quan estiguis fent la compra (evita fer-la amb gana!), segu-
eix la llista al peu de la lletra i prioritza la compra a granel, que
permet controlar les quantitats que vols i comporta menys enva-
sos. Ah, i fixa’t bé en la data de caducitat o de consum preferent
dels productes. Un cop a casa, guarda cada aliment al seu lloc i
procura que els més antics siguin els més visibles. A l’hora de
consumir, cuina la quantitat necessària i fes servir les sobralles.

Stop malbaratament alimentari

Pensa els àpats que faràs durant la setmana, comprova 
què tens a casa i fes una llista només amb el que et falti

Les claus

Guarda cada aliment al lloc que necessiti per 
conservar-se i fes que els més antics siguin més visibles

Procura cuinar la quantitat necessària de menjar 
i fes servir les sobralles que tinguis: no s’ha de llençar res!
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