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Viure de l’art mai ha estat fàcil i
del rap en concret, tampoc. Ens
podem imaginar persones can-
tant als vagons del metro o del
tren, improvisant i rapejant amb
estímuls del mateix vagó. Són es-
pais, potser, hostils tant pel can-
tant com pel públic, que molt so-
vint se sent incòmode. Encara hi
ha persones que canten al metro,
però no es tracta d’un fenomen
que tampoc vagi a l’alça. Des de
fa dos anys, però, ha aparegut un
espai on l’artista d’aquest gènere
pot mostrar les seves cançons en
un entorn on el públic l’escolta i
se sent còmode.
Es tracta d’un projecte nascut

de la comunicació actual a través
de les xarxes. Una iniciativa on
una persona lluita perquè qual-
sevol  pugui mostrar el seu talent
i pugui impulsar la seva carrera.
Tot allunyat de qualsevol interès
lligat al món de les agències de re-
presentació o de l’estil de pro-
moció tradicional. Tot això exis-
teix a Barcelona. Es tracta d’un
moviment musical entorn del
Hip Hop concentrat al Parc de
l’Espanya Industrial, a Sants.
Parlem del projecte que impulsa
Batallas De Promesas (BDP) amb
les batalles de cançons. 

BATALLES DE CANÇONS?
BDP és una iniciativa que vol im-
pulsar nous artistes de l’escena un-
derground–aquella que no és co-
neguda–. Així ho defineix el crea-
dor de l’organització, Alejandro
Casajuana ‘Jano’. El que busca, re-
marca, és “ajudar l’artista que no
té diners i un pressupost per pro-
mocionar la seva música”.
Però com ho fa? BDP té un

canal de Youtube, una pàgina
d’Instagram i de Twitter on dis-

tribueix el seu contingut: les ba-
talles de cançons que organitza.
I què són les batalles de can-

çons? És un esdeveniment que va
néixer arran de la pandèmia on jo-
ves talents feien una competició
cantant les seves cançons i un ju-
rat vota la que més els hi agrada-
va –amb uns paràmetres el mà-
xim d’objectius possible–. Tot
plegat en un format d’eliminatò-
ria. Una de les primeres crítiques
que van rebre va ser que la músi-
ca és un art subjectiu i que con-
vertir-ho en una competició no era
una bona idea. El que va fer BDP
va ser escoltar els crítics, acotar els
criteris a l’hora d’escollir un gua-
nyador i deixar clar que sempre
volen “difondre cultura i talent”.
Quan en ‘Jano’ explica que vo-

len donar oportunitats als artis-
tes és perquè, després de molta
feina, el seu espai té molta visi-
bilitat de cara al gran públic. I és

que a YouTube tenen 324.000
subscriptors i milions de visua-
litzacions i a Instagram 124.000
seguidors. Són els seus dos canals
principals pels quals distribueix
el seu contingut i on aconsegueix
que es facin virals els vídeos. De
fet, el darrer any i mig moltes de
les cançons que s’han viralitzat a
esdeveniments organitzats per
BDP han estat vídeos que pàgines
especialitzades en aquest con-
tingut han penjat sense el permís
d’en ‘Jano’. “Jo he treballat per-
què el projecte em donés fruits,
però és probable que n’estigui do-
nant més dels que esperava”,
afirma. I és que el projecte de les
batalles de cançons ja no només
existeix a Barcelona.
Urban Roosters, l’empresa i

organització de batalles impro-
visades més gran de l’Estat –el
seu equivalent seria la Lliga Pro-
fessional de Futbol–, ha invertit

en la marca de BDP i els ha fi-
nançat una gira per 16 ciutats
d’Espanya. “És una experiència
única que em permet imaginar
que arribarem molt més lluny si
treballem bé”, afirma en ‘Jano’.

CAS EN PRIMERA PERSONA
En Mario Gómez, àlies Mario
Los Códigos, té 23 anys i és un
dels artistes que més s’ha bene-
ficiat de l’impuls que li ha donat
BDP. Participa en les batalles de
cançons des de gairebé la prime-
ra edició i ha aconseguit fer-se un
nom en l’escena underground.
“Tota una generació d’artistes
som coneguts gràcies a BDP”, diu.
El jove raper afirma que a l’i-

nici no el va seduir el format de les
batalles de cançons perquè creia
que no es poden valorar. Però de
seguida es va adonar que era un
format molt explotable i que ja ge-
nerava expectació: “Quan veus

que allò ‘explota’ penses: ostres
que tontoque no volgués partici-
par-hi per si em jutjaven, si al fi-
nal encara que perdis a la prime-
ra ja tens opcions de fer-te viral o
que algú connecti amb tu”.
Actualment, Mario Los Códi-

gos té més de 51.000 oients men-
suals a Spotify i la seva cançó més
famosa és NorthFace, que entre
aquesta plataforma i YouTube té
més d’un milió de visites. De fet,
ha aconseguit que tothom se sà-
piga la seva cançó allà on com-
peteix. “NorthFace, AirForce,
Chandal”, diu la tornada. Sobre
els números, Gómez afirma que
tot és gràcies a en ‘Jano’ i el seu
projecte: “BDP és un trampolí per
donar-nos visibilitat i tot el que
estic generant és gràcies a ell”. 
I encara que tot és un procés,

ja està fent concerts, setmana si,
setmana no, i ja té un mànager
que l’ajuda a buscar-ne més.  

Un trampolí a la vidad’artista
» Les batalles de cançons s’han convertit en un fenomen viral a tot l’Estat impulsat des de Barcelona

» Batallas De Promesas és l’organització que s’encarrega d’aplegar centenars de joves a cantar

En Mario Gómez, àlies Mario Los Códigos, és un dels artistes que ha impulsat la seva carrera gràcies a les batalles de cançons. Foto cedida

Guillem Francàs
BARCELONA
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Almeida és sinònim d’espectacle. Fa poc, ha protagonitzat 
un nou vídeo hilarant durant la visita a un pavelló de

gimnàstica artística. Hi apareix saltant en un llit elàstic i acaba
atrapat en una piscina de goma-escuma i perdent-hi les ulleres.

Que et posin una multa no és agradable, però que te’n
posin quatre en menys de vint minuts ja treu de

polleguera. És el que li va passar a la Noemí, que ha dit al
diari Araque els Mossos van “abusar de la seva autoritat”.

Què faries si et toqués la loteria? En Luke Pittard, que va
guanyar 1,6 milions d’euros gràcies a la loteria britànica, es

va comprar una casa i se’n va anar de vacances. Després va
tornar a treballar al McDonald’s. Enyorava els companys.

Ala motxilla de l’escola tots havíem guardat coses
durant més temps del necessari. Ara, un repartidor de

menjar del Perú ens ha superat a tots: duia a la motxilla
una mòmia d’entre 600 i 800 anys d’antiguitat.

LA FOTOThe Academy

La lupa

Fa uns dies, a la presentació del darrer pre-
mi Sant Jordi a Badalona, Les nostres ma-
res, va sorgir l'expressió la inconsciència
de privilegi. La inconsciència de privile-

gi per part de la humanitat masculina, una pedra
de toc a desconstruir. La força del sintagma vin-
dria a ser com la de les ulleres liles o el #metoo,
que fa uns anys va ajudar al descobriment pro-
pioceptiu de moltes dones envers els masclismes
que les travessen. Paraules poderoses que ens po-
den canviar la vida. Perquè es poden haver igno-
rat coses essencials durant dècades per no saber-
les veure o no tenir consciència de la necessitat de
fer-ho. Però un cop són descobertes, ja mai més
es deixen de poder mirar. Aquest és el poder del
feminisme combatiu que va fent caure, una rere
l'altra, totes les capes d'engrut que distorsionen
la mirada. I malgrat que molts homes no han es-
tat capaços, encara, de descobrir-se en els sòlids
privilegis del patriarcat, la resistència a perdre'ls
sacseja i reubica. Només hi ha dues possibilitats:
sumar a la transformació feminista o ancorar-se
al resistencialisme reaccionari. I ja se sap, l'opció
reaccionària és atiada ferotgement per l'extrema
dreta. Però no només. Aquests dies a Badalona
hem assistit a un pervers exercici d'odi transfò-
bic disfressat de llibertat d'expressió en una pre-
sentació de llibre, per sort fallida. Impressiona
veure dones que es consideren feministes i que de-
fensen els drets de les dones sumant a l'odi con-
tra les persones transgènere. És la mateixa in-
consciència de privilegi que es transmet en cadena,
baula a baula, contra les més afeblides.

No volem ser princeses, volem ser alcaldesses
és una altra d'aquelles expressions que fan can-
viar mirades i consciències. Com totes les nenes
de la meva generació, segurament vaig rebre

molts inputs per fer-me somiar en ser princesa.
L'esquema de l'amor romàntic, del príncep que
rescata i de la dona que espera ser rescatada, sem-
pre en rol d'inferioritat, s'inoculava en aquell tar-
dofranquisme de lluites feministes que ens obrien
els ulls i ens mobilitzaven per reivindicar la igu-
altat. Es van assolir alguns drets, sí. Però el
marc de desigualtat i domini patriarcal continuava
sent el mateix. Ni jo ni moltes nenes de la meva
generació ens havíem plantejat mai ser alcaldes-
ses ni assumir altres responsabilitats relaciona-
des amb liderar, administrar i accedir al poder.
Està més que demostrada la influència dels mis-

satges implícits als contes, la influència dels per-
sonatges i els seus rols, i la diferència d'expecta-
tives segons el gènere que es transmet en cada
gest, conversa i tracte durant la criança i en
créixer, a casa, a l'escola, al carrer, als mitjans i
a les xarxes.
La invisibilització dels referents dones i els es-

tereotips de gènere en tots els àmbits professio-
nals –també en el polític– i en l'assumpció de les
cures que sostenen la vida han viatjat fins al se-
gle XXI de bracet amb les desigualtats salarials,
la violència i el maltractament, els assassinats i
els abusos. Per això, aquesta contraposició lèxi-
ca és una síntesi de quin és un dels reptes més im-
portants que tenim al davant. Si no canvia el sis-
tema de cures ni l'androcentrisme imperant,

encara ara qualsevol aspiració manté les dones en
desigualtat de condicions, sempre. Per això el fe-
minisme combatiu és imprescindible, i és un re-
gal per a totis.
Badalona va introduir per primera vegada el

feminisme a l'Ajuntament i a les polítiques pú-
bliques a partir del govern que, el 2015, vaig te-
nir l'orgull de liderar com a alcaldessa. Molts ajun-
taments del canvi d'aquell mandat vam introdu-
ir una forta empremta feminista, com a innova-
ció transcendent respecte de les clàssiques i ob-
soletes polítiques d'igualtat i de tots els àmbits de
les polítiques públiques. El Pla Estratègic Femi-
nista que vam impulsar ha representat un abans
i un després que, malgrat que en els darrers anys
no s'ha desenvolupat prou, continua marcant el
camí a seguir. Antigament, s'havien desenvolupat
programes d'igualtat i activitats adreçades a les do-
nes, però la irrupció del Partit Popular el 2011 va
liquidar-ho tot. L'albiolisme es va carregar el cir-
cuit de prevenció i detecció de les violències
contra les dones, el SIAD, la regidoria de la
Dona, el Consell de participació... I per no haver-
hi no hi havia ni Pla d'Igualtat de les treballado-
res i treballadors, ni Pla LGTBIQ+, ni plans de co-
educació, ni... Només Dona i Gent Gran de Cul-
tura mantenia programació formativa. Afortu-
nadament, el Pla Estratègic Feminista va suposar
una revolució transversal, i si bé les traves per dur
a termes la modernització i professionalització de
l'Ajuntament no van facilitar disposar immedia-
tament de l'estructura necessària per desenvolu-
par-lo sencer, aquell breu trienni innovador con-
tinua sent una brúixola de rumb imprescindible. 

Pocs minuts abans del termini per lliurar l'ar-
ticle m'arriba l'horror de la violació infantil al
Màgic. Consternació, suport i compromís.

