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OPOSICIÓ I VEÏNS pàg 10

Denuncien que hi ha
una plaga de rates
als Jardins de Pedralbes

ENTITATS pàg 10

La Xarxa d’Aliments
segueix sense local propi

COMERÇ pàg 14

L’Eix Sants-Les Corts surt 
al carrer aquest dissabte

El catàleg patrimonial de la Colònia Castells

Recordar el passat

Queixes veïnals per un futur
supermercat fantasma

Es tracta d’un establiment d’entregues ràpides a través de repartidors que obriria al passatge de Xile pàg 10
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POBRESA I SALUT pàg 3

Dietes poc saludables:
una altra conseqüència
de les desigualtats socials

FUTBOL SALA pàg 20

Sílvia Oller, capitana de l’UBAE:
“A la pista m’agrada manar
i dirigir, sempre en positiu”

es podria ampliar pàg 10
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El poder adquisitiu d’una per-
sona té massa repercussió en la
qualitat alimentària que tindrà al
llarg de la seva vida. És per
aquesta raó que l’Ajuntament ha
impulsat el ‘Projecte Alimenta’,
que persegueix l’objectiu d’as-
segurar una alimentació salu-
dable a veïns amb pocs recursos
de diferents barris de la ciutat. 

L’Espai Alimenta Gregal,
gestionat pel Menjador Solidari
Gregal i situat al barri del Besòs
i el Maresme, serà un dels qua-
tre punts de la ciutat on es durà
a terme el projecte. Una de les se-
ves fundadores, Merche Rodrí-
guez, explica que des de l’esclat
de la pandèmia va notar un aug-

ment de persones que necessi-
taven el seu servei, que es va im-
pulsar ja fa deu anys. “Vam co-
mençar oferint 50 menús diaris
i ara n’estem servint uns 300. In-
tentem que hi hagi verdura cada
dia perquè és el que més ens ar-
riba de donacions i és el més sa-
ludable”, detalla Rodríguez, que
alhora indica que la majoria dels
usuaris són veïns del barri o
sense sostre d’arreu de la ciutat.
Tot i que es mostra satisfeta
amb la feina que fa des del men-
jador, lamenta que, amb l’in-
crement d’usuaris que va com-
portar l’inici de la crisi, Gregal va
haver de deixar de banda un ser-
vei paral·lel al menjador social
que consistia a distribuir menjar
a famílies del barri. 
“Serveis Socials ens diu que

les famílies estan cobertes, però
moltes venen a demanar men-

jar”, assegura Rodríguez fent
referència a una realitat que,
afortunadament, creu que farà
un gir de 180 graus gràcies al
‘Projecte Alimenta’. “La quanti-
tat més gran d’aliments que re-
brem a partir del programa ens
permetrà seguir amb el menja-
dor i arribar a les famílies, com
fèiem abans”, subratlla. Per a
ella, la importància de la solida-
ritat recau en el fet que és el pi-
lar principal perquè una societat
sigui igualitària. “No m’agrada
que hi hagi gent passant-ho ma-
lament. Si tothom reparteix una
mica, coses com aquestes no
passaran”, sentencia.

EL PODER DELS DINERS
Per entendre millor aquesta re-
alitat, la tècnica de sobirania
alimentària de l’Observatori de
Drets Humans DESC, Clàudia

Custodio, recorda que com més
limitats són els ingressos, més
possibilitats hi ha que es triïn op-
cions alimentàries més econò-
miques i, per tant, menys salu-
dables. Paral·lelament, apunta
que aquest problema és més
complex del que sembla a sim-
ple vista. “No tenir el dret a l’a-
limentació pot estar lligat a man-
cances d’habitatge o a pobresa
energètica i, a més, quan falten
ingressos s’ha de triar si, per ex-
emple, es prioritza l’habitatge o
l’alimentació. Llavors és quan el
problema es retroalimenta”, diu.
Per altra banda, Custodio

assenyala que, mentre el món
globalitzat premia la producció
a gran escala perquè aquesta és
més econòmica, el producte que
arriba als punts de venda no és
tan assequible. “El preu final és
força elevat perquè aquest s’ha

anat multiplicant entre els dife-
rents intermediaris, i això no s’ho
poden permetre alguns consu-
midors de Barcelona”, afirma.
“El sistema perpetua la desigu-
altat”, afegeix.

