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Fatima: “Quan vull llogar
un pis i veuen que soc del
Marroc em diuen que no”

Andrés Varese (UA Horta):
“Sempre tinc un somriure
i alguna broma per a l'equip”
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Alerten sobre la degradació
del Parc del Laberint d’Horta
Foto: Joanna Chichelnitzky

El veïnat lamenta que els jardins estan en mal estat i l’Ajuntament rehabilitarà el Palau d’Alfarràs pàg 12

“Cobrir la
ronda de Dalt
és una qüestió
de justícia
històrica”
Entrevista a
Jaume Collboni,
primer tinent d’alcaldia
de Barcelona (PSC)

VENDES FRENADES pàg 18

El comerç tanca una
campanya de Nadal
marcada per l’òmicron
EL GUINARDÓ pàg 12

Preocupació veïnal per
l’incendi d’un local ocupat
A FONS pàgs 14 i 15

pàgs 10 i 11

La política que ve:
així és la pedrera local
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Trobar pis si et dius Siham
» Un estudi de l’Ajuntament diu que el 86% de les immobiliàries discriminen llogaters pel seu origen
» Fatima, marroquina i veïna de Barcelona: “Quan s’assabenten que soc del Marroc, diuen que no”
Anna Utiel
BARCELONA
“Tot va bé fins que em pregunten el nom: aleshores es fan enrere”. Es diu Siham i parla de la
seva experiència intentant llogar
un pis a Barcelona. Està convençuda que el fet de ser del
Marroc li ha tancat moltes portes a l’hora de trobar un lloc on
viure amb el seu marit i els seus
tres fills menors.
Lluny de ser un cas aïllat,
aquesta discriminació és el pa de
cada dia per a moltes persones
d’origen estranger. I no ho diu
només la Siham, sinó que ho demostra un estudi de l’Ajuntament que conclou que “el 62%
dels agents immobiliaris accepten la discriminació per origen
ètnic en el lloguer d’habitatges”.
Aquest treball de recerca, batejat amb el nom de Discriminació a la carta, parteix de 350 trucades a diferents immobiliàries
de la ciutat en nom d’una propietat inventada que vol llogar el
seu pis i que demana excloure
“les persones immigrants” del
procés de selecció.
De totes les agències incloses
a l’estudi, només un 10% es nega
a acceptar la petició racista del
propietari fictici i un 4% es limita
a no donar-hi resposta. La majoria (el 62%) accepta aquesta
demanda i l’aplica, deixant fora
directament els candidats immigrants, mentre que una quarta part (el 24%) la “facilita”, és a
dir, ofereix informació dels candidats al propietari per tal que ell
mateix pugui aplicar la discriminació que consideri.
“UNA PRÀCTICA A L’OMBRA”
En tots els casos, això sí, es
tracta d’una “pràctica a l’ombra”, tal com diu la investigació.

Els agents immobiliaris són
conscients que no poden explicitar aquesta discriminació en
els anuncis dels pisos, però això
no els impedeix tenir en compte les preferències racistes dels
propietaris.
A l’hora de parlar amb possibles llogaters no ho diuen
obertament, és clar, però molts
cops ni tan sols s’esforcen a dissimular. La Siham recorda, per
exemple, una vegada que va
trucar a una agència per veure
un pis, li van dir que sí i, en descobrir el seu nom àrab, van rectificar i li van dir que ja no estava disponible. La Fatima ha viscut aquest mateix racisme en
primera persona, buscant habitació en un pis compartit: “Quan
s’assabenten que soc marroquina, em diuen que no”. Afegeix
que el seu cunyat, que és pakistanès, també ha estat exclòs

De les 350 immobiliàries incloses a l’estudi, només el 10% es va negar a excloure llogaters immigrants. Foto: Ajuntament

molts cops per immobiliàries i
propietaris, malgrat tenir feina,
documentació i solvència econòmica per assumir un lloguer.
En aquest sentit, l’estudi recull declaracions d’agents immobiliaris que admeten rebutjar
les visites de persones immigrants, després d’identificar-les
–diuen– per l’aspecte, el nom, la
manera de parlar o la documentació presentada. Reconeixen també que les enganyen,
inventant-se que ja han trobat un
altre llogater, i es justifiquen
dient que això, la discriminació,
és part de la seva feina.
IMMIGRANT NO, ESTRANGER SÍ
“A mi tampoc m’interessen els
immigrants! Gent estrangera,
europea, sí, clar, però immigrants, no”. És un dels fragments d’una conversa telefònica
amb un agent immobiliari que

inclou l’estudi, i que posa de
manifest la distinció racista que
s’estableix entre els conceptes estranger i immigrant.
En aquest experiment, la
propietat fictícia demana excloure els “immigrants”, sense
concretar país d’origen, ètnia, religió o classe social, però els
agents de seguida se’n fan una
idea. D’aquesta manera, segons
l’estudi, hi ha persones immigrants a les quals no consideren
com a tal, i persones a les quals
consideren immigrants sense
ser-ho. Així, un anglès blanc
que hagi vingut a viure i treballar
a Barcelona serà un estranger,
mentre que un català de pares
senegalesos nascut a Barcelona
serà un immigrant.

SANCIONS I RECURSOS
Discriminació a la carta és el segon estudi impulsat per l’Ajun-

tament per detectar aquesta
pràctica en el sector immobiliari. El primer el va presentar l’any 2020, quan també va interposar la primera multa de l’Estat per aquest tipus de discriminació. Concretament, va sancionar amb 45.000 euros uns
propietaris i una immobiliària
per haver negat el lloguer a un
noi marroquí pel fet de ser-ho.
El consistori assegura que
l’objectiu d’estudis com aquest és
“situar i quantificar l’abast” d’aquest problema, per “poder treballar conjuntament amb agents
i entitats” per erradicar-lo. Per
això, ha fet arribar els resultats
i les conclusions d’aquest treball
al Col·legi d’Administradors de
Propietats Immobiliàries i a la
Cambra de la Propietat Urbana,
i ha posat a la seva disposició els
recursos que ofereix l’Oficina
per la No Discriminació.
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Fem possible l'impossible
Foto: ACN

per Lucía Delgado, portaveu de la PAH

E

l 14 de desembre passat, al ple del Congrés
dels Diputats es va tancar la porta a la proposta de Llei de garantia del dret a l'habitatge
digne i adequat, redactada pels moviments
socials que defensen el dret a l'habitatge i amb el suport de més de 150 entitats socials i sindicals i 9 grups
parlamentaris que van registrar-la el 30 de setembre.
El PSOE va decidir no acceptar a tràmit la proposta de la gent, la del carrer, votant no al tràmit parlamentari amb PP, Ciutadans i VOX.
El 2018, el mateix Pedro Sánchez, en una proposta
similar, en aquell cas la Llei d'habitatge de la PAH, va
decidir votar-hi a favor. Potser perquè no governava?
Que qualsevol partit polític no té credibilitat ja ho teníem clar el 15-M. Que PP i PSOE són la mateixa cosa,
per descomptat. Però és que, a més, els suposats partits nous, com Podem, o no tan nous –sinó producte de canvis de nom–, com Junts per Catalunya, ens
han demostrat que tampoc no s'hi pot confiar.
Podem juga a dos bàndols: quedar bé amb el PSOE
per no trencar el govern i alhora amb els moviments
per l'habitatge. Registrant la proposta del carrer al costat de 8 partits més i lloant el text legal, i 5 dies després traient un text amb el PSOE dient que solucionarà el problema de l'habitatge. I... sorpresa! No hi ha
cap mesura per aturar els desnonaments, per exemple. Entre mil qüestions més, el text presentat és un
text buit i no garanteix el dret a l'habitatge. El movi-

ment per l'habitatge demana explicacions, ens les donen, rebaixen l'optimisme i accepten que el text s'ha
de millorar, que així no serveix per a ningú. Bé, sí: per
als bancs i els fons d'inversió, que continuaran desnonant i apujant els preus del lloguer impunement.
El dret a l'habitatge no va d'esquerres o de dretes: va de drets humans
Reprenem el diàleg, ja que la proposta de la ciutadania, gràcies a la CUP i Bildu, arriba al ple del 14
de desembre per decidir si es pren en consideració o
no. El resultat, però –ja us he fet spoiler a l'inici–, re-

El dret a l'habitatge no va
d'esquerres o de dretes:
va de drets humans
sulta ser un gir de guió. A una hora de la votació, Podem retira la signatura de la proposta legislativa, encara que hi vota a favor. Per què? Encara estem esperant la resposta. A efectes pràctics, és veritat que no
canvia el resultat de la votació, però clarament demostren que són permeables a la pressió del PSOE i
que prefereixen saltar-se els acords establerts amb la
ciutadania, amb el carrer, amb les persones que són
desnonades cada dia. Resultat? Confiança trencada.

Amb Junts per Catalunya ha passat una cosa
semblant. Registren, juntament amb el Grup promotor de la Llei 24/2015, un text el juny, es comprometen a tenir aprovada la llei a l'octubre i, en
comptes d'això, presenten 11 esmenes a la seva pròpia llei que retallen el text i que ataquen el seu ADN.
Resultat? Confiança trencada.
És clar que als moviments socials com la PAH
no ens paralitzen les actituds dels partits polítics,
sinó que això ens dona força per continuar portant,
amb més motius i des de l'apartidisme, la dignitat i la paraula, les nostres reivindicacions a tots
els ajuntaments, parlaments i al Congrés, governi qui governi.
Vam acabar l'any amb unes metes que aconseguirem. A nivell de Catalunya, tenir una llei vigent
a principis d'aquest 2022 que obligui els grans propietaris a fer lloguers socials i que ens permeti deixar enrere el tsunami de més de 26.000 desnonaments. A nivell estatal, introduirem a les esmenes
les nostres demandes històriques: stop desnonaments, lloguer social i augmentar el parc públic de
lloguer amb habitatges buits propietat de bancs. Som
les que fem possible l'impossible.
La PAH fa 12 anys que aconsegueix petites
grans victòries i ho seguirem fent dia a dia, perquè
sabem que el dret a l'habitatge no va d'esquerres o
de dretes: va de drets humans.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aladdin_azr

Moren dues persones
asfixiades en una barraca a Montcada i Reixac.
La manca d’habitatge digne per a tothom continua causant morts evitables. L’incendi de plaça Tetuan i el de la
nau de Badalona són precedents tràgics i recents que, malauradament, no
han servit perquè res canviï.

@rogertugas
El 2021 es van detectar,
com a mínim, 106 variants de la covid a Catalunya. Només 3 (Alfa, Delta i Òmicron)
van arraconar la precedent i van empitjorar la pandèmia. Calma, no cal
tornar-nos bojos amb cada variant
que aparegui a algun país, el més probable és que sigui anecdòtica.

Director Editorial: Arnau Nadeu
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Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme),
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@punsix
La Prefectura de Mossos canvia quasi totes
les cares. La nova direcció
envia exalts càrrecs del cos a comandar
comissaries de territori, allunyant-los
així de la presa de decisions. Un dels
canvis més destacats és el de l’excap
d’investigació Toni Rodríguez, a qui
destinen a Rubí.