Anem fent caure, una rere l'altra,
totes les capes d'engrut que

distorsionen la mirada

per Dolors Sabater

Princeses o alcaldesses
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El sisè tinent d’alcaldia de Barce-
lona i vicepresident de l’Àrea de
Planificació Estratègica a l’AMB,
Jordi Martí Grau, dels comuns, va
defensar a capa i espasa el govern
municipal de Barcelona. Ho va fer
dijous 16 de març en una conver-
sa amb el director editorial dels
diaris Línia, Arnau Nadeu, en el
marc del cicle de conferències La
ciutat metropolitana: progrés i
futur, a l’Espai Línia. La mà dre-
ta de l’alcaldessa Ada Colau, tot i
reconèixer-se com una persona
autocrítica, va considerar que a dos
mesos de les eleccions era moment
de treure pit de les polítiques que
han impulsat els darrers vuit anys.
És aquesta gestió la que li fa

creure que els comuns repetiran
victòria electoral el maig, tot i
que les enquestes són incertes.
“S’han de mirar amb compte,
perquè abans el vot era molt sòlid
i ara hi ha més volatilitat”, va dir
per afegir que, malgrat això, està
“convençut” que Colau guanyarà.
I d’on neix aquesta seguretat?

Segons Martí Grau, els comuns
han fet promeses que han com-
plert i ara acabaran de “solidificar
la transformació” que va comen-
çar el 2015. “Qui vulgui carrers
com el de Girona ja sap qui ha de
votar”, va afirmar el regidor.
L’enumeració de motius per

votar els comuns no va acabar
aquí. El sisè tinent d’alcaldia va as-
senyalar que la formació té un li-

deratge clar i va considerar que la
resta de forces que es presenten als
comicis no tenen un projecte al-
ternatiu de ciutat. “Quan tothom
parla de la teva agenda política, ja
has guanyat”, va dir Martí Grau.
Sigui com sigui, tot sembla in-

dicar que l’aritmètica electoral
obligarà a posteriors pactes. En
aquest sentit, el regidor es va de-
cantar per una coalició d’esquer-
res que contempli el PSC i ERC.
“L’única cosa que em preocupa és
que veig un PSC molt conserva-
dor, més conservador que el
PSOE”, va lamentar. “Em pre-
ocupa la sociovergència, perquè
aquesta és una ciutat d’esquerres
on els temes que interessen són
progressistes”, va afegir.
Martí Grau es va mostrar

molt crític amb el PSC de Jaume
Collboni i va assenyalar que no
entén “aquesta forma de fer po-
lítica intentant caure bé a l’esta-
blishment”. Per al sisè tinent
d’alcaldia, els socialistes s’estan
equivocant de camí si intenten
pactar amb Xavier Trias, de
Junts. “Els votants i les bases es
revoltaran”, va augurar per afegir
que té “claríssim” que l’exalcalde
“és el veritable adversari”.

SUPERILLES
Tots els partits de l’oposició i
també el PSC han criticat el pro-
jecte de les superilles. Martí Grau,
però, va defensar la iniciativa i va
assegurar que en la intimitat cap
dels candidats considera real-
ment tirar enrere les superilles
que ja estan en marxa. “Cap vol
posar més cotxes a la ciutat”, va

assenyalar. Alhora, va assegurar
que les superilles “tenen un efec-
te positiu sobre la salut i suposen
una recuperació de l’espai públic”.
Igualment de contundent es va

mostrar en referir-se als efectes
gentrificadors d’aquesta ordena-
ció urbana. Segons el seu parer,
l’expulsió del veïnat no s’atura
“deixant degradar la ciutat” i sen-
se intervenir en l’espai públic.
“Cal que es regulin els preus dels
pisos i nosaltres hem fet esforços
innovadors per aconseguir-ho”, va
dir el regidor per, seguidament, in-
tentar desvincular l’acció de go-
vern de l’augment dels lloguers.
“Quan una ciutat té tant d’èxit com
Barcelona, pugen els preus”, va as-
segurar. En altres paraules, Mar-
tí Grau va considerar que els co-
muns han vestit una ciutat reco-
neguda internacionalment i això
ha derivat en unes contrapartides
que ara s’han d’aplacar.

HABITATGE
El regidor no va escatimar temps
en parlar d’aquesta qüestió i en in-
tentar justificar les promeses de
Colau el 2015, quan assegurava
que només calia “voluntat política”
per acabar amb els maldecaps
que genera l’habitatge. “El pro-
blema és que el dret a l’habitatge
no està en la mateixa categoria que
el dret a l’educació o a la salut, i du-
rant anys no s’ha fet el mateix es-
forç per protegir-lo”, va considerar.
“Ciutats com Viena fa sis dècades
que fan habitatge públic, i a dife-
rència d’aquí, on Trias, Hereu o
Maragall el venien després, allà en-
cara el mantenen”, va explicar.

Així mateix, Martí Grau va
treure pit del govern de Barcelona
i va assegurar que és l’administra-
ció que més habitatge públic ha
construït. “N’hem fet més que la Co-
munitat de Madrid i la Generalitat”,
va dir. Ara bé, va reconèixer que el
de l’habitatge és un problema que
només se solucionarà en “10 o 12
anys si totes les administracions hi
dediquen el mateix esforç”.

TURISME
Com ja havia fet en altres temes,
Martí Grau va desvincular la pres-
sió turística que viu Barcelona
dels comuns. “No tenim tots els
instruments reguladors”, va dir re-
ferint-se a la Generalitat i al govern
estatal. “El cap de setmana ERC
diu que regularà el turisme en
clau d’esquerres, però dilluns ja ha
canviat d’idea”, va criticar amb con-
tundència. Certament, no és l’A-
juntament qui pot posar fre als cre-
uers, per exemple, sinó el Port de
Barcelona, actualment dirigit per
ERC. “Un creuerista consumeix
més aigua diària que un ciutadà i
no deixa res a la ciutat”, va dir el re-
gidor. Amb tot, Martí Grau no va
defugir el debat i va afirmar que
“Barcelona continuarà tenint tu-
risme, però no pot convertir-se en
una ciutat turística”.

INSEGURETAT I NETEJA
Com en qualsevol campanya elec-
toral, neteja i seguretat acostu-
men a monopolitzar el debat.
Martí Grau no va esquivar parlar-
ne, però va assegurar que les crí-
tiques per la brutícia a la ciutat
“són com el Guadiana: van i ve-

nen”. “Fins i tot alguns polítics ve-
terans diuen que quan es parla de
neteja és perquè la resta de coses
van bé”, va dir sense acabar de de-
finir si es feia seva la frase. Sigui
com sigui, Martí Grau va reco-
nèixer que hi ha hagut problemes
amb l’empresa contractada per
fer el servei de neteja. Alguns
d’ells atribuïbles al canvi de con-
tracte i altres a “la pandèmia i la
manca de peces”.
Pel que fa a la seguretat, el re-

gidor va afirmar que amb Colau
s’ha “incrementat la plantilla de la
Guàrdia Urbana, s’ha millorat la
coordinació amb els Mossos i s’ha
impulsat la policia de proximitat”.
“Cal reconèixer la bona feina d’Al-
bert Batlle en aquest sentit”, va dir.

REGIÓ METROPOLITANA
Martí Grau és un dels més pro-
funds defensors de l’anomenada
regió metropolitana. Aquesta de-
limitació territorial abraça cinc
milions d’habitants de més de
160 municipis als Vallesos, al Bar-
celonès, al Maresme, al Garraf i a
l’Alt Penedès. “Avui ens movem en
aquesta zona d’una manera que
quan jo era petit era impensable”,
va dir. “Els grans problemes que
tenim amb l’habitatge o la conta-
minació s’han d’abordar des d’a-
questa regió que l’Estatut d’Auto-
nomia ja definia a través de les ve-
gueries”, va concloure.

L’Espai Línia va acollir la conversa amb Jordi Martí Grau. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

MartíGrau: “Quan tothomparlade 
la tevaagendapolítica, ja hasguanyat”
Albert Alexandre
BARCELONA

Escaneja el 
codi QR per 

veure la conversa 
sencera en vídeo
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L’Ajuntament ha posat en marxa
el nou programa que ha de per-
metre finançar un total de 18
projectes que impulsen diferents
entitats arrelades als barris. La
iniciativa, batejada amb el nom
‘Experiències de ciutat’, aposta
per projectes socioculturals que
es potenciaran a través de la ges-
tió que farà el Consorci de Turis-
me de Barcelona, que en farà di-
fusió. De fet, els 700.000 euros de
finançament que tindrà el pro-
jecte surten de l’impost de les es-
tades turístiques.
Així doncs, les ajudes seran

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albert Ribas
BARCELONA

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

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

DESCENTRALITZAR
EL TURISME

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

El projecte, que es va presentar a finals de febrer, l’impulsa la regidora de Turisme i Indústries Creatives de Xavier Marcé. Fotos: Ajuntament

Ciutat
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COMUNICACIÓ4Líniava assolir
al mes de febrer una audiència de
154.305 usuaris únics i 236.466
pàgines vistes, segons OJDinte-
ractiva. És la xifra auditada més
alta aconseguida per Línia, del
Grup Comunicació 21, i fixa el
rumb d’un creixement sostingut
amb l’objectiu de superar els
250.000 usuaris únics mensuals
al llarg d’aquest any 2023.

Es tracta de lectors metro-
politans, clarament definits, i
d’una publicació local en xarxa
i no nadiua digital, ja que tam-
bé disposa de 20 edicions ter-
ritorials en paper.
Segons el rànquing que fa-

cilita l’auditoria d’OJDinterac-
tiva de les publicacions en català
més llegides, Línia ja és el quart
mitjà no nadiu digital a l’àrea

metropolitana, després de l’Ara,
El Periódico i El Punt Avui,

tots ells diaris generalistes, d’a-
bast nacional i de pagament. 
En el rànquing general a Bar-

celona ciutat i entorn metropo-
lità (primera corona), Líniaocu-
pa la sisena posició (la vuitena si
hi incloem els audiovisuals RAC1
i betevé) i estaria entre els 20
més llegits de tota Catalunya.
El director editorial de Línia,

Arnau Nadeu, fa una valoració

positiva d’aquestes xifres. “Cui-
dem molt el perfil de l’audiència,
el target i els continguts; no fem
cap concessió a la informació ba-
nal ni volem créixer a qualsevol
preu”, apunta. “Per a Línia és es-
sencial preservar els lectors in-
formats, exigents i metropoli-
tans, els quals donen sentit al
nostre periodisme igualment
exigent i metropolità”, conclou.

