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Entrevista a Elsa Artadi,
Junts per Catalunya

pàgs 14 i 15

“La gent 
està farta 

de com està
la ciutat”

AUDIÈNCIA pàg 12

Línia supera els 100.000
lectors metropolitans
durant el mes d’octubre

ENTREVISTA pàgs 20 i 21

Xavier Marcé, regidor de
Turisme: “El model turístic
d’avui no és tornar al 2019”

BÀSQUET pàg 26

Esther Esquivias, del Safa
Claror: "Em considero 
una educadora de valors”

PARK GÜELL pàg 10

Els comerços de l’entorn
no aixequen el cap

25N pàg 3

L’hora de repensar la figura
hegemònica de l’home

Nou retard en les obres del
futur Mercat de l’Abaceria

Havien de començar a finals d’any o a principis del que ve, però l’Ajuntament confirma que no serà així pàg 26
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En una taula, quatre joves es-
morzen. Tres nois i una noia.
Parlen despreocupadament. Els
tres homes, com si les dones fos-
sin carn de mercat, expliquen
quines noies del grup d'amics
s'endurien al llit. Ella escolta i riu
incòmoda. Quan la cosa no pot
anar pitjor, la noia se'n va al lava-
bo i els comentaris misògins pu-
gen de to. “Aquella té bon cos, però
jo no podria tirar-me-la per la
cara”, diu un i tots riuen. “A mi, po-
sant-la d'esquenes ja em valdria”,
diu un altre i tots riuen. Torna ella
del lavabo i els pregunta de què
parlaven. “De res”, afirmen enca-
ra amb llàgrimes als ulls. “Sou una
mica masclistes”, acaba dient la
noia, que no sap on ficar-se. “Que
exagerada que ets!”, li responen.

L’escena, presenciada per qui
escriu aquestes línies, fa pregun-
tar-nos si la nostra societat està
combatent adequadament el mas-
clisme. Les xifres indiquen tot el
contrari. En menys d'una dècada,
78 dones han estat assassinades
a Catalunya a mans d'homes. El
2019, els serveis d'atenció a les do-
nes van intervenir en 46.904 ca-
sos a l'àrea metropolitana de Bar-
celona. Fins al setembre d'en-
guany, 462 dones van denunciar
haver estat violades.

Sovint la lluita per erradicar la
violència masclista s’ha focalitzat
en l'estratègia de les dones per au-
toprotegir-se. Amb tot, si assu-
mim que la gran violència que
provoca morts és la punta visible
de tota una violència patriarcal
submergida, caldrà començar a
revisar les actituds masculines.
Quin home no ha rebut bromes
masclistes per WhatsApp? Qui no
ha comentat el físic d’una noia
d’una manera poc respectuosa? 

NOVES MASCULINITATS
Aquests són alguns dels temes que
es plantegen als anomenats grups
de noves masculinitats –o grups
d'homes–, que en els darrers anys
han crescut fins al punt que el ma-
teix Ajuntament de Barcelona
ofereix cursos en aquesta línia.

L'Aleix va arribar-hi fa quatre
anys. “Al principi hi tenia moltes
resistències i vaig començar per
curiositat”, explica. El que li va cri-
dar l’atenció van ser els títols dels
tallers que s'oferien en un centre
cívic: No soc gelós, però..., Els ho-
mes no ploreno Posant la mira-
da en el pare. L’experiència li va
agradar molt, perquè va sentir que
es “treia botons” i que podia mos-
trar les seves emocions davant
d'altres homes. És per això que ell
i un parell d'assistents més van de-
cidir crear un grup. “Alguns hi eren
per canviar la seva relació amb les
dones, altres que havien patit bu-
llyingde nens hi eren per apren-
dre a estar amb altres homes des
d'un espai que no fos la masculi-
nitat de sempre...”, relata. 

CANVI O TRAMPA?
Dins del mateix feminisme hi ha
crítiques als grups de noves mas-
culinitats. Moltes dones assenya-
len que són espais on els homes
fan un rentat de consciència. La
cooperativa Fil a l'Agulla ofereix
cursos per a homes des d’una
perspectiva crítica i feminista.
Anna Boix és una de les seves res-
ponsables i considera que, de ve-
gades, als tallers de noves mas-
culinitats es treballa únicament
des de la perspectiva del pati-
ment. “No neguem que els homes
han de connectar amb les seves
vulnerabilitats, però hi ha tallers
que acaben sent un lloc on no as-
sumir els privilegis i situar-se com
a víctima i no com a agressor”, ar-
gumenta Boix. “Ningú vol ser
agressor, com no hi ha cap estat
del món que tingui ministeris
d’atac, sinó que només en tenen de
defensa”, afegeix. El sociòleg i
autor del llibre Masculinitats i fe-
minisme, Jokin Azpiazu, ho re-
sumia en una entrevista a La Di-
recta preguntant-se el següent:

“Qui és el patriarcat si les dones en
són víctimes i els homes també?” 

El mateix Aleix reconeix que
posar al centre el patiment que l'e-
ducació patriarcal ha suposat per
als homes pot invisibilitzar el “crit
de ràbia històric i generacional de
les dones”. És per això que Boix
creu que els espais per a homes
han de respondre “de quina ma-
nera contribueixo a ser part del
problema o de la solució”. “De qui-
na manera les meves actituds
quotidianes, la meva forma de re-
lacionar-me a casa, a la feina,
amb altres homes, contribueix a la
cultura masclista?”, concreta.

SEGUIR AMB EL PODER?
De vegades, aquests cursos són un
subterfugi de la masculinitat per
continuar exercint el poder. “És ve-
ritat que alguna parella m'ha dit:
‘Vas a un grup d'homes, però no
et responsabilitzes afectivament de
moltes coses’”, diu l'Aleix. Per la
seva banda, Azpiazu considera
que hi ha una reelaboració de la
idea hegemònica de masculinitat

que no és altra cosa que un canvi
de careta. “A la meva època, els
nois s'apoderaven del pati per ju-
gar a futbol i, si algú es queixava,
sovint s’emportava una pilotada.
Ara els xavals ‘negocien’ de ma-
nera diferent l'espai: ‘Compren-
dreu que si vosaltres voleu fer un
altre tipus d'activitat, hi ha més es-
pais on fer-ho; però, per jugar a
futbol,   només hi ha aquest; és lò-
gic que el fem servir per a això, i a
més, si voleu, us deixem jugar’”.

Veient tot això, cal preguntar-
se si les noves masculinitats poden
acabar amb les violències que
maten les dones. “Un grup d'ho-
mes escoltant música suau i fent
dinàmiques de teatre té poques
possibilitats, però sí que pot obrir
una escletxa des de la qual re-
pensar-se”, creu l'Aleix. “Almenys,
si em deixa la nòvia, no agafaré la
moto i em posaré a 180 kilòmetres
per hora perquè no sé  gestionar
les meves emocions, o si veig que
en un grup de WhatsApp envien
memsque denigren la dona, diré
alguna cosa en contra”, sentencia.

La masculinitat, sota la lupa
» Els grups de noves masculinitats són espais des dels quals repensar la figura hegemònica de l’home

» Ja hi ha veus, però, que consideren que aquests grups són llocs d’autocomplaença masculina

El 2019, els serveis d’atenció a les dones van atendre més de 46.000 casos a la metròpoli. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Albert Alexandre
BARCELONA
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Quan toca discutir els
debats capitals de la

legislatura, la fotografia
del Govern sempre es trenca: ha pas-
sat amb la taula de diàleg, l’aeroport
del Prat i els pressupostos. És legítim
preguntar-se, doncs, quin és el recor-
regut d’un executiu de coalició entre
enemics íntims.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Pobre Pablo Casado,
¿cómo iba él a saber

que justo iba a una de las
11 misas convocadas en España por la
Fundación Francisco Franco en honor
al dictador? Es pura casualidad, es
como cuando acabó en la oficina del di-
rector y le aprobaron de golpe todas las
asignaturas del máster.

@gmaemejota

[Citant un cas hipotè-
tic] Un poble té 100 ha-

bitants. 99 d’ells estan
vacunats amb pauta completa. 1 no ho
està. 2 persones van a l’UCI per Covid-
19, 1 de les quals és la persona no va-
cunada. Els qui no saben estadística di-
rien que “el 50% de persones a l’UCI te-
nen pauta completa”.

[Sobre Emilio Domé-
nech] Quina casualitat

que totes les joves pro-
meses de qualsevol professió mediàtica
que són promocionades a bomb & pla-
till des dels grans grups empresarials
amb seu a Madrid acaben protagonit-
zant una sonada patinada proespa-
nyolaca en el moment menys esperat.

@EmmaZafon@RogerMedina_@jserracarne

La lupa

Caldria esperar que la cimera de Glasgow no
fos l’enèsima ocasió en què els líders mundials
s’omplen de bones paraules de lluita contra
el canvi climàtic però després les concrecions

no arriben. Però hi ha pocs motius per a l’optimisme.
Un dels problemes dels acords multilaterals con-

tra el canvi climàtic és que estan subjectes al que s’a-
nomena la tragèdia dels comuns: tot i que tots esta-
ríem millor si reduíssim globalment les emissions,
cada país individualment té incentius per no fer-ho
i esperar que els altres ho facin. D’aquesta manera,
es pot beneficiar de la reducció global sense pagar el
cost de la reducció d’emissions. El resultat d’aques-
ta lògica és que ningú no pren les decisions que cal-
dria prendre per acostar-se als objectius de reducció
d’emissions que els científics consideren necessaris
per limitar l’escalfament global. El problema de
fons és que l’atmosfera és un bé comú, del que tot-
hom se’n beneficia, però els costos de la reducció d’e-
missions són ben concrets.

Aquesta lògica endimoniada de les negociacions
entre estats es reprodueix a petita escala: si he de dei-
xar el cotxe a casa i fer un trajecte de 30 o 40 minuts
més per anar a la feina, tindré incentius per mirar
de fer la viu-viu i que siguin els altres els que perdin
temps mentre jo segueixo anant en cotxe. O si una
ciutat com Barcelona ha de limitar el trànsit de cre-

uers, altres ciutats de la Mediterrània poden apro-
fitar-se’n: es beneficiaran de la reducció d’emissions
sense pagar el cost de retallar un sector econòmic.
Cada municipi, o comarca, tendirà a mirar d’esca-
polir-se d’instal·lar molins de vent o parcs solars al
seu territori esperant que altres assumeixin els cos-
tos de la transició energètica.

Perquè la reducció d’emissions no és gratuïta. Els
estats poden mirar de compensar i incentivar la tran-
sició ecològica amb polítiques expansives, que vin-
dria a ser el que s’ha anomenat Green New Deal. Però
el fet és que mitigar el canvi climàtic és una decisió
política molt costosa. No podrem desplaçar-nos
tant en cotxe, ni en avió. Els viatges hauran de ser més
cars i tardarem més temps a arribar a la feina. Alguns
sectors econòmics hauran de redimensionar-se a la
baixa i introduir canvis que els faran menys compe-
titius (en preu). Això, si no canvien moltes altres co-
ses, farà créixer l’atur. Si més no en el curt termini.

I com a consumidors, haurem d’assumir costos més
elevats en molts productes. Si hem de produir prou
energia renovable per substituir les fonts d’energia
brutes i per electrificar bona part del que ara es mou
amb combustibles fòssils, els paisatges que tant ens
estimem s’hauran de transformar. No podrem plan-
tejar-nos models de desenvolupament basats en el
creixement infinit.

No és un discurs fàcil de fer, però és imprescindi-
ble per passar de les paraules als fets. Tothom ha de
ser conscient de què vol dir combatre el canvi climà-
tic. Per això crida l’atenció que encara tinguem debats
sobre mesures com la reducció de carrils per a cotxes,
els peatges d’entrada a les ciutats, el veto a l’amplia-
ció de l’aeroport, la implantació de renovables o la re-
ducció del consum: són mesures mínimes, de sentit
comú, que apunten en l’única direcció possible si és
que ens prenem seriosament la mitigació del canvi cli-
màtic. Cal superar el doble llenguatge i la dissociació
entre discursos que són pretesament ecologistes
quan parlen en general però profundament desarro-
llistes quan parlen de coses concretes. Els polítics te-
nen por de perdre eleccions, els empresaris de perdre
diners i els ciutadans d’empitjorar el seu ritme de vida.
Però només prenent riscos i assumint els costos en pri-
mera persona podem evitar el desastre cap al qual ens
encaminem. Val més dir-ho i no seguir enganyant-nos. 

Uns tenen por de perdre eleccions,
altres de perdre diners i tots
d'empitjorar el ritme de vida

per Jordi Muñoz

Combatre el canvi climàtic té costos
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Troben restes arqueològiques 
a sota del Mercat de l’Abaceria1

2
Els esplais Espurna i Matinada 
segueixen sense local propi

El Banc Expropiat fa 10 anys

Una exposició fotogràfica 
que visibilitza els cossos reals

Adeu a una mítica sala 
de 29 anys: tanca l’Alfa Bar

El + llegit líniagràcia.cat

3

4

5

A les xarxes

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovà-
quia endureixen les restriccions per con-
tenir l’augment de contagis de Covid.

@carmerocasegui: ERC votarà a favor
dels pressupostos de Colau i Collboni a
canvi del suport dels comuns als comptes
de la Generalitat.

#AcordERCComuns

@LaiaColome: El Govern aprova ampliar el
passaport Covid a bars i restaurants, gim-
nasos i residències de gent gran a partir de
divendres. Cal que el TSJC validi la mesura.

#CertificatCovidArreu #ElVirusRecorreEuropa

Safata d’entrada

El plor és una vivència molt
singular dels éssers hu-
mans. Sol anar unit a la rà-

bia, la impotència o la frustració,
després d’enfrontar-nos amb la
veritat, que gairebé sempre ens
dona un llarg llistat de decep-
cions. La política és un lloc pri-
vilegiat per a la mentida, tot i al-
guns intents per fer més com-
prensible la democràcia. A les dic-
tadures, el silenci s’imposava a
través de la censura; ara, l’estra-
tègia és l’excés d’informació que
juga amb les llibertats, més teò-
riques que reals, quan permet ne-
gocis milionaris i anuncis falsos,
aprofitant-se de les crisis perquè
les lleis arriben lentes.

La influència social dels mit-
jans de comunicació contribueix
tant als canvis que pretenen fer re-
alitat la igualtat de drets com a tot
el contrari, quan, a mercè del que
és privat, són motiu d'abusos cor-
poratius per a benefici de la ban-
ca, del sector alimentari, la moda,
la higiene, l’energia, el transport,
la tecnologia, la salut o la segure-
tat, i que provoquen (encara que
no es vegi) tota la contaminació del
món, la fam, l’esclavatge, les gu-
erres i la mort (també la vegetal).

Per naturalesa, el poder sem-
pre enganya els febles i els crèduls
sembrant la contradicció, ja que
forma part de l’estructura de la

Transparència
per Francesc Reina

nostra conducta. Seguint les
empremtes de l’engany, ve a
col·lació comentar que no sem-
pre coincideixen les prioritats
dels governs, sinó que depèn del
moment. La pèrdua de l’ús del
català, que ara preocupa molt als
entorns audiovisuals, per ex-
emple, no va ser prioritat a la le-
gislatura anterior, encara que ja
és història que el catalanisme es
burlava dels xarnegos o que se-
gueix sent gairebé impossible
acabar amb la incitació a l’odi i
la discriminació. 