(l’Hospitalet i Baix Llobregat), Alba Losada
(Districtes de Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado (Esports)
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@joanaverdera
[Sobre la nena que va
dir trigo en lloc de blat
a un concurs de TV3] Per
als que creieu que l’etiquetatge en català és prescindible, ja ho veieu. Quan
no tens els noms dels aliments de cada
dia disponibles en la teva llengua, no els
tens en ment, no et venen al cap i es van
substituint pels de la llengua dominant.
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Els semàfors

per Susana Pérez

pàgina 12

Les famílies de l’Escola Mas
Casanovas han denunciat que
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona vol obrir un espai per
a drogodependents en un hotel
que hi ha al costat del centre.
Consideren que no és el lloc
adequat per a un espai així.

ASPB

Generació monòleg

El Parc del Laberint d’Horta fa
temps que presenta un aspecte
deixat, una situació que també
ha denunciat el teixit veïnal
d’Horta. L’Ajuntament
ha anunciat reformes, la més
destacada de les quals
és la del Palau d’Alfarràs.

Foto: Pexels

Ajuntament

La clau

pàgina 12

Andrés Varese
El + llegit

El futbolista argentí de la
UA Horta ha tornat a recuperar
el somriure després d’haver
patit diverses lesions greus els
últims anys. Enguany, Varese,
que és central i mig defensiu,
s’està destapant com un mig
ofensiu amb molts recursos.
pàgina 26
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La Font d’en Fargues es posa a prova:
pots sentir-te segura al carrer de nit?

2

Vane Verbo: “Intento ser una capitana
accessible amb qui sempre es pot parlar”

3

Carmel Comerç, Medalla d’Honor
per la seva trajectòria

4

El Baix Guinardó celebra la
futura reforma de Pi i Margall

5

Elsa Artadi: “La gent està farta
de com està Barcelona”

E

n el primer episodi de la
sèrie Girls, la protagonista, Hannah Horvath, està
preocupada perquè el noi que li
agrada no li respon els missatges.
La seva amiga Marnie, que no la
vol veure patir, estableix una jerarquia dels canals de comunicació perquè sigui conscient que
ell no mostra cap mena d’interès
en ella: “A l’esglaó més baix hi ha
el Facebook, després vindrien el
xat de Google, els missatges de
text, els correus electrònics i el telèfon. Parlar cara a cara és l’ideal,
però està passat de moda”.
La comunicació presencial
ha esdevingut un objecte de luxe,
almenys entre els més joves. Els
joves prefereixen la comunicació
asíncrona, és a dir, aquella en què
no cal que els interlocutors coincideixin en el temps. “No l’he
sentit”, “el tenia en silenci” o
“tenia poca cobertura” són les
tres principals excuses dels millennials i de la generació Z per
no agafar una trucada de telèfon.
I és que molts joves se senten violentats i ansiosos quan en reben
una perquè creuen que els robarà molt temps. Així ho consideren el 75% dels entrevistats en
l’estudi Generation mute, millennials phone call statistics fet

a 1.200 nord-americans nascuts entre el 1981 i el 1996.
Als joves, les trucades els
semblen una mena d’ofensa, i
per això les eviten. Els experts els
anomenen la generació muda.
Altres motius pels quals no responen una trucada són: interactuar amb una persona “demandant” –és a dir, els joves tenen la impressió que qui truca té
més necessitat que qui rep la trucada i no volen fer-se’n càrrec–
(64%); la invitació a un esdeveniment (55%); haver de fer un
favor (49%) o la confrontació
verbal amb l’altre (46%).
A Internet és molt fàcil silenciar, bloquejar o fer desaparèixer l’altre. Tant és així que
en els darrers anys han aparegut diferents neologismes per
referir-se a aquesta mena de
comportaments: ghosting,
benching, bredcrumbing…
Ghosting és desaparèixer sense donar cap explicació; benching vol dir tenir algú sempre
en la reserva; bredcrumbling és

quan algú no té intenció d’anar
més lluny en una relació sentimental, però vol tenir atenció i
segueix coquetejant només per
sentir-se desitjat.
Mentrestant, les habilitats
comunicatives per expressar-se
en viu, cara a cara, es perden.
Els joves prefereixen la comunicació asíncrona a través dels
missatges de text o d’àudio en
diferents plataformes, com ara
Whatsapp o Instagram. En
aquest format se senten més segurs, ja que no han de posar a
prova les seves habilitats en
temps real. En una trucada no
poden esborrar les paraules,
però un àudio el poden repetir
fins que surti bé.
Els anomenen la generació
muda, però són la generació
monòleg. S’expressen tot el
temps a través de les seves
xarxes socials, però ho fan a la
seva manera: sense ser interpel·lats per l’altre, sense haver
d’interactuar, mostrant-se perfectes, sense fallar.

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

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

A les xarxes

#ElPreuDelsTests

@324cat: “Entrarem en el control dels
preus”: Sánchez assegura que regularan el
preu dels tests d’antígens un cop ja no hi
ha problemes de subministrament.

#5PositiusAClasse

@pauv1979: Ja no es fan cribratges a les
escoles i tampoc és fan PCR als CAP, mai
sabreu si hi ha 5 positius o 22. S’han acabat els confinaments.

#ElDiàlegQueNoArriba

@agenciaacn: Pedro Sánchez rebutja posar data a la pròxima reunió de la taula de
diàleg però assegura que “n’hi haurà més
d’una” el 2022.
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Mirada pròpia

n l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’
que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàctica pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal trepitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.
“(…) No es tracta pas d’alentir
ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no només eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar menys; explicar on volem anar, no només d’on volem sortir…”.
“Són històries d’èxit que no cal
inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem algunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:
> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet
que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del model d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abocats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, continuen mantenint com a absolutament residuals les demandes de doble escolarització.
> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)
que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

per Oriol Lladó
‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en experiències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.
> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes
de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns barris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a aprendre, d’aquelles lluites passades, i presents.
> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes
o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cultural la carta de presentació i ens han regalat grans obres en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé expliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.
> Els casos de tants i tants joves que en aquests barris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

Les millors

perles

l periodista Lluís Canut assegura que Gerard Piqué és el
jugador del Barça que més cobra: 28 milions d’euros. Piqué
el desmenteix amb una captura de pantalla del 50% de la seva
nòmina i els mortals encara estem paint la xifra: 2.328.884,39 €.

E

assar Cap d’Any a la neu sona bonic, oi? Segurament les
21 persones que van començar el 2022 atrapades en un
telefèric als Estats Units durant ni més ni menys que 15
hores no hi estan gaire d’acord. Haurien preferit ser a casa.

P

ue et faci por vacunar-te però que l’alcohol i el cànnabis et
semblin imprescindibles. Li ha passat a molta gent al
Quebec, on la vacunació s’ha disparat des que s’ha anunciat que
caldrà el passaport covid per comprar aquestes substàncies.

Q

ls Reis d’Orient són màgics, però també els passen
coses humanes. Per exemple, a Orpesa (Castelló) van
arribar per mar i el vent els va fer caure a l’aigua, mentre
que a Elda (Alacant) el rei Gaspar va caure del camell.

E

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèrcia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.
“És aquest un recull interessadament en positiu, però
no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que viuen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la solució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que tenim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen
part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De vegades m’agrada fer aquests exercicis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorprenent nitidesa el temps present.
Tot plegat ve a tomb del projecte
(Re)voltes d’Òmnium, una iniciativa que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: diversa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desborda tot intent de simplificació. Aquestes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cíviques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té forma de poble, i també, naturalment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en primera persona de les persones i les entitats protagonistes de les lluites i els processos de transformació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.
(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la
que no es dona mai per acabada, la que busca una altra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.
Foto: AMB

“E

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

Albert Cadanet / ACN
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La guerra de la comunicació climàtica
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg

@EvaPiquer: Que només els adults no
vacunats puguin agafar-se la baixa quan
tenen fills contagiats de covid és un disbarat que ja s’hauria d’haver resolt.

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes socials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quantitat de projectes amb responsabilitat social i ambiental que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’energia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació públics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les tertúlies intencionadament.
Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sense conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac climàtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no podem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.
No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal
repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difícil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura parlem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.
No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que
l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el terreny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansietat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i darrerament anem massa servides de calamitats per permetre’ns el luxe de no actuar.

@Hibai_: Hay 3.882.369.039 personas (el
49,8% del mundo) vacunadas contra la covid y los negacionistas siguen diciendo
que son vacunas “que no se han probado”.

“

Transformar la por,
el desassossec
o l’ecoansietat
en accions positives
i transformadores
ha de ser una prioritat

“

S

i llegiu el darrer informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, haureu de fer un autèntic exercici d’autocontrol emocional per evitar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del
que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme ambiental, i qui més ho pateix és el jovent.
Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves
són la generació amb més coneixement científic i consciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història humana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa intranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?
Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una reacció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a espectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si individualment ens sentim sobrepassades pel context climàtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.
Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.
Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’aplicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordarnos permanentment que no podem fer res per aturar l’escalfament del planeta. I en aquesta guerra comunicativa no declarada, la no acció climàtica es tradueix en beneficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.
De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

Flaixos

@martacava: Últim dia de vacances i no
he pillat el virus. Espero que demà a la
feina em rebi l’Argimon amb una orquestra
i unes majorettes per celebrar aital gesta.
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“Puc concitar una majoria àmplia
més enllà de la ideologia política”
Jaume Collboni

Primer tinent d’alcaldia de Barcelona (PSC)
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky
El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona arriba amb
puntualitat alemanya a la nova redacció dels diaris Línia, i la referència
a Alemanya no és fortuïta. Ell mateix
cita aquest país en la conversa informal inicial per celebrar que la socialdemocràcia recupera terreny arreu.
Socialista de pedra picada, Jaume
Collboni fa equilibris per marcar perfil propi i alhora no caure en la crítica
al govern del qual forma part. Diu
que no governa amb la calculadora
electoral a la mà, però a la vegada es
proclama com el millor candidat
que pot presentar el PSC a Barcelona el 2023 i està convençut que els
socialistes guanyaran les eleccions.
arcelona lidera la recuperació postpandèmia
a Espanya. L’atur millora respecte del 2019. Som un
pol d’inversió internacional, capital tecnològica del sud d’Europa i
cocapital cultural i científica de
l’Estat”. Escoltant-lo sembla que
Barcelona va com un coet.
Barcelona va com un coet. Una altra
cosa és que la percepció que hi hagi

“B

sigui una altra, sobretot després de
la crisi de la pandèmia. Però jo el
que intento explicar, per combatre
un cert desànim que probablement hi ha a la ciutat i al conjunt del
país, és que les dades que tenim
avui són molt bones. I fer-ho és fonamental per recuperar part de
l’autoestima que hem perdut.
Per tant, del missatge que Madrid ens està passant la mà per la
cara, res de res?
És evident que Catalunya ha viscut
uns anys molt complicats des del
punt de vista de l’estabilitat institucional i de no haver-se centrat en
les coses reals i en el dia a dia de la
gent. I això ha provat frustració i desatenció envers les polítiques concretes que necessitava el país i la
ciutat. Actualment, però, tornem a
tenir un to institucional normal,
correcte. I això ens ha de permetre
centrar-nos en la gent i recuperar
l’autoestima que citava abans.
Ja s’està superant, per tant,“la destrucció de la imatge internacional
de Barcelona com a ciutat admirada arreu”que vostè denunciava
literalment no fa pas tant?
S’està superant, sí. En aquests moments la ciutat està preparant i
presentant 90 candidatures inter-

nacionals de tota mena. Seus de
grans fires i congressos, capitalitats
d’esdeveniments culturals, grans
esdeveniments esportius internacionals... Estem rellançant la projecció exterior de la ciutat, que
havia quedat malmesa per la conjuntura política i econòmica de la
darrera dècada.