EFECTES EN LA SALUT
Una alimentació no saludable
pot convertir qualsevol vida en
una pujada plena de pedregars i,
a llarg termini, generar efectes
adversos en la salut. La nutri-
cionista del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya,
Blanca Raidó, explica que alguns
d’aquests són l’osteoporosi, tenir
més possibilitats de patir càncer
de còlon o acabar amb colesterol
elevat, diabetis, obesitat o hi-
pertensió. “Una mala alimenta-
ció no només disminueix la qua-
litat de vida, també provoca
morts prematures”, recorda.

El Menjador Solidari Gregal és un dels espais que forma part del ‘Projecte Alimenta’ de l’Ajuntament. Fotos: Menjador Gregal i Ajuntament

Alba Losada
BARCELONA

Ambelmenjar no s’hi juga
» El programa ‘Projecte Alimenta’ de l’Ajuntament vol assegurar una alimentació saludable a tothom

» Des de l’Observatori DESC recorden que la pobresa està relacionada amb dietes poc saludables
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La lupa

Un dels efectes de la pandèmia ha sigut una
atenció més gran de la població general en-
vers les qüestions mèdiques. En el darrer
any i mig s’ha fet habitual trobar als mitjans

de comunicació seccions sobre la recerca i el desen-
volupament de les vacunes i dels tractaments, o les dar-
reres investigacions sobre l’eficàcia de les diferents me-
sures de prevenció. Això ha permès que ens familia-
ritzem molt més amb el procés de recerca en els trac-
taments mèdics, i hem entès molt millor què vol dir
que la medicina es basa en l’evidència.
La medicina basada en l’evidència neix d’un movi-

ment científic als anys 70 que volia introduir millores
en la pràctica clínica, que estava, tradicionalment, molt
basada en l’experiència, la intuïció i l’expertesa dels met-
ges individuals. Com a complement necessari es va anar
imposant la necessitat de potenciar la recerca sistemàtica
sobre l’efectivitat dels tractaments, de tal manera que
es pogués aprofitar per millorar la pràctica de la me-
dicina. Des de llavors, s’han generalitzat i estandarit-
zat els criteris i els protocols clínics, i els nous tracta-
ments només s’aproven i s’utilitzen oficialment quan
tenen un suport suficient per part de la recerca. Avui
dia seria difícilment concebible una medicina que no
estigués basada en l’ús intensiu de l’evidència científi-
ca per saber quins tractaments funcionen i quins no. 
Malauradament, mig segle després, en l’àmbit de

l’educació encara estem lluny d’aquesta situació.
Moltes de les innovacions en els mètodes, eines i pro-
cediments d’ensenyament s’implanten sense que prè-
viament hi hagi estudis rigorosos que n’avaluïn l’im-

pacte, a partir de la intuïció o de creences poc fona-
mentades sobre què funciona i què no. És evident que
la qualitat de l’educació té efectes molt importants i du-
radors en el desenvolupament dels infants i joves. Per
això, la manca de rigor en el disseny de l’educació no
hauria de prendre’s a la lleugera.
Hi ha qui pensa que aquesta pretensió de traslla-

dar la lògica de la recerca mèdica a l’educació és equi-
vocada, perquè la medicina és una ciència, i en qües-
tions socials com l’educació és molt més difícil esta-
blir coneixement objectiu sobre què funciona i què no.

Aquesta objecció sovint es fa des del desconeixement
sobre el funcionament i l’evolució de les ciències so-
cials, que tenen cada cop més uns procediments i uns
mètodes molt estandaritzats i compartits amb altres
disciplines científiques. 
On sí que hi ha una diferència important és en un

pas previ a la recerca sobre el què, que és en la definició
dels objectius. En medicina en general (no sempre) és
relativament senzill arribar a un consens sobre l’objectiu
que es busca amb un tractament. En canvi, en educa-
ció és sempre molt més difícil de consensuar, perquè
hi entren en joc qüestions ideològiques. 