Hi ha teories particulars so-
bre la convivència: que la poli-
cia entri a les escoles (amb les
seves armes) per parlar de com
defensar-nos davant la violèn-
cia. Que la promoció del famós
Black Friday s’hagi posat d’a-
cord per descartar “amb tota se-
guretat” que aquesta jornada
tingués un origen esclavista,
de quan els traficants abaixaven
els preus a la temporada d’hi-
vern. Que hi hagi grups socials
que diuen que les seves nenes
no patiran violacions perquè no
sortiran mai soles. Quan les fi-

lles del pecat d’homes acaben en
reclusió en convents. Quan la
Ria es va convertir en una cla-
veguera que encara segueix
fent olor de diners podrits.
Quan l’idioma que no és l’es-
panyol és una llengua de bèsties.

Ja no sonen les campanes al
meu barri, les que ens acosta-
ven a la bellesa d’allò ben fet.
Algun dia estarà prohibida la
manca de dades fiables, l’o-
missió de les intencions, els
mentiders públics o privats,
col·lectius o individuals, els
prejudicis i falses creences que
inventen problemes amb altres
imatges, mites que construei-
xen mons infundats. 

La transparència és una vo-
luntat, una actitud i un instru-
ment imprescindible per en-
fortir el sistema democràtic;
és millorar la qualitat de la re-
lació amb la ciutadania per
augmentar la confiança en les
institucions públiques, cosa
que hauria de ser la principal
eina per defensar-nos de la
manipulació informativa. Per-
què res no passa per casualitat.
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Els semàfors

L’escriptor Jesús Moncada hauria
fet 80 anys l’1 de desembre, raó

per la qual el Districte ha
organitzat activitats per retre-li
homenatge. Moncada, que va

viure a Gràcia des del 1982, 
és un dels autors més traduïts 

de la literatura catalana. 
pàgina10Districte

L’aler pivot del Safa Claror és 
una jugadora amb una llarga

experiència en el món del
bàsquet. Esquivias aporta una

veterania necessària en una
plantilla molt jove, al mateix
temps que transmet la seva

passió entrenant el cadet femení. 
pàgina 26Esther Esquivias

Les obres del futur Mercat de
l’Abaceria havien de començar a
finals d’aquest any o a principis

del 2022, però des de
l’Ajuntament reconeixen que 
es posaran en marxa més tard 

del previst. De moment, 
no concreten cap data.

pàgina 26Ajuntament



| 6

líniagràcia.cat OpinióNovembre 2021

NLes millors
perles

Pablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que

era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

L’exbisbe de Solsona i actual treballador de Semen
Cardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb

Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

Una pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que

transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

El certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.

Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

LA FOTOMarta Sierra/ACN

Mirada pròpia

Al cor de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de
Ronçana, fa uns dies teixíem poble en un
entranyable acte comunitari de solidaritat
amb l’Ernest, una de les més de 4.500 per-

sones represaliades per la causa general contra l’in-
dependentisme que s’ha enfrontat a la justícia tot just
ara. Un acte intergeneracional, amb gastronomia po-
pular, música en viu, parlaments i, sobretot, molta
complicitat. S’hi respirava el contrapoder que cons-
trueix el poble quan s’autogestiona. S’hi feia sentir la
força de la convicció i el compromís col·lectiu.

A cada acte, a cada acció, sigui per les detingudes
del 23-S, 9 de Lledoners, Encer-
clem el Parlament, Urquinaona,
la Junquera, Jusapol, Meridiana,
conselleria d’Economia… Per en
Marcel, en Brayan, l’Arnau, la
Xènia, la Queralt… Sigui quin si-
gui el seu nom i la seva circum-
stància, una són totes. Som. I
mantenir les xarxes de suport,
solidaritat i visibilització és vital
perquè puguem trencar la seva
repressió, que busca trencar-
nos a nosaltres. Fer conèixer i
viure al màxim de població, dins
i fora dels entorns, l’abast del
marc repressiu és imprescindi-
ble. I més ara que els indults han
tret les preses i presos polítics de
les presons. Cal evitar que s’ins-
tal·li la creença que la causa ge-
neral contra l’independentisme
ha afluixat. La repressió s’ha de
transformar en contrapoder an-
tirepressiu.

S’acaba l’octubre, un mes
carregat d’aniversaris polítics per als Països Catalans,
que incrementa les dates memorables des del 2017.
A l’anterior article parlava de l’1 d’octubre, ara del 27.
Tot just l’acabem de passar, i aquest 4t aniversari de
la proclamació de la República Catalana no imple-
mentada ha quedat marcat per dos fets aparentment
contraposats però que venen a parlar del mateix. Un
passava el mateix dia 27, l’altre l’endemà. Un en clau
estatal, l’altre en clau europea. Tots dos relacionats
amb la repressió i els tribunals. Tots dos vinculats a
les constitucions i a la monarquia.

D’una banda, dimecres la magistrada del TSJC
Maria Eugenia Alegret feia detenir l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa en un clar avís que l’Es-
tat espanyol no té cap intenció d’aturar la persecu-
ció i la repressió ideològica. Costa estava citat davant
del tribunal com a investigat per permetre debatre al
ple sobre monarquia i autodeterminació. L’exvice-
president va decidir no presentar-s’hi perquè no re-
coneix el tribunal, i la magistrada va fer-lo detenir per
obligar-lo a fer-ho. Ell mateix ha avisat que no pararà
fins que el seu cas arribi a Europa.

L’endemà, des d’Europa, precisament, ens arri-

ba un fet molt remarcable. Des de Bèlgica. El Tribunal
Constitucional belga, en resposta al Tribunal d’A-
pel·lació de Gant, que examina l’euroordre contra el
raper Valtonyc, ha tombat la seva pròpia llei d’injúries
a la Corona vigent des del 1847. Amb aquest dicta-
men, que deixa clar que castigar aquells que insul-
tin el rei és inconstitucional perquè no respecta la lli-
bertat d’expressió (no s’ajusta a la Constitució bel-
ga ni al Conveni Europeu de Drets Humans), l’alt tri-
bunal belga allunya l’extradició del cantant. Mentre
a l’Estat espanyol la figura del monarca està sacra-

litzada i insultar-lo o permetre que el Parlament la
debati pot costar anys de presó, multes i inhabilita-
cions, a Bèlgica han decidit que el que seria delicte
és castigar qui l’insulta. El contrapoder antirepres-
siu aquí es multiplica.

Aquest dictamen belga és un nou avís de com de
sola es va quedant la (in)justícia espanyola en el marc
europeu, i se suma al rotund fracàs de Llarena, fa un
mes a l’Alguer, quan la presidenta de la Cort d’a-
pel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, va considerar que
no hi havia motius per imposar mesures cautelars
contra el MHP Puigdemont perquè la seva immunitat

està intacta. Tot plegat va con-
solidant la gran potència que té
la feina feta des de l’exili. Qua-
tre anys després, i malgrat que
Europa no va estar a l’altura del
que s’esperava ni per protegir el
dret d’autodeterminació del po-
ble català ni per condemnar la
brutalitat policial exercida con-
tra persones en clara actitud de
resistència pacífica, la via de la
internacionalització s’erigeix en
una via imprescindible (no pas
única) per avançar cap a l’auto-
determinació i la independència.

I encara un tercer fet: el
Constitucional espanyol ha re-
butjat el recurs d’empara que
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell va presentar
en contra de la sentència del
Procés (onze anys i mig de pre-
só per sedició), i aquesta reso-
lució contrària li permet portar
el seu cas a Europa. I això tam-

bé és contrapoder. Malgrat que Europa és un camí
molt lent. En el cas d’Arnaldo Otegui, quan el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans va condemnar Es-
panya per vulnerar el dret a un judici just als cinc
dirigents abertzales en el cas Bateragune, ja havien
complert la condemna. Però, així i tot, és una vic-
tòria internacional justa, que mina la credibilitat del
sistema judicial espanyol.

La repressió no es pot viure com una derrota.
Donar-li la volta i convertir-la en contrapoder és una
forma de desactivar-la.

per Dolors Sabater

El contrapoder antirepressiu
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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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@LaTangues: [Sobre un desnonament a
l’Hospitalet] S’ha de tenir l’ànima putrefacta
per permetre un desnonament de 100 per-
sones i més quan comença el fred dràstic.

@bernatvilaro: Una quota del 6% de català
a l’audiovisual i elevar al 19% la inversió a Ca-
talunya: compromisos del govern espanyol
amb ERC per als pressupostos de l’Estat.

@Miquel_R: Pense blocar qualsevol qui
trega el tema de l’1-O en relació amb el que
està passant a Cadis i no siga per solidaritzar-
se amb els treballadors.

Flaixos
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La crisi climàtica representa una amenaça a l’hora de ga-
rantir un servei essencial per a les persones i el bon des-
envolupament de les ciutats: el sistema de sanejament.
Basat en la disponibilitat d’aigua i en la innovació que va
suposar en el seu dia el sifó hidràulic i les cisternes do-
mèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú,
el sanejament és un salvavides que evita la transmissió
de malalties i facilita la salubritat dels espais. Tot i això, les
inundacions, les sequeres i l’augment del nivell del mar
poden danyar els diferents elements que el componen
(les canonades, els tancs d’emmagatzematge i les plan-
tes de tractament). Urgeix actuar.

El 19 de novembre se celebra el Dia Mundial del Sa-
nejament (o Dia Mundial del Vàter), que té com a objectiu
conscienciar la població sobre la importància d’aquest ser-
vei. Més de 3.600 milions de persones, la meitat de la po-
blació mundial, no tenen accés a serveis de sanejament
gestionats de manera segura. Per això, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU inclouen
a l’epígraf sisè aconseguir “aigua i sanejament per a tot-
hom” d’aquí a l’any 2030.

Aigües de Barcelona impulsa un sanejament soste-
nible i responsable per cuidar la salut del planeta i de les
persones. Per a això, és bàsic reutilitzar l’aigua i reduir així
la pressió sobre el medi natural, que pateix cada vegada
més estrès hídric. Per aquest motiu, la companyia treballa,
a les seves plantes depuradores, pel bon tractament de
l’aigua i per anar un pas més enllà, apostant per la rege-

neració de l’aigua depurada perquè es pugui reutilitzar.
Així, l’aigua regenerada es pot tornar en condicions òp-
times als rius i aqüífers per iniciar de nou el cicle de la cap-
tació, o es pot subministrar a la indústria, ciutats o agri-
cultura per a diferents usos (reg de carrers i zones verdes,
producció agrícola, processos industrials…). En la crisi cli-
màtica, que afecta de manera especial la disponibilitat d’ai-
gua, cada gota compta.

Per ara, la companyia ha regenerat durant el 2021 fins
a 31,2 hm³ (equivalents a més de 9.250 piscines olímpi-
ques), fet que suposa un increment del 152% respecte de
l’any passat. Això ha permès assolir fins al 22% de la ca-

pacitat existent de regeneració. Actualment, els usos més
demandats d’aigua regenerada són els ambientals, amb
actuacions com el manteniment del cabal ecològic del
riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàrrega
per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg del Parc
Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta o el Rec
Vell de Sant Vicenç dels Horts.

Cal continuar impulsant al màxim les capacitats de re-
generació per, així, alliberar els recursos hídrics naturals
i no locals i, al seu lloc, usar aquesta font d’aigua resilient,
desvinculada de les condicions meteorològiques, que es
produeix i consumeix en l’entorn local.

LA IMPORTÀNCIA DE NO LLENçAR RESIDUS AL VÀTER
Però no serveix de res invertir en infraestructures de sa-
nejament i regeneració si fem un mal ús de la xarxa. Ai-
gües de Barcelona recorda la importància de no llençar
residus al vàter, com burilles de cigarret, oli, productes per
a la cura personal o medicaments. Aquestes deixalles pro-
voquen embussos a les canonades baixants de les co-
munitats de veïns, obstrueixen la xarxa de clavegueram
i les plantes depuradores, i causen greus problemes me-
diambientals, amb un cost estimat de 230 milions l’any
a Espanya.

La crisi climàtica requereix que tots ens comprome-
tem a favor del planeta. Cuidar el sanejament, fomentar
l’aigua regenerada per als usos permesos i donar suport
a un ús sostenible de l’aigua és bàsic. Actuem.

El sanejament sostenible i la regeneració 
de l’aigua, claus davant l’emergència hídrica

La reutilització de l’aigua regenerada és necessària per garantir la disponibilitat 
d’un recurs escàs en un context d’emergència climàtica

Manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat amb aigua regenerada
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Els negocis que viuen molt del tu-
risme del carrer Larrard, espe-
cialment les botigues de souve-
nirs, segueixen patint amb força
els efectes de la crisi, tot i trobar-
se a pocs metres de l’entrada
principal del Park Güell. A l’apa-
rador de la botiga Art Gaudí Re-
gals hi ha una dessuadora de la
sèrie ‘El joc del Calamar’. Una
mostra de com l’establiment in-
tenta tirar endavant oferint pro-
ductes sobre la darrera sèrie de
Netflix amb més popularitat in-
ternacional. Tot i això, l’esforç per
actualitzar-se del propietari d’Art
Gaudí Regals, no fa millorar la si-
tuació. “La cosa està fatal. Ara ve-
nen turistes, però gasten menys
que abans de la pandèmia”, as-
segura aquest propietari. Mentre
parla, entren per la porta tres per-
sones que es dirigeixen directa-
ment a la secció d’imants. “Abans
s’emportaven un plat de Gaudí i
ara imants”, lamenta. 

El negoci el va obrir el gener
del 2019. Ho va fer, apunta, pel
“boom” turístic de llavors i tam-
bé perquè “ningú preveia” que un
any després esclataria la pandè-
mia i canviaria tant l’economia.

A una altra botiga de souvenirs
del carrer Larrard, el seu propie-
tari recalca que ara té un 95% me-
nys d’ingressos que el 2019, la
qual cosa no li permet cobrir des-
peses. “És difícil aguantar. I tam-
poc ajuda estar en una zona co-
mercial on el preu dels lloguers
dels locals són més alts”, afegeix
des de l’interior de l’establiment.

Ara no hi ha cap client i el pro-
pietari només està acompanyat
pel que queda de l’anterior plan-
tilla: un treballador. S’ha vist, as-
senyala, obligat a reduir despeses.

Per si aquests testimonis no
reflectissin prou el moment de-
licat que viu el sector dels so-
uvenirs,  el president de l’asso-
ciació de Negocis Turístics de
Catalunya, Alok Lahad, com-
parteix una xifra que fa encara
més alarmant la situació: des de
l’esclat de la pandèmia han tan-
cat al voltant de 60 comerços
d’aquest tipus a Barcelona. Se-
gons Lahad, aquesta crisi es
deu al fet que gran part del tu-
risme que ha acollit la ciutat en
els darrers anys és internacional
–el que en pandèmia tarda més
a tornar a viatjar–. I, precisa-
ment, és el perfil que, tal com in-
sisteix, compra més souvenirs.

60% MENYS DE VISITES
Més enllà dels negocis de so-
uvenirs, al carrer Larrard també

hi ha botigues de sucs i refrescos,
bars i un museu que ofereix una
pel·lícula en 4D sobre Gaudí: el
Gaudí Experiencia. Una de les
seves treballadores, la Gemma
Ramon, admet que tenen un
60% menys de visites que el
2019, cosa que la fa estar amo-
ïnada pel futur. “He patit  per si
tanca el negoci i, en conseqüèn-
cia, perdre la feina”, afirma.