“La ciutat
és pacte
i estabilitat;
cal fugir del
dogmatisme”
Aquesta situació malmesa l’atribueix, per tant, al context català,
en cap cas a la gestió del govern
municipal anterior –dels comuns
en solitari–.
Si demanen a qualsevol veí que els
digui les quatre imatges negatives
de la ciutat dels darrers quatre o
cinc anys, segurament els citarà els
aldarulls, els missatges contradictoris, la inestabilitat... I això s’explica
pel context català, sí. Quan no tens

ordenada la casa, difícilment pots
sortir a fora a vendre res.
Hi ha sectors que veuen Barcelona en un escenari de decadència, segons diuen. Un exemple és
el de Foment i el seu president
Josep Sánchez Llibre. S’equivoquen en el seu diagnòstic?
Jo no negaré el que la gent sent o
percep, de vegades amb fonaments objectius i de vegades sense.
Soc conscient que la gent està fatigada, decebuda o que té l’autoestima col·lectiva baixa. Però per voler
criticar algunes polítiques no s’ha
d’acabar criticant i perjudicant la
imatge de la ciutat. Qualsevol líder
econòmic, social, sindical... hauria
de saber distingir entre una cosa i
l’altra. Actualment, Barcelona és la
campiona d’Espanya en creació de
llocs de treball i d’empreses. La reactivació econòmica de la ciutat va
com un coet.
Ja només faltaria tornar a les xifres de turistes que la ciutat tenia
abans de la pandèmia?
No necessàriament. Jo vull millor turisme, no més turisme. Que respecti
la destinació i que deixi llegat en positiu. Jo defenso la indústria del turisme, però no es tracta de tornar
mimèticament a les xifres del 2019.

Es tracta d’aprofitar el reset pandèmic per fer-ho millor. Cosa que també
vol dir diversificar l’economia de la
ciutat, com ja estem fent.
Què li diria a un veí d’algun dels
barris més turístics de la ciutat
que ha patit el fort increment del
preu del lloguer i la gentrificació i
n’ha hagut de marxar?
[Pensa] Que el creixement en algunes zones de la ciutat s’havia de limitar, i s’ha limitat. Però que, tanmateix,
hi ha barris en què ens passa al revés.
Que ens diuen que volen més turisme. Per tot plegat, estem fent un
esforç per desconcentrar i desestacionalitzar l’oferta turística. Resumint,
a aquest veí li diria que per això és important que es prenguin decisions.
Barcelona no es pot deixar anar.
Precisament el regidor de Turisme, Xavier Marcé, deia en una
entrevista recent al Línia que cal
admetre amb naturalitat que, tot
i ser socis de govern, amb els comuns no coincideixen en qüestions com la del turisme. Més enllà
d’aquest mandat, veu recorregut
al pacte actual?
Jo crec que el que necessita la ciutat
és un alcalde socialista. A Barcelona,
la recepta socialista ha funcionat
molt bé històricament. Ara bé, fins4
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“Soc el millor candidat que
pot presentar el PSC a Barcelona”
3i tot quan en aquesta ciutat hi ha
hagut majories àmplies del PSC, hi
ha hagut governs de coalició. I fins
i tot quan hi ha hagut governs de
coalició, hem buscat consensos
més enllà de la majoria governamental. La ciutat és pacte i estabilitat; cal fugir del dogmatisme.
En una entrevista al Línia pocs
mesos abans de les últimes eleccions municipals, vostè deia que
“governar Barcelona no és apte
per a activistes”...
... Saben qui també ho diu això?
Manuela Carmena. Perquè un dels
seus problemes a dins del seu espai
va ser justament aquest.
És compatible tenir aquesta opinió i governar conjuntament amb
els comuns?
Per descomptat. Si no, no hi estaríem governant. El que jo volia dir
amb aquesta afirmació és que crec
que no es pot governar una ciutat
des d’un apriorisme ideològic i polític. I penso que en aquesta última
etapa en cap cas ho hem fet. Amb
els socialistes al govern s’ha obert
l’espectre.
El fet d’estar governant amb els
comuns no el pot perjudicar de
cara a les eleccions?
Jo no governo amb la calculadora
electoral a la mà. Mai. Jo faig el que
crec que he de fer en cada moment. Després de les últimes eleccions, creia que Barcelona havia de
tenir un govern progressista centrat en els problemes reals de la
gent, i això Esquerra Republicana
no ho donava. El candidat Maragall
no ho donava. Ell volia posar la ciutat al servei de l’independentisme,
i nosaltres vam dir que havíem de
posar la ciutat al servei de la gent.
Amb qui ho podíem fer? Amb els
comuns. Doncs vam fer un pacte,
que, per cert, crec que és indubtable que està donant bons resultats.
I penso que els ciutadans ho apreciaran a les urnes.
Es veu guanyador de les eleccions
del 2023?
Sí. Em sento preparat, i això és molt
important per a un candidat. Conec
l’Ajuntament, que no és fàcil, i tinc
una visió molt clara de cap a on ha
d’anar la ciutat els pròxims anys. I
crec que aquesta visió és compartida per la majoria de barcelonins i
barcelonines. El que nosaltres proposarem de cara al 2023 pot concitar
una majoria àmplia a la ciutat, fins i
tot independentment de la ideologia política que es tingui.
Per tant, cap dubte que serà vostè
el candidat del PSC.
Cap dubte. Però queda molt per a
les eleccions i és normal que la gent
especuli i faci comentaris. Sé tot el

que es diu i el que no es diu, però no
em preocupa gens.
Vostè estaria disposat a fer un
gest com el que va fer Miquel Iceta
amb Salvador Illa, apartant-se si
hi hagués un candidat socialista
que tingués millors perspectives
a Barcelona?
És que jo soc el candidat socialista
que té millors perspectives, perquè
conec la ciutat, l’he governat, he
estat a l’oposició, l’estimo... Soc autèntic. No soc un paracaigudista ni
un experiment. Soc una persona
que ha treballat molt per aquesta
ciutat i que la coneix molt bé. Per
tant, soc el millor candidat que pot
presentar el PSC a Barcelona. Si no,
no em presentaria. És que ho crec.
Ara que parla de paracaigudistes,
creu que el 2023 el PSC pot recollir
tota la bossa de vots que el 2019
va aconseguir Manuel Valls?
Quan un partit socialdemòcrata
està ben assentat i fort, i el PSC ara
ho està, té capacitat d’atraure molts
electors que a priori podrien o ser
més moderats o estar més a l’esquerra. Això dependrà que l’oferta
que faci el PSC sigui molt nítida,

“ERC pateix una
desorientació
molt greu; el cas
del pressupost és
inversemblant”
molt clara. I penso que si tot plegat
es fa bé, tindrem capacitat d’atraure
votants d’altres forces. De fet, estic
convençut que guanyarem les eleccions a Barcelona.
Li agradaria poder sumar alguna
cara visible de ‘Barcelona és imparable’ a la seva candidatura? El
seu discurs de“la Barcelona del sí”
encaixa amb el que fa el PSC.
Si“la Barcelona del sí”vol dir construir
un projecte de ciutat en positiu, en
afirmatiu, jo represento“la Barcelona
del sí”. L’Hermitage, l’ampliació de
l’aeroport... Jo hi estic a favor, ja ho
he dit. I, per tant, puc estar d’acord
amb la base o amb el sentit d’algunes d’aquestes plataformes. De fet,
els he ofert diàleg, però de moment
no he obtingut resposta. Jo entenc
un cert malestar, però alerta amb la
protesta per la protesta. Protestar és
absolutament legítim i està molt bé
si es fa de manera constructiva i per
aportar solucions.
No és el cas d’aquesta plataforma?
De moment, no. Nosaltres els hem

ofert diàleg en dues ocasions i encara no hem obtingut resposta. Veurem com evoluciona.
Deixem les eleccions, que encara
queden molts mesos, i tornem a
l’actualitat. Estava al corrent de
l’acord entre els comuns i ERC per
als pressupostos de la Generalitat
i l’Ajuntament?
Jo sabia que se n’estava parlant, per
descomptat. I sobre aquest tema
només criticaré una cosa pel que fa
a Esquerra Republicana. Tot just una
setmana abans, el senyor Maragall
deia frases grandiloqüents sobre el
subjecte polític de Barcelona i la insubordinació de la ciutat respecte
de la política catalana. I resulta que
quatre dies després, donde dije digo,
digo Diego i el més important ja era
el pressupost de la Generalitat. Però
no només això, sinó que a més no
vol ni fer aportacions al pressupost
de Barcelona.“Ja us ho fareu”, diu. Jo
mai havia vist una cosa igual. És absolutament inversemblant.
Creu que Maragall ha quedat desacreditat per tornar a encapçalar
la llista d’ERC a Barcelona el 2023?
Això és una decisió que ha de prendre Esquerra Republicana. Crec que
pateixen una confusió i una desorientació molt greu. No respecte al
govern municipal, sinó respecte als
seus postulats i als seus electors. Sé
els debats que estan fent en aquests
moments sobre els candidats, però
no em pertoca a mi opinar al respecte. Sí que penso que és bo que
els partits estiguin ordenats i ben dirigits, i aquest no és el cas d’Esquerra
Republicana avui a Barcelona.
És molt dur amb ERC i, en canvi,
l’hem notat molt suau amb els comuns al llarg de tota l’entrevista.
No creu que hauria de marcar més
perfil propi respecte de Colau?
Ja ho faig. El perfil no es predica, s’aplica. I crec que ha quedat demostrat que tenim posicions diferents en
moltes qüestions: en el debat sobre
l’aeroport, amb l’Hermitage, en el
cas del PEUAT i les llars compartides,
amb les terrasses... Tenim posicions i
perfils diferents. Ara bé, això és normal, i crec que la cultura de coalició
és aquesta. Jo no vull que a l’Ajuntament de Barcelona succeeixi el que
passa a la Generalitat. Que de nosaltres ningú esperi els espectacles lamentables que ens dona el Govern
català: declaració i contradeclaració,
paralització de decisions... A mi el
que em preocuparia seria que, per
marcar perfil o fer politiqueria, es paralitzés l’acció de govern. Nosaltres
hem fet un esforç, des dels perfils diferenciats, per construir solucions
per a la ciutat. I estic convençut que
això és el que la ciutadania espera
de nosaltres. La gent està molt cansada de tanta tonteria.<

