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L’Escola Fort Pienc, en un
projecte artístic d’Arrels
sobre els sensesostre
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El Bicibús estrena nova línia

Imparable

El solar de l’antic teatre Talia
ja és depropietatmunicipal
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DONES EMPODERADES pàg 3

Alopècia femenina:
un estigma contra el
qual es comença a lluitar

BÀSQUET pàg 18
Dani Roure: “Per a mi el Roser 
és infantesa, amistats, amors 
i desamors, bàsquet...”
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Tres nois van pel carrer i es creuen
amb un home calb. Ni tan sols el
miren, ni es giren ni li presten aten-
ció. Al cap i a la fi, està normalit-
zat que els homes no tinguin ca-
bells, no? Per què sorprendre’s?
Però, seguidament, es troben amb
una dona calba. El primer que
pensen: “Ai, pobra, deu estar ma-
lalta”. No li treuen la mirada de so-
bre i xiuxiuegen, igual que fa la res-
ta de gent que se la creua.

Aquesta és una situació real i
la viuen moltes dones que tenen
alopècia. Per això, algunes opten
per portar perruca o, directa-
ment, per intentar sortir poc de
casa. Simplement pel fet de ser di-
ferents. Per no entrar en els cà-
nons de bellesa establerts. “Fins
que obres els ulls i t’adones que,
si al món no li agrades, que s’a-
guanti, perquè qui ha de canviar
és la societat, no nosaltres”.

Amb aquesta frase, Júlia Vin-
cent explica com, després de 23
anys tancada a la gàbia que per a
ella va ser la perruca, va “sortir de
l’armari”. “La necessitat d’encai-
xar és un problema molt gran i a
mi em va fer bola”, recorda. Per
això va decidir crear A Pelo: l’ú-
nica associació que en aquell
moment hi havia a tota Espanya
per donar suport a dones i nens
que pateixen alopècia, i actual-
ment la més gran de l’Estat.

LA PERRUCA: REFUGI O PRESÓ
“Quan tenia setze anys, mentre
anava de classe al metro, uns nens
em van treure la perruca. Va ser
molt dur”. És el testimoni de
l’Ángeles de la Fuente, una bar-
celonina de 50 anys que ha con-
viscut tota la vida amb l’alopècia.
Recorda la crueltat dels nens a
l’escola i la dependència que ha

tingut gairebé sempre cap a les
perruques. Encara ara en porta,
però des que va conèixer A Pelo,
fa tres anys, hi té una relació molt
més sana: “Ara m’he empoderat
i fora de la feina me la trec”, diu.

En canvi, altres dones amb
alopècia veuen la perruca com
una condemna. És el cas de Vin-
cent, però també d’Eli Rodrígu-
ez, que no va aguantar ni tres me-
sos portant-ne. “M’incomodava
molt, així que vaig optar per por-
tar mocador o res”, explica aques-
ta veïna de Barcelona de 39 anys,
que té alopècia des dels 8. 

Ella, que com De la Fuente
treballa de cara al públic, va avi-
sar a la feina abans de mostrar
obertament la seva alopècia i no
va tenir cap problema. “Què
m’havien de dir a mi? Si a la meva
feina hi ha molts calbs”, reflexio-
na Rodríguez. Però, malaurada-
ment, no sempre passa això:
“Em van fer fora d’una feina per
calba”, denuncia Vincent, que

aleshores treballava a una com-
panyia de teatre infantil.

ESCLAVES DE LA MEDICACIÓ
El desconeixement de la societat
sobre l’alopècia femenina es fa pa-
lès també en la medicina. Tal com
assenyala Vincent, sovint quan
una dona té una petita clapa no
se li diu que té alopècia areata,
sinó que això deu ser “dels ner-
vis”. I, quan el diagnòstic és molt
evident, moltes dones es veuen
sotmeses a una medicació agres-
siva i molts cops ineficaç. 

“Dels 8 als 34 anys vaig pren-
dre medicació i en general m’ana-
va funcionant, però als 34 vaig per-
dre tots els cabells, fins i tot les ce-
lles i les pestanyes. El dermatòleg
em va dir que em podia donar un
medicament més fort, però que
m’hauria de fer analítiques enca-
ra més freqüents. Allà em vaig
plantar”, relata Rodríguez. El trac-
tament de l’alopècia autoimmune
pretén evitar que el cos rebutgi els

cabells i, tot i que pot funcionar,
quan deixes de prendre els medi-
caments, els cabells tornen a cau-
re. Es tracta de medicació molt for-
ta que afecta altres parts del cos i,
per tant, no s’hauria de prendre
sempre. “Després de trenta anys
medicant-me, deixar de fer-ho va
ser alliberador”, celebra Rodrígu-
ez, que des d’aleshores ja no es pas-
sa el dia pensant en l’alopècia. 

De la Fuente també va estar
molt de temps amb medicació, i en
el seu cas era particularment frus-
trant perquè no donava resul-
tats. “L’últim que em vaig posar va
ser una loció que em va receptar
una doctora i que em provocava
unes butllofes insofribles. Recor-
do estar plorant a urgències”, re-
lata, i afegeix que allò “era una ma-
nera d’aconseguir que sortissin els
cabells, i no van sortir”.

LA FORÇA DEL GRUP
De la Fuente, Rodríguez i Vincent
tenen clar que A Pelo va suposar

un punt d’inflexió en la seva ex-
periència amb l’alopècia. Desta-
quen la importància de trobar-se,
acompanyar-se i compartir ex-
periències que els permetin
aprendre a viure amb l’alopècia i
empoderar-se. “Coses de pelonas
que van des de tipus de maqui-
llatge per a celles fins a trucs per-
què la suor no entri als ulls, i que
ens fan sentir protegides, guapes
i fortes”, resumeix Vincent.

Tot plegat per aconseguir que
algun dia es perdi la importància
que la societat dona als cabells i
que deixi d’estar mal vist que les
dones no tinguin pèl on se supo-
sa que n’han de tenir o que, per
contra, en tinguin on no n’hi
hauria d’haver. Però, sobretot, per
arribar al punt on ser calba sigui
una simple realitat estètica més,
com portar els cabells llargs o
curts. El punt on les dones amb
alopècia puguin cridar ben fort i
sense por: “Som calbes, i què?”,
conclou Vincent.