En abstracte, podem estar d’acord que l’objectiu és
la millora de l’aprenentatge. Però no és tan evident què
han d’aprendre els infants, quines habilitats han
d’adquirir i, sobretot, quins valors s’han de transme-
tre i reforçar mitjançant l’educació. Aquesta dificultat
per consensuar objectius és una de les causes de la pa-
ràlisi en l’educació basada en l’evidència. Tanmateix,
cal separar els objectius dels procediments i entendre
que, un cop acordem democràticament què volem
aconseguir amb l’educació, hem de buscar els millors
instruments per assolir-ho. I una peça fonamental en
aquesta recerca dels instruments és l’acumulació d’e-
vidència científica. Això ens pot respondre qüestions
com el pes de la ràtio alumnes/mestres en el rendiment
escolar, quin és l’efecte de l’ús de les tecnologies, qui-
na és la millor organització de la jornada escolar, etc.
Cal passar del que creiem que funciona a partir de la
nostra experiència anecdòtica al que sabem que fun-
ciona gràcies a la recerca en educació. 
Per això, cal impulsar la recerca en educació, la seva

connexió amb altres disciplines i, sobretot, la trans-
ferència dels resultats i la seva aplicació en la pràcti-
ca educativa a les aules. Tal com passa en medicina,
aquesta evidència és un complement (que no substi-
tut) imprescindible de l’expertesa, la intuïció i l’expe-
riència dels professionals de l’educació. La Fundació
Jaume Bofill ha impulsat el manifest + Recerca x Mi-
llor Educació, que va en aquesta línia. Tant de bo les
nostres autoritats i professionals educatius escoltin
aquest clam sense prejudicis i aprofitin aquest impuls
per aconseguir una educació millor. 

La manca de rigor en el disseny 
de l'educació no hauria 
de prendre's a la lleugera
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per Jordi Muñoz

Per una educació millor

Preocupa una mica
que les dades sobre

agressions LGTBI-fòbi-
ques no es presentin pràcticament
mai distingint cada un dels grups que
conformen el col·lectiu i que no s’esti-
gui posant atenció a qui denuncia i qui
no. Segur que trauríem conclusions evi-
dents que passen desapercebudes.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Fa 22 anys, quan vaig
venir d’Oporto a Bar-

celona per fer un Eras-
mus en arquitectura (UPC), totes les
classes eren en català. Al principi ens
costava una mica... però ens van oferir
classes i en poc temps ja no represen-
tava cap dificultat. Va ser la millor ma-
nera d’integrar-nos!

@InesCBranco

A mi m’heu d’explicar
molt a poc a poc com

un noi de 22 anys [Ale-
xànder Golovín] sense cap títol univer-
sitari és “assessor especial en matèria de
polítiques estratègiques del Departa-
ment de Recerca i Universitats” i cobrarà
51.486€ anuals. Un dia més passant ver-
gonya pel simple fet de ser català.

He vist al telenotícies
que han enviat una pe-

riodista a casa de l’exbis-
be Xavier Novell esperant que sortís de
bon matí per agafar declaracions. Ell ha
sortit a córrer i han esperat de nou que
tornés per demanar-li declaracions.
No era Antena 3, ni Telecinco, ni la Sex-
ta... Era TV3.

@SergiSarri@alexsnclmnt@MiloJsk__
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Últims dies per votar el Cortsenc 
i la Cortsenca d’Honor d’enguany1

2
A cavall entre dues grans 
ciutats: el parc de Can Rigal

Premien l’Ajuntament 
pel seu suport al teixit comercial

La Mercè 2021: torna la cultura 
popular en l’edició 150 de la festa

Crit d’alerta de l’oposició: 
“Tenim una ciutat bruta i deixada”

El + llegit línialescorts.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@324cat: La ministra Ribera explica que les
mesures per rebaixar la factura de la llum
produiran “una rebaixa mitjana del 22% de
la factura mensual fins a finals d’any”.

@antoniobanos_: Vosaltres què esteu se-
guint? La cinquena de la Casa de papel,
Masterchef, la primera temporada de La
Taula de Diàleg o Crims?

#TaulaDeDiàleg

@CatalunyaRadio: L’Audiència Nacional
processa per terrorisme els 13 CDR de l’O-
peració Judes i diu que formaven part
d'una cèl·lula “clandestina” i “radicalitzada”.