HORTA-GUINARDÓ
ls veïns veuran algun dia
la cobertura total de la
ronda de Dalt?
Sens dubte. El tram de la
ronda que estava previst en
aquest mandat entre el Mercat de la Vall d’Hebron i el carrer de Jericó encara no s’ha
pogut executar a causa de la
paralització d’inversions per
la covid. Però aquest projecte,
com altres que tenim per al
districte, continuen sent un
compromís. Aquests últims
mesos hem atès l’emergència
sorgida al passatge Sigüenza,
que finalment es va poder reobrir el passat 18 de novembre un cop finalitzades les
tasques de desconstrucció
dels números 93-95 i 97-99
que vam iniciar a l’agost. Durant aquest temps, la nostra
prioritat ha estat garantir l’atenció a les persones afectades.
I en paral·lel seguim avançant

E

en el procés d’expropiació de
vuit finques més.
Tornant a la ronda de Dalt,
però...
... Reitero el meu compromís
per cobrir la ronda. És una
qüestió de justícia històrica.
Els veïns i les veïnes van ser solidaris amb la ciutat en el moment en què era necessària
una infraestructura d'aquestes
característiques, i ara, per tant,
toca que la ciutat ho sigui amb
ells. Com també ho serà amb
el barri de Sant Genís, on construirem una nova residència a
l’antic institut Menéndez Pidal,
els 51 habitatges que es projectaran a l’antiga illa dels Laboratoris Esteve o els tres
blocs de pisos de la baixada de
Can Mateu, entre altres projectes. Iniciatives, per cert,
totes elles fruit de la col·laboració publicoprivada.
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Mobilitat | S’estrena un nou bus a demanda

Els barris de Montbau i la Vall d’Hebron tindran un autobús a demanda
a partir del pròxim 17 de gener. El servei substituirà l’actual Línia 135,
constarà de 26 parades i es podrà fer servir fins a les 21 hores.
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El Parc del Laberint d’Horta:
una joia històrica degradada
» El veïnat lamenta que diverses parts dels jardins estan en mal estat
» L’Ajuntament vol arreglar algunes deficiències amb vàries reformes
Alba Losada
HORTA
El Laberint d’Horta, situat a la falda de la muntanya de Collserola,
va ser dissenyat al voltant del
1790 per Joan Antoni Desvalls, VI
marqués de Lupià. A l’hora d’idear
aquesta joia formada per 750
metres de xiprers, es va inspirar
en el mite de Teseu. Les persones
que arribessin al centre tindrien
una recompensa que, en general,
tothom busca: l’amor. El que segurament no imaginava Desvalls
era que, 230 anys després de
plasmar aquesta idea, els jardins
que acullen aquesta obra, el Parc
del Laberint d’Horta –dissenyat
també a finals del segle XVIII i ara
propietat de l’Ajuntament–, arribaria a un estat de degradació que
no té res a veure amb l’amor.
Aquesta realitat la va viure en
primera persona el vocal de cultura i patrimoni de l’Associació de
Veïns d’Horta, Joan Termes, quan
l’estiu passat va visitar tres vegades el parc. Les deficiències amb
les quals es va trobar són diverses.
Comença parlant del pavelló de
Carles IV, que tenia finestres i persianes “trencades” i, a més, les humitats que hi havia a les seves parets “eren evidents”. “Es denotava falta de manteniment”, lamenta. Un altre fet que el va sorprendre va ser que la cisterna que
abans estava plena de peixos, era
buida i sense vida perquè, segons
recorda, s’estava arreglant. La
vida tampoc la va veure en uns petits estancs on fa temps hi havia
plantes aquàtiques. “Es veien
mortes”, assegura. Les seves pa-

El pavelló de Carles IV amb les persianes trencades.Foto cedida

raules fan pensar que tant de bo
aquest deteriorament no s’hagués produït mai o, almenys, no es
materialitzés amb més exemples.
Malauradament, encara hi ha
més. “Un dels ponts del canal estava tancat perquè també estava
en mal estat”, afegeix.
Un parc d’aquesta categoria,
patrimoni de Barcelona, difícilment s’imagina sense tenir una entrada en bones condicions. Tampoc és així. Al costat de les taquilles on es compren les entrades hi
ha el monumental Palau d’Alfarràs, tan degradat que, en comptes
de donar la benvinguda als visitants, projecta una imatge força tètrica a la gent que va arribant.

PALAU D’ALFARRÀS
A l’hora de fer un balanç general
de l’estat dels jardins, Termes no
pot evitar parlar amb certa indignació. “La conservació deixava
molt a desitjar”, insisteix fent referència a unes deficiències que,
part d’elles, es volen esmenar amb
diferents projectes de manteni-

ment i rehabilitació. Una de les reformes és la que té a veure amb el
Palau d’Alfarràs, que es començarà a rehabilitar a partir del juliol
d’enguany i durant el 2023, amb
un pressupost de 6,7 milions d’euros. L’Ajuntament n’és el propietari des del 1971. D’altra banda, des
del consistori també expliquen
que “s’està redactant el projecte per
a la millora dels camins i la canalització de les aigües pluvials que
baixen de Collserola”.
Sobre la resta de problemes
explicats per Termes, i fàcilment
comprovables si es fa un vol per
la zona, les mateixes fonts municipals no especifiquen res. Sí
que detallen que s’està instal·lant
una nova tanca a la part dels jardins més propera al bosc de
Collserola per evitar l’entrada
de porcs senglars que, insisteixen, “causaven destrosses a la vegetació i altres elements”. Uns
primers passos que potser significaran el començament d’una
etapa en la qual aquest espai recuperi l’esplendor que va tenir.

Preocupació veïnal per
l’incendi d’un local ocupat

EL GUINARDÓ4L’incendi d’un
local ocupat a la ronda Guinardó,
que va tenir lloc el passat 1 de gener, ha generat preocupació entre el veïnat de la zona. Tal com
van explicar fonts veïnals a beteve, en els darrers tres anys han
augmentat els baixos ocupats al
barri. Aquesta tendència, juntament amb les flames i la fumarada que es van veure fa pocs dies,
fan témer a part dels veïns que algun dia s’acabi produint un incendi d’aquesta mena en algun
dels edificis on viuen. Fins i tot,
van reconèixer al mateix mitjà que

estaven amoïnats per si podien
viure una desgràcia com la de l’incendi de Tetuan, on van morir
quatre persones fa pocs mesos.
Pel que fa al foc de la ronda
Guinardó, afortunadament no
va provocar morts ni ferits. La família que vivia a l’espai, formada
per una parella i un fill, no estava en el seu interior en el moment
dels fets. Els Mossos d’Esquadra
van detenir el passat 3 de gener
un home, que tenia antecedents
de violència masclista contra la
dona del local, acusat de ser un
dels responsables del succés.

Queixes per l’obertura d’un
espai per a drogodependents

L’hotel, a l’esquerra, i l’escola, a la dreta. Foto: Google Maps

EL BAIX GUINARDÓ4L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)
de l’Escola Mas Casanovas, del
Baix Guinardó, està en alerta.
L’entitat ha denunciat en un comunicat que l’Ajuntament vol
obrir un alberg per a persones
amb addiccions a l’Hotel Aristol,
situat a pocs metres de l’escola,
declarada d’alta complexitat. En
aquest sentit, l’AFA ha recalcat
que no està en contra d’aquest servei ni de la reinserció de drogodependents, però considera que
la seva ubicació no és l’adequada.
50 usuaris de l’equipament, di-

uen, “compartiran espai” amb
alumnes del centre educatiu. És
per aquesta raó que, tal com ha
afegit, demana a l’Ajuntament
“la reubicació” de l’alberg.
Una de les coses més sorprenents d’aquesta polèmica és que
el futur equipament és el mateix
que ara es troba a prop de tres escoles del districte de les Corts i que
ha provocat queixes veïnals des de
fa mesos. A finals de novembre,
la lluita veïnal va aconseguir que
s’anunciés que l’equipament de
les Corts tancaria durant el primer
trimestre del 2022.
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i la política fos futbol, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes
de les grans estrelles catalanes sobre la gespa. Les que acaparen l’atenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones desconegudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren joves i participaven en el món local.
Com eren les superestrelles
polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva trajectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?
“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va convertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Ningú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar titàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la joventut en política també té avantatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.
Actualment, García està a càrrec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El primer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilitza. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món local, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.
“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és gairebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu germà va ser afusellat... A casa sempre hi ha hagut tradició d’esquerres i independentista”, relata.
Castellana és de les Corts, i allà
va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb
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Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

La política que ve:
així és la pedrera local
Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial.
Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.
gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt paternalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la política no té edats, ja que “s’hi pot estar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una professió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republicà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va començar quan en tenia 16. “Al barri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliarse a la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són majoritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergència abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les joventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Districte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. També és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consultoria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Estar-hi anys. “Si algú fa bé la seva feina, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.
“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és regidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el
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Referents

n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans referents de cada formació, figures de talla internacional i familiars propers.
Ot Garcia (PSC), per exemple, assenyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.
Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figures que la inspiren. “En el seu dia també ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.
Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

és un referent per una qüestió d’edat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.
Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus referents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.
“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalunya. En el seu cas, però, la seva implicació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.
“Inés Arrimadas és la bomba, perquè és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu Maria Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més important de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.
Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Esperanza Aguirre són referents liberals. “També ho és Xavier García Albiol, per com ha gestionat la seva ciutat”, conclou el jove de Castelldefels.