Olga García / Anna Utiel
BARCELONA

“Som calbes, i què?”
» L’alopècia femenina és un fenomen minoritari, però a la ciutat hi ha dones que la pateixen

» L’associació A Pelo les ajuda a empoderar-se i a veure que no cal avergonyir-se per no tenir cabells

Una imatge d’algunes integrants de l’associació A Pelo. Foto: Jordi M. (Barcelona J imatges) i Albert Planàs
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La lupa

L’antic Happy Park del carrer Comtes de Bell-
lloc, al barri de Sants de Barcelona, ja no és
parkni és happy. I, segons com acabin les
coses, ni tan sols hi quedarà l’imponent edi-

fici industrial creat el 1925 per acollir la fàbrica Ger-
mans Climent.

Els crits i les rialles dels nens ja fa un parell d’anys
que es van apagar del tot. Els gestors del que va ser el
primer xiquiparc de Barcelona no van poder fer front
a l’augment del preu del lloguer d’un espai que, mal-
grat que continuava sent tot un referent de les famí-
lies del barri per a celebracions d’aniversaris multi-
tudinàries i un remei infal·lible en dies de pluja per des-
bravar les criatures passades de voltes, es veu que ja
no els sortia a compte.

Desconec si la demanda del mític parc infantil ha-
via baixat pel descens de la natalitat o pel canvi d’hàbits
dels xiquets, que potser prefereixen excavar forats al Mi-
necrafto fer el bèstia a l’Animal Jamen lloc de jugar de
manera tradicional a llançar-se boles de plàstic –amb
més o menys mala llet– i enfilar-se a plataformes tan al-
tes que acceleren el ritme cardíac dels pares com si els
seus fills practiquessin puenting.

La nova vida destinada al Happy Park és, en reali-
tat, la mort, perquè volen ubicar-hi un tanatori. Però no
un tanatori gran, lleig i fred, sinó un espai de vetlla aco-
llidor, més death friendly, perquè ja és prou dur haver
d’acomiadar-se definitivament d’algú per viure-ho com
si estiguessis en una de les cues d’un cinema multisala,
en la qual l’olor de crispetes ha estat substituïda per l’a-
roma de flors i fusta, molta fusta.

En aquest nou tanatori enrotllat, perquè l’últim co-
miat sigui més empàtic potser canviaran el to de les ce-
rimònies i la banda sonora aparcarà els hits fúnebres ha-
bituals –Ave Mariade Shubert, El cant dels ocellsde Pau
Casals, La vall del riu vermell…– per altres himnes a la
vida i a la mort, com I wanna live de Ramones, High-

way to hell d’AC/DC, Stayin’ alive de Bee Gees, Ano-
ther one bites the dustde Queen o, si m’apures, El mu-
erto vivode Peret.

En qualsevol cas, la mort, com més lluny, millor.
Perquè a ningú ens agrada que ens recordin que l’i-
nevitable destí final de la vida és l’expiració. The End.
Kaput. C’est fini. Se acabó lo que se daba. Game over.
Adeu, Andreu!

I aquesta és la tendència. No a morir-se, sinó a evi-
tar la proximitat de la mort. Not in my neighborhood,
com anomenen els anglosaxons el fet de rebutjar tenir
a prop qualsevol equipament molest, ja siguin tanato-
ris, centres d’atenció a persones drogodependents, cui-
nes industrials, hospitals, presons, clubs de cànnabis,
prostíbuls o menjadors socials. Volem que una catifa
enorme amagui les veritats incòmodes de la nostra so-
cietat, que aquesta estora estigui prou lluny de la nos-
tra rutina diària per no pensar-hi i que algú s’encarre-
gui d’escombrar cautelosament el que no volem a prop.

Però, per molt que no vulguem tenir-la present, la
mort és natural. I també és un negoci. Un tràmit des-
agradable i incòmode, però necessari en la mesura que
algú s’ha de fer càrrec de fer-nos desaparèixer del tot –
no temporalment, que això és feina del Mago Pop– i de
la manera menys traumàtica possible per als amics i fa-
miliars. Al que se’n va no l’afecta perquè ja tant li fa si
la corona dels cosins és més gran que la dels germans
o si l’han maquillat tan bé que sembla més guapo que
en vida. Millor ser el Fary viu que Brad Pitt difunt!

La mort, tot i que intentem enganyar-la reptant-
la als escacs –o al rummy, en la paròdia d’El setè se-
gellde Woody Allen–, sempre guanya i estaria bé que
ens ensenyessin a conviure amb aquesta resignació que
tant ens costa acceptar. Està clar que, a la vida, el prin-
cipal protagonista és un mateix i, per tant, és l’últim
personatge del repartiment que ha de deixar d’existir,
perquè, si no, s’acaba la pel·lícula i les possibles seqüeles

de la franquícia personal. I aquí no val buscar un al-
tre actor per interpretar el mateix paper. No hi ha co-
vers possibles!

De fet, diuen que, al final de la vida, just quan la par-
ca s’apropa arrossegant la dalla sobre les rajoles del ter-
ra amb aquell soroll insuportable que fa udolar els gos-
sos a centenars de kilòmetres, se’t projecten els records
més ancorats a la memòria a mode de pel·lícula. Jo no-
més demano que, quan arribi aquest moment, no si-
gui un vídeo coreà de TikTok, ni tampoc un film de la
Isabel Coixet emès per La 2 amb comentaris d’àudio
per a persones invidents. Ja que és la darrera pel·lícula,
que la dirigeixi Juanma Bajo Ulloa a mode de rema-
ke d’Airbago els Monty Python, si encara en queda al-
gun de viu. Ara bé, amb la mala sort que tinc segur que
enganxo la Teletienda.

La veritat és que ens ho prenem tot de manera ex-
cessivament seriosa, molt especialment l’últim adeu,
i hauríem d’aprendre d’altres cultures en les quals el
comiat no és un conyàs, com a Ghana amb els por-
tadors de taüts dansaires o a Nova Orleans amb les
marxes dixie.