Línia supera els 154.000 
lectorsmetropolitans mensuals

Comunicació

236.466
pàgines vistes
va registrar al mes
de febrer Línia, segons
OJDinteractiva

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

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

ços amb l’Espai Línia, el diari del
Grup Comunicació 21 impulsa un ci-
cle de conferències que, amb el títol
de La ciutat metropolitana: progrés
i futur, pretén ser un espai per a la
conversa metropolitana serena i
responsable. Un marc de diàleg
constant i constructiu que contri-
bueixi a combatre l’excepcionalitat
que suposa l’abandonament infor-
matiu de la metròpoli barcelonina.
És en aquest context que s’em-

marca la conversa amb l’exalcalde
i candidat de Junts a Barcelona, Xa-
vier Trias, que tindrà lloc el 27 de
març a les 18:30h a l’Espai Línia
(carrer Girona 52, Barcelona).
L’entrada és lliure i oberta a qual-
sevol persona que estigui interes-
sada en el debat metropolità, i hi
haurà torn de preguntes al final. La
conferència serà en format con-

versa amb un periodista del diari
Línia i versarà sobre els principals
reptes que afronta el territori, vis-
tos, en aquest cas, des de la iden-
titat local de Barcelona.
El cicle de conferències ha por-

tat fins ara al centre de Barcelona l’al-
caldessa de Sant Adrià, Filo Cañe-
te; la d’Esplugues, Pilar Díaz; l’alcalde
del Prat, Lluís Mijoler; l’alcaldessa
de Sant Boi, Lluïsa Moret, i l’alcal-
de de Cornellà, Antonio Balmón, a
més del fins fa poc primer tinent d’al-
caldia de Barcelona, Jaume Collboni,
del candidat d’ERC a Barcelona,
Ernest Maragall, i del candidat
d’ERC a Santa Coloma, Gabriel
Rufián. També han passat per l’Es-
pai Línia l’alcaldessa de Santa Co-
loma, Núria Parlon; el delegat es-
pecial de l’Estat al Consorci de la
Zona Franca de Barcelona, Pere Na-
varro, i el sisè tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jordi Martí Grau.
A més de Trias, el mes de març

també participaran en aquest cicle
de conferències l’alcalde de Vila-
decans, Carles Ruiz (dia 21); l’al-
caldessa de l’Hospitalet, Núria Ma-
rín (dia 22), i l’alcaldessa de Gavà,
Gemma Badia (dia 29). Xavier Trias, en una imatge d’arxiu. Foto cedida

Conversa ambXavier Trias
» L’Espai Línia acollirà dilluns 27 de març a les 18:30h una conferència del candidat de Junts
» L’acte s’emmarca en el cicle La ciutat metropolitana: progrés i futur que organitza el Línia
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Sembla tret d’una pel·lícu-
la. Quan algú veu per dins
l’edifici Venus per prime-
ra vegada, es queda en

xoc. Les entrades són fosques, a la
porteria hi ha bústies atrotinades,
inservibles, i Correus té problemes
per deixar-hi les cartes. Les esca-
les ennegrides del replà de l’en-
trada estan il·luminades amb un
focus d’obra que amb prou feines
deixa entreveure què hi ha al pri-
mer pis. Als patis de llum s’hi acu-
mula l’aigua que cau per les parets,
que es filtra pels baixants trencats.
És com si l’edifici plorés. 
Aquest bloc, situat al barri de

la Mina de Sant Adrià de Besòs,
sembla sortit d’una pel·lícula, sí.
Encara que l’afirmació podria en-
tomar-se com una exageració, no
està lluny de la realitat. L’any
2020, Netflix va rodar-hi Cen-
tauro, un thriller d’acció sobre
drogues i curses de motos. Ho re-
corda Paqui Jiménez, una veïna del
bloc que té un bar davant la mola
de ciment i que des de fa anys s’ha
convertit en una de les veus més re-
ivindicatives pel que fa a la demo-
lició de l’edifici i al posterior re-
allotjament del veïnat, que es de-
mana des del 2002 i que hauria
d’arribar en un futur pròxim.
“Netflix va venir a gravar aquí i a
canvi ens va posar bústies noves a
algunes de les porteries”, relata. La
història té un punt al·legòric: allà
on els governs no arriben hi està
entrant l’economia de plataforma. 
La Paqui fa un tour per l’edi-

fici i a cada poques passes s’atura
per mostrar un nou desperfecte.
“Aquí s’ha anat posant pegat so-
bre pegat”, lamenta. Al carrer, la
cosa no canvia. “A la nit surten les
rates de la biblioteca que hi ha aquí
davant”, explica la Paqui, tot de-
mostrant que un article pot can-
viar el significat d’una frase. No hi
ha una llamborda posada al seu
lloc, i caminar, sobretot per a la
gent gran, és una activitat de risc.  
L’edifici Venus no és l’únic a

Sant Adrià que viu una situació si-
milar. Certament, en aquest bloc
s’acumulen altres problemàtiques
de caràcter social. Amb tot, és la
punta de l’iceberg d’una proble-
màtica que en pocs anys podria es-
tendre’s a tota la metròpoli. Un
problema molt greu que amena-
ça el territori i del qual es parla poc.
Què es farà a la regió amb tots els
edificis que estan en mal estat? 

UN GREU PROBLEMA
Les darreres dades del cens de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) del 2011 revelen que un de
cada 10 edificis a l’àrea metropo-
litana no està en bon estat. El cens,
que es fa cada dècada, determina
que el cas de Sant Adrià és més im-
pactant que la resta, ja que aquí un
de cada cinc habitatges està en mal
estat. Malgrat tot, altres munici-
pis presenten xifres similars. És el
cas de Badia del Vallès, on el 18%
dels edificis no estan en bon estat,
l’Hospitalet (18%), Barcelona
(14%), Santa Coloma (13%) o Sant
Joan Despí (14%). 
En altres ciutats de la regió, la

situació és ben diferent. A Begues,

Tiana, Santa Coloma de Cervelló
o Sant Just, el percentatge d’edifi-
cis en mal estat no supera el 5%. Es
podria inferir, doncs, que hi ha una
relació entre l’estat dels edificis i la
riquesa, ja que aquests darrers
indrets estan per sobre de la mit-
jana de renda disponible a l’àrea
metropolitana, que se situa en els
25.000 euros. D’altra banda, San-
ta Coloma de Gramenet o Badia es-
tan per sota dels 17.000 euros. No
obstant això, en ciutats de rendes
mitjanes com Barcelona o Sant

Joan Despí, el volum d’edificis en
mal estat està relacionat amb l’e-
xistència de zones empobrides.
És el cas del barri de les Planes

de Sant Joan Despí, on el movi-
ment veïnal fa temps que reclama
la millora dels habitatges. Daniel
Frías, integrant de l’associació de
veïns, assenyala que “els pisos te-
nen molt mala qualitat i no com-
pleixen la normativa d’aïllament”.
En el cas de Barcelona, els habi-
tatges més degradats són en bar-
ris com Ciutat Meridiana, on se-

gons Filiberto Bravo, de l’asso-
ciació de veïns, “hi ha pisos que te-
nen més de 50 anys, que no tenen
aigua ni llum, que estan en estat
ruïnós i que tenen façanes a mig
arreglar”. De la mateixa manera,
Ángel Cordero, d’Acció Raval,
afirma que al centre de Barcelona
hi ha edificis que presenten “da-
nys estructurals clars, com esca-
les deteriorades o fissures a les pa-
rets”. “Hi ha pisos amb portes, in-
tèrfons i bústies trencades i patis
de llum plens de brutícia”, afegeix.

És per tot això que l’integrant
de la Federació d’Associacions
Veïnals de Barcelona (FAVB) Juan
Camilo Ramos sentencia que la
manca de reformes en edificis i pi-
sos a la capital catalana i al terri-
tori metropolità “anirà en augment
i tindrà més impacte en certs con-
textos socials”. 

D’ON PLORA LA CRIATURA?
No hi ha un únic motiu que ex-
pliqui la situació de degradació
dels pisos a la metròpoli. De totes

El bloc Venus, situat a la Mina de Sant Adrià de Besòs, és l’exemple més clar d’edifici en estat de degradació a la metròpoli. Foto: Albert Alexandre

A l’àrea metropolitana de Barcelona, un de cada 10 edificis es troba en mal estat.
En alguns municipis del territori, aquest problema encara és pitjor. Parlem amb
veïns per entendre com són els barris en els quals els habitatges són antics i

defectuosos i radiografiar una situació que en el futur només farà que agreujar-se. 

Edificisdecadents: 
unproblemasilenciós
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n Com en el dilema de l’ou i la galli-
na, si parlem de l’estat dels edificis, cal
fer-se la següent pregunta: la droga
fa que els barris es degradin i els edifi-
cis derivin cap a un estat ruïnós o és
en els indrets amb habitatges més
precaris on s’instal·la la droga? No hi
ha una resposta clara per a aquesta
pregunta. Tot i això, en molts dels bar-
ris on hi ha més pisos en estat defi-
cient també hi veiem aflorar el mercat
il·legal de la droga, amb tots els con-
flictes veïnals que això comporta. “A
la tarda, quan tanca la sala de veni-
punció, els carrers s’omplen de drogo-

dependents”, explica Paqui Jiménez,
de la Mina. Ella, que és veïna del bloc
Venus, diu que a l’edifici hi viuen toxi-
còmans. De fet, fa un temps, al terrat
de l’edifici es va instal·lar un grup de
consumidors. “També hem tingut
problemes de persones que punxa-
ven la llum i, sovint, eren plantacions
de marihuana en pisos”, explica. 

Aquest problema és similar al que
relata Carles Sagués, de la Plataforma
Sant Roc Som Badalona. En aquest
barri, fa un temps es van fer famosos
els talls de llum que patien els veïns.
L’alcalde d’aleshores, Xavier García
Albiol, va responsabilitzar-ne les
plantacions de marihuana que hi ha

al barri, obviant les deficiències de la
xarxa elèctrica. Des de l’oposició es va
atacar el líder del PP dient que els
talls es produïen per la manca d’in-
versions. Per a Sagués, tot suma. “Hi
ha pisos amb plantacions que cal per-
seguir, però el percentatge és ínfim
en comparació amb el de famílies
que punxen la llum per necessitat”,
afirma. “Cal separar-ho, però quan un
lloc està malament, plou sobre mullat
i és fàcil que hi aparegui l’abandona-
ment”, reflexiona. “Per atacar el pro-
blema, és imprescindible afrontar la
realitat: amb ingressos de 400 euros

no es poden assumir les despeses de
l’habitatge”, denuncia. 

El cas del Raval de Barcelona és
potser el més complex d’analitzar, ja
que aquí, segons apunta Ángel Cor-
dero, d’Acció Raval, “hi ha una relació
clara entre edificis en mal estat i
punts de venda de droga”. De fet, els
venedors acostumen a instal·lar-se
en els pisos en pitjor estat. “Creiem
que si els traficants s’hi posen és per-
què la propietat no és on hauria de
ser”, assenyala. Per altra banda, afir-
ma que aquests pisos, que poden te-
nir més de 200 anys, no han viscut
pràcticament cap millora. “Les refor-
mes només les fan grans fons d’inver-

El paper de la droga

maneres, barris com les Planes,
Ciutat Meridiana, Sant Roc o la
Mina comparteixen similituds.
La primera, i més evident, és
l’antiguitat dels immobles. L’a-
llargada ombra del franquisme
també enfosqueix aquesta histò-
ria, ja que sobretot a l’extraradi les
cases es van construir als anys 60,
durant l’anomenada època del
desarrollismo. “Les Planes és un
barri antic que es va construir du-
rant els anys 50 i 60 i on es va es-
pecular sense miraments”, la-
menta Frías. “Molts edificis no
compleixen les mesures d’acces-
sibilitat i, per això, no tenen as-
censor”, diu. A més, explica Frías,
aquests edificis es van alçar “com
bolets”, fora de la llei, i per aquest
motiu tenen deficiències estruc-
turals que fan que “a l’estiu hi faci
molta calor i a l’hivern molt fred”. 
Per la seva banda, Filiberto

Bravo, de Ciutat Meridiana, as-
segura que en habitatges tan vells
com els del seu barri i on la man-
ca de rehabilitació ha estat total “el
temps ha anat passant i la deixa-
desa ha degradat els pisos”. Se-
gons el seu parer, tot això s’ha vist
agreujat per  la crisi immobiliària
derivada del crac econòmic del
2009. “Aquí, una tercera part
dels pisos van ser adquirits pels
bancs, molta gent va haver de

marxar i aquests habitatges van
quedar en els llimbs”, afirma.
“Els bancs no fan res per deixar-
los més decents i sovint no pagu-
en les despeses de comunitat”, de-
nuncia. Tampoc hi ajuda que
moltes famílies ocupin els pisos i
no “puguin pagar per arreglar-los”,
considera.  
Així mateix, Carles Sagués,

de la Plataforma Sant Roc Som
Badalona, explica que molts dels
plans públics per millorar aquest
barri vulnerable es van veure atu-
rats per la crisi. “Durant el tripartit,
hi va haver un projecte de reno-
vació a Sant Roc que més tard es
va parar. La meitat del barri va ser
reallotjat en pisos en bon estat,
però l’altra no”, lamenta. 