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents
en els quals s’emmirallen els polítics joves

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a militar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la realitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va decidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la formació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el moviment a la ciutat”, afegeix.
A diferència d’altres polítics joves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.
LA POLÍTICA A LES VENES
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i independentistes. A Aleix Abadia la política li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al CosmoCaixa, on va organitzar una lluita per la millora dels drets laborals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conquerir drets”, apunta. Alhora, militava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i considera que la seva presència a l’Ajuntament és circumstancial.
“La política institucional deriva
del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, denuncia. Amb tot, reconeix que el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sensibilitat envers les problemàtiques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.
“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciutadans cansada del procés independentista. No era la primera vegada que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar”

“A la política cal
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi
gran i amb amplis
coneixements, però
mai fer-ne una professió”

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliarse a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tothom deia que Espanya ens robava”, recorda. “Ciutadans va suposar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava coses innovadores, com la maternitat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta.
Va anar a les llistes locals d’aquest partit el 2015, i des d’aleshores és regidora de Santa Coloma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multiplicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o entrar-hi gran i amb amplis coneixements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.
QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Castelldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aquesta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, liberal pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de respecte per la vida”, detalla.
Ferran creu que la joventut no
és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la militància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treballo en el departament de Recursos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la política”, reflexiona.
Tots ells formen part de la pedrera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comença a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre

Llum al final del túnel d
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4“Hem desencallat, després de 10
anys, dos grans deutes històrics de
l’Estat amb la Generalitat: hem
iniciat el trajecte cap al traspàs integral i definitiu de Rodalies i hem
arrencat el compromís de pagament dels 3.500 milions d’euros
que preveu la disposició addicional tercera de l’Estatut en matèria
d’infraestructures”. Així s’expressava
a finals de novembre el vicepresident de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, després de la
reunió de la Comissió Bilateral
d’Infraestructures Estat-Generalitat que va tenir lloc a Madrid.
Puigneró ja havia deixat clar a
principis d’octubre que faria del
traspàs de Rodalies el “cavall de batalla” del seu departament aquesta legislatura. En aquest sentit,
dos mesos després el vicepresident encapçalava la delegació del

Foto: ACN

» El Govern de la Generalitat desencalla amb l’Estat, deu anys després, el
» El bon funcionament del tren és imprescindible per millorar la mobilitat a l

Jordi Puigneró:
“La Generalitat

Govern a la reunió de la Comissió
Bilateral d’Infraestructures EstatGeneralitat que desbloquejava el
dèficit d’explotació pel servei de
Rodalies pendent de traspassar a
la Generalitat –entre 270 i 320
milions d’euros, si bé l’import definitiu es determinarà a la pròxima
Comissió Mixta d’Afers Econòmics
i Fiscals (CMAEF) que es reunirà
abans de finals d’any–.
“Amb això encara no donem
compliment integral al traspàs.
Per fer-ho cal traspassar també
personal, material mòbil i tot el que
fa referència a infraestructures”,
argumentava aleshores Puigneró.
En aquest sentit, el mateix grup de
treball que definirà el cost del dèficit d’explotació també calcularà
els imports del que significaria
aquest traspàs integral abans de
l’estiu que ve.
EL TREN, ELEMENT CLAU
Sigui com sigui, indubtablement és
una bona notícia, perquè tothom
coincideix que la millora del servei
de Rodalies és imprescindible per
a la mobilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona. I és que el bon
funcionament de la xarxa ferroviària “afecta els drets bàsics de

moltes persones –dels estudiants,
dels treballadors...– i també és un
instrument fonamental en la lluita
contra el canvi climàtic, per tenir
menys cotxes i un aire més pur”, resumeix Puigneró.
“Si algú vol comparar la feina
de la Generalitat i la de l’Estat en
un mateix servei, només ha de pujar a un tren d’FGC i a un de Rodalies i veurà la diferència”, apunta posant d’exemple la línia R3 de
Rodalies i la línia de Martorell
d’FGC. “El 1980, les dues línies tenien 5 milions de passatgers. Avui,
l’R3 de Vic en continua tenint 5,
mentre que la línia d’FGC fins a
Martorell en té 24”, detalla Puigneró. “La Generalitat desdobla i millora les seves línies, hi fa inversions,
mentre que l’Estat, a Rodalies ni hi
és ni se l’hi espera”, conclou.

Foto: Generalitat

millora les seves línies”
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traspàs del servei de Rodalies
l'àrea metropolitana de Barcelona

Més de la meitat del pressupost
per una mobilitat més verda

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

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

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

que juntament amb la ja existent
de Zona Franca donen cobertura
de metro a una gran àrea d’activitat econòmica, tot ampliant l’oferta de transport públic en
aquest entorn.
D’aquesta manera, el Govern
referma el seu compromís per un
país cada cop més descarbonitzat,
ja que aquesta actuació s’emmarca en l’aposta pel transport col·lectiu i per la generació i l’ús d’energies netes.
La Generalitat preveu, en
aquesta legislatura, treballar per a
la finalització del tram central de
l’L9, iniciar el perllongament de l’L8
d’FGC entre les estacions de Plaça
Espanya i Gràcia i posar en marxa
la línia gestionada per FGC per connectar amb l’aeroport de Barcelona i les noves Rodalies de Lleida.<

4El departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori destinarà prop del 57%
del seu pressupost per al 2022, és a dir, 2.693,7 milions d’euros, a la descarbonització de la mobilitat. La segona prioritat seran les actuacions de connexió física i digital del territori, amb el 24% del
pressupost (1.135,8 milions), i la tercera els programes destinats a digitalitzar el país, amb el 19,4%
(915,8 milions). Són els tres eixos principals del departament, els pressupostos consolidats del qual
per a l’any vinent sumen 4.914 milions i els va presentar a mitjans de novembre el vicepresident Jordi Puigneró al Parlament de Catalunya.
La descarbonització de la mobilitat és, doncs,
el primer gran eix de les actuacions del departament que lidera Puigneró, i consisteix, segons el
vicepresident, a “avançar en la mobilitat de les 5 C”,
com ell l’anomena: “compartida, col·lectiva, connectada, desCarbonitzada i gestionada des de Catalunya”. Per aconseguir-ho, doncs, es compta amb
un pressupost de 2.693,7 milions, el 56,7% del total del departament.
Dins d’aquest eix s’inclou, en primer lloc, el finançament del sistema de transport públic a tot
Catalunya (1.019,8 milions): transferències a les
ATM de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, així
com subvencions a empreses concessionàries de
transport públic per a la millora del transport regular. També hi figura la millora d’estacions d’autobusos interurbans i la implantació de busos ràpids i de carrils bus.
En segon lloc, hi ha la millora de la xarxa ferroviària (194,5 milions): compra dels quatre nous
trens per al servei ferroviari que oferirà FGC entre
Lleida i Manresa el pròxim 2024, la unificació dels
tramvies metropolitans i la millora de l’accessibilitat en estacions de metro i d’FGC.
Per últim, també té una importància destacada
el desplegament de la T-Mobilitat i de l’Estratègia
catalana de la bicicleta (104,3 milions).

Més enllà de la descarbonització, a l’apartat de
connectivitat del territori amb infraestructures físiques i digitals també hi ha grans partides reservades per a la mobilitat. Per exemple, a la millora de la seguretat de la xarxa de carreteres s’hi
volen destinar 212,4 milions.

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

Es vol incrementar la mobilitat
a peu, activa i saludable

i reduir la sinistralitat un 40%
De fet, a finals de setembre Puigneró va presentar l’Estratègia del Vianant, un instrument que
dibuixa la mobilitat a peu amb l’objectiu de garantir
que l’espai públic prioritzi les persones que es desplacen d’aquesta manera. El pla és un recull de polítiques a implementar, amb més de 90 accions
classificades en 10 eixos estratègics, amb l’objectiu d’incrementar la mobilitat a peu, activa i saludable i reduir la sinistralitat un 40%. Les accions proposades al document no recauen només en la Generalitat, sinó que han d’implicar el compromís d’altres administracions, institucions, empreses i organismes per ajudar a fer possible aquesta transformació tan necessària de la mobilitat.<
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L’Ajuntament va aprovar el passat 23 de desembre la modificació de
l’Ordenança de Terrasses, la qual cosa va fer que la FAVB recordés que s’ha
tirat endavant tot i no tenir el suport de diferents entitats socials i veïnals.

Un Nadal marcat per l’òmicron
» Les restriccions han fet que la campanya de Nadal no hagi anat com preveien els comerciants
» “La gent té por perquè hi ha molts contagis”, diuen des de Barcelona Comerç sobre les rebaixes

VENDES4La campanya de Nadal no ha estat tan bona com
s’esperava. Des de la Fundació
Barcelona Comerç reconeixen
que els bons resultats de les
compres fetes al novembre els
van fer pensar que Nadal seria
molt millor de com ha acabat
sent. Però aquestes expectatives
van sorgir abans que la variant
òmicron disparés el nombre de
casos a Barcelona i fes tornar algunes restriccions que en principi ja s’havien deixat enrere.
“Les restriccions no ens han
ajudat gens. La limitació de trobades de 10 persones ha fet que
s’hagi comprat menys menjar i
la reducció dels aforaments als
comerços ha generat certa por”,
lamenta un dels vicepresidents
de Barcelona Comerç, Pròsper
Puig. En aquest sentit, Puig cataloga aquesta campanya de Nadal de “correcta”. I, encara que
aquest inesperat resultat hagi
deixat entre els comerciants una
sensació agredolça, almenys la

situació ha estat millor que fa un
any. “Totes les dades apunten
que ha estat millor que el 2020
i al voltant de cinc punts per sota
del 2019”, assenyala.
A diferència de la campanya
de Nadal, a les rebaixes encara
li queden diversos dies per acabar. Tot i que encara és aviat per
pronosticar quin serà el seu balanç final, de moment Puig indica que el primer cap de setmana d’aquestes ha estat “fluix”.
“La gent té por perquè hi ha
molts contagis. La gent està patint”, recorda.
Tot i les paraules de Puig, cal
posar sobre la taula que no tots
els establiments estan vivint la
campanya de rebaixes de la mateixa manera. Segons ha comprovat l’ACN, alguns petits comerços de barri la veuen com l’inici de la recuperació econòmica. En canvi, establiments propers al centre han reconegut a
l’ACN que afronten l’arrancada
del 2022 amb incertesa.

A dalt, una compra de menjar de Nadal. A baix, un client a les rebaixes. Foto: Mar Rovira i Aina Martí/ACN
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consum sostenible i de proximitat

Terra Pagesa apropa els
aliments de km 0 a la ciutat
Foto: Ajuntament

productes i la sostenibilitat ambiental i
territorial”.
La prova durarà tres mesos i, un cop
s’acabi, es preveu desenvolupar el projecte
durant l’any 2022 al Biomarket de Mer-

Setze petits productors
catalans distribuiran les
seves fruites i verdures en
sis mercats de Barcelona
cabarna, aprofitant el centenar de productors de la Unió de Pagesos que s’han
mostrat interessats a participar-hi.

Alimentació
L’alimentació saludable i de proximitat
està en auge. Malgrat això, en ciutats com
Barcelona no sempre hi ha una oferta
prou gran per atendre aquesta forma de
consumir aliments.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona i la Unió de Pagesos
han decidit impulsar una prova pilot que
té per objectiu acostar els petits produc-

tors d’aliments d’arreu del territori a la
capital catalana. Sota el títol de Terra Pagesa, el projecte permetrà que 16 productors distribueixin les seves fruites i
verdures directament a set comerciants
de sis mercats de la ciutat. El repartiment
d’aquests productes agrícoles serà possible gràcies a la intermediació en el procés d’un centre logístic que serà gestionat
pel Centre d’Intercanvi d’Aliments de
Proximitat (CIAP).

La iniciativa s’emmarca en el programa
d’activitats i iniciatives de Barcelona com
a capital mundial de l’alimentació sostenible. Segons apunten des del consistori barceloní en un comunicat, Terra Pagesa vol
“fomentar que la ciutat pugui facilitar i enfortir el teixit de productors i productores
locals que fan venda de proximitat, tot
apostant per un canvi de model alimentari, el suport al comerç de barri, la qualitat alimentària, la garantia de l’origen dels

D’ARREU DEL TERRITORI
Tot i que encara no s’han definit els 16
productors i els sis mercats que integraran
la prova pilot, sí que s’ha donat a conèixer
que entre els pagesos que en formaran
part n’hi haurà de les Terres de l’Ebre,
Lleida, la Noguera o el Priorat. Així mateix, també hi haurà productors de la regió
metropolitana, de municipis com Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Boi, Castellbisbal o Palafolls.
D’altra banda, també ja se sap que al
Mercat de Sants, el Mercat de la Concepció, el Mercat d’Horta, el Mercat de la
Llibertat i l’Economat Social de Sants es
podran trobar els productes ecològics.