Per part seva, el propietari del
bar La Cartuja fa un bon balanç
de l’estiu passat, ja que està clar
que els turistes no retallen en
menjar el mateix que en souve-
nirs. Davant la situació actual, el
balanç és força pitjor, ja que, se-
gons diu, els seus ingressos van
destinats a“pagar l’aigua i la
llum”. Però, sens dubte, els pitjors
moments els va viure mentre les
fronteres internacionals estaven
tancades. “Estava molt depri-
mit”, reconeix. “Mentre no hi
hagi restriccions, hi ha esperan-
ça. Però si n’hi tornen a haver, no
em veuran aguantar”, conclou.

La botiga Art Gaudí Regals va obrir el gener del 2019. Foto: Línia Gràcia

Alba Losada
LA SALUT

La nova normalitat no és per als
comerços turístics del Park Güell

» Els negocis tenen pèrdues tot i el retorn parcial dels turistes
» Les botigues de souvenirs pateixen el poc turisme internacional

Tensions veïnals davant
l’augment d’assentaments

VALLCARCA4El consell de barri
de Vallcarca del passat 17 de no-
vembre va tenir com a tema  cen-
tral l’augment d’assentaments en
els solars públics i privats del pla
de Vallcarca. El regidor de Gràcia,
Eloi Badia, va animar als veïns a
posar-se d’acord, a la taula de dià-
leg, en tot el que té a veure amb la
transformació urbanística de la
zona perquè es pugui construir i,
en conseqüència, fer desaparèixer
els assentaments. 

Des de l’Assemblea de Vall-
carca creuen que la proposta de
Badia no ofereix cap solució.

“Quan Núñez i Navarro constru-
eixi, les persones que viuen en els
assentaments aniran a un altre so-
lar”, recalca Aran Llivina. “Ne-
cessiten habitatges on puguin se-
guir guanyant-se la vida amb la
ferralla”, afegeix Llivina, qui tam-
bé diu que no creen problemes al
veïnat i que ells també són veïns.

D’altra banda, la secretària de
l’Associació de Veïns Gràcia Nord-
Vallcarca, Irene Güell, sosté que els
assentaments són “denigrants”.
“No pel lloc d’origen de les per-
sones qui hi viuen, sinó per les
condicions”, adverteix.

Homenatge a Jesús Moncada,
l’escriptor de l’Ebre i gracienc

LITERATURA4L’escriptor Je-
sús Moncada, un dels més tra-
duïts de la literatura catalana,
hauria fet 80 anys el pròxim 1 de
desembre. És per aquesta raó
que el Districte ha organitzat di-
verses activitats per retre ho-
menatge a l’escriptor, originari
del poble de la franja d’Aragó
Mequinensa i gracienc des del
1982 i fins a la seva  mort, el juny
del 2005.

Algunes de les activitats que
recordaran Moncada a partir
del pròxim 1 de desembre són di-
verses mostres de les principals

obres de l’autor, la sessió de
lectures en veu alta ‘Jesús Mon-
cada passant per Torrent de l’O-
lla: Lectures en veu alta’ o la des-
coberta de la placa literària a la
casa de la Vila de Gràcia on va
viure, situada el número 157 del
carrer Torrent de l’Olla. 

La gran petjada literària que
Moncada va deixar a Barcelona
durant les dècades que va ser
casa seva s’evidencia en alguns
dels guardons que va guanyar,
com el Premi Ciutat de Barcelo-
na, la Creu de Sant Jordi o el Pre-
mi Joan Crexells de narrativa. 

Fa més de dos anys que hi ha assentaments. Foto: Twitter (@kitus1977)

Urbanisme| Nou asfalt al carrer Torrent de l’Olla
El carrer Torrent de l’Olla té un nou asfalt capaç de reduir un dels

problemes més molestos per al veïnat: el soroll del trànsit. A més, ja que 
és un paviment fred pot reduir la temperatura ambient a l’estiu. 
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“Jo em vaig fer Bicing per poder
anar als llocs, però quan en bus-
co no en trobo enlloc. Quan per
fi en trobo i arribo on vull anar,
llavors el problema és per apar-
car. Oh Bicing, no trobes bicis, no
trobes llocs...”. Aquestes línies
són part de la cançó que un
usuari del Bicing des del 2009,
Enric Bonic –nom artístic–, va
fer el 2015. El problema que
Bonic va convertir en melodia se-
gueix vigent, tal com corroboren
usuaris del servei, i a vegades
provoca que intentar moure’s
amb aquest mitjà equivalgui a
una mena de relació tòxica que
es mou entre l’amor i l’odi. 

Un exemple és el de l’Adrià
Mercader, usuari des de fa ga-
irebé un any del servei, que afir-
ma que la idea del Bicing “és
molt bona”, però que, malaura-
dament, la seva gestió podria ser
millor. “Intentar aparcar una
bici a partir de les 22 h a llocs
com Sant Antoni o Paral·lel és un
drama”, diu Mercadé sobre una
experiència que també ha viscut
en Manu Garcia, qui utilitza el
servei des de fa cinc anys. “Les
bicicletes en general estan bé.
Però la dificultat de trobar-ne
una o lloc on aparcar-la quan es
vol ser puntual, fa que aquesta
acció pugui ser com un esport de
risc”, afirma.

Davant d’aquest problema,
que es pot fer evident només
passant pel costat de certes esta-
cions, des de Barcelona de Serveis
Municipals (BSM) asseguren que
la disponibilitat mitjana del ser-
vei és superior al 90%, tot i que
pot variar segons la intensitat
amb la qual es faci servir, les fran-
ges horàries i els mesos de l’any.
“És difícil garantir la disponibili-

tat immediata de bicicletes en dies
laborals a causa de l’alta deman-
da que hi ha entre les 7:30 h i les
9 h”, expliquen des de BSM, que
alhora afegeixen que durant
aquest interval es fan fins a 7.000
desplaçaments.

MANTENIMENT
Si es parla de l’estat de les bicis,
també proliferen experiències
amb les quals és fàcil sentir-se
identificat. Tot i que Garcia sos-
té que la seva qualitat va millorar
des de la darrera actualització de
la flota, calcula que al voltant del
30% de les bicicletes de cada es-
tació tenen alguna deficiència,
com un mal funcionament dels
frens o les rodes desinflades.
Fins i tot, assenyala que existeix
un codi amb el qual alguns usua-
ris s’avisen quan una d’aquestes
necessita assistència mecànica.

“Un exemple clar és trobar-les
amb el seient al revés. És com un
senyal que es fa perquè la segü-
ent persona no l’utilitzi”, diu al

parlar d’unes dificultats que han
fet que en Germán Aranda, usua-
ri del Bicing des del 2010, ja no
compti amb aquest mitjà de
transport que abans tant li agra-
dava. Tal com assegura, en les úl-
times set vegades que ha tractat
d’utilitzar-lo s’ha trobat amb pe-
dals que anaven molt durs o bi-
cicletes que no agafaven prou
velocitat. “És un servei amb el
qual ja no confio”, indica Aranda.
Sobre aquestes queixes, des de
BSM responen que treballen amb
26 operaris de manteniment del
Bicing, que fan entre 250 i 300 re-
visions i reparacions al dia. “Cal
recordar que no estem parlant
d’un transport públic, sinó de
7.000 bicis compartides entre
131.050 persones”, apunten.

UN CONTRACTE “PRECARI”
Des de l’associació Amics de la
Bici, per la seva banda, també
consideren important tenir en
compte el tipus de servei que és
el Bicing i creuen que el 2007 va

néixer sota una concepció “in-
correcta”. “Hem de partir de la
base que una bici pública hauria
de ser un servei afegit a altres
transports que no sempre està
disponible, però des de les ad-
ministracions van transmetre
que el Bicing era la bici de cada
ciutadà”, recorda el portaveu de
l’entitat, Albert Garcia, qui alho-
ra afegeix que el darrer contracte
de 10 anys del Bicing adjudicat a
la Unió d’Emreses Temporals
(UTE) Pedalem Barcelona, for-
mada per CESPA –filial de Fer-
rovial–, “és precari”. La raó? Tal
com recordaven fa poc des de
l’Observatori DESC, l’Ajunta-
ment va treure a concurs la ges-
tió del Bicing amb un pressupost
de licitació de 220 milions, però
finalment es va adjudicar un 34%
per sota del preu de sortida.

“El manteniment està pres-
supostat a la baixa i si, a més, li
sumem que les bicicletes s’uti-
litzen més del que tocaria, la
cosa empitjora encara més”, re-

calca Garcia. “L’empresa sub-
contractada actua dient: si, per
exemple, em pagues quatre, jo
pagaré tres”, insisteix Garcia al
parlar d’una pràctica que a ve-
gades es pot traduir amb més
deficiències amb les quals tam-
bé es troben els testimonis d’a-
quest reportatge. Una d’elles, per
exemple, són les bicis que l’a-
plicació marca com a disponi-
bles, però que un cop l’usuari ar-
riba a la parada el llum vermell
de bloqueig està encès i no es po-
den fer servir. Un problema que
normalment passa més amb les
elèctriques.

Sobre això, fonts de BSM
diuen que l’actualització del soft-
ware que es va fer el passat mes
de setembre va provocar “algu-
nes incidències” en les elèctri-
ques. Tot i que, segons assegu-
ren, en la majoria de casos es deu
al fet que els vehicles encara
s’estan carregant. “És per asse-
gurar que ningú es queda sense
bateria a mig trajecte”, diuen.

Alba Losada
BARCELONA

Una relació d’amor i odi
» El servei del Bicing té un gran ús a la ciutat, però els usuaris acaben patint les seves mancances

» Des de l’empresa gestora recorden la dificultat de mantenir 7.000 bicicletes per a 131.000 persones

La dificultat per trobar bicicletes o lloc on aparcar-les a certes hores del dia és un dels problemes dels quals parlen els usuaris. Foto: Twitter (@bielmercadal1)
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COMUNICACIÓ4Línia, el diari
metropolità ha irromput en els
mesuraments d’OJDinteractiva
amb 100.812 usuaris únics i
166.566 pàgines vistes a l’octu-
bre. El Grup Comunicació 21 va
posar en marxa el digital el pas-
sat 17 de maig com un mitjà
pensat des de i per a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. El
nou diari complementa i po-
tencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres ter-
ritorials Línia dels districtes de
la capital catalana i de l’àrea me-
tropolitana, on el grup és líder
en proximitat.

“No som un diari generalis-
ta més. Som un diari de proxi-
mitat, diferent, que aspira a
ser un altaveu de la gran me-
tròpoli”, afirma el seu director,
Arnau Nadeu. “Línia és un dia-
ri d’enfocaments propis, de re-
portatges, d’entrevistes i d’opi-
nió metropolitana. Que fa un
periodisme més reposat que
rabiós. Un diari de km 0, cen-
trat en les històries dels barris
i de la seva gent”, detalla el pe-
riodista, també responsable de
les 19 edicions territorials en pa-
per i digitals Línia.

PROXIMITAT, UN VALOR A L’ALçA
El Grup Comunicació 21, nas-
cut el 1999, ha redoblat la seva
aposta per la proximitat amb la
posada en marxa del diari di-
gital metropolità. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle
de proximitat dels ciutadans –
el barri, la ciutat–, ara també
volem que ho siguin a través
del nou diari en el cercle social
i geogràfic immediatament su-
perior, que en el cas que ens
ocupa traspassa les muralles de
Barcelona”, assenyala David
Centol, editor del Grup Comu-
nicació 21.

“Línia és la peça que falta-
va en el puzle de la informació
de proximitat de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i és
també la peça que faltava al
nostre grup”, remarca Centol.
“Amb el diari metropolità es
completa el nostre objectiu de
respondre a les necessitats in-
formatives de l’entorn més
proper, al mateix temps que
s’arrodoneix el mapa comuni-
catiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix l’editor del
Grup Comunicació 21.

“No som un diari
generalista més; som
un diari de proximitat”,
remarca Nadeu

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català 
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol

pàgines vistes 
ha assolit a l’octubre el
nou diari metropolità

166.566

Línia supera els 100.000 lectors
metropolitans a l’octubre
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Elsa Artadi
Junts per Catalunya

“Des del govern municipal em
diuen que soc la cap de l’oposició”

Elsa Artadi arriba puntual a la nova
redacció dels diaris Línia. Són dos
quarts de deu del matí, però la
presidenta del grup municipal de
Junts per Catalunya a Barcelona ja
desprèn tota l’energia que la carac-
teritza. Ens demana un te ben ca-
lent. A fora fa fred. És un dia plujós
i Artadi ha vingut sense abrigar-se
gaire. “Quan he sortit de casa ja
m’esperaven a la porta i no he vol-
gut tornar a pujar per agafar un
abric”, detalla somrient. És el ritme
frenètic de la política. I més ara que
sembla que tothom ja ha donat
per iniciada una llarga precampa-
nya electoral per a les eleccions
municipals del 2023.

“Soc excessivament trans-
parent i obsessivament
treballadora”. Així es de-

fineix vostè en un vídeo promo-
cional, on també diu que es troba
molta gent que té ganes d’abra-
çar-la quan fa actes. Sembla una
bona combinació de cara a les
eleccions del 2023.
[Riu]Espero que sí. És veritat que soc
molt transparent i molt sincera, per-

què no sé exercir la política d’una
altra manera. Això de vegades sobta
la gent, però crec que també genera
molta confiança.

Al vídeo també diu que és molt
propera i que li agrada preguntar
a la gent d’on és i quins proble-
mes té. Tot plegat recorda molt la
manera de fer de Jordi Pujol. S’hi
identifica?
No els hi sabria dir, però crec que
això és una gran floreta. A nivell po-
lític, el president Pujol és iniguala-
ble. I més enllà d’això, crec que la
gent té la necessitat de conèixer la

persona que hi ha al darrere de qui
surt a les fotos, als mitjans de co-
municació... A mi em costa molt
poc ser propera, perquè soc així en
general. Amb tothom.

Què li diu la gent?
Ara, sobretot que he de ser la prò-
xima alcaldessa de Barcelona [riu].

I què els contesta vostè?
Que això depèn de mi, del nostre
equip i de tota la feina que fa el par-
tit, però que també depèn d’ells. I la
seva resposta és que hi són a totes i
que m’ajudaran amb el que calgui.
Des de l’estiu cap aquí, aquest és el
tema més recurrent.

Podem donar per fet que vostè
serà la candidata de Junts a Bar-
celona i que no hi haurà sorpre-
ses, en aquest sentit?
No hi ha d’haver sorpreses. En tot
el que depengui de mi és obvi que
el meu compromís amb Barcelona
és total.

Hi ha alguna cosa que pot no de-
pendre de vostè?
Tècnicament hem de fer primàries
[riu]. Per tant, intento ser cautelosa,
perquè no vull ofendre ningú ni pres-
suposar res. Però espero que tot vagi
bé. Perquè, repeteixo, el meu com-
promís amb la candidatura és abso-
lut i, igual que molta gent, jo també
em veig alcaldessa de Barcelona.

En una entrevista recent al Línia,
i parlant dels partits amb opcions

de guanyar les eleccions del 2023
a Barcelona, Elisenda Alamany
(ERC) remarcava, en canvi, que
avui Junts té 5 regidors.
La volatilitat en els resultats electo-
rals dels grups municipals a Barce-

lona és enorme. I si no, mirin la
mateixa ERC o el PSC, que fa dos
dies tenien 4 i 5 regidors. Dit això,
la realitat és que avui Junts és l’únic
partit que té candidata clara, que té
projecte i que està endreçat.

ERC no?
Ells mateixos han afirmat que no ho
tenen clar. 