LES DERIVADES
Una esquerda, una humitat, la
manca d’ascensor, unes parets
de paper de fumar... Tot té con-
seqüències que afecten la vida
de qui viu en un pis amb aques-
tes problemàtiques. En aquest
sentit, donada la situació de crisi
climàtica actual d’augment de les
temperatures extremes, des de
l’Observatori Metropolità de l’Ha-
bitatge de Barcelona (O-HB) aler-
ten que a la ciutat “hi ha un parc
envellit i vulnerable energètica-
ment”. Segons els seus càlculs, un

Sant Adrià de Besòs,
amb construccions 
com el bloc Venus, 
és l’epicentre dels
edificis en mal estat, 
ja que un de cada cinc
es troba en una 
situació preocupant

87% dels edificis van ser constru-
ïts abans del 1980 i, per tant, “ex-
empts de la primera normativa en
matèria d’eficiència energètica
estatal”. Així, el mal estat dels
edificis es veu reflectit en el preu
de la factura. Dit d’una altra ma-
nera, les llars en pitjors condicions
i que sovint es troben en barris
empobrits tindran més problemes
per pagar l’electricitat o el gas
per escalfar-se o refredar-se. Així,
segons l’O-HB, si no hi ha solu-
cions, “un 25% de les llars”  hau-
ran de destinar “més d’un 10%
dels seus ingressos” a pagar les fac-
tures i, per tant, tindran “risc de
pobresa energètica”. 

MANS A L’OBRA
L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) no és aliena a aquesta
problemàtica i, per aquest motiu,
està intentant posar-hi solucions.
El passat 10 de febrer anunciava
una inversió provinent dels Fons
Next Generation, que ascendia a
més de 100 milions, per rehabili-
tar 13.000 habitatges. “Els fons mi-
lloraran la vida dels municipis i
dels seus veïns”, celebrava el vice-
president executiu de l’AMB, An-
tonio Balmón, aquell dia.
Per a Juan Camilo Ramos, de

la FAVB, els fons europeus són
“una ajuda, però no seran sufi-

cients, perquè normalment només
van destinats a l’eficiència ener-
gètica”. “No solucionaran el pro-
blema de fons, perquè una reha-
bilitació integral és molt cara”, afe-
geix. Més contundent es mostra
Daniel Frías quan diu que a les
Planes, on el 60% de la població
té més de 65 anys i el 80% dels ha-
bitatges no tenen ascensor, “par-
lar d’eficiència energètica té poc
sentit”. “Ens diuen que els di-
ners es destinaran a aquest tema,
però nosaltres tenim problemes
molt abans que posar plaques
solars”, es queixa. “És com reha-
bilitar la casa per la teulada, per-
què el que és prioritari són els as-
censors”, assevera. 
Sens dubte, la determinació de

l’AMB és necessària i demostra que
l’organisme és conscient d’un pro-
blema poc conegut i prioritari.
Tot i això, la mesura anunciada, en
un territori com el metropolità que
suma 600.000 immobles, no dei-
xa d’entomar-se minsa. Això fa té-
mer el pitjor: davant d’un parc
d’habitatges gegantí que cada any
s’envelleix, poden sorgir nous
Venus? 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Al barri del Raval de
Barcelona hi ha pisos
amb portes, intèrfons 
i bústies trencades,
patis de llum plens de
brutícia i on la manca
de manteniment 
és total

En molts barris amb un parc d'edificis deteriorat 
es detecten punts de venda de droga i pisos 
on es cultiven plantacions de marihuana



líniagràcia.cat

Gràcia

| 10

Març 2023

L’Escola la Farigola de
Vallcarca celebra el centenari

EDUCACIÓ4El passat 11 de
març va ser un dia gran a Vall-
carca. L’Escola la Farigola, del
carrer Sant Camil, 31, va celebrar
el seu centenari amb una gran
festa plena d’activitats. El mo-
ment més destacat de la jorna-
da va ser, sens dubte, l’actuació
de Joan Manuel Serrat, que va
cantar Paraules d’amor acom-
panyat de la guitarra de Jofre
Bardagí. El cèlebre cantautor,
que va oferir l’últim concert de
la seva carrera el desembre pas-
sat, va retornar fugaçment als es-
cenaris per commemorar els

cent anys de l’escola on van es-
tudiar les seves filles.
La jornada es va completar

amb activitats lúdiques infantils,
mostres de cultura popular i un
dinar multitudinari, entre d’altres. 

UNA ESCOLA AVANÇADA
L’Escola la Farigola va ser pio-
nera des dels seus inicis. Va viu-
re el moviment pedagògic que
volia canviar la manera d’educar
i la seva primera directora, Ma-
ria Baldó, va combinar l’apre-
nentatge amb un clar posicio-
nament republicà i feminista.

Arxivada la querella per 
la cessió del Casal Tres Lliris

TRIBUNALS4La querella que van
presentar uns veïns de Gràcia
contra l’Ajuntament per la cessió
del Casal Popular Tres Lliris ha
quedat arxivada. Aquesta és la de-
cisió que va prendre el jutge que
portava el cas a finals de febrer, tal
com va avançar eldiario.es. Cal re-
cordar que la querella s’havia in-
terposat contra el regidor Eloi
Badia i quatre alts funcionaris del
Districte de Gràcia per prevarica-
ció i malversació de fons públics.
Els veïns denunciants critica-

ven que se cedís el local on hi ha-
via l’antiga comissaria de la Poli-

cia Nacional, al carrer Torrent de
l’Olla, a l’Associació de Joves de
Gràcia, que fins aleshores havia
ocupat l’espai i que, segons els ma-
teixos veïns, mai havia pagat res a
l’Ajuntament. També acusaven
el consistori d’haver adjudicat el lo-
cal “a dit” i sense concurs públic.
Ara el jutge instructor ha conclòs
que el concurs no era necessari
perquè l’ús del local és social i no
comercial. En aquest sentit, re-
corda que la llei permet l’ús gra-
tuït i sense concurs de locals pú-
blics destinats a usos socials per
part d’entitats sense ànim de lucre.

Gràcia recorda els artistes
Moncho i Pepita Pardell

HOMENATGE4Gràcia ha tingut
la sort de veure créixer veïns que
han esdevingut personatges il·lus-
tres. Per tal d’homenatjar i man-
tenir viu el record de dos d’ells, el
Districte ha col·locat recentment
dues plaques commemoratives.
Una du el nom de Moncho, el
nom artístic del músic Ramon
Calabuch i Batista, i l’altra el de
la dibuixant, il·lustradora i pin-
tora Pepita Pardell i Terrade.
Moncho (1940-2018) va ser

un cantant d’ètnia gitana que va
destacar sobretot en el gènere
dels boleros, fins al punt que se’l
coneixia com “el rei del bolero”.
La placa per homenatjar-lo es va
col·locar el dia 18 al carrer de la
Fraternitat, 24, on va néixer.
Pepita Pardell (1928-2019)

va ser una de les primeres dones
de l’Estat que es va dedicar al món
de l’animació. La seva placa es va
instal·lar el dia 16 al carrer de Ra-
bassa, 47, on va viure mig segle.

Joan Manuel Serrat va participar en la celebració. Foto: Ajuntament

Una de les plaques. Foto: Ajuntament

Cultura |‘Persianes amb ànima’ a la seu del Districte
La seu del Districte de Gràcia acull des del 14 de març l’exposició Persianes amb
ànima, organitzada pel Grup ATRA i el mateix Districte, que recull imatges d’un

projecte de creació artística col·laborativa per a dones en situació de vulnerabilitat. 

EQUIPAMENTS4Després de tres
anys tancats, els cinemes Texas
reobriran a la tardor reconvertits
en un espai híbrid de cinema i
teatre, ara anomenat ‘Espai Te-
xas’. L’antic cinema conservarà
dues de les quatre sales de l’an-
terior etapa, amb cinema de re-
estrena en versió original i doblat
al català per al públic infantil. Les
altres dues sales es fusionaran en
un teatre de 200 localitats, orien-
tat principalment a la producció
teatral catalana.
La nova etapa està liderada

per l’aliança entre les producto-
res d’Isona Passola i Anna Rosa
Cisquella, Flyhard Produccions
i la cooperativa Barc. Per “aju-
dar” a l’arrencada del projecte els
impulsors van obrir el 16 de
març una campanya de microfi-
nançament amb la qual volen
aconseguir 40.000 euros.
De fet, el dissabte 18 de març,

el nou ‘Espai Texas’ va organit-
zar una festa popular als cinemes

per presentar el projecte al ve-
ïnat. La festa va ser un bon mo-
ment perquè els veïns partici-
pessin en la campanya de mi-
crofinançament per poder tirar
endavant la reforma.
Sobre la recollida de dona-

cions,  el productor cultural Sem
Pons afirmava en declaracions a

betevé que van rebre una gran
resposta de tothom qui hi va par-
ticipar i que en poques hores van
recollir “molts diners”.
Amb tot, les obres de remo-

delació començaran després de
setmana santa amb l’objectiu
d’entrar en funcionament la tar-
dor d’aquest mateix any.

L’equip de l’Espai Texas aixeca la persiana simbòlicament. Foto: Pau Cortina/ACN

Els cinemes Texas reobriran
a la tardor reconvertits

» Després de tres anys tancats obrirà sota el nom ‘Espai Texas’
» Els impulsors del projecte obren una campanya de finançament
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Més espai als barris per
millorar la qualitat de vida
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MEDI AMBIENT
S’han guanyat 26.000 metres

quadrats de zones verdes

HABITATGE
La reforma del PGM
ha permès ampliar 
el parc d’habitatges

EDUCACIÓ
Gràcia disposa 
de dos nous 
centres educatius

SALUT
Konsulta’m, el punt
d’atenció dedicat 
als més joves 

URBANISME
El Pla de Motos i l’augment de
carrils bici han millorat la mobilitat

G R À C I A
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Gràcia
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4El mandat al districte de Gràcia
ha estat marcat per la voluntat de
transformar la ciutat i facilitar la vida
dels residents, i per haver afrontat
reptes que estaven pendents des
de fa molt de temps. També s'han
abordat realitats que han crescut en
els últims anys i necessitaven so-
lucions, com els problemes de sa-
lut mental, la mobilitat al voltant
dels centres educatius o la neces-
sitat d’ampliar els espais verds.  

Les modificacions del Pla Ge-
neral Metropolità han permès gua-
nyar espai per a parcs, equipa-
ments i fins i tot per a habitatges, i
en els punts especialment densos
han permès, com a mínim, guany-
ar alguns metres i aconseguir pe-
tites millores que suposen grans
canvis per als ciutadans. 

URBANISME
La reurbanització del carrer Pi i
Margall com a eix verd és una de les

grans fites a Gràcia en l'àmbit de
l'urbanisme. També l'inici dels tre-
balls de la futura Superilla de la Sa-
grada Família-Camp d'en Grassot.

Un altre gran repte, en l’àrea de
mobilitat, ha sigut el Pla de Motos,
una campanya per actuar sobre les
més de dues mil motos que apar-
caven irregularment a la vorera i ge-
neraven problemes d'accessibilitat.
Per evitar-ho s’ha activat un pla que
combina la reubicació de places d’a-
parcament, el desplegament d’in-
formadors i, en última instància, l’a-
vís a la Guàrdia Urbana i la imposi-
ció de sancions. 

L’ampliació de la xarxa del car-
ril bici a Gràcia ha facilitat també la
mobilitat al districte. En aquest
mandat s’han implantat nous car-
rils en diverses ubicacions: a l’a-
vinguda Vallcarca, connectant la
plaça Lesseps amb el tram de car-
ril ja existent  a l’alçada d’Esteve Ter-
rades; al carrer Nàpols, entre tra-
vessera de Gràcia i el carrer Valèn-
cia, en el marc de transformar el car-
rer en zona 30; al carrer Indústria,
entre Bailèn i Castillejos; i a la Via Au-
gusta, entre l'avinguda Diagonal i
la Riera de Cassoles.

Seguint amb la mobilitat, s'ha
posat en marxa un pla específic per
al Coll i pel que fa a la mobilitat ver-
tical,  han començat les obres de re-
urbanització i substitució d’escales
mecàniques de la baixada de la Glò-
ria. Aquest projecte, que s’ha por-
tat a terme amb molts esforços tèc-
nics i després de moltes converses
amb el veïnat, és un bon exemple
de com s’ha tret el millor profit a
una situació on hi havia moltes li-
mitacions d’espai.  

HABITATGE 
Per millorar la qualitat de l'habitatge
al districte de Gràcia s'ha portat a
terme una reforma del Pla General
Metropolità i dues aprovacions,
relatives a la rambla de Prat i a Grà-
cia. Més enllà dels habitatges fets
durant el mandat, cal destacar que

hi ha diverses promocions en mar-
xa i en projecció, gràcies a les mo-
dificacions aprovades en Pla Ge-
neral Metropolità per obtenir espai
a la Vila de Gràcia, una cosa que
semblava impossible anys enrere.
En paral·lel, la unitat d’antidesno-
naments ha aturat el 87% dels ca-
sos, mediant entre els propietaris i
els llogaters. 