Gastronomia
El Menú de les Estacions tanca aquest hivern la jornada gastronòmica del 2021 que
va començar el març passat. Aquesta iniciativa –que s’emmarca en els actes i projectes de Barcelona com a capital mundial
de l’alimentació sostenible– pretén reduir
l’impacte del nostre sistema alimentari i
combatre el malbaratament d’aliments, elaborant una proposta gastronòmica per a
cada una de les estacions amb productes de
proximitat i de temporada.
L’edició d’hivern del menú ha comptat
amb la col·laboració del xef del restaurant
Gat Blau, Pere Carrió, i de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de la Universitat de Bar-

celona (CETT), l’Escola Superior d’Hostaleria i Turisme Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi i l’Escola Superior d’Hostaleria de
Barcelona (ESHOB).
La proposta arrenca amb un api-rave a
la sal amb xips de salsifí, pastanaga confitada
amb mel i romaní i suc de rostit vegà. De
segon, fregitel·la de peix de costa amb pa
amb tomàquet, una recepta molt tradicional
elaborada amb peixos de la costa catalana
que tenen poc valor comercial i que habitualment no s’aprofiten. La cirereta la posen
els postres, amb el clàssic pastís de carabassa.
Les receptes –amb alguna variació introduïda pels xefs de cada establiment– es
podran degustar en els més de 160 restaurants de Barcelona i d’arreu de Catalunya
que s’han adherit a la iniciativa.

Foto: Ajuntament

Menú d’hivern: una proposta gastronòmica
sana i sostenible per reduir l’impacte alimentari
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El petit comerç redobla la seva
aposta per la sostenibilitat
Sostenibilitat
Els comerços de proximitat han tornat a fer
un pas endavant per fomentar un consum
més sostenible. Diversos gremis i entitats
del teixit comercial barceloní han signat recentment un pacte per impulsar la reutilització d'envasos i lluitar contra el plàstic
d'un sol ús. Amb aquest acord –que ha estat
impulsat per la fundació Rezero i que
compta amb el finançament de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC)–, els establiments comercials es comprometen a
facilitar als clients reomplir els seus propis
envasos amb productes disposats a granel,
com la carn, el peix, els llegums, els ous, els
sucs o altres aliments.
La iniciativa és especialment rellevant
perquè posa per primer cop sobre paper el

compromís del comerç per permetre que els
consumidors puguin comprar sense endurse envasos de plàstic d’un sol ús a casa. L’objectiu final de la mesura és poder contribuir
a revertir la situació actual pel que fa a la generació d’envasos d’un sol ús a l’espera de
l’entrada en vigor d’un nou marc normatiu
tant català com espanyol al respecte. En
aquest sentit, és important tenir en compte
que, segons dades del 2019, cada català produeix una mitjana de 527 quilograms de residus cada any, dels quals més de la meitat
van directament al contenidor de resta.
El pacte en clau de sostenibilitat ha tingut una gran acollida al sector, i ja compta
amb el suport del Gremi de Carnissers i
Xarcuters de Barcelona i Província, del
Gremi de Peixaters de Catalunya i del
Gremi de Carn de Barcelona. Pel que fa a

líniahorta.cat

les institucions, també han volgut involucrar-se en la iniciativa l’Agència Catalana
del Consum, la Direcció General de Comerç, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, entre altres.
SUPORT LEGISLATIU
Per la seva banda, el ministeri de Transició
Ecològica i Repte Demogràfic del govern
espanyol està treballant en l’esborrany del
Reial decret d’Envasos, que preveu ser aprovat a mitjans d’aquest 2022 i que incideix a
regularitzar que els establiments hagin d’acceptar els envasos dels seus clients. En
paral·lel, el Govern català i les entitats del
sector aposten per incloure a la futura llei
catalana de residus mesures i objectius per
fomentar la reducció d’envasos d’un sol ús.

EN PRIMERA
PERSONA
“Hem d’aconseguir
que els veïns no
marxin del barri”

Sílvia Gil
Fotocòpies València
(Eix Sagrada Família)

Foto: Pexels

La botiga Fotocòpies València,
de Sílvia Gil, arriba aquest 2022
als 38 anys d’història convertida
en un dels petits comerços veterans que sobreviuen a la zona
baixa de l’Eix Sagrada Família.
Per què us vau decidir a obrir la
copisteria?
Tot va venir per casualitat, i després de la mort del meu pare en
un accident. La meva mare havia
treballat molts anys en una botiga de matalassos, però finalment es va acabar decidint per
muntar un negoci que fos un
servei. Ella es va jubilar fa deu
anys i jo soc la segona generació.

Foto: Ajuntament

La iniciativa Acull un plat
torna als Mercats de Barcelona
Solidaritat
Els mercats de Sants i de la Boqueria van
ser l’escenari el passat mes de desembre de
la nova edició de les jornades Acull un plat.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR),
consisteix en una mostra de cuina on persones refugiades preparen receptes tradicionals dels seus països d’origen acompanyades
d’un xef de renom. En aquest sentit, l’objectiu és visibilitzar a través de la cuina la situació de moltes persones migrades que
busquen asil i refugi a Europa i donar a conèixer la seva història personal.
Els protagonistes de les dues jornades del
desembre van ser l’Ismael i l’Alhassan, dos

joves de 26 i 21 anys naturals de Guinea Conakry. L’Ismael va cuinar a l’Espai Boqueria,
i de la mà del xef Víctor Galceràn, l’atiéké,
un plat tradicional de l’Àfrica tropical molt
semblant al cuscús, però elaborat a base de
iuca fermentada.
D’altra banda, l’Alhassan –que fa dos
anys que viu a Barcelona– va preparar a
l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants
un estofat de iuca, recepta molt típica de
Guinea. Als fogons, el jove va estar acompanyat de la xef Ada Parellada. La història
de l’Alhassan arrenca com la de tants altres
migrants africans, fugint de la repressió dels
seus països i forçat a creuar el Mediterrani
en pastera a la recerca d’un futur millor. Ara,
però, confia a poder aconseguir una feina i
continuar-se formant a la capital catalana.

Com ha canviat el sector en
aquests 38 anys?
Abans només fèiem fotocòpies, i
a poc a poc vam anar ampliant
l’oferta. Ara oferim tota mena de
productes de papereria.
I el barri? Quin impacte ha tingut el boom del turisme?
Abans aquesta zona era meravellosa. Hi havia sabateries, botigues de roba... Però cada cop
que algú es jubila, el seu lloc l’ocupa una botiga de souvenirs o
un restaurant. Si no volem que
es perdi el comerç de proximitat, hem d’aconseguir que els
veïns no marxin del barri.
Com s’ha viscut la pandèmia a
l’Eix?
Alguns negocis han hagut de
tancar i diversos socis ens han
demanat la baixa temporal. Des
de l’Eix hem condonat quotes i
hem intentat ajudar amb tot el
que hem pogut.
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Fins fa poc, David Bondia vivia tranquil. Donava classes a la UB i presidia l'Institut de
Drets Humans de Catalunya. Ara inicia una nova etapa laboral com a síndic, un càrrec
sotmès a pressions. Amb tot, ho té clar: la seva única política seran els drets humans.
Foto: Joanna Chichelnitzky

“Hem de començar
a reclamar els drets
de proximitat”
David Bondia / Síndic de Barcelona
A finals de setembre, David Bondia es convertia en el nou síndic de Barcelona
després d’un procés que ell mateix defineix com un “cacau”. Ara, aquest reputat
expert en drets humans entoma el repte de donar a conèixer una institució sovint
poc coneguda, atendre les queixes ciutadanes i fiscalitzar l’activitat de l’Ajuntament.

Albert Alexandre
BARCELONA
a intentar convertir-se en
síndic el 2016. Què l’ha dut
a provar-ho de nou?
Bàsicament les entitats. El 2016 quasi ho vaig aconseguir, i ara no m’hi volia presentar perquè vaig acabar-ne
fart. M’ho van tornar a proposar,
m’ho vaig pensar molt i finalment
vaig decidir que sí. En part ho vaig fer
perquè s’hi presentava gent massa
vinculada a partits polítics. Tenia
molt clar que la Sindicatura és una
institució que ha de quedar desvinculada dels partits. Òbviament, em
feia molta il·lusió, però presentar-t’hi
és un desgast. És una institució des
de la qual es poden fer moltes coses,
i això em va acabar de convèncer.

V

Ve del món dels drets humans internacionals i la Sindicatura és
un organisme molt local. Com
conjugarà aquests dos espais?
Ens sona molt tot el que té a veure
amb l’àmbit internacional, però vivim en l’àmbit local. Hem de començar a reclamar els drets de proximitat. La primera administració
que ens ha de facilitar drets a Barcelona és l’Ajuntament. Si falla, ja arribarem a instàncies internacionals.
Quins són els drets que es vulneren en l’àmbit local?
La desigualtat a Barcelona és molt
gran. L’esperança de vida segons el
districte varia molt. Es diu que la ciutadania es queixa per la neteja, l’habitatge, ara veiem el tema dels supermercats fantasma... No és només
que es vulnerin drets de forma directa. De vegades, el problema és
que hi ha temes als quals l’administració no presta prou atenció. Per exemple, en el cas de les superilles. Poden ser un benefici per a l’espai
urbà, però ja es comença a veure que
fan augmentar els preus del lloguer i això produeix un procés de gentrificació que fa que el veïnat acabi

marxant. Això són drets: el dret a l’espai públic, el dret a l’habitatge... Cal
connectar aquests drets i treballar
perquè es compleixin. No podem
caure en la lògica dels serveis socials,
que a Barcelona, com a tants altres
indrets, són molt assistencialistes.
A què es refereix?
En el cas dels joves sense referents familiars es veu clar. No és suficient donar-los un lloc on viure. Cal treballar
de forma conjunta per oferir-los un
projecte educatiu, laboral, residencial... Cal que puguin tenir un
projecte de vida. A més d’això, cal
que tota acció vagi acompanyada
d’una bona comunicació. No es poden fer actuacions i després no
explicar-les bé... Un altre exemple: la
zona de baixes emissions. La gent vol
saber com li repercutirà. Ja sabem
que el planeta està molt malament
i que l’hem de salvar, però el fet d’ha-