Arribats a aquest punt, i tenint en compte el dolor
que causa desaparèixer d’aquest món, sovint ens pre-
guntem per què hem de morir les persones. Possible-
ment, “per fer la vida important”, com deia el protago-
nista de Six Feet Under: com que no sabem quant de
temps tenim abans del darrer badall, hauríem de fer que
cada dia sigui important. Llàstima que només ens en re-
cordem el dia que algú ens deixa i ens fa evident la fra-
gilitat i la irreversibilitat de l’existència.

Potser tenim sort i el futur tanatori de Sants pateix
una mena de poltergeist, i els visitants que vetllen els di-
funts senten les corredisses i les rialles de les criatures
que omplien el Happy Park i això els obliga a pensar que,
efectivament, cal riure més i no parar de moure’s. Per-
què si t’atures, com als jocs infantils, acabes parant.

NLes millors
perles

Apunyalar algú perquè t’ha semblat que es colava a la cua
del CAP: és la reacció violenta d’un jubilat de 67 anys que

en va ferir greument un altre, de 69, després de discutir-se al
CAP de Cunit (Baix Penedès), segons ha publicat ElCaso.cat.

La plataforma Escuela de Todos ha penjat cartellsreivindicatius “per a què s’acumpleixi” (sic) el 25% de
castellà a les aules catalanes. Potser als autors dels cartells
els convindria justament el contrari.

Pagar entre 200 i 1.000 euros per aconseguir un certificat
covid fals. A algú normal li sortiria més a compte vacunar-

se o fer-se una PCR, però als 1.600 investigats per pagar per
això, no. Molts d’ells són famosos i coneguts delinqüents. 

Una noia acaba a urgències després de menjar-se 32
peces de sushi, sense perdonar els entrants, en un bufet

lliure. Ella mateixa ho va explicar amb un vídeo de TikTok,
on apareixia al llit de l’hospital. Un ensurt amb bon gust.

LA FOTOTwitter (@AtletiFemenino)

per Víctor Porres

Oh, happy death!
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Les restriccions i l’augment de casos 
colpegen el comerç de Sant Antoni1

2 Persianes que expliquen històries

Continua la lluita veïnal de la 
Casa Orsola: “Ens quedarem”

Els veïns celebren que el solar del Talia 
ja sigui propietat de l’Ajuntament

Bicibús, diables o vermuts musicals 
a la Festa Major de Sant Antoni

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 consistori ha aconseguit
finalment comprar el solar de
l’antic teatre Talia després que

hagi estat molts anys sense tenir
cap utilitat. Després d’una llarga
reivindicació veïnal, es fa un

gran pas per fer-hi pisos socials 
i un equipament de barri.

pàgina 10Ajuntament

El Bicibús de l’Eixample segueix
amb el seu creixement i acaba

d’inaugurar una nova ruta que va
des de Diagonal amb Roger de
Flor fins a la plaça de les Glòries.
El nou recorregut l’impulsen 
les escoles Gaia i Encants 

i l’escola bressol Leonor Serrano. 
pàgina 14Bicibús

La Fundació Arrels impulsa un
projecte artístic per fer visibles
les persones sense sostre amb

l’artista Teo Vázquez, que 
ha retratat en un total de 13

equipaments persones que van
viure al carrer. Una de les obres

és a l’Escola Fort Pienc. 
pàgina 16Arrels

A les xarxes

@sanchezcastejon: Siguiendo muy de
cerca la situación en Ucrania y en perma-
nente contacto con representantes de la UE
y la OTAN, así como con líderes europeos.

@agenciaacn: El Govern estudia què fer
amb el passaport covid i aixeca a partir de
divendres la resta de restriccions, excepte
el tancament de l’oci nocturn.

#CauenRestriccions

@carlestorras: I pel tema aquest de l’Es-
glésia que ha anat afanant béns immo-
bles, dimitirà algú o ja ho deixem per a l’al-
tra vida, això?

#L’EsglésiaEnsRoba #ConflicteAUcraïna

La clau

Hem deixat enrere les festes
nadalenques i ha comen-
çat un any nou que té

molts reptes al davant. Però co-
mencem el gener no només havent
de pagar les despeses i les factures
que van quedar pendents de l’any
passat, sinó afrontant també les di-
ficultats que tenen moltíssimes
famílies per poder assumir la ter-
rible pujada de preus. I és que l’IPC
no para de pujar i pujar.

Els nostres veïns han de pagar
una factura de la llum cada vega-
da més cara i han vist com el go-
vern d’Espanya incomplia la seva
promesa que el rebut no seria
més car que anys anteriors. De fet,
el rebut de la llum s’ha duplicat en
menys d’un any, i això ho pateixen
especialment les famílies més vul-
nerables i amb menys recursos.

D’altra banda, tant la benzina
com el gasoil cada dia són més cars.
I s’apugen els carburants al mateix

temps que els propietaris dels ve-
hicles han de pagar un nou im-
post (CO2), malgrat que molts ja
no poden fer servir el seu cotxe
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona perquè no compleix els re-
quisits per circular per la Zona de
Baixes Emissions. És a dir, vos-
tè ha de pagar per tenir un cot-
xe i després el multaran si el fa
servir. La gent no té diners per
canviar-se el cotxe i comprar-se’n
un de nou. Per tant, aquesta
mesura novament ataca les per-
sones menys afavorides.

També s’apugen els impos-
tos metropolitans i es consoliden
els augments d’impostos muni-
cipals. La senyora Colau i els

seus socis del PSC han apujat el
tribut metropolità més d’un 3%,
així com la taxa de tractament de
residus per sobre del 5%. Per
cert, un tribut metropolità molt
qüestionat i injust que només
paguem els que vivim a la me-
tròpoli; ningú més a la resta de
Catalunya o d’Espanya.