MEDI AMBIENT
La xarxa d'espais verds a Gràcia
també s'ha ampliat amb interven-
cions a Pi i Margall, Jardins de Mar-
garet Michaelis, Jardí del Silenci, Jar-
dí de l’Alzina, Mitgera de la plaça de
Dones del 36, la Casa Canals-Juny-
er i el carrer Carolines. Amb tots
aquests projectes s’han pogut gua-
nyar més de 26.000 m2de verd tot
combinant grans projectes con-

ceptuals com els Jardins de Mar-
garet Michaelis o el corredor verd
de Pi i Margall i actuacions petites,
però significatives, com el Jardí Al-
zina, que és el resultat d’acompa-
nyar una històrica lluita veïnal.  

Totes les accions en aquest
sentit, com també l'ampliació de
l’Aula Ambiental Bosc Turull, han
anat en la línia d'impulsar una Grà-
cia més sostenible, disminuir els
efectes de la crisi climàtica, millorar

l'eficiència energètica i reduir i pre-
venir la generació de residus al
districte.

GENT GRAN
La gent gran de Gràcia disposa
d'un nou punt d'atenció a la gent
gran, Vila Veïna, ubicada al Casal de
Gent Gran Montmany, que forma
part d'una gran xarxa de serveis i
recursos sociosanitaris que con-
ceben les cures com una tasca
compartida i comunitària, no pri-
vada i individual. 

Amb la intenció de protegir la
gent gran s'han posat en marxa una
sèrie de mesures per lluitar contra
la soledat no volguda, s'ha ampliat
la difusió de les activitats de l’Aula
d’extensió universitària i s'han pro-
mogut caminades saludables per
motivar les persones grans.  

Petites millores i gran
» Les modificacions del Pla General Metropolità han permès acon     
» L’habitatge, la mobilitat i les zones verdes han centrat les polítiq    

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Gràcia ha tret 
del carrer les motos 
mal aparcades

Hi ha nous
habitatges en marxa 
i més en projecció
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ns canvis
        nseguir més espai als barris

          ques en l’àmbit urbanístic

JOVENTUT I FEMINISME
La preocupació per la salut dels in-
fants i els joves ha motivat la po-
sada en marxa de serveis com
l'espai Konsulta'm, un servei de su-
port psicològic adreçat a joves,
adolescents i adults atès per pro-
fessionals de la salut mental. Tam-
bé s'ha engegat el Projecte Gràcia
Zona Zero, al barri del Coll, que per-
segueix garantir un oci diürn i
nocturn segur i saludable.   

El feminisme ha sigut una de les
sensibilitats i s'ha pogut veure en
l'ampliació de la feminització del
nomenclàtor i la posada en marxa
de la Taula del Protocol d’actuació
Gràcia Antimasclista. Amb la in-
tenció d'augmentar la seguretat
s'ha activat una proposta per aca-
bar amb els espais foscos a Gràcia
i s'ha fet una prova pilot en co-

merços i establiments per detectar
casos de violència masclista. 

També s'ha fet un pas endavant
en la lluita contra l'homofòbia amb
l'aplicació del Pla LGTBI Gràcia, per
uns barris lliures de fòbia. 

EDUCACIÓ
Amb l’objectiu de reforçar l’oferta
pública a Gràcia, s’ha impulsat la
construcció del nou Institut Vall-
carca, el trasllat de l’escola Teixido-
res i un projecte per ubicar una

nova escola bressol al solar que dei-
xa lliure.  També s'ha posat en mar-
xa ‘Transformem els patis’, un pro-
jecte basat en l’aposta pels patis
com a espais inclusius, amb pers-
pectiva de gènere i interculturals. 

Per altra banda, s'ha activat
‘Protegim les escoles’: una iniciati-
va municipal, iniciada el 2020, per
tal de fer dels entorns escolars es-
pais saludables, segurs, amb menys
contaminació i amb la creació de
zones de joc i d’estada. Al final de
mandat el pla haurà incidit en més
de 20 centres escolars a tot el Dis-
tricte, com per exemple a l’escola
Rius i Taulet, Univers o Montseny.

CULTURA
En l'àmbit de la cultura s'han po-
sat en marxa dos nous equipa-
ments, l’Ateneu de Fabricació de

Gràcia i el Casal de Barri Can Carol
i s'ha invertit en la millora dels
equipaments culturals com el Cen-
tre Cívic La Sedeta, el Centre Cívic
el Coll i les biblioteques. També
s'ha promogut la cultura popular
amb un projecte per la creació
d’un espai d’imatgeria festiva, la re-
alització de dues noves figures: l’À-
liga i el Lleó de Gràcia i la presen-
tació dels nous gegants del dis-
tricte, el Pau i la Llibertat. 

Cal destacar programacions
culturals com el Gràcia Riu, la Set-
mana de la Dansa a Gràcia, la ce-
lebració del Dia Internacional del
Teatre a Gràcia i la setmana de la
Ciència. I, sobretot, cal posar èm-
fasi en l'esforç fet per incorporar el
feminisme, els valors LGTBI, la di-
versitat funcional i la intercultura-
litat a les activitats. 

ECONOMIA I COMERÇ
Durant el mandat s'ha donat suport
a iniciatives socioeconòmiques,
culturals i d’alimentació, com el
mapa de comerços de consum
responsable i d’alimentació sos-
tenible, i activitats de dinamització
com les Jornades de comerç al
carrer, les Fires d’artesans o el mer-
cat de pagès ecològic de Vallcarca. 

D'altres mesures relacionades
són la modificació del pla d'usos per
reactivar la Travessera de Dalt, l'ad-
quisició de locals comercials per a
ús públic o l'inici de les obres del
Mercat de l'Abaceria. Des del Dis-
tricte s'ha donat suport al comerç
de proximitat amb la celebració de
mostres de comerç i s'ha treballat
en la ubicació i del mercat provi-
sional per a  la futura remodelació
del Mercat de l’Estrella.<

Protegim les escoles
ha actuat als entorns
de 20 centres 

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

4Jordi Farriol és conseller d’Urbanisme i Mobilitat
i de la Vila de Gràcia. Amb ell parlem sobre les ac-
tuacions en l’àmbit de la mobilitat. 

Una de les actuacions més rellevants del man-
dat ha sigut el pla de motos.  
Sí, l’any 2018 es va fer una diagnosi i vam descobrir
que hi havia un elevat nombre de motos mal apar-
cades al districte. Fins i tot vam veure que hi havia
contrasentits, com places de moto ubicades en car-
rers peatonals. Per revertir això hem fet una reor-
denació de l’espai per al vianant, que ha implicat
traslladar aparcaments, traient-los d’allà on xoca-
ven amb la convivència i reubicant-los on tocava.
I també hem pogut reduir la indisciplina en un per-
centatge molt significatiu.  

I què me’n diu de la convivència entre vehicles
motoritzats i bicicletes?
A la majoria dels carrers de la Vila de Gràcia poden
conviure vehicles i bicicletes perquè els carrers són
de prioritat invertida o de zona 30, però en aquest
mandat hem afrontat un parell de temes que es-
taven pendents. Per exemple,  a Pi i Margall, on hi
haurà un carril segregat. O  a l’avinguda  Vallcarca,

on estem acabant de connectar els carrils de dalt
amb els de la zona de la Vila. Aquest també és un
tema que s’arrossegava des de feia temps en
aquest districte.  

El Coll també era un punt de conflicte.  
Al Coll hem definit amb el veïnat com ha de ser la
mobilitat entorn de Torrent del Remei o Coll d’Am-
polla, que són dos espais molt transitats. Tot i això,
hem anat fent petites actuacions que sí que han mi-
llorat espais per a vianants i un de molt concret, els
voltants de l’escola Montseny. 

“PETITES ACTUACIONS HAN PERMÈS
MILLORES IMPORTANTS”

Què ha passat allà?
Hem tret aparcament a la calçada i hem pogut gua-
nyar un espai per connectar l’escola, que està en un
carrer on les voreres són molt estretes, amb una zona
de jocs infantils. Això és una petita millora en ter-
mes de metres quadrats, però molt important i molt
demanada per la gent.  És un  exemple que resu-
meix la idea del pla de mobilitat i les coses que ja
hem fet en aquest mandat.<

Jordi Farriol: “Reordenem
l'espai per al vianant”
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Pi i Margall
Dins del projecte de transformació d’aquest entorn, 
l’aposta pel verd es tradueix en l’augment de l’arbrat fins a 210
exemplars i el dels parterres fins als 3.260 metres quadrats.

Jardins de Margaret Michaelis
Els nous jardins s’obriran a finals del 2023 i suposaran 2.000
metres quadrats de verd al barri de Vallcarca i els Penitents,
amb diferents nivells i espais d’estada i de joc infantil.

Jardí de l’Alzina
L’associació Salvem l’Alzina i les Casetes s’encarrega 
de gestionar aquest espai de 650 metres quadrats 
i hi organitza activitats socioculturals i mediambientals 
amb el suport municipal.

Pla estratègic del Park Güell
Actuacions i mesures per reduir l’impacte de la 
massificació, fomentar-ne l’ús comunitari, millorar la 
mobilitat de l’entorn i potenciar un nou model de gestió.

La casa Canals-Junyer
S’està rehabilitant per acollir un futur equipament a Vallcarca 
que disposarà de més de 900 metres quadrats de jardí.

Jardins de la Font del Carbó
Obertura d’uns nous jardins de 3.900 metres quadrats que
facilitaran la connexió entre escoles, equipaments i serveis.

Carolines-Riera de Cassoles-Gran de Gràcia
Una nova zona verda, habitatge públic i un equipament 
educatiu on es traslladarà l’institut-escola Teixidores.

Parc Central de Vallcarca
Un eix verd de 10.315 metres quadrats que inclourà 
tant zones verdes com espais públics i vials.

Plaça Farigola i el Casal Can Carol
Urbanització de la plaça per crear una gran zona verda 
i rehabilitació de l’antiga masia per acollir un casal de barri.

Pla de mobilitat al barri del Coll
Projecte per pacificar una desena de carrers del Coll 
i aconseguir més espai per al veïnat.  

G R À C I A
CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Principals actuacions  (2019-2023)
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MERCATS4S’ha resolt la incòg-
nita d’on es traslladarà provi-
sionalment el Mercat de l’Estre-
lla mentre estigui en obres l’edi-
fici actual del carrer de Pi i Mar-
gall. Així doncs, finalment anirà
a sobre el llac dels Jardins del
Guinardó. Una decisió que no so-
luciona la polèmica amb els ve-
ïns que no volien que s’ubiqués
en qualsevol espai del parc.
L’Ajuntament ho va anun-

ciar en un comunicat on assegu-
ra que la nova ubicació “permet
mantenir el funcionament nor-
mal del parc”. En un primer mo-
ment l’opció era col·locar el mer-
cat a la part central dels jardins,
però la insistència dels veïns en
evitar-ho per la pèrdua d’espai va
tirar enrere la proposta.
Finalment, el mercat es tras-

lladarà als jardins, en contra de
l’opinió veïnal i amb la resigna-
ció dels comerciants. La presi-
denta del Mercat, Lourdes Vico,
afirma que s’han limitat a ac-
ceptar el lloc que els dona l’A-
juntament: “Sembla que esco-
llim nosaltres i els veïns estan en

contra nostra per una decisió
que no hem pres”.
Quan el consistori va aturar

el trasllat als jardins, Vico recorda
que s’havia de buscar una ubi-
cació alternativa, fet que no ha
estat així: “No hem arribat a te-
nir una segona opció real i sa-
bíem que, anéssim on anéssim,
no tothom estaria content”.

Amb tot, el trasllat està pre-
vist que es faci el juliol del 2024
i que just després comencin les
obres de l’actual mercat. En
aquest sentit, la presidenta del
mercat lamenta que s’hagin per-
dut quatre mesos “que han en-
darrerit les obres”, fet que els “li-
mita a l’hora d’invertir” en mi-
llores per als seus comerços. 