“La queixa és bona:
una persona que es
queixa ho fa per a ella
i per a tota la ciutadania”
ver de renunciar a un cotxe i haverne de comprar un de nou perquè he
de passar per la zona, com m’afectarà
a mi i a la meva família?
Creu que l’Ajuntament no comunica bé el que fa?
Pot ser.Entenc que és un aparell molt
burocràtic que va molt desbordat.
Quin és el rol que ha de tenir la
Sindicatura?
No s’ha de veure com l’enemic, sinó
com la cara amable de l’administració. No només hem de ser crítics, sinó
fer propostes per millorar les coses.
La Sindicatura és una institució que
pot provocar canvis de dues maneres: a través de queixes de la ciutadania o investigant situacions en què
es detecti un possible mal funcionament. Si es veu que en el tema dels

botellots s’aborda la problemàtica
des d’una perspectiva només policial, si es detecta que un desnonament s’ha produït sense oferir una
solució residencial, si els equipaments de la Guàrdia Urbana no són
els més adequats... El meu rol no és
fer política; la política la fan altres.
El meu rol és advertir de situacions que haurien de preocupar
els que fan política.
Ara que parla de política, el seu
procés d’elecció va ser...
Un cacau [riu].
... Cs, PP i Barcelona pel Canvi van
votar en contra del seu nomenament.
Són els primers amb qui he parlat.
Cap dels tres partits va qüestionar
la meva capacitat, sinó els meus
pronunciaments com a persona
[Bondia es va mostrar molt crític
amb l'aplicació de l'article 155]. No
vaig tenir el consens en el moment
de l’elecció, però estic segur que en
cinc anys el tindré. Ara que ja m’han
nomenat síndic m’han ofert la seva
col·laboració. Ja no hi ha tensió. El
problema és que avui dia tot s’utilitza políticament.
Ha afirmat que vol donar a la Sindicatura el prestigi públic que es
mereix. Què vol dir?
A més de donar-nos a conèixer, ho
hem de fer amb el rigor de les nostres actuacions. Les actuacions d’ofici no només les comunicarem d’inici, sinó al final, amb informes. Per
això vull crear una unitat de seguiment de les resolucions per assegurar-me que es compleixin.
Abans no es feia?
No hi havia seguiment. Cal fer un seguiment de totes les actuacions de
la Sindicatura: les que s’accepten i
les que no han obtingut cap resposta. El prestigi de la institució vindrà quan la ciutadania vegi que si es
queixa i té raó, no rebrà només un
cop a l’esquena, sinó que hi haurà
canvis en l’administració.

Creu que hi ha gent a la qual no li
interessa una Sindicatura tan activa com la que planteja?
La gent s’adonarà que la Sindicatura beneficia tothom i veurà que
no posem el dit a la llaga, sinó que
volem millorar el funcionament
d’una administració que de vegades és massa rígida... Nosaltres
ens hem de guiar per un criteri d’equitat, perquè les vulnerabilitats de
la població són divergents. El nostre model són les sindicatures europees, que no tenen poder però
tenen autoritat. El 99% dels seus
pronunciaments s’acaben complint. A mi no em serveix de res fer
una recomanació si l’Ajuntament
no en fa cas. Hem d’entendre que
la queixa és bona. Una persona que
es queixa ho fa per a ella i per a la
resta de la ciutadania.
Per què creu que aquí no hi ha el
model europeu?
Perquè no s’ha consolidat la figura
d’una Sindicatura activa i respectable. Aquí es té en compte per cobrir
l’expedient.
No li fa por que s'utilitzi la Sindicatura per fer maquillatge polític?
No. Jo no tinc deutes amb cap partit polític. No dec res a cap partit,
ni cap partit m’ha posat aquí. Per
tant, em puc pronunciar lliurement. D’aquí a un any i mig hi haurà canvis polítics i jo m’he de
mantenir al marge d’això. No faré
política partidista, sinó de drets
humans.
Creu que la política a Barcelona
cada cop està més polaritzada?
És el problema de les xarxes. És veritat que la ciutat està molt polarit-

zada, però ho està des d’una perspectiva partidista. Si anem a l’àmbit
del teixit social, això no passa, i per
aquest motiu hem de treballar aquí.
Una cosa que he fet en cada actuació d’ofici és anar a parlar amb entitats que treballen sobre el terreny.
No té sentit que jo reprodueixi coses que ja s’estan fent.
Ha parlat amb empresaris?
Sí! Amb la Pimec i amb el Gremi de
Restauració. És molt important ferho, encara més veient que molts
autònoms han quedat en una situació de vulnerabilitat per la pandèmia. He detectat sectors que
mai anaven a la Sindicatura, com els
empresaris o els estrangers. Cal
obrir la institució a persones que no
la coneixen o que no hi tenen
confiança.
Avui dia es diu que la desigualtat
ja no va per barris sinó que és metropolitana i va per municipis.
Com pot intervenir el síndic en
aquest àmbit territorial?
Només tinc competència a Barcelona, però hi ha molts consorcis en
els quals participa l’Ajuntament. El
Consorci de l’Educació, Parcs i Jardins... He d’entrar per aquí als problemes territorials sense extralimitar-me en les meves funcions. A
més, hi ha un espai ideal per treballar temes grans: el Fòrum de Síndics i Defensors Locals.
Quines són les queixes que de moment més li han arribat?
Moltes de mobilitat, de sancions,
d’habitatge, de terrasses... Hi ha
una discrecionalitat absoluta respecte a aquest tema. A cada districte
es fa una cosa diferent.
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El fonamentalisme és aquí
» Els grups antiavortistes i d’ultradreta internacionals augmenten la seva presència a Barcelona
» Les concentracions a les clíniques avortistes són part d’un gran moviment ultraconservador
Albert Alexandre
BARCELONA
Poden semblar quatre arreplegats que han decidit manifestar-se
davant d’una clínica d’interrupció
voluntària de l’embaràs. Estan resant de genolls a terra, brandant
cartells a l’aire o increpant els
professionals de salut que van al
seu lloc de feina. S’acarnissen amb
les dones que hi van a avortar.
Malgrat això, els grups que de
vegades hi ha a les portes de les clíniques avortistes de Barcelona
són part d’un moviment ultraconservador connectat internacionalment. Són grups que saben
a la perfecció el que fan. Així ho determina la darrera investigació de
l’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, que posa el focus en les
organitzacions fonamentalistes i els
seus atacs als drets humans. “A diferents ciutats de l’Estat trobem
grups de persones davant les portes de les clíniques assetjant i violentant dones”, expliquen des de
l’observatori. “Pot semblar una
acció localitzada, aïllada i duta a
terme per grups de fanàtics religiosos, però no ho són”, diuen.
FONAMENTALISTES
La capital és la ciutat del país on hi
ha un accés més gran a l’avortament. És per això que els grups fonamentalistes concentren la seva
activitat aquí. Són organitzacions
com 40 dias por la vida, un col·lectiu que publicita actes de pressió
davant de clíniques. Per exemple,
entre el 2 de març i el 10 d’abril de
2022 podrem veure els seus membres a les portes de les clíniques
Dalmases i Anglí. Què hi faran? Tal
com el mateix grup reconeix, “es
resa perquè pari el crim de l’avortament”. A més, conviden els seus
integrants a portar “uns cartells
amb missatges en positiu com: ‘No

Organitzacions com HazteOir estan connectades amb grups d’ultradreta internacionals. Foto: Àlex Recolons/ACN

estàs sola, podem ajudar-te’, ‘Prego pel teu nadó i per tu’ o ‘Resa per
la fi de l’avortament'”.

ordre per poder-se concentrar”, explica Elena Longares, coordinadora de l’observatori.

DE BARCELONA AL MÓN
El que demostra que l’organització té poder d’incidència estatal és
el fet que l’acció a les dues clíniques
es farà simultàniament a 10 ciutats
espanyoles més. Però la incidència d’aquest grup no només és estatal. De fet, 40 dias por la vida té
presència a més de 600 ciutats de
tot el món i a una seixantena de
països. Tanmateix, la seva seu
central es troba als Estats Units, i
el seu president, Shawn Carney, va
aplaudir la gestió de Donald
Trump en matèria d’avortaments.
És per tots aquests motius que
no podem afirmar que les concentracions que es fan a Barcelona siguin fruit de grups fonamentalistes aïllats, sinó que són part
d’una organització internacional
amb molt poder. “Saben com ferho… Mai són més de 20 persones
per evitar haver de demanar una

LA TRAMA INTERNACIONAL
40 dias por la vida és només un
dels molts grups antiavortistes
d’ultradreta que actuen al territori. Un exemple escollit a l’atzar, ja
que la llista d’organitzacions similars és llarga.
Almudena Rodríguez García,
autora amb Unai Gil Farré, de l’informe Ofensiva fonamentalista
a la democràcia, explica que a Catalunya “hi ha altres associacions
com Provida, una de les organitzacions que més poder té aquí”.
Aquest grup antiavortista tradicional té implantació en l’àmbit estatal i està relacionat amb altres
col·lectius com RedMadre o HazteOir. Alhora, té vinculacions amb
entitats internacionals.
“Provida o RedMadre actuen
des de fa molt contra l’avortament, mentre que altres grups
com CitizenGo [marca interna-

cional d’HazteOir], tot i odiar la interrupció voluntària de l’embaràs,
tenen una projecció política”, diu
Rodríguez. De fet, aquesta última
plataforma, dirigida per Ignacio Arsuaga –familiar de Rodrigo Rato–
, és aliada de Vox i l’ha finançat, tal
com assenyala WikiLeaks.
En el terreny pròpiament català hi ha organitzacions com ECristians, un grup de pressió fundat per Josep Miró i Ardèvol, exconseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat entre
1984 i 1989 amb CiU i regidor de
Barcelona fins al 2002. E-Cristians,
però, té una projecció més ideològica que activista i és el grup matriu de portals web com Converses
a Catalunya o Forum Libertas.
Totes aquestes organitzacions
estan connectades internacionalment. “Es tracta de tot un entramat
organitzat que rep importants
quantitats de diners i que, després
de definir unes accions concretes
les implementa de manera localitzada a cada estat i territori”,

afirmen des de l’Observatori dels
Drets Sexuals i Reproductius.
COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ?
Aquests grups d’ultradreta cada
cop tenen més poder. “Ja no són
un risc potencial, sinó que han passat a l’acció i tenen presència als
mitjans, que sovint en blanquegen
la ideologia”, afirma Rodríguez.
Com pot ser que aquesta ideologia tingui tanta força? Segons
expliquen des de l’observatori, la
clau és el finançament. “Hi ha una
gran opacitat amb l’aspecte econòmic”, assenyalen per afegir que
sovint hi ha una relació “entre
aquests grupuscles i les elits econòmiques, polítiques, eclesiàstiques i aristocràtiques”. WikiLeaks
ho ha demostrat. Entre els grans donants d’alguns grups d’ultradreta hi
ha figures com el president del
Corte Inglés, Isidoro Álvarez, el
propietari del grup Eulen, David Álvarez Díez, o l’expresidenta de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Esther Koplowitz.
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Bàsquet | El Lima Horta Bàsquet viatja a Navarra

El conjunt de Sergio Manzano jugarà el pròxim dissabte 15 de gener contra el Fundación
Navarra Baloncesto Ardoi. Hi arribarà després de l’ajornament de la cita que havia
d’haver disputat el dia 8 per casos de covid en el seu rival, el Baloncesto Alcobendas.