Necessitem un canvi de
prioritats i de polítiques. Per
això, som cada vegada més els
que hem demanat als Reis d’O-
rient que arribi al més aviat pos-
sible el canvi que cal perquè tor-
ni a imperar el seny i es treba-
lli per la recuperació econòmi-
ca, la creació d’ocupació i la re-
baixa d’impostos.
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Any nou, preus més alts
per Manuel Reyes (PP)
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Compte enrere per obrir 
el supermercat cooperatiu

COMERÇ4El primer supermer-
cat cooperatiu de Barcelona obrirà
les portes durant la primera quin-
zena de febrer al número 9 del
passatge d’Aragó. Tot i que es po-
sarà en marxa més tard del pre-
vist inicialment (s’havia d’inau-
gurar a finals de 2021), des de l’en-
titat impulsora del projecte, Food
Coop BCN, es mostren molt sa-
tisfets de poder arrencar aviat:
“Això ja no ho atura ningú”, diuen. 

Pel que fa al nombre de socis,
en tenen 454 i, per tant, encara no
n’han aconseguit els 500 neces-
saris per començar a caminar,
però asseguren que no els pre-
ocupa: “Últimament hi ha un de-
goteig diari d’entrades i confiem
que ara hi haurà un repunt, per-
què estem agafant més reper-
cussió”, pronostica Rosa Rovira,
sòcia i membre de la comissió de
comunicació de la cooperativa.

El Casal Popular Lina Òdena,
sense local i “en standby”

ENTITATS4Fa dos mesos que els
integrants del Casal Popular Lina
Òdena es van quedar per segon
cop sense local, després que els fes-
sin fora del 132 del carrer Ma-
llorca. “Estem en standby, des
del desallotjament les reunions
amb el Districte s’han aturat”,
expliquen, alhora que reconei-
xen que en el seu moment sí que
van tenir suport institucional per
intentar evitar el desnonament.
Tot i que s’esforcen per mantenir

viu el casal amb actes com el de
dissabte –van fer una xocolatada,
una xerrada i dos concerts amb
motiu del 111è aniversari del nai-
xement de Lina Òdena–, lamen-
ten no poder fer les activitats que
oferien abans, com les classes de
català i anglès o els tallers d’escacs
i costura. Per això, volen trobar un
nou local: “Voldríem alternati-
ves per no haver d’ocupar, però els
lloguers són molt cars i per ara el
Districte no ens cedeix cap espai”.

ESCOLES4El 70% de les famílies
considera que els entorns de les
escoles dels seus fills no són prou
segurs. És la conclusió d’un estu-
di elaborat per la Revolta Escolar
en col·laboració amb la UB i la
UAB, en el qual han participat 83
AFAs i més de 4.500 famílies de
180 escoles diferents, la majoria
de Barcelona. A l’Esquerra de
l’Eixample, una de les associa-
cions de famílies que comparteix
aquest parer és l’AFI de l’Escola
Entença. La vicepresidenta d’a-
questa entitat, Anna Peralta, as-
senyala “la contaminació, el soroll
i la manca de verd” com els pro-
blemes principals.

Tot i que Peralta reconeix
l’esforç de l’Ajuntament per mi-
llorar aquesta situació a través del
programa ‘Protegim les escoles’,
que aquest curs ha arribat a l’Es-
cola Entença, lamenta que el pro-
jecte no intervingui als carrers que
són considerats xarxa bàsica, com
el carrer Entença. De fet, segons
l’estudi, el 78% de les AFAs en-
questades indiquen que els seus
centres estan envoltats de vies bà-

siques. “La protecció dels en-
torns escolars ha d’incloure tots
els carrers, encara que el trànsit es
vegi afectat”, diu Peralta, que
creu que l’aposta del consistori ha
de ser més forta. “Sabem que no
és fàcil, però el que està clar és que
és urgent. D’aquí a deu anys serà
massa tard per als nens que van
ara a l’escola”, afegeix, fent refe-
rència als efectes de la contami-
nació en la salut dels infants.

D’altra banda, tal com sub-
ratlla Peralta, l’estudi demostra
que la majoria de famílies trien
escoles properes i opten per la
mobilitat sostenible, però tot i
això pateixen els inconvenients de
la mobilitat imperant a la ciutat.
En aquest sentit, creu que el do-
cument és una eina per “quanti-
ficar i visibilitzar” aquesta visió
general i pot “ajudar els polítics
a prendre decisions valentes”.

Un dels talls de la Revolta Escolar a l’Escola Entença. Foto cedida

Demanen més ambició en les
reformes dels entorns escolars

Casa Orsola | La propietat vol negociar individualment
La propietat de la Casa Orsola, el bloc de pisos del xamfrà entre Calàbria i Consell de
Cent, ha rebutjat una negociació col·lectiva amb els veïns afectats per la reforma de

l’edifici i l’augment de lloguer que suposarà. El seu objectiu és negociar individualment.
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El barri s’acomiada d’una
festa marcada per l’òmicron

TRADICIÓ4Sant Antoni es va
acomiadar diumenge d’una edi-
ció de la Festa Major que ha per-
mès recuperar tradicions, mal-
grat estar marcada des del prin-
cipi per l’expansió de la variant
òmicron. “El dia que havíem
d’imprimir el programa, el mes
passat, va ser quan es van anun-
ciar les noves restriccions”, re-
corda Xavi Florido, de la Co-
missió de la Festa Major de l’As-
sociació de Veïns, que detalla que
es van haver de suspendre una
cinquantena d’actes. Tot i això, es
mostra “satisfet” i celebra que
“per fi” s’hagin pogut fer actes de

cultura popular, com els Tres
Tombs o el correfoc.

D’altra banda, Florido desta-
ca la “poca lògica de les restric-
cions”. “El pregó es considerava
un acte cultural i el vam haver de
fer-lo amb aforament limitat,
distància i mascareta, tot i ser a
l’aire lliure; en canvi, els àpats a
l’exterior no havien de complir
aquestes mesures perquè s’havien
d’adaptar a les normes de la res-
tauració”, explica. 

Pel que fa a la participació, Flo-
rido creu que “hi ha hagut menys
afluència que el 2020, però en ge-
neral la gent ha respost molt bé”.

EQUIPAMENTS4Per fi ha arribat
un dels moments més esperats
pels veïns de Sant Antoni: el
solar de l’antic teatre Talia ja és
propietat de l’Ajuntament. El
consistori va confirmar la set-
mana passada que s’havia fet
efectiva l’expropiació dels terre-
nys de l’avinguda Paral·lel, 100-
102, on es faran pisos socials i un
equipament per al barri llarga-
ment reivindicat.