Elisenda Alamany ens deia que
sí, que Ernest Maragall serà el
candidat.
Ell mateix, en una entrevista recent,

deia que no estava clar. Tant des
d’ERC, com des del PSC com des
dels comuns s’expressen dubtes
més que raonables envers les per-
sones que ara encapçalen els seus
projectes. L’únic lloc on no hi ha
dubtes és a Junts. De fet, ho hem
evidenciat: el lideratge, l’equip i el
projecte. Som els que ara mateix
estem més endreçats.

Potser la resta de partits no ense-
nyen les seves cartes tan d’hora
per evitar que el recorregut fins al
2023 es faci massa llarg i per donar
menys marge als possibles errors,
al desgast...
Jo crec que és el contrari. Que si tu
estàs segur del projecte, del lide-
ratge i de l’equip, has d’apostar per
un llarg recorregut. Que tinguis por
de cometre errors només demos-
tra inseguretat. Precisament, el que
en cap cas necessita Barcelona avui
és una campanya populista, curt-
terminista i d’efecte. 

El 2019 vostè ja va ser la candi-
data efectiva de Junts, perquè va
ser la número dos de Joaquim
Forn, aleshores empresonat. Per
què quatre anys després li hau-
rien d’anar molt millor les coses?
Crec que la diferència és entre una
feina de quatre anys i una feina de4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“A nivell 
polític,
el president
Pujol és
inigualable”

[Sobre si serà la
candidata de Junts 
a Barcelona el 2023]

“No hi ha d’haver
sorpreses”
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– Com s’explica que al web 
de ‘Barcelona és imparable’ 
hi hagués una vinculació amb 
un correu de Junts per Olot?

– Jo és que no sé ni qui són,
Junts per Olot. Nosaltres 
no tenim cap necessitat 
d'amagar-nos darrere de ningú.

– Veuria amb bons ulls poder
sumar les cares visibles 
d’aquest moviment 
a la seva candidatura?

– Nosaltres no ens imaginem 
un partit tancat, ni aquí ni
enlloc. Però crec que ells ja han
dit molt clarament que no volen
fer política institucional.

3quatre setmanes. Quan vam de-
cidir fer aquesta aposta ja sabíem
que era a mitjà termini. Fa dos anys
i mig, quan vam anar a les eleccions,
a mi no em passava que la gent em
digués: “Vull que siguis alcaldessa”.
La diferència és aquesta. El nivell de
coneixement, el nivell de feina feta,
el nivell de relacions... I crec que és
coherent que et vagi molt millor
després de quatre anys que després
de quatre setmanes. 

Qui creu que seran els seus mà-
xims rivals el 2023?
Nosaltres ens presentem al 2023
com l’alternativa al que ha sigut un
tripartit de facto, com a mínim fins
ara, a la ciutat de Barcelona, on l’o-
posició real hem sigut nosaltres. De
fet, des del mateix govern munici-
pal, tant en Plenaris com en entre-
vistes, em diuen: “Vostè és la cap de
l’oposició real d’aquest Ajunta-
ment”. Doncs sí. És veritat. Soc la cap
de l’oposició real.

Veu possible que finalment l’al-
caldessa Ada Colau no es pre-
senti a la reelecció?
Jo crec que existeix aquest debat a
casa seva. Però no ens correspon a

nosaltres especular sobre qui es
presentarà o no pels altres partits. 

En tot cas, entenem que seria més
còmode no haver de disputar l’al-
caldia a Colau, no? Sense la seva fi-
gura, els comuns es debilitarien.
Crec que no hi ha ningú a la ciutat
de Barcelona que dubti entre Ada
Colau o jo. Junts i els comuns no
tenim cap frontera electoral. A mi
aquests supòsits no m’afecten. De
fet, ella representa el contrari del
que nosaltres representem. Nosal-
tres som els del rigor, la feina ben
feta, el consens i el diàleg. Ells són els
dels bons i dolents en tots els temes
i els de la improvisació, l’urbanisme
tàctic i la feina mal feta. 

Fa un any, en una entrevista al
Línia, vostè deia que, per gestio-
nar la crisi causada per la pandè-
mia, l’Ajuntament només havia
tingut “l’única gran idea de pintar
els carrers de la ciutat i generar un
caos”. Encara ho creu, això?
Crec que avui dia el caos encara s’ha
potenciat més. A mesura que hem

anat tornant a una mínima norma-
litat, la situació ha empitjorat. Hi ha
un col·lapse per carrers pintats sense
sentit, per blocs de formigó, per pals
que s’hi han posat... L’estem patint
cada dia. I això acaba provocant més
contaminació. És un sense sentit. 

Vostè ha arribat a acusar Colau
de “tolerar i justificar l’incivisme”.
Ens pot posar algun exemple
que sostingui aquesta acusació?
Les festes de la Mercè. El primer dia
hi va haver el primer macrobote-
llot. L’endemà al matí va comparèi-
xer en roda de premsa el tinent
d’alcaldia Jordi Martí Grau dient
que no actuarien davant els bote-
llots perquè la gent tenia necessi-
tat de sortir. Resultat? El mateix dia
a la nit, 40.000 persones a plaça Es-
panya i aldarulls.

Això és “tolerar i justificar l’inci-
visme”?
Evidentment. Tu no pots dir d’en-
trada que no actuaràs perquè et
sembla normal que la gent jove ne-
cessiti sortir. Perquè dient-ho estàs
enviant un senyal molt clar sobre
què faràs davant possibles aldarulls
que se’n puguin derivar.

Tot plegat explica, segons vostè, el
fet que gairebé un 30% dels bar-
celonins afirmin que marxarien
de la ciutat si poguessin. Des del
govern municipal, en canvi, s’atri-
bueix la dada a les conseqüències
de la Covid i es remarca que ja
abans de la pandèmia aquest per-
centatge rondava el 20%.
Passar d’un 20% a un 30% és un
augment d’un 50%, eh! Costa de tro-
bar estadístiques tan contundents...
I la gent t’ho diu. Està cansada de la
inseguretat, de les dificultats per tirar
endavant un negoci... Però la solució
no és que hàgim de marxar de la ciu-
tat. La idea és canviar-la. Recuperar
una ciutat que està degradada fins a
l’extrem que la ciutadania ha hagut
d’exigir que estigui més neta, un
tema que és molt bàsic. Com també
ho és que la seguretat és la primera
política de l’estat del benestar. Si tu
no tens una ciutat segura, els pri-
mers barris que se’t degradaran són
els més vulnerables. Per tant, quina
política més progressista hi ha que
tenir una ciutat segura? Avui no la
tenim. I hi ha barris molt degradats.

Qui també parla molt de degra-
dació és la plataforma Barcelona
és imparable. Què li sembla que
s’etiqueti aquest moviment d’an-
ticolauista?
Crec que hi ha molt anticolauisme,
tant en aquest moviment com en al-
tres. No en contra de la persona
d’Ada Colau, sinó de la seva manera
de fer política i de la del seu govern:
sense diàleg, sense consens i sense
tenir en compte moltes entitats, esti-

guin agrupades on estiguin. Crec
que el concepte anticolauisme segu-
rament és una simplificació, però té
a veure amb aquesta manera de fer
política que és l’antimodel Barcelona.

Vostès ja han negat que darrere
d’aquesta plataforma hi hagi el
seu partit. Tot i això, al web de
Barcelona és imparable hi aparei-
xia en un primer moment una
vinculació amb Junts per Olot en
forma de correu electrònic. Com
s’ho explica?
Jo és que no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè com que em dedico a
la part del partit de Barcelona ciutat
i l’àrea metropolitana... Amb carinyo,
i a més em sap greu haver-ho de dir
així, però no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè no em correspon per
les meves responsabilitats de partit.
Dit això, nosaltres no tenim cap ne-
cessitat d’amagar-nos darrere de
ningú. Nosaltres som Junts per Ca-
talunya. Tenim una marca potent i
un lideratge clar, que és el meu, i, per
tant, qualsevol cosa que serveixi per
distreure del que és el nostre pro-
jecte, la nostra candidatura i el nostre
lideratge... No sé quina ment pot
pensar que això ens ajuda de cap
manera. Això és part de l’enfada-
ment generalitzat que hi ha la ciutat.
Res més. Perquè la gent està farta de
com està la ciutat. Farta.

Veuria amb bons ulls poder sumar
les cares visibles d’aquest movi-
ment a la seva candidatura, si es
donessin les condicions, com a in-
dependents, per exemple?
Nosaltres ara no estem fent la llista
electoral. A principis d’any comptem
poder fer primàries, oficialitzar el
que ja és en boca de tothom i, a par-
tir d’aquí, treballar per fer-nos grans.
El que no ens imaginem, ni aquí ni
enlloc, és un partit tancat. Sempre
hem sigut un partit de portes ober-
tes. Però crec que ells s’han expres-
sat d’una manera molt clara, dient
que no tenen voluntat de fer política
institucional, sinó de seguir-se en-
fortint com a societat civil, i ja està.

Hem començat parlant de Jordi
Pujol i acabarem tornant-lo a citar,
perquè mentre que vostè diu que
“Barcelona no lidera l’àrea metro-
politana”, l’alcaldessa Colau afirma
que l’AMB té poc marge de ma-
niobra perquè l’expresident “va
voler frenar-la i encara en patim
les conseqüències”. Té raó?
[Pensa] Crec que s’ha de fer molta
més feina, no només institucional, a
l’àrea metropolitana. Més enllà de
l’òrgan de l’AMB, em refereixo. Si l’al-
caldessa creu que tot ha de passar
per allà, té una miopia que és pre-
ocupant. Podria començar per esta-
blir relacions amb la resta d’alcaldes
i alcaldesses, perquè no la veiem ni
a l’Hospitalet de Llobregat.<

“Quina política més progressista 
hi ha que tenir una ciutat segura?”

“Si Colau creu
que tot ha de
passar per l’AMB,
té una miopia
preocupant”
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4La pandèmia del coronavirus ha
capgirat per complet el nostre
dia a dia durant més d’un any i
mig. Amb la progressiva millora
dels indicadors, la majoria de sec-
tors han anat tornant escalona-
dament a una relativa normalitat.
Però el sistema sanitari ha conti-
nuat fins ara immers en l’operati-
va que es va establir en plena
pandèmia per aturar el col·lapse als
hospitals i als Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP). Ara, a ell també li ar-
riba l’hora dels canvis.

En concret, les novetats més
immediates afecten com dema-
nem cita al nostre CAP. Fins ara, do-
nades les circumstàncies, no po-
díem demanar hora al metge di-
rectament al centre: calia fer una
petició prèvia i era el centre qui
contactava amb el o la pacient i va-
lorava si calia donar-li una cita o fer-

li una visita per telèfon. Aquest fun-
cionament deixa pas a una nova
modalitat per demanar cita al met-
ge més directa i endreçada.

COM DEMANAR HORA
El Departament de Salut ha im-
plementat una nova eina digital
que permet als usuaris progra-
mar-se les visites no urgents als CAP
i especificar-ne el motiu. Abans
de la pandèmia ja es podien de-
manar cites de forma telemàtica,
però aquesta eina és més completa
i esdevé una via més per accedir a
l'atenció primària, complemen-
tant els altres canals, com el telèfon
o taulell del CAP o el 061, que
continuen funcionant com sempre.
A la nova eina s'hi pot accedir des
de citasalut.gencat.cat o des de
La Meva Salut.

Amb aquest canvi es pretén re-
cuperar el percentatge d’atenció
mèdica que s’ha deixat de banda
a causa de la Covid-19. L’objectiu,
segons explicava recentment a
TV3 la responsable d’atenció a la
ciutadania de l’Institut Català de la
Salut (ICS), Marga Garcia, “és posar
ordre perquè els professionals tin-
guin més temps per atendre i ho fa-
cin d’una manera més efectiva”.

MÉS PRESENCIALITAT
I és que, en aquesta línia, Salut ja ha
demanat als centres sanitaris que
incrementin l’activitat per poder re-
cuperar les proves, consultes i ope-
racions que no s’han pogut fer en
el darrer any i mig a causa de la Co-
vid-19, i està aplicant una política
d’incentius econòmics al respecte.
“Són incentius que es traslladen a
la primària i als hospitals, i alguns
els obliguen a parlar entre ells
perquè són objectius compartits.
En funció del grau d’assoliment, te-
nen més diners”, assenyalava fa
poc la directora del CatSalut, Gem-
ma Craywinckel, en una entrevis-
ta a l’ACN. Craywinckel explicava
que també han traslladat als CAP
la necessitat de recuperar presen-
cialitat i accessibilitat i reconeixia
que cal tornar a intensificar el se-

Salut aposta per la pr
» La Generalitat incentiva l'increment d'activitat no Covid als CAP i als hospi     
»Una nova eina digital permet als usuaris programar-se visites no urgents       

Es volen escurçar els
temps d’espera de les
visites a l’especialista
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4Dues grans fórmules, recuperació i transforma-
ció, i dos actors principals, ciutadania i professio-
nals. En això es basen els 12 grans eixos de treball
del Departament de Salut per a aquesta legislatura,
que resulten dels aprenentatges fets durant la pan-
dèmia de la Covid-19 i que busquen, fonamental-
ment, la recuperació del sistema sanitari en el seu
sentit més ampli i la seva transformació per res-
pondre millor al que la ciutadania necessita.

1. SALUT COMUNITÀRIA
El benestar emocional i la salut comunitària pas-
sen a ser un dels elements clau. L’objectiu és
aconseguir una atenció més accessible, proactiva,
propera, resolutiva i longitudinal, apoderant i po-
tenciant l’autonomia de les persones. Per fer-ho,
el sistema incorporarà aquest any, entre altres, 150
psicòlegs als CAP. 

2. SALUT MENTAL
En aquest sentit, la salut mental és “una prioritat
ineludible d’aquesta legislatura”, ja ha remarcat el
conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Es po-
tenciarà el Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi.

3. GENT GRAN
Una altra prioritat serà el replantejament de l’aten-
ció i la cura de les persones grans o amb dependència,
que passa per integrar els recursos d’atenció sanitària
i atenció social, una situació encara no resolta. 

4. ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’enfortiment de l’atenció primària i comunitària,
que ha estat cabdal en la resolució, contenció i mo-
nitoratge de la pandèmia, és una altra de les pe-
ces clau. Per dotar-la del lideratge necessari es pro-
mouran nous perfils professionals a l’atenció pri-
mària, com ara psicòlegs, fisioterapeutes o nutri-
cionistes, i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’A-
tenció Primària amb l’objectiu d’arribar al 25% del
pressupost de Salut. 

5. MODEL ASSISTENCIAL
El model assistencial ha de constituir-se en xarxa,
i això significa introduir reformes a l’atenció es-
pecialitzada i als centres hospitalaris.

6. REFORÇAR L’AGÈNCIA
L’adequació de la salut pública a les necessitats del
segle XXI és un altre dels eixos de treball. Per acon-
seguir-ho, Argimon ja ha anunciat que “es dobla-
rà el pressupost” de l’Agència d’Atenció Integrada
Social i Sanitària.

7. LA MEVA SALUT
Es dotarà La Meva Salut de més funcionalitats, sent
una aplicació que va passar dels 700.000 usuaris
actius a les 3,3 milions d’altes durant la pandèmia.

8. PROFESSIONALS
Reconèixer els esforços que han fet els professio-
nals durant la pandèmia, millorant les seves con-
dicions de treball, també és clau, així com dotar el
sistema de perfils adaptats a les noves necessitats.

9. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es crearà la Comissió clínica de salut i gènere per
incorporar aquesta visió dins l’atenció assistencial.

10. INNOVACIÓ
La innovació ha de ser també clau en el sistema
de salut del futur, i s’intentarà accelerar amb els
fons europeus.