Foto: Silvia Contreras

“Ja no recordava la
sensació d’acabar un
partit sense molèsties”
Andrés Varese / Jugador de la UA Horta i enginyer aeronàutic
“Quan vaig marcar el gol contra el Sant Just no sabia ni com festejar-lo! Era el
primer que anotava com a amateur i no m'ho creia... Els companys em recomanen
que miri celebracions a YouTube per a inspirar-me, però encara no ho he fet”,
reconeix Andrés Varese (San Juan, Argentina, 1996), jugador de la UA Horta.

Toni Delgado
HORTA
ndrés, tinc una idea, a
veure què et sembla... I si
celebres els gols fent l'avió? Ets enginyer aeronàutic...
Bona idea! Potser també li preguntaré al nostre golejador, Sergi Monsó, què he de fer per no quedar malament si en marco més. [Riem].

A

Ara vius el gol d'una altra forma?
Soc central i migcampista defensiu,
però a la UA Horta estic jugant més
de migcampista ofensiu. Porto dos
gols: el primer, en la victòria per 41 contra el FC Atlètic Sant Just, i el segon, en la derrota contra la UE Tona
(3-4). L'àrbitre, però, es va equivocar
i l'hi va apuntar a Carles Güell. Ell és
el dorsal 8 i jo, el 6. És una llàstima
que m'hagi passat això... Amb més
punteria, en podria sumar cinc o sis.
De debò... No havia marcat un gol
des que era juvenil!
És el premi a la teva persistència. Has hagut de superar molts
entrebancs...
L'abril del 2019, quan era jugador

de la UE Sant Ildefons, em van
operar del lligament creuat anterior i els dos meniscos del genoll
esquerre. El curs següent vaig
començar recuperant-me a la UE
Vilassar de Mar i quan portava tres
partits jugant a l’equip B va arribar la covid i el confinament. La
temporada 2020-2021, en teoria
ja recuperat, però sense ritme
durant massa temps, vaig sentir
molèsties al genoll els primers
mesos, fins que, el febrer de 2021,
em vaig haver d'operar un altre
cop dels mateixos meniscos.
Abans havia jugat alguns partits, sempre de suplent.
Ja estàs bé del tot?
Estic molt content perquè el genoll
està responent molt bé. Fa uns mesos que no em fa mal. La sensació
és increïble.
Ara t'estàs tornant a sentir futbolista segurament.
Exacte! Ja no recordava la sensació
d'acabar un entrenament o un partit sense molèsties, de completar els
90 minuts i no haver de demanar el
canvi perquè no puc continuar.
Mai, ni en els pitjors moments, em
vaig plantejar la retirada.

Com intentaves continuar sentint-te part del grup?
De cap manera em volia perdre la
rutina de l'equip. Continuava entrenant-me, molts cops ho feia al
gimnàs amb el fisioterapeuta, i l'única diferència era que el cap de
setmana no em canviava i no jugava els partits. Estava lesionat i,
és clar, havia d'asseure'm entre el
públic.

“Estic molt content
perquè el genoll està
responent; fa temps
que no em fa mal”
Havies d'animar des de la grada
o la banqueta com si estiguessis
bé per dins.
El grup necessita el teu missatge
positiu i sempre tinc un somriure i alguna broma, fomento la
unió i animo quan les coses no
surten. Has de sumar en tot moment. Però a vegades pateixes
molt perquè no pots ajudar com
t'agradaria. No pots saltar a la gespa i et sents com si estiguessis
apartat del grup. Som humans i és

normal que ho pensis. L'equip,
però, sempre va ser molt generós
amb mi.
Com et vas sentir quan vas tornar als terrenys de joc?
Hi ha hagut molts intents. Durant
el primer partit no em sentia bé.
Vaig començar a recuperar sensacions al tercer i va arribar la pandèmia... Al Torneig d'Històrics del
Futbol Català, ja com a jugador de
la UA Horta, vaig jugar el primer
partit competitiu en dos anys i
sentint-me bé. Per fi no em va molestar el genoll.
La passió pels avions et ve des
de petit?
Quan era un marrec estimava
l'enginyeria, els motors, l'arquitectura, la física, les matemàtiques... Amb el temps, em va interessar l'enginyeria aeronàutica i,
estudiant el grau, l'interès encara
va augmentar. En un futur m'agradaria treballar-hi. El meu camí
professional s'ha desviat una mica
perquè també vaig fer un màster
en big data.

Es nota que la UA Horta és un
equip molt treballat.
La feina és excel·lent i al camp fem
coses molt bé. Els errors, però,
ens penalitzen. Les nostres derrotes són per un gol de diferència i
després d'haver pogut guanyar o,
almenys, empatar. Si estem al nostre millor nivell i concentrats, podem guanyar a qualsevol equip.
Necessitem massa ocasions per a
marcar i el rival ho aconsegueix
amb molt poques. Hem de començar millorant en defensa.
Ja saps què et toca, Andrés...
Marcar més gols!
[Riem]. Tant de debò! I potser sí
que en celebraré algun fent l'avió...
Adam Fontes sembla un tècnic
molt humà i empàtic que sap comunicar i ensenyar.
Tal qual. No és habitual que un entrenador es preocupi tant pel benestar dels jugadors, el cos tècnic, els
encarregats del material, el president... L'Adam té molta culpa que el
vestuari sigui una pinya i tots estem
encantats amb ell. Hi confiem.

27 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Gener 2022

líniahorta.cat

Viu en línia
| 28

| Monster Hunter Rise
A la nova entrega de la saga Monster Hunter els jugadors hauran de tornar a caçar
grans criatures, crear armes i armadures i enfrontar-se a dracs. Per a Switch.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Ideal Barcelona

Sembla que Toni Cruanyes (Canet de Mar, 1974)
s’ha portat bé durant l’últim any. El passat dia 6,
els Reis d’Orient li van portar un regal inigualable: el Premi Josep Pla pel seu llibre La vall de la
llum. La novel·la recorda el seu avi, Antoni Cruanyes i Becana, que va morir l’abril de 2020, durant la primera onada de la pandèmia del coronavirus. “És un homenatge a una generació sencera d’homes i dones que van sobreviure a una
guerra quan eren nens i han hagut de fer front a
una pandèmia des de les residències al final de
la seva vida”, va dir el periodista i presentador
del Telenotícies Vespre de TV3 quan va recollir
el premi a l’Hotel Palace de Barcelona. Pel que
fa a les reaccions al guardó, a les xarxes socials
hi ha hagut tant felicitacions com crítiques. Per
opinar sobre el llibre, però, caldrà esperar fins a
la seva publicació, el 2 de febrer.

Frida Kahlo
L’Ideal, el centre d’arts digitals de Barcelona, s’ha tornat a
transformar amb una nova exposició immersiva. Ara acull
‘Frida Kahlo. La vida d’un mite’, una biografia de l’artista
mexicana construïda a partir de grans projeccions audiovisuals, realitat augmentada, realitat virtual i holografia. La
mostra inclou col·leccions de fotografies històriques, pel·lícules originals, entorns digitals, instal·lacions artístiques,
objectes de col·leccionista i música de nova creació. Tot
plegat serveix per reproduir els moments més rellevants
de la vida d’una de les artistes més influents encara avui.

Llibres

?

T O N I

QUI ÉS

...

C R U A N Y E S

Presentar el Telenotícies Vespre de TV3

ÉS FAMÓS PER

També va ser corresponsal de TV3 a Londres i París

?

Guanyar el Premi Josep Pla

QUÈ HA FET

Pel llibre ‘La vall de la llum’, un homenatge al seu avi

...

Barreja de felicitacions i crítiques

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Tot i que la novel·la es publicarà el 2 de febrer

Música

Pelis i sèries

Ràbia
Sebastià Alzamora

El gegant del pi
Pau Vinyals

Dawn FM
The Weeknd

Competencia oficial
Gastón Duprat i Mariano Cohn

Un home de mitjana edat viu amb la seva
gossa, la Taylor, fins que un dia mor enverinada sense que ell sàpiga qui pot haver-ho fet ni per què. Tampoc comprendrà una altra mort, la d’una persona
amb qui coincidien sovint quan passejava
la gossa. Mentre intenta assumir aquests
fets, es veu abocat a considerar la relació
que té amb el món que l’envolta.

En Pau té 33 anys i s’acaba de comprar un
pis amb la seva dona al barri del Raval de
Barcelona. És feliç amb la seva feina i la
Judit. Es miren amb tendresa mentre van
traient de les caixes tots els objectes: un
cartell de Tortell Poltrona, fotos de família feliç... El Pau recorda com estimava el
seu avi. El seu avi era franquista.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Els fans de The Weeknd han començat
l’any amb una bona notícia. L’artista canadenc va publicar el seu cinquè disc,
Dawn FM, el 7 de gener, només quatre
dies després d’haver-lo anunciat: sap que
no li cal fer gaire promoció perquè l’escoltin arreu del món. L’àlbum inclou
setze temes i la col·laboració amb Lil Wayne, Tyler, The Creator i l’actor Jim Carrey.

Un empresari multimilionari decideix fer
una pel·lícula per aconseguir transcendència i prestigi, i contracta els millors:
la cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz),
l’actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) i l’actor de teatre Iván
Torres (Oscar Martínez). Els dos actors,
dues llegendes, no són gens amics, i Lola
Cuevas farà que s’enfrontin.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Com superar el gener costerut
Foto: Pexels

i

ECONOMIA

esprés de les despeses extraordinàries que suposen les
festes de Nadal, enfrontar-se al mes de gener i, sobretot,
arribar al final pot ser tot un repte econòmic. Aquest moment de l’any és el que en català es coneix com a costa de gener o gener costerut. Per superar aquesta època amb el mínim
patiment possible, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ja
va oferir fa un parell d’anys alguns consells interessants que recuperem a continuació.
En primer lloc, però, cal deixar clara una cosa: “Quan hi ha pobresa és impossible l’estalvi, perquè no s’arriba als mínims necessaris per viure”, alerta Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. En situacions menys extremes, un bon
primer pas és revisar les despeses que hem fet durant l’any i els serveis no essencials que tenim contractats: potser no els fem servir i
en podem prescindir. És important comparar preus, no quedar-nos
amb el primer que veiem, sinó mirar si hi ha el mateix producte o
servei més barat. L’organització també és necessària: per exemple,
és bo fer la llista de la compra abans d’anar al supermercat. Un altre
consell és esperar que surtin ofertes de les coses no urgents.

Les claus
REVISAR
COMPARAR
ORGANITZAR
ESPERAR

Les despeses de l’any i els serveis no essencials que tenim
contractats: potser no els estem fent servir i en podem prescindir
Preus: no quedar-nos amb el primer que veiem sense
haver mirat si hi ha el mateix producte o servei més barat
Per exemple, fer la llista de la compra abans d’anar
al supermercat per no comprar coses innecessàries
Un bon consell és ser pacient i esperar que surtin ofertes
d’aquells productes o serveis que no necessitem urgentment

Foto: Pexels

D
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