Interior de l’actual Mercat de l’Estrella. Foto: Ajuntament

El Mercat de l’Estrella, al llac
dels Jardins del Baix Guinardó

Ballarín anuncia que no
repetirà com a regidora

ELECCIONS4”Després d’haver-
ho reflexionat bé i d’haver-ho
compartit amb les persones més
properes, he decidit que ara és el
millor moment per tancar aquest
cicle com a regidora”. Amb
aquestes paraules anunciava el
9 de març l’actual regidora de
Comerç i Mercats, la socialista
Montserrat Ballarín, que no for-
marà part de la llista del PSC per
a les pròximes eleccions.
En un missatge a les xarxes

socials, Ballarín assegurava que
ja ha tingut el temps necessari
per aportar tota la seva “energia,

coneixements i valors” a Barce-
lona i que considera que ha ar-
ribat el moment de tornar a la
seva activitat professional com a
docent a la universitat. “16 dels
32 anys que porto en el món la-
boral els he desenvolupat com a
electa en aquest Ajuntament, al
servei dels barcelonins i barce-
lonines”, afegia en el comunicat.
I és que Ballarín ha estat re-

gidora en dues etapes, entre els
anys 2003 i 2011 i des del 2015
fins a l’actualitat. Un canvi, ex-
plica, que també el fa per tenir
més temps per a la família.

Ballarín ha estat 16 anys regidora socialista. Foto: PSC

Terrasses | Es tanca l’ampliació feta per la pandèmia
L’Ajuntament mantindrà una de cada tres terrasses extraordinàries concedides durant 

la pandèmia. Segons dades del consistori, de les 3.668, se n’han mantingut 1.131. 
El consistori també ha denegat 1.435 peticions de locals per consolidar les terrasses.
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Pròsper Puig
President de la Fundació Barcelona Comerç

“L’excés de turisme no és bo
perquè expulsa el comerç”

Fa poc ha estat nomenat pre-
sident de la Fundació Bar-
celona Comerç. Deu ser un

orgull per una persona de la seva
trajectòria en el món del comerç.
Evidentment. I sobretot una res-
ponsabilitat, perquè representes
una part importantíssima del comerç
de Barcelona, 22 eixos comercials. I
tinc claríssim que presidim diferents
territoris. Ara, per exemple, ho hem
vist amb el Pla d’usos de l’Eixample.
No podem tenir una visió única de
la ciutat, sinó que ens devem a les de-
mandes que fan els territoris. 

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

En definitiva, un paper social.
Absolutament. A nosaltres, per ex-
emple, ens preocupa molt la renda
disponible de les famílies, perquè el
comerç no deixa de ser un mirall de
la societat on es desenvolupa. 

Va estudiar a París i coneix altres
ciutats europees. Quines són
les particularitats del comerç
barceloní?
Tenim un model català de co-
merç molt interessant i el volem
exportar, perquè no està gaire re-
produït. A París, per exemple,
hi ha una empenta molt impor-
tant per part de l’administració
pública. L’Ajuntament té moltís-
sims locals comercials, per ex-
emple. I permeten que la gent
provi el seu negoci abans d’obrir-
lo definitivament.

Li deia això perquè actualment
les ciutats s’han homogeneïtzat
molt, i amb els comerços es veu.
Aquí no ens n’escapem d’a-
questa tendència...
Nosaltres no som molt diferents
que els altres, però el que sí que te-
nim de diferent és que Barcelona
és una ciutat policèntrica. Tenim 10
districtes i barris amb la seva idio-
sincràsia. I el que dius és cert,
però tenim una gran riquesa als
barris, també als del centre. I això
dona identitat a la ciutat

Aquest actiu de ser una ciutat
policèntrica, quan el turista ens vi-
sita, la coneix aquesta realitat o
caldria vendre-la més com un fet
diferencial nostre?
Si vas més d’un cop a una ciutat,
i en el cas de Barcelona això pas-
sa amb el turisme, sí que t’endin-
ses més en la vida de la ciutat. Ara
bé, hi ha perills. Hi ha llocs que no
es vol turisme perquè la seva
qualitat de vida depèn del fet
que el turisme no es massifiqui.
Pels que tenen més tensions tu-
rístiques, seria interessant que
s’escampés per la ciutat. Barcelo-
na és molt més que el Camp Nou,
la Sagrada Família i les Rambles. I
hi ha un tipus de turista que sap
endinsar-se en la ciutat.

El turisme li fa més bé o més mal
al comerç local? Segurament no
hi ha una resposta única...
El turisme massificat expulsa el
comerç. En canvi, un turisme de
qualitat, cultural, gastronòmic pre-
serva una sèrie de negocis. Hi ha
coses que s’han de controlar, per-
què si no generen més problemes
que guanys. L’excés de turisme no
és bo, perquè expulsa veïns i co-
merços i només genera oferta per
a la gent que passa cinc hores a la

ciutat. Ara bé, si aquest turisme fa
que, negocis que podrien ser via-
bles i els hi falta un targetde client
amb poder adquisitiu, puguin fun-
cionar, doncs és bo.

Deixant el turisme de banda, en
els districtes no tan cèntrics, hi ha

algunes zones de les quals us
preocupi la seva desertització
comercial?
Hi ha dues zones molt concretes,
una d’elles molt cèntrica, que és
Ciutat Vella, on hi ha un problema
i el següent consistori s’hi ha de
posar. Hi influeix la pressió turísti-
ca, però hi ha altres detonants.
D’altra banda, hi ha una part de
Nou Barris que passa el mateix.
S’estan fent polítiques, però crec
que la política de la subvenció no
és suficient. Cal fer polítiques so-
cials més integrals. Intentar inte-
grar la gent, que tinguin sentit de
pertinença. Parlem de llocs amb
molts nouvinguts, poc arrela-
ment... És complicat.

I zones que vagin a millor?
La Marina i Sant Martí, cap a la
zona del carrer Cantàbria. I llavors
l’Eix Besòs té una gran potencia-
litat. A la Marina l’efecte Fira és im-
portant. Hi ha empreses noves, es
fan pisos... Per aquí i la llera del Be-
sòs és on pot créixer la ciutat. A la
frontera amb Sant Adrià s’estan
fent molts pisos de lloguer a un
preu no molt car i es pot crear, si
es fa bé, una nova centralitat. Tot
ha d’anar acompanyat d’una in-
versió pública i donar serveis, si no
llavors es fan guetos.4

“A Ciutat Vella 
hi ha problemes
de seguretat
molt greus, com
ara al Raval”

“Els comerciants
formem part 
de la vida de la
gent. Hi tenim
una relació”

Albert Ribas
Fotografia: Joanna Chichelnitzky
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– La digitalització del comerç
és clau, oi?

– Sí, però cal anar pas a pas.

– El marketplace del consistori
està aturat...

– És que no ens hem de posar 
a córrer, perquè ens
entrebancarem i caurem.

–Hi ha canvis que necessiten
temps, doncs...

–Hi ha comerços que si 
els dius que els posaràs un
marketplaceet contestaran:
“De què m’estàs parlant?”. 
Una bona mesura van ser 
els Bons Consum.

3Parlem de Barcelona Comerç.
Un dels grans  eixos de treball
que vol continuar aplicant és el
repte de la vostra modernització
i de tot el comerç.
Qualsevol entitat que vol sobre-
viure ha d’evolucionar i abandonar
els pensaments anacrònics. El co-
merç s’ha modernitzat molt i això
ha fet canviar moltes mentalitats.
I nosaltres hem d’evolucionar tal
com ho fa la societat.

Al sector li ha faltat agilitat per
adaptar-se als canvis?
Sí. De totes maneres, si parlem in-
dividualment, el comerç de proxi-
mitat és capaç de detectar qualse-
vol canvi d’hàbits, perquè tenim el
client a casa. Una altra cosa és que
l’adaptabilitat es faci. Ara ens hem
de dotar d’una sèrie d’eines que
hem de saber fer funcionar, i això no
és fàcil. Ara, o ets proactiu, o no tens
lloc al món del comerç. I l’entitat tam-
bé ha de caminar en aquesta línia.

I aquí, lògicament, el paper de la
digitalització és clau.
Sí, totalment. A la gent, quan parlem
de digitalització, li entra al cap un
gran marketplace. Doncs no... Hem

de començar per on toca. A Barce-
lona el canvi important va comen-
çar amb els Bons Consum. Hi havia
molts comerços que no havien tin-
gut mai una tauleta o un ordinador,
i ara per primer cop hi ha entrat la
tecnologia. No ens posem a córrer
perquè ens entrebancarem i cau-
rem. Si a aquesta gent els dius que
els posaràs un marketplaceet diran:
“De què m’estàs parlant?”.

És que, precisament, el market-
place que va impulsar l’Ajunta-
ment està totalment aturat...
Ha passat això pel que et dic. Està
aturat i es vol fer un pla de viabili-
tat. L’Ajuntament el va fer amb bo-
nes intencions, però jo conec el co-
merç i no tenim la maduresa digi-
tal per tirar-lo endavant. Cal anar pas
a pas. Per exemple, amb el progra-
ma Re-connectant, amb l’Ajunta-
ment i Endesa, hem digitalitzat 484
comerços. I la fortalesa que no po-
dem perdre és la presencialitat.

Una de les funcions de Barcelo-
na Comerç és ser garant del mo-

del comercial local. Si m’ho per-
met, són una mica com en Cru-
yff, quan ja no era entrenador,
que vetllava igualment per l’es-
til de joc del Barça.
Sí, exacte. És allò de canviar perquè
no canviï res, preservar l’essència.
Mantenir l’esperit, però adaptar-nos
als temps, perquè si dones una
oferta que no interessa a ningú...
Això es veu amb els emblemàtics:
n’hi ha que se salvaran i n’hi ha que
no hi haurà manera de salvar-los. 

És tot un debat el tema dels co-
merços emblemàtics...
Sempre dic el mateix. Primer de tot,
sostenibilitat econòmica, i després
empatia amb el que tens, creure’t
que ets un emblemàtic i que tens
quelcom diferent a defensar. El
que no pot ser és no fer res i dir que
no et venen a comprar. 

Una de les grans prioritats serà
aconseguir la Capitalitat Europea
del Comerç, que està molt ben
encarrilada. Què suposarà?
Pot accelerar moltíssim la trans-
formació del sector, perquè hi hau-
rà recursos i la possibilitat de tre-
ballar amb els millors, més les nos-
tres idees que no s’han pogut ma-
terialitzar per manca de finança-
ment. Això pot donar una empen-
ta fonamental al comerç de Barce-
lona. I també és una iniciativa que
servirà per a tot Europa. Aquí hem
de preservar el model, perquè si no
mira què ha passat a França, on te-
nen un problema social gravíssim
per la manca de comerç de proxi-
mitat. Hi ha pobles o capitals peti-
tes on els serveis socials han de fer
les compres per a la gent que no es
pot desplaçar, perquè només hi ha
grans supermercats als afores.

Per acabar, volíem tractar tres te-
mes que  tenen relació amb el co-
merç. El primer, la seguretat.
Creu que la ciutat té algun pro-
blema amb la inseguretat?
Moltes vegades va per sensacions,
i les xarxes amplifiquen les coses. Dit
això, hi ha moltes Barcelones i hi ha
llocs que tenen problemes de se-
guretat molt greus. Bàsicament, el
problema el tenim a Ciutat Vella,
com ara  al Raval. Als altres llocs el
nivell d’inseguretat ha pujat lleu-
gerament, però no crec que sigui
determinant perquè la gent vagi o
no a comprar a algun lloc. Fora del
nucli problemàtic que et deia, no es-
tem molt pitjor del que estàvem. 

I amb la neteja?
Barcelona està bruta, molt bruta. No
sé si la gent tampoc acompanya...
No és fàcil, és cert. Jo soc de Sant
Andreu i allà tenim el Porta a por-
ta. Els models no són ni bons, ni do-
lents, sinó que depèn de  quan,
com i on s’apliquen. En grans blocs

de pisos on es generen moltes es-
combraries segurament hi ha mo-
dels que no funcionen. Els que
fem el Porta a porta hi ha gent que
està relativament contenta. A nivell
comercial és més complicat, però
s’han fet retocs que han millorat el
que es va posar en marxa.  Però en
general Barcelona és una ciutat
que es veu bruta, i teòricament mai
s’havien destinat tants diners com
ara a la neteja. Alguna cosa falla.