11. MEDI AMBIENT
L’impuls d’un sistema sanitari verd i responsable
amb el medi ambient també és un altre gran eix
de treball.

12. COHESIÓ SOCIAL
Finalment, l’increment de recursos per a la cohe-
sió social i la reducció de les desigualtats és el dot-
zè, però no menys important, eix d’actuació del De-
partament de Salut per a aquesta legislatura.<

12 grans eixos de treball 
per un millor sistema sanitari

Pàgines especials

roximitat
           itals i vol recuperar presencialitat
           als CAP i especificar-ne el motiu 

guiment dels pacients crònics, el
qual, per força, ha perdut qualitat
durant la pandèmia.

Recuperar activitat no Covid-
19 és, doncs, un dels grans reptes
del sistema sanitari després d’un

any i mig de pandèmia, i l’infra-
diagnòstic d’altres malalties és
una de les principals preocupa-
cions en aquests moments. La di-
rectora del CatSalut calcula que
s’han diagnosticat un 30% menys

de malalties durant la pandèmia
i reconeix que, pel volum d’acti-
vitat, haurien de tenir llistes d’es-
pera més llargues en alguns àm-
bits, segons va indicar a l’ACN.

És precisament per això que Sa-
lut ha demanat als centres que in-
crementin l'activitat no Covid i
així també escurçar els temps d'es-
pera de les visites a l'especialista o
de resolució de proves diagnòsti-
ques i cirurgies. Per altra banda, la
demanda als CAP perquè aug-
mentin presencialitat i accessibili-
tat també busca recuperar el dia-
gnòstic precoç. “La primària ha
de tornar a obrir portes, no només
en el sentit de la presencialitat, sinó
també d'accés fàcil, per detectar
com més aviat millor patologies
des de la proximitat que la carac-
teritza”, conclou Craywinckel.<

“La primària ha de
tornar a obrir portes,
cal la seva proximitat”

La salut mental és “una
prioritat ineludible d’aquesta
legislatura”, remarca Argimon
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A la nova eina 
per demanar hora 
al CAP s'hi pot 
accedir des de

citasalut.gencat.cat
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La Meva Salut
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Ales pel·lícules, tots els
parts acostumen a ser
iguals. La dona trenca
aigües a l'indret més

inesperat. Ràpidament, ha d'anar
a l'hospital, sovint en cotxe, i si no
ha parit al vehicle, el personal del
centre mèdic la recull a la porta
mentre ella crida de dolor. La po-
sen en una llitera o en una cadi-
ra de rodes, com si fos una ma-
lalta, i la condueixen a la sala on
tindrà la criatura. Un cop al box,
segueix cridant mentre la seva
parella grava l'escena amb una vi-
deocàmera i intenta no desmaiar-
se. Quan sembla que tot podria
acabar en tragèdia, apareix un
home seriós, el doctor, i amb tres
maniobres màgiques que dei-
xen en evidència les infermeres
aconsegueix que el part arribi a
bon port. Ha nascut una criatu-
ra preciosa. Fi de l'escena i de
moltes pel·lícules.

Així descriuen la infermera
Isabel Barrios i l’expert en cinema
David  Ferragut un part a l’article
Els mecanismes del gènere cine-
matogràfic per tapar el part me-
dicalitzat. L’escena explica alguns
aspectes de la violència obstètrica.
Per una banda, mostra com la nos-
tra societat veu el part: gairebé
com una malaltia. Per l’altra, in-
dica quin rol juguen les dones a
l’hora de parir: un paper subaltern
per sota de metges i d’hospitals.

VIOLÈNCIA GENERALITZADA
Quan ens referim a la violència
obstètrica, és a dir, a aquella que
es viu durant l’embaràs, el part i el
postpart, estem davant d’una vio-
lència que té molts rostres i que es
pateix amb més freqüència del que
podríem pensar, segons apunta
Marta Busquets, advocada i pre-
sidenta del col·lectiu de denúncia
Dona Llum. “N’hi ha de dos tipus:
una que té a veure amb pràctiques
i maneres de tractar les dones i una
que té relació amb no atendre els
seus drets”, diu. En el primer cas,
es refereix al tracte infantilitzant
o denigrant cap a les dones en el
procés del part. En el segon, a
pràctiques com les cesàries, les in-
duccions de parts o les  mutila-
cions vaginals.

Són situacions de les quals
se’n parla poc, en part perquè els
professionals de la medicina a
casa nostra no estan disposats a re-
conèixer que existeix el problema.
Tot i que l’OMS o la Unió Europea
diuen el contrari, el juliol passat el
Consell General de Col·legis de
Metges deia que la violència sis-
temàtica contra les dones en els
processos del part no existeix i que
el concepte és una forma d'estig-
matitzar el personal mèdic.

Per a la infermera i artista
Alejandra Oliden, però, la vio-
lència obstètrica és una “epidèmia
global”. Les xifres de l’Observato-
ri de la Violència Obstètrica així ho
indiquen. El 34% de les dones ha
estat escridassada o insultada pel
personal mèdic durant el part, el
51% ha viscut algun procediment
sense que li expliquessin què es-
taven fent-li i el 25% ha vist com
el seu pla de part era menyspreat. 

EN PRIMERA PERSONA
Les xifres emmascaren realitats
d'allò més dures, com la de la Car-
la. El que diferencia el seu cas de
la resta és que la seva filla, sis me-
sos després de néixer, arrossega les
seqüeles d'una mala praxi mèdi-
ca i que ella ha volgut explicar la
seva història. “Hi ha moltes dones
que et diuen que quan arriba l'a-
niversari de les seves criatures
ploren perquè tenen flaixos, de-
pressió postpart”, es lamenta Bus-
quets en referència a altres mares

a les quals els costa afrontar el que
han viscut. De fet, des de Dona
Llum afirmen que, a Catalunya,
“dues de cada 10 dones pateixen
algun problema de salut mental
durant l'embaràs i el primer any
després de donar a llum”, i aques-
tes situacions, afegeixen, tenen a
veure amb com s’afronta el part.

Tornant a la Carla, cal dir que
el seu nom és fictici, tal com ho és
el de la seva parella, el Ferran, i el
de la seva nena, la Laura. Ho són
perquè actualment estan en un

procés de denúncia contra Ma-
ternitat de l'Hospital Clínic.

“Tot el que no volia que em
passés durant el part em va pas-
sar”, explica. El dia que va néixer
la seva filla, quan va arribar a
l'hospital li van intentar accelerar
el part amb gases, però no va fun-
cionar. “Em van donar oxitocina
sintètica per induir-lo i vaig co-
mençar a tenir contraccions amb
dolors... Va ser un error”, consi-
dera ara que s'ha informat.

Segons un estudi de Dona

Llum, les induccions d’abans o du-
rant els parts per accelerar l'ex-
pulsió de les criatures són una
pràctica freqüent a Catalunya.
Una pràctica que no té base cien-
tífica. “Els parts en caps de set-
mana han disminuït en les últimes
dècades i pràcticament no hi ha
naixements en festius”, explica el
col·lectiu. A més, els percentatges
de part per cesària (29% a la de-
marcació de Barcelona) augmen-
ten si el centre és privat. Això res-
pon a un sistema que planteja el

Un informe de Dona Llum assenyala que la majoria de parts són en dies laborables. Foto cedida a l’ACN per l’Hospital Vall d'Hebron

Tot i que els col·legis de metges de l'Estat espanyol no ho accepten, 
la violència obstètrica, és a dir, aquella que el sistema de salut exerceix contra 
les dones en el moment de l'embaràs, el part i el postpart, a més d'estesa està

reconeguda per organismes internacionals com l’OMS, Unicef o la Unió Europea

Quan l’embaràs 
es torna un infern
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n La violència contra les dones no
només se circumscriu al procés de
l’embaràs, el part i el postpart. De
vegades, comença molt abans. 

La Sònia no tenia ni 30 anys
quan va anar a la ginecòloga per
fer-se una revisió rutinària. Res feia
indicar que aquell dia tornaria a
casa plorant.  “Em va dir que m’hau-
ria d’anar plantejant congelar els
meus òvuls, perquè, és clar, ja tenia
una edat i cada cop em seria més di-
fícil quedar-me embarassada”, ex-
plica. La frase no venia al cas, li va
dir la doctora sense que ella hagués

demanat consell. Un exemple clar
que demostra que sovint el sistema
mèdic passa per sobre de les de-
mandes de les pacients.

La pressió sobre les dones per
tal que es quedin embarassades és
constant quan arriben a certa edat.
Aquest fet fa que moltes se sentin
vulnerables i és aleshores quan
molts professionals aprofiten per
exercir el que podríem definir com a
poder obstètric. En un altre cas, de
nou de la Carla, es veu aquesta si-
tuació de forma nítida. 

“Feia dos anys que la meva pa-
rella i jo buscàvem tenir un fill i
vam anar a la clínica Dexeus”, expli-
ca. Quan el doctor que els atenia

va veure l’edat d’ella, li va dir direc-
tament que el més aconsellable era
la fecundació assistida. No hi havia
cap indicació que fes pensar que
tenien algun problema de fertili-
tat. “Ho va dir sense cap amabilitat
i va afegir que anéssim pensant a
començar el cicle d’hormonació, un
procés molt dur per al cos de la
dona i que val 10.000 euros”, de-
nuncia la Carla. 

Van sortir de la consulta molt
tocats i van demanar a la clínica
que un altre metge els atengués.
La nova doctora els va tractar de

manera diferent. Després de veure
que els exàmens de fertilitat eren
normals, els va dir que esperessin
uns mesos per plantejar-se la fe-
cundació assistida. Però el fet és
que, setmanes després, la Carla es
va quedar embarassada.  

El seu cas, a més, posa en relleu
la complicada posició del sistema
privat respecte dels processos de
fecundació assistits. Atenen sem-
pre a raons mèdiques o de vegades
a criteris econòmics? I encara més:
aquestes pràctiques més esteses a
la sanitat privada poden acabar
contagiant la pública, tenint en
compte que molts professionals
treballen a les dues alhora?

Abans del part

part de forma industrial, segons
les lògiques laborals. 

La Carla segueix recordant:
“Després em van trencar la bos-
sa amniòtica i va ser quan la nena
va començar a tenir patiment fe-
tal”. Aleshores van arribar dos
doctors i la van lligar perquè no es
mogués. “Em van dir que em po-
sarien el fòrceps per girar la nena”,
afegeix. De sobte, sense avisar-la,
dues persones es van llençar lite-
ralment a sobre de la seva panxa
per empènyer amb els colzes la
Laura cap a l'exterior. És la ma-
niobra Kristeller, una pràctica
mèdica que no està prohibida,
però que no s'ensenya a la uni-
versitat i l'eficàcia de la qual no
està provada. A l'informe mèdic no
va quedar reflectit que li fessin allò.
Allà només hi diu que li van fer
una “pressió suprapúbica amb
les mans”. Encara que ella estava
en un moment dèbil, el Ferran ho
va veure tot. Els colzes i els salts
damunt la panxa.

L’infern no va acabar aquí.
“Quan anaven a treure la criatu-
ra, van estirar-la i li van donar un
cop molt fort... La maniobra la va
fer una persona que estava en
pràctiques”, afirma. Això va afec-
tar un nervi de la Laura i el braç
li va quedar immòbil. A més, la
Carla va patir un esquinçament

vaginal. “Vaig haver d’orinar du-
rant setmanes amb una sonda que
em posava el Ferran”, diu.

En molts parts, per tal de fer
sortir la criatura, es fa un tall a la
vulva. És el que s'anomena epi-
siotomia, i pot produir inconti-
nència fecal i urinària. Unicef
considera la pràctica una mutila-
ció socialment acceptada a Occi-
dent. “Hi ha el mite que les vulves
no es poden expandir el que fa fal-
ta per parir”, diu Busquets.

Ara, la Laura va a rehabilita-
ció i ja mou el braç. Ha tingut sort.
Hi ha infants de dos anys que no
han recuperat la mobilitat.

El seu cas és diferent del de la
Nancy. El 2011, aquesta jove de 24
anys va arribar amb una amiga a
l'Hospital Clínic per donar a llum
una nena. La doctora del torn va
aprofitar el seu cas perquè tres
metges residents provessin el
fòrceps, tot i que, segons el relat
de l'acompanyant, el cap del nadó
ja es veia sortir i la pràctica no era
necessària. A conseqüència d’ai-
xò, la criatura va morir amb el cap
destrossat. Durant el part, la
mare no va contradir els metges.
“Ets molt vulnerable i et posen la
por al cos: et diuen que estàs ju-
gant amb la vida del teu fill i fas
el que et manen... És el poder de
la bata”, sentencia la Carla.

“Dues persones 
em van saltar a sobre
de la panxa amb 
els colzes per expulsar
la nena, però 
a l’informe mèdic
aquella maniobra no 
va quedar reflectida”

PATRIARCAT I CAPITALISME
A ulls de Busquets, tots aquests ca-
sos parlen del mateix: a la nostra
societat el cos no pertany a les do-
nes. “Ens diuen que no sabem do-
nar a llum i que necessitem ajuda,
i les dones que no entren en
aquest discurs són dones difí-
cils”, critica l'advocada. Aquesta
idea té la seva expressió més ra-
dical en el cas d’una dona que el
2016 va anar a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Sant Boi per una
revisió rutinària quan estava em-
barassada de 40 setmanes. El
màxim de setmanes per parir són
42. La ginecòloga li va dir que el
part havia de ser induït, però ella
no ho volia. Quan era a casa, per
ordre judicial, la policia va entrar
al  domicili i se la van endur a l’hos-
pital per obligar-la a tenir el nen. 

En part, l’origen de totes
aquestes situacions es troba en el
moment en què la medicina entra
en el camp de l’embaràs al segle
XIX. Va ser amb l’auge de les so-
cietats industrials i el patriarcat
que els parts, fins aleshores un re-
ducte vedat a bruixes i sanadores,
va quedar en mans de la medici-
na. “Això va començar amb les do-
nes de classe alta, perquè es po-
dien pagar un metge, i va ser
aleshores quan es va estendre
l’ús del fòrceps... Els metges deien

que ells no podien estar hores es-
perant que s’obrís un forat. Co-
braven i adeu”, relata Busquets. 

Aquella forma capitalista de
veure el part ha impregnat la so-
cietat fins avui dia. “Hi ha inte-
ressos econòmics, sobretot en un
territori com Catalunya, amb
una alta presència de la sanitat
privada”, diu. Un part ràpid dona
més rèdit econòmic. Per aquest
motiu, les clíniques privades te-
nen uns índexs de cesàries molt
més elevats que les públiques.

EL PART DESITJAT
Hi ha formes de tenir una criatu-
ra al marge d’aquesta violència sis-
tematitzada? El cert és que sí. És
el que s’anomena part fisiològic.
“Cal eliminar la visió medicalit-
zada, perquè el 70% de dones sa-
nes són capaces de donar a llum
en condicions saludables”, con-
sidera Busquets per afegir que,
amb tot, les administracions ca-
talanes asseguren que amb els
mitjans actuals el sistema de sa-
lut només pot atendre un 4,7%
dels parts d’aquesta manera. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

A Catalunya, el 34% 
de les dones ha estat
escridassada o
insultada pel personal
mèdic durant el part, 
i el 25% ha vist com 
el seu pla de part 
era menyspreat

A partir de certa edat moltes dones viuen una forta
pressió per quedar-se embarassades que sovint
comença als mateixos centres de ginecologia
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Xavier Marcé
Regidor de Turisme

“Jo no puc renunciar a omplir
tots els llits turístics que ja tenim”

Xavier Marcé ens rep a la seu de Bar-
celona Activa, al 22@. Però avui no
parlarem de desenvolupament eco-
nòmic, o almenys no en sentit ampli.
Avui ho farem només de turisme.
Amb la Torre Agbar –que precisa-
ment havia de ser un hotel, però les
traves de l’anterior govern municipal
van fer-lo tirar enrere– vigilant-nos
per la finestra, el regidor de Turisme
desgrana la seva recepta per aconse-
guir rellançar un sector molt tocat per
la pandèmia sense tornar a la con-
flictivitat del 2019. Allargar la durada
de l’estada i no el volum de turistes és
un dels ingredients principals.