#OperacióJudes #LaLlumDisparada

Safata d’entrada

Recrear el passat no vol dir
ser fidel al que ha passat,
ja que, com passa amb to-

tes les coses, quan generem idees
incorporem la nostra ideologia, la
nostra experiència, fins i tot la nos-
tra ignorància. Prova d’això és la
reescriptura de la història per
part dels fanàtics i les dictadures
quan ataquen l’art, com la censura
inflexible que va patir Xostakóvitx
(una amarga violència), una es-
tratègia repressiva de Stalin per-
què el músic reorientés la seva
creació: Lady Macbeth de
Mtsensk en va ser l’exemple més
punyent. Aquí va passar amb Pe-
drolo, Méndez Ferrín a Galícia i
tants altres...
El poder menja por per des-

viar l’atenció, deia el gran Galea-
no. No és què s’afirma, sinó què
es fa i, com que això no es veu,
acostuma a estar ple d’interpre-
tacions de tots els colors.
Analitzar equival a valorar al-

guna cosa amb els seus aspectes
positius i negatius, tenint en
compte les circumstàncies del
moment. En opinar, donem valor
segons el nostre pensament (que
és modelat dia rere dia). El que cal
deixar clar és que tothom és capaç
d’expressar-se, tot i les diferències

El soroll que ens deixa el temps
per Francesc Reina

en els graus de certesa. No obs-
tant això, tot i que qualsevol opi-
nió és legítima, per fer-ho bé es
requereix dos elements impor-
tants: tenir coneixement i saber
argumentar.
El gust per la pregunta i la

tolerància de la contradicció
fan democràcia. No hi ha múl-
tiples veritats, sinó camins di-
ferents per accedir-hi, i més
que preguntar-nos què és la
interpretació, ens anirà bé saber
com desxifrar-la  millor. L’im-
portant hauria de ser arribar a
acords per desterrar dinàmi-
ques egoistes i altres particula-
ritats que habiten en el mercat
depredador. Deia Umberto Eco
que existeixen arguments que ja
neixen fracassats perquè són in-
capaços d’aportar-ne res.
Si algú busca tenir raó, te-

nim dret a desconfiar dels seus
punts de vista si no podem
confrontar-los per arribar a de-
cidir si això és bo o inversem-
blant, si decantar-nos per algu-

na elecció o si no veiem cap pos-
sibilitat. El problema és que
assistim a cotes molt baixes de
clarificació, no només per la
manipulació dels mitjans, sinó
per la nostra escassa preparació.
Correm el risc de patir una in-
vasió de bajanades si reivindi-
quem el dret de discórrer el ma-
teix que un premi Nobel.
Però qui ens proporciona

respostes quan escassegen
tant? García Márquez deia que
l’objectiu d’un govern hauria
de ser fer feliços els pobres (vi-
gilant la droga).
Debatre és realment difícil.

Alguns s’ho pregunten a tuits,
intentant fer-se un forat entre
l’última polèmica del dia amb
pànics morals que es coregen
contra la darrera bestiesa. Per
tot això i allò, la mirada hauria
d’estar centrada, com a mínim,
en una particularitat: una ètica
de la interpretació com a repte
permanent per barrar el pas a
dogmatismes rabiosos.
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Els semàfors

Tot i encarar el nou curs sense
local propi, la Xarxa d’Aliments
de les Corts segueix treballant

per recaptar i distribuir aliments
entre els veïns que ho

necessiten. Actualment la Xarxa
fa servir l’Ateneu Popular de 

les Corts per reunir-se.
pàgina 10Xarxa d’Aliments

Grups de l’oposició i l’Associació
de Veïns de Zona Universitària

alerten de la proliferació de rates
a les Corts, i més concretament 

als Jardins de Pedralbes. 
Un problema que, segons diu
l’entitat veïnal, s’ha denunciat

diversos cops al Districte.
pàgina 10Districte 

L’Eix Comercial Sants-Les Corts
es prepara per celebrar el

pròxim 18 de setembre una fira
al carrer del Vallespir. Hi haurà

parades de comerços,
d’hostaleria i de restauració i

botigues de roba, entre altres.
Un pas més cap a la normalitat. 

pàgina 14Eix Sants-Les Corts
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Tot i els greus efectes de la Covid-19, el turisme
continuarà sent un sector estratègic a tot el
món. El 2019, la contribució del turisme al PIB
mundial va ser del 10,4% i va crear el 10% dels

llocs de treball a escala internacional.
Però el turístic és un sector que va molt més enllà

del vessant purament econòmic: el turisme troba la
seva raó de ser en les persones, neix de la nostra cu-
riositat i de l’afany de sociabilitat. Genera felicitat, sa-
lut, emocions i experiències, i és sinònim de valors com
la igualtat i el respecte, qualitats que han d’impulsar
les destinacions per fer possible un turisme segur, in-
clusiu i per a tothom.
En els últims anys, un dels seg-