“Estem contents, feia molts
anys que hi anàvem al darrere”,
diu el president de l’Associació
de Veïns de Sant Antoni, Pep
Sala, sobre aquest anunci.
Aquesta i altres entitats del bar-
ri han lluitat durant molt de
temps des de la Plataforma Uni-
tària pel Talia per recuperar el
solar i promoure la construcció
d’un equipament cultural a la
planta baixa, un objectiu que ara
veuen més a prop que mai. “És
una gran oportunitat per al bar-
ri i l’aprofitarem”, afegeix Sala.

L’Ajuntament ha adquirit la
finca, que té una superfície d’uns
785 metres quadrats, per 5,7

milions d’euros. A més de l’ús ve-
ïnal dels baixos, les plantes su-
periors es destinaran a habitat-
ge dotacional per a col·lectius es-
pecífics, com joves o gent gran.

EL “MENTRESTANT”
Sala diu que ara la prioritat és
acordar amb l’Ajuntament el
“mentrestant”, és a dir, l’ús pro-

visional que tindran els terrenys
mentre no comencin les obres de
l’edifici definitiu. En aquest sen-
tit, des del Districte es mostren
disposats a “convertir-lo a curt
termini en un espai d’estada i de
trobada per al gaudi del veïnat”,
una voluntat compartida pels
veïns. Per això, Districte i enti-
tats es reuniran pròximament.

El consistori ha expropiat aquest solar del Paral·lel. Foto: Ajuntament

El solar de l’antic teatre Talia 
ja és propietat de l’Ajuntament

Un moment del correfoc de diumenge. Foto: Twitter (@AVVSantAntoni)

CC Cotxeres Borrell | Un espectacle per a nens sords
El primer espectacle accessible per a nens amb sordesa i altres discapacitats

programat per l’Ajuntament aquest any, l’obra de teatre Mos-Kids, es va fer divendres
al Centre Cívic Cotxeres Borrell i va ser tot un èxit: les entrades es van exhaurir.
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TURISME4Enllaçant males èpo-
ques: així està el sector hoteler de
la ciutat des de fa gairebé dos anys,
amb excepcions comptades. Des-
prés d’un Nadal “fluix” i “dolent”
–ho va dir a l’ACN el director ge-
neral del Gremi d’Hotels de Bar-
celona, Manel Casals, que va situar
l’ocupació hotelera durant les fes-
tes entre el 20 i el 30%–, els ho-
tels passen per un moment de l’a-
ny que, si ja era negatiu abans de
la pandèmia, ara ha empitjorat.

“El primer trimestre de l’any
ja acostumava a ser temporada
baixa a la ciutat, i arribàvem a
unes ocupacions del 50%. A dia
d’avui, esperem tancar la tempo-
rada arribant al 30-40%”, diu la
directora de l’Hotel Claris, Remei
Gómez. Des de l’Hotel Almanac
assenyalen una diferència similar:
“El gener sempre ha estat un
mes dolent, però abans potser es-
taríem al 50-60% d’ocupació i ara
a la meitat, el 20-30%”, detallen.

Aquesta afectació, però, no és
exclusiva dels hotels de luxe de
la Dreta de l’Eixample, com el
Claris o l’Almanac, de 5 estrelles,

sinó que és generalitzada. Un ho-
tel del barri ben diferent, el Sa-
festay Barcelona Passeig de Grà-
cia, de 2 estrelles, dona xifres
semblants i titlla el context actual
de “molt dolent”. “Hi ha poca de-
manda i la que hi ha molts sovint
s’acaba cancel·lant”, lamenta el
gerent de recepció de l’hotel,
Andrés Alamos. Assegura que
ells han notat l’impacte de res-
triccions com el tancament de
l’oci nocturn, ja que el seu és un
públic jove que fa un turisme
molt vinculat a la festa.

Alamos també es mostra
preocupat per l’afectació de la
covid entre els treballadors del
sector, tant pel que fa a la inci-
dència com a les condicions la-
borals i, de retruc, a la salut
mental. Davant d’això, es mira
la primavera i sobretot l’estiu
amb esperança, un sentiment
compartit pels altres hotels.
“Estem convençuts que 2022
serà l’any de la reactivació del
sector i la recuperació de la mo-
bilitat internacional”, diu la res-
ponsable de l’Hotel Claris.

Una habitació de l’Hotel Claris de la Dreta de l’Eixample. Foto: Hotel Claris

Els hotels pateixen l’òmicron 
i no acaben d’aixecar el cap 

Casa Elizalde | Inaugurada la mostra ‘Paisatges Teixits’
L’exposició ‘Paisatges Teixits’, de l’artista Francesca Piñol, es va inaugurar

dijous passat a la sala Carme Badia de la Casa Elizalde, on es podrà visitar fins
al 18 de febrer. Piñol és especialista en teixits digitals i en tints naturals. 

La parada de bus situada 
en un carril bici ja és història

MOBILITAT4La col·locació d’u-
na parada de bus provisional
enmig d’un carril bici al núme-
ro 407 del carrer Diputació ha
estat motiu d’indignació entre
els veïns les últimes setmanes.
Tant els ciclistes com els pas-
satgers de les línies d’autobús
H12, 6, 7, N2 i N3 s’han queixat
de la seva perillositat. Ara, se-
gons ha confirmat l’Ajunta-
ment a Línia Eixample, aques-
ta parada ja és història i, des de
divendres passat, s’ha resta-
blert el recorregut habitual dels
busos per la Gran Via, tal com
es pot comprovar si es passa per
la zona.

Tot i que, en aparèixer les
primeres queixes, el consistori
va puntualitzar que es tractava
d’una parada provisional esta-
blerta per unes obres (justa-
ment, per les obres del nou
carril bici de la Gran Via), la jus-
tificació no va convèncer els
ciclistes que fan servir el carril. 

UN PERILL
Des del Bicicleta Club de Cata-
lunya (BACC) consideren que
no s’hauria d’haver situat la

parada en aquell punt perquè
suposava un perill per als ci-
clistes i per als usuaris del bus. 