“Tots necessitem que el
turisme torni, però de
manera responsable i

còmplice amb la ciutadania”. Això
ho deia vostè al juny. Creu que
està passant?
Bé, estem retornant a una certa nor-
malitat i aquest és el compromís que
tenim molt assumit, també amb el
sector. Per tant, sí, aquest és el camí
ineludible. Però encara hem d’ana-
litzar el que està passant tenint en
compte la situació conjuntural. El tu-

risme que ens està arribant en
aquests moments és el de proximi-
tat, que sovint té una capacitat de
despesa més baixa i uns interessos
culturals més indefinits. Encara hi ha
molts grans països que no han obert
les fronteres. Jo crec que en els prò-
xims 6 mesos anirem veient com
evoluciona la situació. En un pan-
orama normalitzat, tot això hauria
d’anar pel camí que havíem dit, sí. 

A barris com la Barceloneta o el
Gòtic diuen que tenen la sensa-
ció que el turisme que ens està
arribant és de perfil low cost.
Low cost és una paraula que s’ha
convertit en un mantra... El que sí
que és cert és que el turisme de
proximitat en general és de menys
despesa que el de llarga distància,
com els deia anteriorment. Si d’això

li volen dir low cost... Jo en tot cas li
diria de baixa despesa, o de més
baixa despesa que el que teníem. 

El veïnat i les associacions d’a-
quests barris es refereixen a un
turisme de baixa qualitat. A un
turisme jove que ve a fer bote-
llots. Al turisme de borratxera. 
Els botellots essencialment els fan
joves locals. Que s’hi pugui apuntar
o no un turista pot passar, però
aquest concepte del turisme de
borratxera, jo crec...

... Que no el patim, aquí?
Que no existeix, o que és molt mi-
noritari. Fa 6 mesos hi havia botellots
a Barcelona i hi havia gent que deia:
“Veieu els turistes què fan!”. Però en
realitat no hi havia ni un sol turista.
De vegades fem unes associacions
que tenen a veure amb com extre-
mem la percepció de les externali-
tats negatives del turisme, que les té.
Però jo crec que el fenomen dels bo-
tellots o el de certs comportaments
incívics no és en absolut una carac-
terística del turisme barceloní.

No hi ha perill d’anar pel camí de
Salou o Lloret, doncs? Li diem per-
què en aquests barris se’n parla.
El turisme que tenim a Barcelona no
té res a veure amb el que hi ha a Llo-

ret, que és vacacional. El d’aquí és un
turisme urbà. La mitjana d’estada
d’un turista a Barcelona són 2,3 dies.
A Lloret és sempre una setmana

com a mínim. El turisme vacacional
genera una estructura hotelera, de
restauració, d’oci... pensada estricta-
ment per al turista. Barcelona no està
pensada per al turista. Barcelona està
pensada per al barceloní. Una altra
cosa és que això convisqui amb algú
que ens visita. Els nostres indicadors
ens diuen clarament que la cultura i
la gastronomia són els principals in-
teressos dels turistes de Barcelona.

Sembla que entre els joves, però,
Barcelona té a fora, en bona part,
una imatge de ciutat d’esbarjo.
Barcelona té unes característiques
de ciutat molt friendly, això és així.

Una ciutat amable, que econòmica-
ment és molt accessible en els es-
tàndards internacionals. Té platja, el
patrimoni d’interès està molt con-
centrat en un espai central i té algu-
nes zones molt cosmopolites. Això
agrada a tothom, no només als
joves. I la combinació d’aquests tres
elements produeix una hipercon-
centració turística al centre, que és el
que bàsicament ens genera aquesta
sensació que la ciutat està molt mas-
sificada. Per tant, els objectius han
de passar per descentralitzar aquest
turisme, per desconcentrar-lo. Hem
de buscar activitats que siguin sos-
tenibles i que permetin desconges-
tionar el centre. 

El 2019 la ciutat va rebre 12 mi-
lions de turistes. L’objectiu és tor-
nar a aquella xifra?
No. El meu objectiu és de sentit
comú. Si a Barcelona tenim un nom-
bre determinat de llits, que són le-
gals i que ja existeixen, la meva
obligació és procurar que estiguin al
100% plens. Exactament com si Bar-
celona té 40.000 cadires de teatre la
meva obligació és procurar que esti-
guin plenes. Perquè, si no, el que
hauria de fer és reduir l’oferta. La po-
lítica és que no creixi, però hem
d’omplir la que tenim. I això es pot fer
de dues maneres: incrementant4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“Barcelona 
no està pensada
per al turista;
està pensada
per al barceloní”“El turisme 

de borratxera
aquí no existeix,
o és molt
minoritari”
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3el nombre de persones que ens
visiten, que jo crec que no és la millor
estratègia, o procurant que la gent
que ens visita s’estigui un dia més a la
ciutat. És a dir, el que jo voldria acon-
seguir és que allarguessin l’estada a
Barcelona una mica. Només que l’a-
llarguessin 0,5 dies, tindríem diver-
sos avantatges: ens trauríem la
pressió de la quantitat, podríem ad-
ministrar millor els interessos de la
gent que ve i els diversificaríem amb
més capacitat de redistribució de la
riquesa que generen. Personalment,
crec que l’estratègia correcta és
aquesta. Jo no puc renunciar a om-
plir tots els llits que ja tenim, perquè
estaria condemnant el sector.

Un sector que, per cert, ha defen-
sat l’ampliació de l’aeroport com
a eina per a l’arribada de turistes.
És obvi que jo estic a favor d’afrontar
l’ampliació de l’aeroport. I utilitzo
aquesta paraula intencionadament.
Perquè una cosa és dir que s’està a
favor de l’ampliació i una altra dir
que s’està a favor d’afrontar aquest
tema i debatre tot el que comporta.
Avui dia tots estem a favor de solu-
cions ecològiques, només faltaria. El
que passa és que hi ha persones que
considerem que això es pot debatre,
que s’ha d’afrontar i discutir, i altres
que obvien aquest debat perquè
consideren que la posició ecologista
està per sobre de la capacitat de dis-
cutir-ho. Dit això, però, també els diré
que, des del meu punt de vista, l’am-
pliació de l’aeroport no té cap rela-
ció especialment directa amb el
turisme. És a dir, a mi no m’interessa

ampliar l’aeroport per portar més tu-
ristes. M’interessa debatre el tema de
l’aeroport perquè és un element de-
terminant per veure quin paper vol
jugar Barcelona en l’economia del
futur. Per saber com volem estar
connectats amb el món des del punt
de vista de la transformació econò-
mica. Que això pot comportar més

visitants, segurament que sí. Però jo
crec que la limitació important per
als visitants no ve de si poden venir o
no, sinó de si tenim o no allotjament
disponible, de les propostes que els
podem oferir...

En el debat de l’aeroport ha que-
dat clar que socialistes i comuns
no estan d’acord. En tot aquest
model turístic que ha anat desgra-
nant vostè fins ara tampoc tenen
una posició consensuada.
No, no la tenim. Tenim dues posi-
cions que no són coincidents al
100%. Ara bé, hi ha una part coinci-
dent molt important: tots volem un
turisme de més qualitat, més res-
ponsable, més sostenible... I una re-

distribució més gran de la riquesa
que genera el turisme. En això tots
estem d’acord. Ara bé, en les estratè-
gies per aconseguir-ho, no. La ma-
nera d’afrontar aquesta transformació
no és la mateixa. Això és evident. Però
bé, tenim un punt de vista comú:
quan jo he dit que no ens sembla
que la situació del 2019 sigui l’òptima
estem dient coses molt similars. Bar-
celona no és una ciutat turística, és
una ciutat amb turisme. Perquè si no
ho diem així, voldria dir que jo penso
la ciutat per als turistes, i no és així. Jo
penso la ciutat per als barcelonins.
Una altra cosa és que Barcelona tin-
gui una enorme capacitat per atraure
gent, però la convivència amb la vida
quotidiana del barceloní és molt im-
portant mantenir-la.

Molta gent diu que ja s’ha perdut,
aquest equilibri.
No. El que passa és que, com els deia
fa una estona, aquesta concentració
de certs espais d’interès turístic al
centre de la ciutat fa que hi hagi
hagut també una sobreexplotació.
Però una sobreexplotació en la qual
ha caigut tothom. Els posaré un ex-
emple molt clar: se suposa que els
museus de la ciutat estan pensats per
als barcelonins. Bé, doncs quan va
caure el turisme, hi ha museus que
van desertitzar-se. Això ens ha de fer
pensar sobre les polítiques de direc-
ció d’aquests museus i si anaven ben
encaminades o no. Nosaltres també
hem caigut en un cert curttermi-
nisme turístic. El que s’ha de fer és evi-
tar-ho. El visitant no és un problema
si jo li explico clarament el que pot fer

i el que no pot fer. Si li dic clarament
que no ha d’anar a un determinat
espai perquè estarà ple. El que no
podem fer és permetre que a deter-
minades zones es desenvolupi un
comerç clonat, estandarditzat, de
molt poc valor afegir... Però la meva
pregunta és: això és culpa del turista
o de les polítiques que s’han fet al
voltant del turisme? Tothom està d’a-
cord que és culpa de les polítiques.
Doncs canviem les polítiques. El que
és cert és que no podem mantenir
un model en el qual una part de la in-
dústria turística ha fet de la ciutat una
miqueta el que ha considerat per
una manca de regulació i de criteri
polític públic. Això és el que cal evitar. 

El que ha fet també la indústria tu-
rística i fa, tal com denuncien les
entitats crítiques amb el sector, és
fomentar la precarietat laboral.
Vostè creu que hauria de pagar
sous més alts?
És clar que nosaltres volem que el
sector turístic millori la seva estruc-
tura salarial, només faltaria! I discu-
tim sovint aquest tema amb els
hotelers i els sindicats. Però no
podem obligar ningú a estar per
sobre del salari mínim interprofes-
sional. I també cal dir que, en gene-
ral, tots els sectors estacionals tenen
problemes de precarietat. Però bé,
aquestes entitats tenen raó amb
aquesta crítica, per descomptat. I jo
soc molt partidari que existeixin
aquestes entitats, perquè la seva
opinió és molt interessant. La seva
visió crítica del turisme aporta ele-
ments que enriqueixen el debat. Jo
sempre he dit que els primers qua-
tre anys de mandat dels comuns,
bastant refractaris del turisme, aque-
lla etapa que es va anomenar d’una
certa turismofòbia, ens han deixat
unes percepcions més que interes-
sants sobre moltes coses. Ara bé, el
que no tenim nosaltres és una posi-
ció negativa, sinó transformadora
d’un sector que és molt important
per a la ciutat en tots els sentits. 

El periodista Ramon Aymerich, al
llibre La fàbrica de turistes, de-
fensa que el turisme, a mitjà ter-
mini, acaba empobrint els llocs
que en depenen molt. Creu que
això pot passar a Barcelona?
Comparteixo la reflexió en general,
però penso que és una anàlisi que
funciona molt bé per a Mallorca, però
no per a Barcelona. No matisa bé les
particularitats de cada lloc. El turisme
no és un fenomen que s’expressi
igual a tots els llocs. Per això insisteixo
molt que hem de plantejar un debat
sobre el turisme urbà i diferenciar-lo
del turisme vacacional. Barcelona té
turisme de fires i congressos, turisme
de creuer, turisme d’estada curta i tu-
risme que només hi passa unes hores
o un dia, que és el més problemàtic
per les externalitats que genera. Bé,
doncs l’arquetip de l’anàlisi que fa
Ramon Aymerich, que té a veure
amb una ciutat o un lloc que es trans-
forma per al turista, no es correspon
amb aquest de Barcelona. Es corres-
pon amb el de Mallorca o amb el de
ciutats de costa que em citaven al
principi. Aquest és un debat que amb
Miquel Puig [ERC] he tingut moltes
vegades: “Em fas una anàlisi que està
molt bé per a Mallorca, però me’l tras-
llades automàticament a Barcelona i
en això crec que t’equivoques”.

El 2019 eren moltes les veus que
alertaven d’una deriva de la ciu-
tat cap a referents com aquest.
Torno a insistir-hi, perquè ho vull
deixar molt clar: el model turístic de
Barcelona d’avui no és tornar al
2019 linealment. La relació entre el
ciutadà i el turista ha de canviar.
Tenim clarament marcats els ob-
jectius en termes de mobilitat, de

transformació, de descentralització,
de sostenibilitat i d’ecologisme. L’any
vinent confio que tindrem un molt
bon acord amb fons europeus per
a la transformació turística. I cami-
narem cap a la recuperació del sec-
tor en aquesta direcció.<

“Hem de buscar
activitats
sostenibles i que
descongestionin
el centre”

“L’ampliació 
de l’aeroport 
no té cap relació
directa amb 
el turisme”

“Una part del
sector ha fet 
de la ciutat una
miqueta el que 
ha considerat”
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NOU BARRIS/ El 1859 Barcelona tirava a
terra bona part de la seva muralla. Eren
temps de creixement poblacional i indus-
trial, i les antigues defenses que en el passat
havien aturat tants atacs forans eren ara un
destorb per al desenvolupament de la ciu-
tat més important de la península Ibèrica.
La conurbació rebia contingents de pobla-
ció del món rural català –en el que seria un
preàmbul de les grans migracions del segle
XX– i les xifres de població vorejaven els
250.000 habitants. 

La ciutat, per tant, necessitava espai per
fer-hi habitatges i infraestructures per dotar
de serveis la població. És en aquest context
on cal emmarcar la construcció de l’aqüe-
ducte de Dosrius, una enorme infraestructura
hidràulica de més de 50 quilòmetres que
connectava aquesta localitat maresmenca

amb el barri de Gràcia. Va ser construït el
1869, quan el creixement de l’aleshores fla-
mant barri de l’Eixample va fer que augmen-
tés la demanda d’aigua a Barcelona.

De fet, portar aigua a la capital es va
convertir en un negoci sucós. En aquest cas,
va ser l’empresa Palau, Garcia i Companyia

la que va posar en marxa l’aqüeducte. El
1867, els titulars de la companyia se’n van
vendre els drets a la Société Générale des
Eaux de Barcelone, constituïda a Lieja (Bèl-
gica) i que és l’origen de la Sociedad Gene-
ral de Aguas de Barcelona, l’actual Agbar. 

Sigui com sigui, portar aigua del Ma-
resme a Barcelona no era pas fàcil. Una de
les principals complicacions de les obres
era travessar el riu Besòs, dificultat que es
va superar a través de l’estret del Rec, entre

la Trinitat i Torre Baró, gràcies a un sifó de
1.000 metres. Finalment, el 1871 l’aqüe-
ducte es va posar en marxa i l’aigua va co-
mençar a arribar a la capital catalana. Es
calcula que la infraestructura subminis-
trava entre 20.000 i 40.000 metres cúbics
diaris d’aigua a la ciutat.  