ments que ha experimentat un
gran creixement ha estat el turis-
me LGTB. La relació entre el tu-
risme i aquest col·lectiu, al llarg de
la història, és poc coneguda, però
antiga. Es remunta al 1920, quan
van començar a aparèixer desti-
nacions obertes a rebre turistes
majoritàriament gais, pràctica-
ment conegudes només entre el
col·lectiu. Des de llavors s’ha avan-
çat molt, per exemple amb la
creació de la International Gay
and Lesbian Travel Association
(IGLTA), la promoció d’expe-
riències dirigides al col·lectiu i
l’impuls d’accions de foment de
destinacions de referència.
Ara, aquest col·lectiu s’ha

convertit en un segment clau per
al turisme arreu del món i per a
la recuperació del sector, situant-
se entre els primers que comen-
cen a viatjar després de la pandèmia. Així ho apunta-
va el CEO de Queer Destinations i membre de la jun-
ta directiva de l’Associació Internacional de Turisme
LGTB+ (IGLTA), Oriol Pàmies, en una taula rodona
amb experts en turisme LGTB organitzada pel CETT-
UB el juliol passat. 
Segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT),

el sector comptarà, el 2030, amb 180 milions de viat-
gers LGTBQ+. Així i tot, encara queda molt camí per re-
córrer. Aconseguir un turisme responsable, inclusiu i
respectuós per a tothom comença a les mateixes des-

tinacions, les seves institucions i en els ciutadans que
hi resideixen. No podem oblidar que, actualment, a 69
estats membres de l’ONU encara es penalitza legalment
el col·lectiu i que, fins i tot en alguns països on es ga-
ranteixen els seus drets per llei, aquestes persones no
sempre són respectades. Aquesta també és una qües-
tió de drets humans i, com a societat, hem de fer tot allò
que estigui a les nostres mans per avançar decididament
cap a la igualtat real. La diversitat ja és un valor propi
de les societats avançades i de les destinacions més cap-
davanteres. Acollir tothom, sense prejudicis ni barre-
res, és un pas endavant. Però no n’hi ha prou.

Un viatge no és només allò que veiem o fem al des-
tí, sinó el conjunt d’experiències que vivim des del pri-
mer contacte amb la destinació. És l’atenció que rebem
un cop baixem del tren o de l’avió, les persones que ens
trobem en entrar en un allotjament o les que ens ser-
veixen en un restaurant. El paper dels professionals del
sector turístic és fonamental per als visitants i és per això
que la seva formació esdevé imprescindible.
A l’hora de viatjar, la comunitat LGTB sovint ex-

perimenta situacions i ha de contemplar qüestions que
altres persones no s’han ni de plantejar. Escollir la des-

tinació si és segura per a parelles homosexuals, in-
formar-se sobre quina és l’opinió pública respecte al
col·lectiu LGTB o conèixer què podran fer i què no són
només alguns dels exemples que van posar els experts
segons la seva experiència.

CONÈIXER I COMPRENDRE, UNA NECESSITAT
Els mateixos experts van reconèixer que la formació és
imprescindible. Segons l’OMT, un de cada tres turistes
LGTB té la percepció que, estant de viatge, se’l tracta di-
ferent per la seva orientació sexual. Cal, doncs, dotar de
coneixements i valors totes aquelles persones que es de-

diquen a la indústria turística
perquè coneguin també les in-
quietuds de la comunitat LGTB a
l’hora de viatjar, perquè sàpiguen
quins són els seus interessos i els
aspectes que més valoren d’una
destinació o d’un allotjament. No
n’hi ha prou d’abraçar la diversi-
tat; cal posar-hi tots els esforços
per fer que la seva experiència en
una destinació sigui excel·lent. I
aquest és l’objectiu del CETT a tra-
vés del nou Màster en turisme
LGTB, que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona.  
És més necessari que mai

que la indústria turística en el seu
conjunt entengui la realitat dels
diferents col·lectius que atén. Cal
basar els serveis turístics en la
comprensió de les persones, te-
nint en compte la pluralitat d’i-
dentitats, motivacions, necessitats
i cultures. L’atenció a la diversi-
tat és una qüestió global.