Sigui com sigui, després de
dues setmanes, el carrer Dipu-
tació ha recuperat la normalitat
i ja no té l’obstacle.

Foto: Twitter (@IreneBostonCule)
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El Mercat de Pagès arriba 
al barri per primera vegada

COMERÇ4La Sagrada Família
va viure diumenge per primer
cop un Mercat de Pagès, que es
caracteritza per oferir productes
de proximitat i de temporada. La
inauguració d’aquesta iniciativa
al barri va tenir bona acollida
entre el veïnat, que es va aplegar
a la cruïlla entre l’avinguda Gau-
dí i el carrer Provença per fer les
seves compres i per gaudir ple-
gats, a l’hora de dinar, d’una
paella vegana.

Els artífexs d’aquesta inicia-
tiva –que fins ara ja arribava a al-
tres barris de la ciutat, com el

Fort Pienc i l’Esquerra de l’Ei-
xample– es defineixen com un
mercat de “producte agroecolò-
gic”, que enllaça directament
productors i consumidors, sen-
se intermediaris. S’ofereixen,
doncs, com “un espai on reivin-
dicar una forma diferent d’ali-
mentar-se” i, alhora, “un espai
per fer barri”. 

La idea és que, a partir d’ara,
el Mercat de Pagès de la Sagrada
Família se celebri de forma quin-
zenal, cada dos diumenges (a
diferència dels mercats dels altres
barris, que es fan els dissabtes).

MOBILITAT4La nova línia del
Bicibús de l’Eixample, la prime-
ra que passa per l’avinguda Dia-
gonal, es va estrenar divendres
passat amb una trentena de par-
ticipants. Es tracta d’un recorre-
gut que va des de Diagonal amb
Roger de Flor fins a la plaça de les
Glòries, i que ha estat impulsat
per l’Escola Ramon Llull (Fort
Pienc) i tres centres de l’entorn de
Glòries: les escoles Gaia i Encants
i l’escola bressol Leonor Serrano. 

“Estem molt contents de com
va anar l’estrena malgrat els
confinaments per la covid, que
van fer que algunes famílies que
hi volien participar no ho pogu-
essin fer”, explica Arturo Lacal,
de l’AFA de l’Escola Gaia. Asse-
gura que hi va haver “molt bon
ambient” i, alhora, molta segu-
retat, ja que la Guàrdia Urbana
els va acompanyar.

A partir d’ara, les famílies de
les quatre escoles impulsores
repetiran el recorregut cada di-
vendres, amb la voluntat d’anar
sumant cada cop més gent, de
fomentar la mobilitat sostenible

i segura i de “crear comunitat”,
en paraules de Lacal.

NO OBLIDEN L’AMIANT
Els tres centres propers a la pla-
ça de les Glòries no obliden el seu
front obert per alliberar-se de l’a-
miant. Sota la plataforma Glòries
Lliure d’Amiant, en moltes oca-
sions s’han manifestat per exigir
la retirada segura de l’amiant
que hi ha a prop de les escoles, i

s’han reunit amb les adminis-
tracions amb el mateix objectiu.
Tot i això, com que les naus amb
teulades d’uralita són de pro-
pietat privada, la solució correc-
ta no acaba d’arribar mai: “A
priori hi ha molts agents públics
implicats, però a la pràctica hi ha
un privat que executa (les retira-
des d’amiant) de mala manera”,
es queixa Sònia Hernández-Mon-
taño, de l’AFA de l’Escola Gaia.

La nova línia va de Roger de Flor a Glòries per la Diagonal. Foto: Xavier Rayo

Les escoles de Glòries estrenen
una nova línia del Bicibús

La primera edició es va fer diumenge passat. Foto: Twitter (@MercatDePages)

CC Sagrada Família | S’ajorna el concert de La Cicatriz
La Cicatriz, productora cultural feminista i LGTBI, ha hagut d’ajornar el seu

concert Una llum tímida al Centre Cívic Sagrada Família per un cas de covid-19.
L’acte estava previst per al 20 de gener i finalment es farà el 3 de febrer. 
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“He estat almenys 2.000 anys
aquí, perquè un mes aquí és
com si fossin vint anys”. Amb
aquestes paraules recorda Ger-
mán Martín l’època que va viu-
re al carrer. Ho explica en un ví-
deo publicat recentment per la
Fundació Arrels, l’entitat que el
va ajudar a sortir d’aquella si-
tuació que va durar quinze anys
però que se li va fer encara més
llarga perquè, assegura, va ser
“pitjor que l’infern”.

Ara, la imatge del Germán es-
tirat i tapat amb una manta s’ha
convertit en l’enorme mural que
decora la façana de l’Escola Fort
Pienc. Aquest centre educatiu del
barri és un dels tretze equipa-
ments de la ciutat que s’ha sumat
a la campanya #Visibles que ha
posat en marxa Arrels en col·la-
boració amb l’artista Teo Váz-

quez. La iniciativa –que també
ha arribat a edificis com la Sala
Apolo o les Cotxeres de Sants–
retrata tretze persones que han
viscut al carrer i que han estat
vinculades a la fundació. L’ob-
jectiu és convertir en protago-
nistes les persones sense sostre,
gairebé sempre condemnades a
la invisibilització.

UNA ESCOLA AMB VALORS
Quan li va arribar la proposta
d’Arrels, la directora de l’Escola
Fort Pienc, Lourdes Mateu, va te-
nir clar que era una bona idea, i
de seguida va rebre el vistiplau
dels seus companys i del consell
escolar. “És un tema molt can-
dent, i més encara al nostre bar-
ri. S’han de dedicar esforços a
donar-hi visibilitat”, diu Mateu,
convençuda. 

A més, la nova imatge que el
centre va estrenar el 28 de de-
sembre és un bon punt de par-
tida per tractar el sensellarisme
amb l’alumnat durant aquest

trimestre. “És una manera de fer
educació en valors, sobretot amb
els alumnes de 6è, que rebran la
visita de responsables d’Arrels i
del mateix Germán i s’enduran
un bagatge molt important”, de-
talla la directora, que considera
imprescindible “fer-los entendre
que qui viu al carrer són perso-

nes amb sentiments que segu-
rament estan mortes de por”.