Una de les empremtes d’aquest aqüe-
ducte la podem contemplar avui dia a Nou
Barris. En concret, al parc Central de Nou
Barris, un espai verd de 17 hectàrees que

integra edificis singulars i històrics com ara
l’antic Institut Mental de la Santa Creu, la
masia de Can Carreras o el Parc Tecnològic,
un centre que organitza actualment pro-
jectes empresarials innovadors. 

El canal es va explotar fins a mitjans
dels anys 50, en paral·lel a una nova –i molt
més intensa– onada migratòria que va fer
que Barcelona superés el milió i mig d’ha-
bitants. Va ser aleshores quan es va iniciar
la canalització del riu Ter.

SANT ANDREU/ Els Jardins de Massana, ubicats a l’inte-
rior de l’illa del grup d’habitatges de Can Massana, es van
construir el 1953 arran del Congrés Eucarístic a Barcelo-
na, que havia tingut lloc a la capital catalana l’any ante-
rior a iniciativa de l’arquebisbe Modrego. Una ocasió que
el règim franquista va aprofitar per fer-se un rentat de cara
internacional i posicionar-se com el “guardià d’occident”
davant el ‘perill’ soviètic. Sense anar més lluny, aquests jar-
dins tenen forma de creu i consten de dues placetes la-
terals i d’una de central.

Aquest indret natural forma part d’un projecte inno-
vador de ciutat jardí poc usual per a l’època. La plaça cen-
tral, en el seu moment, va servir per ubicar-hi el camp de
futbol del Club Deportivo Viviendas del Congreso, nas-
cut el 1957 i que va funcionar en aquest lloc fins al 1983.
El camp de futbol va desaparèixer per deixar pas als jar-
dins de Massana, dividits en dues seccions per un emparrat
que travessa la zona verda d’est a oest. Avui dia, amb el
parc infantil, els arbres i els porxos coberts de vegetació,
són un petit oasi al barri del Congrés i els Indians.

LES CORTS/ Avui dia dona la benvinguda als estudiants
de la Facultat de Biologia, però en el passat era un dels
tres accessos de la Finca Güell. La porta sud de la finca
està construïda amb maó vist i presenta dos cossos idèn-
tics, encapçalats per rajoles de ceràmica verdes i blan-
ques. Aquests dos murs, de fet, flanquejaven una por-
ta de ferro forjat, que es conserva al Museu Gaudí del
Park Güell. Aquesta obra, però, no està exactament en
el lloc on es va construir: es va traslladar a l’actual ubi-
cació el 1957, mentre que el 1982 va ser restaurada.

L’aqüeducte de Dosrius i la
petjada de l’aigua a la ciutat

Els Jardins de Massana: un oasi verd
amb una història lligada a l’Església

Una porta al passat de la
important família Güell

Es calcula que 
l’aqüeducte de Dosrius

subministrava entre 
20.000 i 40.000 metres
cúbics d’aigua a la ciutat
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L’EIXAMPLE/ L’antiga seu de la Central Ca-
talana d’Electricitat –més tard Hidroelèctrica
de Catalunya– és una construcció moder-
nista de l’any 1897 que ja introduïa canvis
que anunciaven les noves tendències arqui-
tectòniques que s’acabarien imposant, com
ara les bigues de ferro de la façana, que li
permetien reforçar l’estructura i obrir grans
finestrals. 

Per altra banda, la particular entrada, en
una cantonada, confereix a tota la façana un
caràcter singular. Per tot plegat, estem da-
vant d’una edificació prou important per a
la història de la ciutat. Ocupada actualment
per les oficines d’Endesa, va funcionar com a
central tèrmica fins al 1977. 

Per tot plegat, l’edifici s’inclou a la ruta
modernista de l’Ajuntament i està catalogat

com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). I és
que la seva aparença general presenta ele-
ments constructius propis del modernisme,
com ara l’ús de maó vist, una entrada princi-
pal amb elements de pedra i baranes de
ferro forjat, entre altres. L’edifici va ser cons-
truït entre els anys 1896 i 1899 per l’arqui-
tecte Pere Falqués, i també allotjava els
habitatges dels encarregats de la central.

Les oficines de l’edifici de la hidroelèc-
trica es troben en una llarga nau que en el
passat va acollir la maquinària de producció
d’electricitat mitjançant el vapor de l’aigua.
De fet, encara s’hi poden veure alguns ele-
ments originals, com el pont grua o el qua-
dre de comandament. La xemeneia a través
de la qual s’evacuava el vapor va ser final-
ment enderrocada l’any 1961.

La Hidroelèctrica de Catalunya,
eclecticisme arquitectònic

Les cases blanques, un conjunt
singular del barri de Montbau

HORTA – GUINARDÓ/ Al barri de Montbau
hi ha un racó que destaca al bell mig d’un
bosc. Són les conegudes com a ‘casetes blan-
ques’, edificacions d’estil racionalista que es
van construir el 1965, seguint el model de
l’arquitecte suís Le Corbusier. 

Des del punt de vista tècnic, són nou
blocs de planta quadrada amb 52 habitatges
unifamiliars. I des del punt de vista paisatgís-
tic, es tracta d’un dels espais més caracterís-
tics del districte d’Horta-Guinardó; un odd
one out en tota regla que recorda els pobles
blancs que s’estenen pel sud peninsular i la
costa mediterrània. 

L’edificació d’aquestes cases va tenir lloc
el 1965 a càrrec de la Cooperativa Barcelo-
nesa i es va portar a terme a sobre de l’antic
camí de Sant Cebrià, avui dia carrer de la Ce-

ràmica. Són cases dúplex i adossades, amb
una planta superior perpendicular a la infe-
rior i que forma un pont a sobre dels passat-
ges de vianants de la zona, que estan
enjardinats. Aquesta disposició, a més, fa que
les terrasses de les cases serveixin com a co-
berta de les cases de la filera inferior. 

El conjunt d’habitatges forma una qua-
drícula de sis fileres de cases que segueixen,
a grans trets, els revolts de la muntanya. Al
seu torn, estan separades per cinc passatges
de vianants, que passen per sota dels ponts.
De fet, aquests ponts són un dels elements
més singulars del conjunt arquitectònic. 

Malgrat el color blanc de les cases, els
seus accessos van ser batejats amb dife-
rents colors: blau, rosa, groc, blanc i violeta
de Montbau. 

Un dels principals atractius de les ‘casetes
blanques’ de Montbau és que estan integra-
des a la natura. En aquest sentit, la parcel·la
que ocupen, de 12.600 metres quadrats de
superfície, està envoltada en el seu perímetre
pel Parc Natural de Collserola, excepte el cos-
tat sud-est, que limita amb el carrer de Vay-
reda, del barri de Montbau. Sense anar més
lluny, malgrat l’aïllament aparent de les ‘case-
tes blanques’ en plena zona boscosa, estan
prou a prop del centre del barri de Montbau. 

Per altra banda, aquest conjunt arquitec-
tònic, projectat pel gironí Joan Bosch, ha
estat reconegut en alguna ocasió, com a l’any
1967, quan va quedar finalista en els premis
FAD, en la categoria d’Arquitectura. A més,
formen part del circuit Arquitectura al peu de
Collserola, impulsat per l’Ajuntament.

Una joia del 
barroc català 

a la plaça Lesseps
Avui és un dels punts amb més
trànsit i activitat de Barcelona,
però fa uns segles només hi
havia camps i camins. Estem
parlant de la plaça Lesseps, on
l’any 1626 els frares carmelites
descalços van fundar-hi un con-
vent. El van edificar a l’encre-
uament de les rieres de
Vallcarca i de Cassoles. Aquell
convent va donar peu a la for-
mació de tota una vila, la de
Gràcia. El 1630, el monestir ja
estava acabat, però l’església,
que és l’únic element que ha so-
breviscut al pas dels anys, no es
va acabar fins al 1658. 

ELS CÀNONS TRADICIONALS
L’església, coneguda popular-
ment com ‘dels Josepets’, presi-
deix la plaça i és un dels elements
arquitectònics més importants
del barroc català. Obra de l’arqui-
tecte fra Josep de la Concep-
ció –nom religiós del carmelita
tarragoní Josep Ferrer–, el tem-
ple es va enllestir el 1658, tot i
que no es va poder consagrar
fins al 1687. L’edificació segueix
els cànons tradicionals del bar-
roc català, mentre que la façana
tripartida i amb frontó triangu-
lar constitueix un element molt
habitual a les esglésies carmeli-
tes de l’època.  

Per tot plegat, aquesta obra
arquitectònica està inscrita com
a Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL) a l’inventari del Patrimoni
Cultural català.

Gràcia
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Reconeixement
Un projecte que neix amb l’objectiu d’a-
grupar les entitats i les associacions de co-
merciants dels mercats municipals de
Barcelona i que aposta, entre altres coses,
per potenciar els productes de qualitat, eco-
lògics i de proximitat cultivats de manera
sostenible. Això és Comerç Verd, una ini-
ciativa que recentment ha estat reconeguda
en el Gastronòmic Fòrum Barcelona. 

De fet, aquesta proposta sorgeix de la
mà de l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, del Comissionat d’Econo-
mia Social de l’Ajuntament i de la Fede-
ració de Mercats Municipals davant la
necessitat d’unir esforços. Un pas enda-
vant a favor dels comerciants que respon
a tres objectius principals: accentuar la
diferenciació dels establiments dels mer-
cats gràcies a la qualitat dels seus pro-
ductes, fer que el seu cultiu afavoreixi la

reducció de la petjada de carboni i la
lluita contra l’emergència climàtica i fa-
cilitar la viabilitat de l’agricultura i la ra-
maderia local i sostenible.

QÜESTIÓ DE COMPROMÍS
Barcelona és enguany la capital mundial
de l’alimentació sostenible. Per això, des de
la ciutat es fa especial èmfasi en la neces-
sitat que tot el sector alimentari i gastro-
nòmic giri al voltant de la sostenibilitat.

“Cal un compromís amb la sostenibilitat,
ja que per combatre l’emergència climàtica
necessitem sistemes alimentaris saludables
per a les persones, els territoris i el planeta”,
diu Álvaro Porro, Comissionat de Política

Alimentària de l’Ajuntament de Barce-
lona. I per engegar aquest canvi, segons
Porro és essencial que els mercats barce-
lonins siguin els que comencin a treballar
en aquesta línia. Una manera de fer que,
gràcies a la iniciativa Comerç Verd, ja està
en pràctica. 

“Els mercats són l’ànima dels nostres
barris, el motor econòmic de la ciutat i ja
aposten per la sostenibilitat, la proximitat
i la salut del nostre planeta”, destaca la re-
gidora de Comerç i Mercats, Montserrat
Ballarín. “A més, són referents internacio-
nals pel seu model de gestió”, afegeix.  

D’aquí aquest reconeixement a Co-
merç Verd, que, més enllà de premiar la
iniciativa, pretén ser un incentiu i fomen-
tar la implantació del reaprofitament ali-
mentari, del producte de proximitat i de la
lluita conjunta del sector pel canvi climàtic. 

Comerç Verd, un canvi de
model cap a la sostenibilitat 

“Els mercats ja aposten
per la sostenibilitat, 

la proximitat i la salut 
del nostre planeta”

Congrés
La Fira de Montjuïc va acollir, un any més,
el Gastronòmic Fòrum Barcelona del 18
al 20 d’octubre. Una cita amb els millors
cuiners i productes del moment en la qual
van participar més de 300 empreses i 60
xefs. Des de Joan Roca fins a Carme Rus-
calleda o Ada Parellada. Tot plegat, amb
un programa ple de conferències, ponèn-
cies, taules rodones i tallers, que va perme-
tre als més de 16.000 visitants tastar,
aprendre i gaudir de la gastronomia de la
mà d’especialistes del sector.

El congrés va començar amb una ses-
sió inaugural que introduïa el tema cen-
tral d’aquest fòrum: la sostenibilitat. De

fet, la mateixa alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, exposava la necessitat que la
ciutat es converteixi en un referent de la
gastronomia sostenible. “És el futur”, deia.
Per això, totes les activitats del fòrum van
girar al voltant de com fer aquest canvi
cap a una nova manera de concebre la
cuina i l’alimentació.

Tres dies que van servir perquè el sec-
tor es retrobés i busqués, conjuntament,
nous camins, en un moment en què “cal
reconduir els sistemes alimentaris i redi-
rigir les estratègies”, deia el manifest que
posava punt final a l’esdeveniment. 

Una trobada per deixar constància de
la importància que els aliments siguin de
proximitat, de temporada, de qualitat i, si
cal, reaprofitats. 

El Gastronòmic Fòrum Barcelona mira al futur
i aposta per la cuina i l’alimentació sostenible 
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Visita
El Mercat Central de la ciutat de Florència
és molt similar al de la Boqueria: històric,
amb productes especialitzats i de gran qua-
litat. Aquesta és la conclusió a la qual va ar-
ribar el regidor d’activitats pressupostàries,
comercials i productives d’aquest municipi
italià, Federico Gianassi, després de visitar
alguns dels mercats de Barcelona a mitjans
d’octubre. Una visita amb l’objectiu d’esta-
blir sinergies i de donar a conèixer el fun-
cionament dels mercats barcelonins. 

“Els mercats són una joia de la ciutat i
entre tots els hem de preservar”, deia el pre-
sident de la Boqueria, Salvador Capdevila.
Per això, el president, el vicepresident i el di-

rector del Consorci del Mercat Central de
Florència, acompanyats de Gianassi, van
voler conèixer els mercats de la capital cata-
lana. I més tenint en compte que durant la
pandèmia han tingut un paper essencial.

PRODUCTES DE PROXIMITAT
Durant la visita, que va anar a càrrec de la
regidora de Comerç i Mercats, Montserrat
Ballarín, es va remarcar la importància que
tenen la sostenibilitat i els productes de
temporada i de proximitat als mercats de la
ciutat. I és que  “produir des de la proximi-
tat implica una millor qualitat dels produc-
tes i una menor contaminació”, deia la
regidora.  “Per això hem de preservar els
mercats i posar en valor la seva tasca iden-
titària, social i cultural”, apuntava Gianassi.

El Mercat Central de Florència
s’apropa als mercats de Barcelona

El Mercat de Mercats, la festa
del producte de proximitat 

EN PRIMERA
PERSONA

Fira
Les parades i els paradistes dels mercats de
la ciutat van tornar a la fira Mercat de Mer-
cats després de dos anys sense celebrar-se.
Una nova edició amb el millor dels seus
productes, que enguany es va traslladar a la
plaça de les Glòries amb tres dies d’activitats
per a totes les edats, amb tapes de mercat i
productes de proximitat, durant el penúltim
cap de setmana d’octubre.

En un moment en què Barcelona ha
estat el centre d’atenció per debatre sobre
els reptes de futur de l’alimentació i els efec-
tes de l’actual model alimentari en el canvi
climàtic, els mercats s’han volgut acostar a la
ciutadania per posar en valor el seu paper
com a proveïdors de producte fresc de qua-
litat, sostenible i de proximitat, vinculat a

l’alimentació saludable i a la dieta mediter-
rània. Per això, fins a vuit mercats alimenta-
ris, com el de la Boqueria o el de la
Concepció, i tres de no alimentaris, com els
Encants, van muntar els seus estands a la
fira, per oferir i donar a conèixer els seus mi-
llors productes. Un total de 19 parades en
un espai en el qual també va tenir represen-
tació la restauració de la ciutat.