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

Per acabar, la mobilitat. Creu
que el comerç, amb totes les
transformacions urbanístiques
que viu la ciutat, se n’acabarà be-
neficiant o es veurà perjudicat?
Hi ha dos aspectes. El comerç cèn-
tric patirà molt, perquè tenia un
gran poder d’atracció sobre gent
que venia de fora a comprar. Si els
hi poses dificultats, aquesta gent
acaba no venint.  I els transports pú-
blics no són els adequats per arri-
bar el centre. El seu comerç pateix
i patirà. I això fa que cada cop hagi
de dependre més del turisme. D’al-
tra banda, tot el que no és el cen-
tre, anem cap a la ciutat dels 15 mi-
nuts. Cada vegada hi haurà més im-
pediments perquè la gent es mo-
gui en transport privat i ens haurem
d’acostumar a la nova mobilitat.
Això d’anar al centre d’una forma re-
gular cada cop serà més complicat,
sobretot per a la gent que ve de l’à-
rea metropolitana.

Es vol combatre la contaminació.
Exacte. Però s’ha fet alguna polí-
tica poc pensada. Hi ha transfor-
macions molt bèsties que s’hau-
rien d’haver consensuat. S’han
fet les coses molt de pressa i poc
consensuades. El que és cert és
que els únics que han aplicat el
seu programa electoral són els co-
muns. A l’Ajuntament no hi ha ha-
gut una coalició, sinó una bicefà-
lia pura i dura.<

“De cara enfora
Barcelona dona
una imatge 
de ciutat
degradada”

“Hi ha comerços emblemàtics que
no hi haurà manera de salvar-los”

“Tenim una 
gran riquesa 
als barris i això
dona identitat 
a la ciutat”



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Sostenibilitat
L’enquesta Òmnibus de l’any passat va re-
velar que un de cada dos veïns de Barce-
lona va incrementar els seus hàbits de
consum responsable durant el 2022 per
raons mediambientals i socials. És la
constatació que augmenta progressiva-
ment la conscienciació sobre la salut del
planeta i el canvi climàtic, però també la
responsabilitat sobre el que mengem. 

En aquest context, l’Ajuntament ha
llançat la campanya Conscients del que
mengem, canviarem el món, que té com a
objectiu proporcionar informació clau
perquè la ciutadania sigui capaç de pren-
dre decisions conscients i responsables a
l’hora de comprar menjar. La campanya
anima els usuaris a interessar-se sempre
per la procedència dels productes que ad-
quireixen i per la manera com s’han pro-
duït. També per coses molt més senzilles,

com ara si els productes són de tempo-
rada, ecològics o de proximitat. El conei-
xement empodera a l’hora de fer la
compra, i com més preguntes fem, més
conscient serà la nostra compra. 

La campanya reivindica que l’ecolo-
gisme o la proximitat no són un postureig
o una posició política. Comprar produc-
tes ecològics i de proximitat implica re-
duir la contaminació del transport a llarga
distància. També redueix l’erosió del sòl,

els gasos d’efecte hivernacle i ajuda a con-
servar la biodiversitat del nostre entorn. 

La campanya s’allargarà fins a finals
de març i distribuirà material informatiu
exclusiu en els centres de primària i de se-

cundària. També serà molt present als
mercats municipals mitjançant els co-
merços verds, establiments de confiança
que proporcionen informació sobre els
productes que menjarem i que, durant el
darrer tram de la campanya, regalaran car-
manyoles i bosses reutilitzables per com-
pres superiors a 10 €. A Barcelona hi ha
més de 600 comerços adherits al pro-
grama Comerç Verd, el més arrelat a la
ciutat per fomentar la compra de pro-
ducte ecològic i de proximitat. 

Aquesta campanya s’emmarca en l’Es-
tratègia d’Alimentació Saludable i Soste-
nible de Barcelona, el full de ruta a seguir
durant els vuit anys vinents que es va pre-
sentar el passat mes de novembre i que ha
de garantir un canvi d’hàbits en el con-
sum i en la gestió perquè la Barcelona del
2030 sigui molt més sostenible. 

‘Conscients del que
mengem, canviarem el món’

Un de cada dos veïns de
Barcelona va incrementar
els seus hàbits de consum
responsable durant el 2022

Urbanisme
Un gran projecte agroecològic transformarà
el barri de Vallbona, al districte de Nou
Barris, i contribuirà a dinamitzar l’entorn,  a
recuperar la tradició agrària i a conservar
l’esperit de la comunitat. AgroVallbona es
desenvoluparà en dos espais principals, la
finca La Ponderosa i la Granja del Ritz.     

La Ponderosa és el pilar del projecte, i és
on es consolidaran els horts que evolucio-
naran cap als cultius ecològics. Per garantir
la seva continuïtat està prevista una requa-
lificació urbanística dels terrenys com a sòl
no urbanitzable d’ús agrícola. L’altra pota
del projecte és la Granja del Ritz, que té una
enorme càrrega simbòlica i de memòria

popular per al barri. L’espai es recuperarà i
es rehabilitarà per convertir-lo en l’equipa-
ment de referència i esdevindrà un lloc de
formació i recerca aplicada en matèria d’a-
groecologia. AgroVallbona també servirà
per reforçar els lligams i la connectivitat
amb el barri veí de Can Sant Joan, de
Montcada i Reixach.    

Al marge d’aquesta gran iniciativa, l’A-
juntament també està treballant en un pla
de protecció del Rec Comtal, als entorns
del qual es crearà un itinerari verd amb
zones de trobada per passejar-hi i anar-hi
en bici. L’obertura del barri al Besòs, que
s’aconseguirà amb el soterrament de les
vies,  facilitarà que el veïnat pugui gaudir
del riu i dels seus entorns, on es generarà
un refugi de biodiversitat.

AgroVallbona, el gran projecte agroecològic
que transformarà econòmicament un barri  
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Gastronomia 
Francesc Fortí, fundador del restaurant El
Racó d’en Binu, és l’últim dels grans refe-
rents que ha passat pel Consell de Savis del
Mercat de la Boqueria, un cicle que reco-
neix la trajectòria professional de personat-
ges destacats del món de la gastronomia
barcelonina i catalana. 

Fortí i la seva dona, Francina Suriñach,
cap de sala, van rebre un homenatge per la
seva trajectòria al capdavant d’El Racó d’en
Binu, tot un referent del panorama gastro-
nòmic català que va obrir les portes l’any
1970 i va ser el primer establiment a obte-
nir dues estrelles Michelin a Catalunya du-
rant la dècada dels 80. 

Fortí va començar a cuinar quan tenia
catorze anys, a l’Hotel Colón de Barcelona.
Després va passar pel restaurant madrileny
Jockey i La Tour de l’Argent, a París. Des
de fa 53 anys lidera la cuina d’El Racó d’en
Binu i encara ara continua davant dels fo-
gons i servint les seves famoses ostres al
xampany, la pasta de full amb pebrots o el
llobarro a la papillota.     

ELS SAVIS DE LA BOQUERIA
Al llarg d’aquests mesos han passat per l’Es-
pai Boqueria Joan Bayén, del Bar Pinotxo,
Josep Solà, de la Bodega Sepúlveda, Josep
Lladonosa, cuiner i historiador gastronòmic,
Isidre Gironès, fundador del restaurant Ca
l’Isidre, i Jean-Louis Neichel, fundador i xef
del restaurant Neichel.

El Mercat de la Boqueria homenatja
els savis de la gastronomia

Els comerços emblemàtics 
es reivindiquen a Europa

EN PRIMERA
PERSONA

Iniciativa
Representants de París, Roma i Lisboa, a
més de Barcelona, s’han sumat a la primera
Jornada Internacional de Comerç Emble-
màtic en Ciutats Europees, una trobada per
posar en comú les pràctiques que es duen a
terme a cada territori relacionades amb els
establiments comercials emblemàtics i per
emetre una declaració institucional de su-
port a aquests comerços.    

L’Ajuntament de Barcelona és el pro-
motor d’aquesta iniciativa d’àmbit europeu,
que busca reflexionar i debatre sobre la pre-
servació i promoció dels establiments que,
per la seva història, valor patrimonial, espe-

cificitat i trajectòria, mereixen ser destacats
com a emblemàtics. L’objectiu és traçar es-
tratègies conjuntes entre les diferents ciu-
tats i contribuir plegades a preservar el
patrimoni comercial europeu, representat
pels comerços de proximitat emblemàtics
que sobreviuen als països de la UE. 

La jornada es tradueix en una sèrie de
taules rodones i ponències centrades en les
oportunitats i els reptes que suposa comp-
tar amb el comerç emblemàtic a les ciutats
europees i les bones pràctiques en la seva
gestió, en particular els casos de Barcelona i
de les altres ciutats convidades: París, Roma
i Lisboa. També es compta amb l’informe
del Grup Europeu de Treball sobre Ciutats

Europees i Comerç, així com amb ponents
nacionals i internacionals, a més del Parla-
ment Europeu, també representat institu-
cionalment.

La Declaració de Barcelona sortint de
la trobada aborda les necessitats de preser-
vació i de promoció dels comerços. És un
document consensuat per tècnics i especia-
listes de les quatre ciutats, i l’eurodiputat
Marcos Ros el traslladarà al Parlament amb
l’objectiu que el màxim òrgan representa-
tiu debati a fons sobre quines són les me-
sures necessàries per salvar i protegir el
comerç i com es poden aplicar des de la
Unió Europea a tots els països que en for-
men part, adaptant-les a cada realitat.      

Amor Garcia regenta una joieria
i rellotgeria al carrer Padilla, 258
i demana, des de fa temps, un
pla turístic per a la Sagrada Fa-
mília. Una mesura que ajudi a
repartir els maldecaps del tu-
risme, però també els beneficis. 

Com resisteix el comerç de
proximitat a Sagrada Família?
Tenim molta feina per aguantar.
Durant la pandèmia, els grans
tenidors no van ajudar gens els
comerciants i les botigues de
mòbils i els basars han anat sub-
stituint el comerç de barri. 

Uns quants sí que han pogut
mantenir-se. 
Sí, els que podem. I aguantem
gràcies al veí del barri. I també
pels que venen de fora. Tot i que
cada cop estem més limitats,
perquè els treuen lloc per apar-
car i ho tenen més complicat per
poder accedir-hi. 

I què me’n diu dels turistes?
No contribueixen a la causa? 
Doncs, sí. Hem detectat que en
venen alguns, procedents dels
apartaments turístics. De tant en
tant et salven el mes. De fet, jo fa
molts anys que demano un pla
turístic a Sagrada Família. 

Amb quina finalitat? 
Per esponjar una mica més el
turisme fora dels carrers del
temple i que els turistes ajudin a
dinamitzar el comerç de l’en-
torn. Això seria bo per al co-
merç, però també per als veïns,
perquè així no hi hauria tanta
massificació en alguns punts del
barri. Seria bo per a tots. 

“De tant en tant 
hi ha algun turista
que et salva el mes”
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Amor Garcia 
Joieria Ribera

(Eix Sagrada Família) 
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al tram de carrer més petit de Barcelona
La concentració més gran de comerç
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Comerç al carrer i alMobile

Loyapp triomfa
L’aplicació del comerç de proximitat a Gràcia va ser una de
les triomfadores a l’última edició del Mobile World Con-
gress. Els creadors de Loyapp van tenir un estand per pre-
sentar el projecte als interessats i, a banda de nombroses
explicacions sobre l’èxit de l’aplicació als comerços de pro-
ximitat de Gràcia, van repartir les bosses promocionals de
Gràcia Comerç als assistents. Els fundadors van valorar com
un gran èxit la jornada, per la gran quantitat de contactes
que van poder fer i l’enorme visualització que va tenir el
projecte digital per promoure les botigues i comerços del
districte de Gràcia. 