En aquest sentit, Mateu des-
taca i celebra la capacitat de com-
prensió que demostren els nens
i nenes: “La canalla empatitza
molt ràpidament. Els de 6è ja són
conscients que la vida et pot por-
tar per camins difícils i que per

això hi ha gent que acaba vivint
al carrer”. És el que li va passar al
Germán, després de perdre la
dona i la feina, i a les més de mil
persones que cada nit dormen al
ras a Barcelona, segons el darrer
recompte d’Arrels. Totes elles
compten ara amb l’empatia dels
alumnes de l’Escola Fort Pienc.

Aquesta obra feta per Teo Vázquez serà durant dos mesos la imatge de l’Escola Fort Pienc. Foto: Fundació Arrels

D’invisible a decorar una façana
» Un retrat de Germán Martín, que va viure al carrer quinze anys, decora la façana de l’Escola Fort Pienc
» L’escola és un dels tretze equipaments que participen en la campanya #Visibles de la Fundació Arrels

Cultura | L’Any Nou Xinès torna a l’Arc de Triomf
La comunitat xinesa barcelonina celebrarà aquest dissabte, 29 de gener,

l’arribada de l’Any Nou Xinès que començarà l’1 de febrer: el 4.720, l’Any
del Tigre. La festa es farà a l’Arc de Triomf a partir de les 12 del migdia.

Anna Utiel
EL FORT PIENC
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Esports Futbol sala | El CFS Eixample visita el líder, el CFS Castellón 
El conjunt de Tati Torres visitarà dissabte el líder, el CFS Castellón, en partit

corresponent a la 15a jornada del grup 2 de la Segona Divisió. El CFS Eixample 
hi arribarà després del seu triomf per 4-1 contra el FS Sabadell el passat dia 23. 

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

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

PG

10
9
9
8
8
7
6
4
4
4
3
2

PC

875
862
838
830
776
856
927
851
962
924
914
941

PF

953
916
943
917
880
921
937
765
836
855
837
796

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

Equip

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

PTS

36
31
29
27
27
26
25
23
21
21
13
9

GC

18
22
32
32
25
37
31
40
30
42
42
52

GF

48
46
52
53
42
57
47
40
45
42
37
35

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

PTS

34
34
33
32
28
24
23
21
18
18
17
16

GC

17
14
19
25
19
18
15
29
34
35
25
43

GF

39
36
52
41
33
23
19
29
31
24
31
39

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

Equip

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

"És important recordar les da-
des i detalls d'una història, i
també intentar reviure-la amb
les emocions que li pertoquen",
reflexiona Dani Roure (Barce-
lona, 1988), capità del CB Ro-
ser. Té una memòria privile-
giada en tots els sentits i no cos-
ta gaire imaginar-se l'alumnat
molt atent durant les seves
classes com a tutor de sisè de
Primària a l'Escola Torre Ball-
dovina, de Santa Coloma de
Gramenet. "La clau per motivar
i generar interès i inquietuds és
transmetre passió pel que ex-
pliques", exposa.  

El seu entorn li sol dir que és
nostàlgic. Ell no ho nega, més
aviat ho demostra en alguns
moments de la conversa. Sem-
pre ha agraït les ofertes que ha
rebut d'altres clubs, però mai
s'ha mogut del CB Roser, on és

feliç i està còmode des que hi va
entrar amb 7 anys. Al maig en
farà 34. "Amb la meva fidelitat
retorno la confiança que m'ha
donat l'entitat", exposa. En tot
aquest temps només una tem-
porada es va plantejar un can-
vi d'aires. Tampoc ho va co-
mentar amb gaires persones i es
va acabar quedant. "Aquell curs
havíem mantingut la categoria,
però trobava que hi faltaven
més vincles en el grup, més
factor humà", se sincera Roure.
"El factor humà és vital", afe-
geix l'aler pivot.   

INFANTESA 
Li canvia el to i abaixa la veu de
l'emoció quan descriu què sent
pel CB Roser. "És una barreja
d'emocions. Hi he crescut. Pen-
so en la meva infantesa, les
amistats, els amors i desamors,
el bàsquet... Està clar que estimo
el club", descriu. És l'entitat de la
seva vida. El seu pare, Antoni
Roure, en va ser membre de la
junta directiva. 

El capità diu que no té ídols.
És més d'admirar i aprendre de
referents com el seu germà, en
Toni Roure, a qui descriu com
un capità que exercia més el li-
deratge a pista, assumint tirs i

responsabilitats, que no pas
amb les paraules. "Ens portem
10 anys de diferència i sempre
he volgut continuar els seus
passos", reconeix l'entrevistat.
El seu germà gran es va retirar

amb 40 anys. "Jo no ho deixa-
ré mentre em noti bé física-
ment, l'entrenador confiï en
mi i, sobretot, gaudeixi del
bàsquet", afegeix. Per a Dani
Roure, l'esport és compartir
en el sentit més ampli de la pa-
raula. Fins i tot creu que la ca-
pitania, en el fons, és un paper
de tot el grup. 

El CB Roser necessitarà con-
servar la solidesa a casa, on no-
més ha perdut un partit contra
el Baloncesto El Olivar (71-72),
si vol superar dissabte 29 de
gener el CB Valls. "És un equip
força compensat en totes les po-
sicions i contra el que, en la pri-
mera volta, ens vam despistar en
el tram final", lamenta. El con-
junt de Joan Hereza haurà d'op-
timitzar les seves millors vir-
tuts. "Som un equip molt gene-
rós que defensa molt bé i amb ta-
lent ofensiu. Un bloc persistent
i consistent que aprofita la quí-
mica i la comunió entre joves i
veterans. El grup és molt sa", as-
segura, orgullós, Roure. 