MÉS ENLLÀ DELS MERCATS
A banda de poder comprar i tastar tota
mena de productes de qualitat i de proxi-
mitat, tots els que van assistir al Mercat de
Mercats van poder provar les tapes que ha-
vien elaborat alguns dels millors restaurants
barcelonins. De fet, la fira va rebre grans xefs
que van voler compartir les seves creacions
i coneixements de producte, gastronomia,

salut i sostenibilitat alimentària en showcoo-
kings, tallers i xerrades. Una manera de gau-
dir de la gastronomia, però també del vi,
perquè els assistents van poder tastar alguns
dels millors vins catalans del moment.

Tot això i molt més, com un hort urbà,
sessions de música o activitats infantils, en
una fira organitzada per l’Institut Municipal
de Mercats amb la col·laboració de repre-
sentants de diferents gremis minoristes ali-
mentaris i que va tenir com a protagonistes
la sostenibilitat, el reaprofitament alimen-
tari i els productes de proximitat. Tot ple-
gat, un autèntic mercat de mercats, atractiu
i festiu, en què els paradistes es van dedicar
a aconsellar la ciutadania en salut i alimen-
tació. Dos aspectes bàsics i fonamentals al
voltant dels quals van girar totes les activi-
tats i la finalitat, en si mateixa, de la fira. 

Xavier Lobet és òptic optome-
trista i copropietari del negoci
que van obrir els seus pares ja fa
75 anys. Una òptica que regenta
juntament amb els seus dos ger-
mans i que es caracteritza pel
tracte proper i personalitzat.

Què té Llobet Òptics que no
tinguin altres negocis?
Sentit humà i un tracte persona-
litzat i familiar, de la mà de pro-
fessionals. Nosaltres no tenim
clients; tots els que venen aquí
són amics i fem que se sentin
com a casa seva gràcies al caliu
humà amb què els atenem.

És això el que caracteritza el
comerç d’aquesta zona de l’Ei-
xample?
Ens diferencia el turisme i el fet
que hi ha pocs veïns, perquè és
una zona d’oficines. Però la unió
entre els comerciants és molt
forta i sempre remem junts per
mantenir el nostre propi estil.

Es plantejaria marxar a un altre
barri?
Jo estimo l’Eixample i seguiré
sempre aquí, perquè per a mi
els clients no són un número.
Sé qui és cada persona i la seva
història de vida. La relació hu-
mana entre el comerç i els veïns
és increïble.

Què és el que més li agrada de
la seva feina?
Que hi poso el cor. A mi no em
flipa que la gent es gasti 300
euros, el que m’omple és la cara
d’un nen o d’un senyor quan
s’emprova les ulleres i, en veure’s,
s’omple d’alegria.

“No tenim clients;
tots els que venen

són amics”
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Xavier Llobet
Llobet Òptics
(Coreixample)
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Equipaments | Possible reforma al Mercat de l’Estrella
El Mercat de l’Estrella està negociant amb l’Institut Municipal de Mercats per tirar
endavant una reforma. L’objectiu? Arreglar problemes estructurals dels quals es

va tenir constància durant unes obres, segons va avançar l’Independent de Gràcia. 

EQUIPAMENTS4Les obres del
futur Mercat de l’Abaceria ha-
vien de començar, tal com es va
anunciar el passat febrer, a finals
d’aquest any o a principis del
2022, però patiran un nou re-
tard. Tal com reconeixen fonts
municipals, no començaran en
cap d’aquests dos períodes per-
què encara s’està “tancant el
projecte”. En aquest sentit, afe-
geixen, aviat podran donar més
informació, ja que, de moment,
no concreten calendari. 

Per la seva part, la presi-
denta del Mercat de l’Abaceria,
Maribel Ampolla, explica que
des de l’Institut Municipal de
Mercats li van traslladar que les
obres es posarien en marxa
després de les festes de Nadal,
la qual cosa li fa intuir que tin-
drà lloc aproximadament el fe-
brer del 2022. “Quan abans co-
mencin millor. Han passat més

de tres anys des que ens vam
traslladar al mercat provisional
de passeig Sant Joan. I quan co-
mencin les obres faltaran uns
tres anys més perquè s’enlles-
teixin”, afirma Ampolla fent re-
ferència a un projecte que abans
ja es va endarrerir per la pre-
sència d’amiant en l’antiga ins-
tal·lació i, més tard, per l’esclat
de la pandèmia.

Tot i els retards, Ampolla
veu amb bons ulls l’estada de
tots els paradistes a l’espai tem-
poral del passeig de Sant Joan.
“La gent del barri de la Vila de

Gràcia s’hi troba a gust i a nos-
altres ens farà pena deixar-lo,
però alhora ens farà molta il·lu-
sió tornar al mercat de sempre”,
assegura. “És el nostre mer-
cat”, afegeix. 

L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
El fet que el nou mercat tardi tant
a arribar ha perjudicat comer-
ciants de la zona Alguns han pa-
tit una baixada de les vendes per
la pèrdua de gent que passa per

la zona, que abans anaven a
comprar a les seves botigues. I és
que s’ha fet evident que tot el pro-
cés d’enderroc de l’antic edifici i
les obres per retirar l’amiant ha
estat un mal negoci per a ells.  

Nou retard a l’Abaceria
» L’Ajuntament reconeix que les obres no començaran a finals d’any ni a principis del que ve

» Fa més de tres anys que el mercat es va traslladar a la carpa temporal del passeig de Sant Joan

Alguns comerços dels voltants de l’antic mercat estan perdent ingressos. Foto: Twitter (@Ignasi Moreta)

Les obres ja van patir
retards per la presència
d’amiant i per l’esclat 
de la pandèmia

Futbol | Repte majúscul per al CE Europa 
El pròxim diumenge 5 de desembre el CE Europa rebrà el SD Formentera, quart
classificat del grup 3 de la Segona RFEF amb 21 punts, els mateixos que el segon 
i el tercer. El conjunt gracienc és 14è amb 14 punts i fa quatre partits que no perd. 

"Quan un cotxe va destrossar la
meva pilota, vaig descobrir com
m'importava el bàsquet...", con-
fessa, divertida, Esther Esquivias
(Barcelona, 1989), aler pivot
del Bàsquet Safa Claror, de Copa
Catalunya. L'angoixa li va durar
unes hores, fins que el seu pare
n’hi va regalar una altra, i es va
convertir "en la persona més fe-
liç del món". 

De petita Esquivias anava a
tot arreu botant la pilota i juga-
va amb qualsevol excusa. Els
seus inicis, però, no van ser fàcils.
Al principi no li agradava gaire el
bàsquet. "De fet, el meu primer
any, al CB Roser, encadenava pe-
dregades i llançaments per sobre
el taulell. El segon ja em vaig en-
amorar d'aquest esport", con-
fessa la barcelonina. És alegre,

enginyosa i persistent. També
apassionada i intensa.

El salt a l'UB Barça li va cos-
tar molt i el primer any de cadet
va jugar poc. Esquivias ja sabia
que l'esport, com la vida, és una
cursa de fons i va invertir mol-
tes hores extra en millorar as-
pectes com la seva mecànica de
tir, que "no era gens bona".  A
poc a poc va anar recollint la re-
compensa al seu esforç, fins a
entrenar-se i anar convocada
amb el primer equip. 

MARTA FERNÁNDEZ 
"L'experiència va ser brutal.
Sortia encantada dels entrena-
ments perquè la Sílvia Font és
un llibre obert i també aprenia
moltíssim de totes les compa-
nyes...", recorda. "Marta Fer-
nández era la millor jugadora al
contraatac, Sonja Petrovic [Va-
sic, des que es va casar] era
molt jove i molt bona...", afegeix
Esquivias, que també ha jugat al

Bàsquet Femení Viladecans, al
Draft Gramenet o al Barça CBS. 

Aquesta temporada, al Bàs-
quet Safa Claror, la torna a di-
rigir Dani Perdiguero, a qui va

tenir com a sènior de segon
any. "Ens entenem molt bé. Su-
poso que vol que aporti la meva
experiència i ajudi un equip
molt jove", reconeix Esquivias,

amb moltes ganes de visitar el
CBF Cerdanyola, el pròxim 11 de
desembre. "Serà un repte in-
creïble contra el líder, un equip
molt potent. No sé quantes ve-
gades hauré jugat contra l'Elena
Múrcia com a jugadora i entre-
nadora", planteja. 

Esquivias va començar a di-
rigir equips amb 15 anys i no s'i-
magina sense fer-ho. S'emocio-
na parlant del cadet femení del
Safa Claror. "Em té el cor robat
des del primer minut perquè to-
tes volen aprendre i créixer més
i més. Vull que arribin molt
més lluny que jo en el bàsquet i,
sobretot, que siguin bones per-
sones", detalla Esquivias, orgu-
llosa que algunes de les seves ju-
gadores també entrenin equips
en un club que "és una petita
gran família". "Per cert, diria que
soc millor educadora de valors
que entrenadora de bàsquet",
conclou, satisfeta aquesta en-
amorada dels reptes. 

Esther Esquivias, amor pels reptes
» L'aler pivot del Safa Claror va arribar a entrenar-se i anar convocada amb el sènior de l'UB Barça

» “El meu cadet em té el cor robat perquè totes les jugadores volen aprendre i créixer més”, confessa

Esports

Esther Esquivias, del Bàsquet Safa Claror. Foto: Ivan Espallargas

Toni Delgado
EL CAMP D’EN GRASSOT
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç

www.facebook.com/GraciaBotiguers

Torna l’esperit nadalenc

www.graciacomerc.com@gracia_comerç

Unió de Botiguers Travessera de Gràcia - Casc Antic // Butlletí nº 66

Botiga al carrer
La Unió de Botiguers Tra-
vessera de Gràcia i Casc
Antic va celebrar el passat
20 de novembre una nova
edició de la Botiga al carrer,
que un cop més va servir
perquè els comerços asso-
ciats poguessin mostrar els
seus millors productes de la
campanya de tardor.

Durant tota la jornada
el carrer va presentar un

molt bon aspecte, amb una
gran quantitat de persones
que van mostrar el seu in-
terès pels diferents produc-
tes dels comerciants.

D’altra banda, el pròxim
18 de desembre tindrà lloc
el Mercat de Nadal, que
omplirà la zona d’esperit
nadalenc un any més. Un
dels protagonistes d’aquest
dia serà el Pare Noel.

Nadal amb premis
L’esperit nadalenc, ben visi-
ble després de l’encesa de
llums de fa pocs dies, també
es tradueix en la possibilitat
de ser el guanyador de dife-
rents regals. I és que les boti-
gues associades a l’eix
comercial ofereix diferents
premis si es fa una compra
durant aquests dies.

Així doncs, els afortunats
es podran emportar regals

en format d’experiència en
nits d’hotel, sopars de res-
taurant o una estada en un
balneari. Els números guan-
yadors seran els que coinci-
deixin amb els cinc primers
premis del sorteig de la Lo-
teria de Nadal. Una Loteria,
d’altra banda, de la qual es
poden comprar números als
comerços. Enguany torna el
número històric 40.145.

Comerç solidari
Una altra de les cites que cal
destacar d’aquests dies és la
recollida d’aliments que or-
ganitza la Unió de Botiguers
Travessera de Gràcia i Casc
Antic, i que torna a mostrar
la cara més solidària del co-
merç local, que es bolca
amb aquells que més ho ne-

cessiten. Enguany  la reco-
llida d’aliments es posarà en
marxa el pròxim 1 de des-
embre i s’allargarà fins al 23
de desembre. Com ja és ha-
bitual, comptarà amb la
col·laboració de la Fundació
Edmilson i de l’Associació de
Joves Gitanos de Gràcia.
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Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abo-
minable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’ú-
nica possible, però l’ha oblidat comple-
tament. Una història de gènere fantàs-
tic i suspens de la Cia. La Salamandra.

A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

Teatre

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Sergio Dalma torna a la càrrega amb la
publicació d’un nou disc, el 21è de la seva
carrera. Alegría és el títol d’aquest àlbum
que va crear durant l’aturada (forçada per
la pandèmia) de la gira del seu disc an-
terior, Treinta... y tanto. De fet, enllaçarà
el final d’aquella gira amb l’inici de la del
nou disc. Amb 57 anys, el músic saba-
dellenc demostra que no té aturador.

Música

La família Vidal passa a la segona residència
les últimes vacances de l’àvia. Als seus 14
anys, la Nora sent per primer cop a la vida
que no troba el seu lloc. Però tot canvia
quan arriba la Libertad, la filla de 15 anys
de la cuidadora de l’àvia. Entre la Nora i la
Libertad, una noia rebel i magnètica, sor-
geix una relació intensa. Surten de la
bombolla familiar i la Nora se sent lliure.

Pelis i sèries

Libertad
Clara Roquet

Alegría
Sergio Dalma

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sos-

tenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de de-

sembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb 
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA

Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i

Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més co-
negut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels pro-

ductors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura

imprescindible per entendre l’èxit de C. Tanga-
na. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfecta-
ment reflectida al disc El madrileño, que els ha

valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de

millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor engi-

nyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està

triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i

aquest mes estrena el seu primer àlbum.

A L I Z Z ZQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser la mà dreta de C. Tangana
També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

Famosos

Guanyar tres Grammy Llatins
Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

Pluja d’elogis
El públic ja valora aquest artista que havia estat a l’ombra

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Més enllà de l’art “dels folls”, molt més en-
llà de l’art “outsider”, els artistes d’art brut
són, per damunt de tot, creadors fabu-
losos. Aquest còmic permet capbus-
sar-se en les mitologies particulars d’ar-
tistes com Henry Darger, Carlo Zinelli o
Madge Gill, i del mateix Oriol Malet. Una
visita guiada al pinyol fascinant d’un món
encara massa desconegut, el de l’art brut.

Llibres

Un món d’art brut
Oriol Malet

|Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia

dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

D’ENTRADA: EN CATALÀ

El 94,4% de la població de Catalunya 
entén el català i el 81,2% el sap parlar

CONTINGUTS EN CATALÀ

NO CANVIÏS DE LLENGUA

VOLUNTARIAT

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

i LLENGUA

Segons la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població,
que es va fer el 2018, un 36,1% dels habitants de Catalunya té
el català com a llengua habitual. Aquesta xifra cau fins al 27,5%

en l’àmbit metropolità. Davant d’això, calen polítiques i accions que
s’escapen de la responsabilitat dels parlants. Però cada catalanopar-
lant pot aportar el seu granet de sorra per mantenir viva la llengua. 

Un primer pas imprescindible és parlar sempre, d’entrada, en
català. Quan coneguis algú o quan entris a una botiga per primer
cop, fes servir el català. No jutgis la gent pel seu aspecte físic, el
seu nom o qualsevol altra característica: un catalanoparlant no té
uns trets concrets. El següent pas és no canviar de llengua quan
et responguin en castellà. El 94,4% de la població de Catalunya
entén el català i el 81,2% el sap parlar. Per tant, és altament pro-
bable que el teu interlocutor t’entengui i, si no, t’ho farà saber i et
demanarà que li parlis en un idioma que conegui. Recorda que
parlar en la teva llengua no és de mala educació. Una altra cosa
que pots fer és consumir cultura i entreteniment en català. I, si
vols anar més enllà, pots sumar-te al Voluntariat per la Llengua
perquè algun nou parlant practiqui l’idioma.

Què puc fer per fomentar el català?

És absurd assumir que algú no parlarà 
o entendrà el català per l’aspecte o el nom

Les claus

Consumeix cultura i entreteniment en català
per fomentar-lo també en aquest àmbit

Si vols anar més enllà, uneix-te al Voluntariat per la
Llengua: ajudaràs un nou parlant a practicar el català
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