I, parlant de comerços, hi ha encara més bones notícies,
perquè tres nous negocis s’incorporaran a Gràcia Comerç
durant les setmanes vinents. I són tres botigues amb pro-
ductes molt originals. De moment, només podem avançar
que augmentarà al barri el consum de galetes artesanes,
bon cafè i embotit internacional. Ben aviat us donarem més
dades sobre les noves incorporacions. 

Finalment, una altra bona nova. Amb l’arribada de la
primavera, torna el comerç al carrer. Les botigues de Gràcia
sortiran a la travessera per celebrar la nova estació el 6 de
maig. Com ja és habitual, hi haurà festa grossa: s’instal·laran
atraccions infantils i hi haurà nombroses activitats familiars
per celebrar un nou dia del comerç al carrer.      
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Esports Bàsquet | El Bàsquet Safa Claror visita el CB Prat
El conjunt gracienc rebrà el pròxim diumenge 26 de març el CB Prat, en partit

corresponent a la 21a jornada de la Copa Catalunya femenina. El Bàsquet Safa Claror
hi arribarà després de la derrota per 54-50 contra el TGN Bàsquet del passat dia 19.

"L'única superstició que he tingut
mai ha estat una dependència
emocional o psíquica amb la cin-
ta dels cabells amb què jugava.
Com que no volia que em des-
centrés a la pista si me la deixava,
el curs passat vaig començar a dis-
putar algun partit amb el monyo
baix i ara també ho faig amb un
d'alt, i només competeixo amb
una cinta, ja sempre negra, quan
em ve de gust", confessa Claudia
Soriano (Barcelona, 2003), base-
escorta de l'Uni Ferrol, de Lliga
Femenina Challenge.
Al Basket Almeda jugava amb

una cinta groga i a l'escola, els Je-
suïtes Gràcia-Col·legi Kostka,
amb una verda. En té una gran
col·lecció i cada una li regala
molts records. La majoria que
conserva dins i fora del parquet
són alegres. "Gràcies al meu en-
torn, la meva vida sempre ha es-
tat molt senzilla i feliç", celebra la
gracienca. Les primeres escenes
de bàsquet que recorda són al
pati del col·legi: "Era a l'escoleta
i molts nois i noies jugàvem amb
pilotes sense saber ben bé què fè-
iem i ens ho passàvem genial".
Riallera, expressiva i empà-

tica, Soriano potencia les virtuts
de qui l'envolta i els convida a ser
com són i a descobrir-se més. No
sorprèn que estigui estudiant
primer de Psicologia ni que posi
una cara divertida quan li pre-
gunto pel seu primer contacte
amb el Basket Almeda, a 5è de
Primària i una tarda que va
anar a un entrenament.

"Em va semblar un món de
gegants, amb una Alba Barneda
que era de la meva edat i tan
bona jugadora... Vaig pensar
que no hi tenia res a fer allà", con-
fessa l'entrevistada, que el curs
següent, però, va tornar-hi i es va
enamorar "per sempre del Bas-
ket Almeda". Té una memòria vi-
sual i emocional molt desenvo-
lupada: "Veure les pistes laterals
plenes de nens i nenes botant la
pilota i sentir molt soroll de fons
em va encantar. Allò havia de ser
casa meva, i ho serà sempre".
Quan veus jugar Soriano,

t'impressiona la seva seguretat.
"Guau! T'agraeixo i m'agrada
que m'ho diguis perquè mai he
estat una jugadora mentalment
estable i crec que encara em
queda camí per ser-ho del tot. A
poc a poc, he anat construint
aquesta seguretat que em sor-
prèn que hagis vist i ha estat amb
molt treball i gràcies als estímuls
del meu entorn. Els entrena-
dors i entrenadores m'han deixat
equivocar molt, i això m'ha fet ser
com soc", enraona la gracienca.

LA MENT
"La Claudia es retrata a si matei-
xa com a bogeria i caos, però ben
entesos", intervé Fernando Gor-
do, el seu entrenador al primer
equip del Basket Almeda. Víctor
Calzado la va dirigir a cadet i jú-
nior, i li va fer veure que havia
"d'endreçar" el seu caos, però
sense renunciar-hi. "La bogeria i
la intensitat són la meva essència
i el camí que estic prenent per ar-
ribar a l'elit, i el meu objectiu és
buscar l'equilibri entre aquests
dos aspectes. A vegades la ment
ens diu 'canvia i sigues com la res-

ta', i potser no és el que ens toca",
precisa Soriano, sempre amb mil
ulls i mil idees. Sempre inquieta.
La música és la seva altra

passió i "moltes vegades" es
frustra quan vol escriure un text
o una cançó. "En el dia a dia, so-
bretot en el bàsquet, soc creati-
va", confessa l'entrevistada, que
el curs passat va estudiar i com-
petir a la Universitat de Nort-
heastern (Boston). Qui només se
centri en els números (11,8
punts, 3,6 assistències o 3,1 re-
cuperacions en gairebé 32 mi-
nuts per matx) no entendrà per
què va tornar al final del curs.
"L'experiència va ser incre-

ïble, la recomano i la repetiria
perquè et fa créixer una barba-
ritat. Va ser la meva millor tem-
porada estadísticament parlant.
Ara bé, em vaig adonar que ne-
cessito estar en un equip on tot-
hom sigui partícip", comparteix.
Soriano tenia molta por d'ha-

ver-se equivocat amb la decisió.

Després dels dos primers amis-
tosos amb l'Uni Ferrol, va trobar
la resposta: "Som un equip on to-
tes sumem i juguem, i ara em
sento molt més realitzada i con-
tenta". Amb Lino López està
aprenent una barbaritat: "Em
transmet molta confiança i m'e-
xigeix molt perquè vol que crei-
xi i sigui millor jugadora, i m'a-
juda a ampliar la mirada i els re-
cursos. A la pista estic fent coses
que estan molt fora de la meva
zona de confort", agraeix Soria-
no, que també ha connectat amb
una grada que li recorda a la del
Basket Almeda. També són un
alè constant.
"L'afició de l'Uni Ferrol és una

sisena jugadora que no et deixa de
regalar la seva energia. L'altre dia
vaig fer una acció de les meves i el
pavelló es va posar a cantar el meu
nom, i se'm va posar la pell de ga-
llina. I això ho fan amb totes les
companyes. Em deixen sense pa-
raules", confessa, emocionada.

Encara se li il·luminen més els
ulls quan parla de la seva refe-
rent. "Ma mare, la Fina Pérez, és
la persona menys egoista que co-
nec, i és feliç quan la gent del seu
voltant està a gust. I a més, és
molt treballadora i aconsegueix
el que es proposa", la retrata, or-
gullosa. "No soc com ma mare,
que és genial, però crec que, in-
conscientment, se m'han quedat
moltes coses seves, com la in-
tensitat per viure i la manera de
relacionar-se amb la resta", afe-
geix. Fina Pérez és gallega, de
Lugo, va jugar al CD Xuncas, i ara
ho fa a l'equip de mares del Kos-
tka: "Li encanta. És el seu mo-
ment de glòria de la setmana".
"No soc ni la més alta ni la

més ràpida ni la més forta, no et
guanyaré en un esprint ni en un
salt, però tinc una miqueta de tot.
La picardia em regala potser
mig segon d'avantatge i això és
un plus en defensa", es descriu.
Viu i sent el bàsquet com si

fos un concert amb cançons,
grups i gèneres musicals dife-
rents. Necessita fer que passin
moltes coses i que les compa-
nyes estiguin bé. Necessita acció
i, alhora, profunditat. "A mi
m'encantava jugar amb la Ma-
rina [Aviñoa] perquè a pista
érem diferents i, com has dit, al
matx hi ha moments que t'exi-
geixen un tipus de cançó o gè-
nere musical per al qual algú és
perfecte i altres que són més
adequats per a altres esportistes.
Necessites moltes personalitats
per tenir totes les opcions del
món i el més difícil per a qui di-
rigeix l'equip és trobar-hi l'e-
quilibri per acabar fent l'obra
d'art", conclou Soriano.

Toni Delgado
GRÀCIA

L’univers deClaudia Soriano
» L’exjugadora dels Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka juga ara l’Uni Ferrol, de Lliga Femenina Challenge
» “L’única superstició que he tingut ha estat dependre de la cinta dels cabells amb què jugava”, confessa

Claudia Soriano, base-escorta de l’Uni Ferrol. Foto: Toni Delgado
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Viu en línia

Un camioner a l’atur i la seva exdona es
retroben inesperadament després d’un
accident que l’ha deixat tetraplègica. En
paral·lel, una filla d’immigrants, gradua-
da universitària i pluriocupada, es presenta
a la feina de cuidadora que ha publicat un
investigador brillant amb paràlisi cerebral.
Quatre vides que col·lideixen i s’enllacen.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

Cost de vida
Martyna Majok

Alba Pujals és trombonista i compositora
i ha cursat els seus estudis de jazz a la
prestigiosa Juilliard School de Nova
York. Ha col·laborat amb artistes i ban-
des com C. Tangana o The Gramopho-
ne Allstars, i ha actuat en escenaris com
el Dizzy’s Club de Nova York o el Palau de
la Música. Recentment ha debutat amb
l’àlbum Apologia (The Changes Music).

Música

Rá, Culebro, Sere, Winny i Nano són
cinc nois dels carrers de Medellín, Co-
lòmbia. Són cinc reis sense regne, sen-
se llei i sense família, que emprenen un
viatge a la recerca de la terra promesa.
Un conte subversiu a través d’un clan sal-
vatge i entranyable alhora, que transita
entre la realitat i el deliri. Un viatge cap
al no-res on passa tot.

Pelis i sèries

Los reyes del mundo
Laura Mora

Apologia
Alba Pujals

Dansa Metropolitana
Ja és aquí una nova entrega del festival Dansa Metropoli-
tana. Concretament, la d’enguany és la sisena edició del
festival i està en marxa des del 9 de març. Fins al dia 26

d’aquest mateix mes, una dotzena de municipis de la de-
marcació de Barcelona s’ompliran amb més de 330 activi-
tats, entre les quals hi ha 118 espectacles d’artistes i agru-
pacions internacionals, com els ballets d’Acosta Danza o
Ballets Jazz Montréal. També hi ha programades propos-
tes espanyoles, com ara el flamenc de Rocío Molina i Ma-

ría Moreno, i noms locals, com Sol Picó o Pere Faura.

La carrera de Julieta Gracián (Barcelona, 2001)
és d’aquelles que promet. Aquesta jove can-
tant, coneguda artísticament com a Julieta –i
prou–, va publicar el setembre passat l’àlbum
Ni llum ni lluna (Music Bus Records). Mig any
després, el disc ja li ha donat un bon grapat

d’alegries. L’última, dos Premis Enderrock. A la
gala dels guardons que atorga la revista musi-
cal catalana, que va celebrar la 25a edició el 9

de març, es va endur el premi de la crítica a mi-
llor disc d’artista revelació i el premi del públic
a millor disc de cançó d’autor. Julieta també va
ser protagonista involuntària d’una anècdota:
el compte d’Instagram d’Enderrock es va equi-
vocar i va etiquetar Juliana Canet com a gua-

nyadora dels premis. Totes dues n’han fet bro-
ma a les xarxes: “T’ho mereixes”, li ha dit la can-

tant a la comunicadora irònicament.

J U L I E T AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una artista emergent
La jove cantant barcelonina té un futur prometedor

Famosos

Triomfar als Premis Enderrock
Ha guanyat dos guardons per l’àlbum ‘Ni llum ni lluna’

Riuen de la confusió amb Juliana Canet
Enderrock es va equivocar etiquetant-la a Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’acció i reacció, de revolta
i repressió, d’exilis i de presó que recull uns
episodis fonamentals del nostre passat
recent plens de violència política i que
mostren una desgraciada constant his-
tòrica: des de les primeres bullangues del
1835 fins a les manifestacions contra la
sentència de l’1-O, passant per la Setmana
Tràgica o la Vaga de la Canadenca.

Llibres

Roses de Foc de Barcelona
Andreu Farràs

|Beta
L’SX3 (antic Club Super3) i Gestmusic han creat el primer videojoc en 

l’entorn del Metavers, Beta: Univers Magsys, amb elements culturals catalans. 
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