Dani Roure, capità del CB Roser. Foto: Antoni Roure

Dani Roure:memòria privilegiada  
» El capità del CB Roser va arribar a l'únic club de la seva vida amb 7 anys i al maig en farà 34 
» “Amb la meva fidelitat retorno la confiança que m'ha donat l'entitat”, confessa el barceloní

Toni Delgado
EL FORT PIENC

Equip

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

PG

8
9
8
7
5
3
2
1
1

PC

530
442 
582
543
519
564
554
656
577

PF

656
576
612
594
551
544
504
515
415

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

No et perdis res: tot l’esport a
liniaeixample.cat
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Salvació Total Imminent Immediata Ter-
restre i Col·lectivaés la història d’una família
que busca respostes després d’un cata-
clisme. Un home ha escrit un llibre que ho
prediu tot. Ha convocat tots els seguidors
en un espai on seuran i manifestaran la
seva fe en una cosa que, de fet, ningú sap
si existeix. Teniu fe en ell i en el que diu?

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Salvació Total Imminent...
Tim Crouch

Les barcelonines Maruja Limón presen-
ten el seu tercer àlbum: Vidas (Satélite K).
Amb una dotzena de cançons, el nou
disc reforça la seva aposta per la fusió del
pop amb ritmes llatins, flamenc i jazz,
però incorpora també sons innovadors.
“És un disc més arriscat [que els ante-
riors]”, ha dit la cantant del grup, Sheila
Quero, en una entrevista amb Enderrock.

Música

Gener de 1942. Fa més d’un any que
40.000 jueus de tota Polònia viuen en un
gueto. Entre ells, un grup d’actors jueus
que una nit interpreta una comèdia mu-
sical al teatre Fémina. Els espectadors ri-
uen i s’emocionen, i aconsegueixen ob-
lidar per un moment la seva situació. Men-
trestant, els actors s’enfronten a un dile-
ma: podrien fugar-se en acabar la funció?

Pelis i sèries

El amor en su lugar
Rodrigo Cortés

Vidas
Maruja Limón

Homo ludens
El CaixaForum de Barcelona acull des del passat 1 de de-
sembre i fins al 18 d’abril l’exposició ‘Homo ludens. Video-
jocs per entendre el present’, que ofereix “una nova pers-

pectiva del concepte de gamer”, tal com diuen els organit-
zadors. La mostra està formada per més de quaranta pe-
ces, entre videojocs i obres d’art, i presenta un entorn in-

teractiu que converteix la mateixa exposició en una expe-
riència de joc col·lectiva. Està dividida en sis sales, cadascu-
na de les quals dedicada a un àmbit en què l’ésser humà,
conscientment o no, es pot relacionar amb el videojoc.

“La seva obra ha revolucionat i transformat la
teoria feminista amb els seus estudis sobre el

gènere, el seu activisme pels drets de gais i les-
bianes i el seu suport al moviment queer”. Amb
aquestes paraules explicava el president de la

Generalitat, Pere Aragonès, el motiu pel qual l’e-
xecutiu ha decidit atorgar el 33è Premi Interna-
cional Catalunya a la filòsofa i activista estatuni-

denca Judith Butler (Cleveland, 1956). “Butler
desprèn un compromís cívic i polític amb el

qual articula el seu projecte teòric de combatre
totes les formes de violència: la normativa, la

simbòlica, la física, la sexual o la política”, afegia
Aragonès en l’acte que es va fer el passat dia 24
per anunciar aquest guardó. En la mateixa línia,

la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània 
Verge, va lloar la figura de Butler i va dir que 

“premiar-la també és dir ‘no’ a la guerra”.

J U D I T H  B U T L E RQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser un referent del feminisme contemporani
És una important filòsofa i activista no binària

Famosos

Rebre el Premi Internacional Catalunya
La Generalitat li ha atorgat pel seu compromís cívic i polític

Reconeixement merescut
Els usuaris lloen la decisió del Govern i l’obra de Butler

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Una vegada hi havia un home que me-
nyspreava la seva filla.” Amb comença-
ment de rondalla apareix l’heroïna d’a-
questa història, anomenada Junil. Enco-
la papirs a la llibreria del pare i aprèn a lle-
gir a l’ombra del seu menyspreu. Però mort
el pare, morta la ràbia —i és la filla qui ha
concebut l’arma del crim. Premi Òmnium
de novel·la amb veredicte unànime.

Llibres

Junil a les terres dels bàrbars
Joan-Lluís Lluís

| The Artful Escape
Un joc musical que ens convida a presenciar el viatge psicodèlic d’un

artista a la recerca del seu món interior. Per a PS4, PS5 i Switch.

Fo
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ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ABRIGA’T

Tingues sempre a prop un bàlsam per als llavis i una crema 
de mans: aplica’t tots dos productes diversos cops al dia

EVITA

HIDRATA’T

RECORDA

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

i SALUT

La pell és l’escut del nostre cos i, així com a l’estiu hem d’ex-
tremar les precaucions amb el sol, durant l’hivern és neces-
sari que la protegim del fred. Quan baixen les temperatu-

res, la pell se’ns resseca i fins i tot se’ns pot esquerdar. Més enllà
del punt de vista estètic, això pot ser molest i dolorós, de mane-
ra que n’hem de tenir cura.

L’Acadèmia Espanyola de Dermatologia ofereix un llistat de
consells que poden ser molt útils per tenir una pell hidratada i
sana malgrat el fred. En primer lloc, per més obvi que sembli, és
molt important que ens abriguem bé: si portem guants, les nos-
tres mans (una de les parts del cos que més noten l’impacte del
fred) ens ho agrairan. En aquest sentit, la cara és la zona que
queda més desprotegida, especialment els llavis, i per això hi
hem de parar més atenció. En definitiva, tingues sempre a mà
un bon bàlsam per als llavis i una crema hidratant de mans: apli-
ca’t tots dos productes diverses vegades al dia. D’altra banda,
els dermatòlegs recomanen no rentar-se excessivament les
mans i no fer-ho amb aigua freda. Per últim, recorden que la
crema solar s’ha de fer servir tot l’any (sobretot si vas a la neu!).

Pell hidratada malgrat el fred

Protegeix la teva pell del fred tan bé com puguis: les teves mans
t’ho agrairan molt si no t’oblides els guants a casa

Les claus

Rentar-te les mans excessivament: no cal que te les rentis
compulsivament i, sobretot, no ho facis amb aigua freda

Que la protecció solar s’ha de fer servir durant tot l’any, 
no només a l’estiu, i que és especialment necessària a la neu
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