Hi insisteixo. Lluitar contra la discriminació i els es-
tereotips és cosa de tothom, de tota la societat. Per això
és imprescindible que el sector turístic i els seus profes-
sionals integrin profundament els valors de la igualtat i
la inclusió de totes les persones i obtinguin tots els co-
neixements i sensibilitats per forjar vincles i acollir i do-
nar el millor servei als turistes, també al col·lectiu LGTB. 
Un turisme respectuós, inclusiu i responsable ha de

ser possible. Aconseguir-ho és a les nostres mans.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT
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per Maria Abellanet

Diversitat i inclusió, claus per al turisme
Mirada pròpia

NLes millors
perles

Els premis Ig Nobel són una paròdia del Nobel. Enguany,
entre els premiats hi ha un estudi que diu que tenir un

orgasme ajuda a la descongestió nasal i un que conclou que la
forma més fàcil de transportar un rinoceront és boca amunt.

Tenir fills sense la intervenció d’un home podria no ser
tan impossible com sembla. Una femella de tauró ho ha

aconseguit: fa deu anys que viu en un tanc amb una altra
femella i amb cap mascle... i acaba de tenir una cria.

“Parlarem de tot”, afirma la ministra Raquel Sánchez sobre la
taula de diàleg. “També d’amnistia i autodeterminació?”, 

li pregunta la periodista Gemma Nierga. “D’això no,
evidentment”, respon Sánchez. Sembla que de tot, de tot, no.

Roncar tan fort que apareguin els Bombers a casa teva.
Li ha passat a un home de Sant Feliu de Guíxols. Dues

noies el van sentir roncar des del carrer i van trucar a
emergències perquè creien que s’ofegava. Només dormia.

LA FOTOSílvia Jardí / ACN
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Tribuna

Cantava La Trinca que “hi ha rius d'un groc ti-
nyós, n'hi ha d'un tornassol oliós, n'hi ha d'un
caqui llefiscós i és que de porqueria n'hi ha
de tots colors”. A la mateixa cançó –un cert

al·legat ecologista i, alhora, sàtira d’un país avergo-
nyit i acomplexat que aspirava a formar part de
l’Europa moderna–, deien que als rius es podien tro-
bar “cadàvers de gallina, llaunes de tonyina i raspes
de sardina”, però no feien cap referència als microo-
nes. Potser perquè, a principis dels anys 80, hi havia
molt pocs aparells i eren més cars que un Seat 127.
En canvi, es veu que ara sí que pots trobar mi-

croones a la llera del Besòs fent companyia a altres dei-
xalles voluminoses clàssiques com neveres, portes, ca-
dires o rodes de camió. Qui llença aquestes coses al
riu? No entenc com algú pot tenir la poca conscièn-
cia ecològica, la manca d’empatia social i el nul sen-
tit de la higiene per llençar al riu un matalàs o una ca-
direta infantil de cotxe. Tothom sap que els ànecs i les
llúdrigues no dormen al llit ni viatgen en automòbil!
El Parc Fluvial del Besòs ha significat la recuperació

de tot el tram final de la conca d’un riu que fa mig se-
gle era considerat un dels més contaminats d’Euro-
pa pels seus abocaments industrials i domèstics.
Amb una superfície total de 115 hectàrees, actualment
és un dels espais verds més importants de la regió me-
tropolitana de Barcelona, i milers de ciutadans el vi-
siten cada any per passejar, anar en bici o practicar
tota mena d’esports.
Però, malauradament, alguns tòtils segueixen

considerant la zona com un abocador i els voluntaris
de Marea Verde SAB –un grup de veïns de Sant Adrià
de Besòs que reivindiquen una ciutat verda i sense con-
taminació– s’han trobat, amagats entre els canyissars,
tamborets, parts de sofà, gàbies per a conills, bidons
industrials i, fins i tot, una tanca municipal de l’A-
juntament de Santa Perpètua de Mogoda que encara
estan buscant els urbans.
Les deixalles que apareixen allà fruit del sexe fur-

tiu i dels botellots són una marranada, i les dels ion-
quis, a més, comporten un perill per a la salut, però puc
entendre el pim-pam del moment i que, amb les pres-
ses i l’estat eufòric més o menys artificial, t’oblidis de
recollir els preservatius, els pantalons, les ampolles o
les xeringues. Ara bé, abandonar un electrodomèstic
implica ja traïdoria i, molt possiblement, nocturnitat. 

Potser hi ha alguna mena de guia clandestina de
l’estil Desfer-se de deixalles voluminoses per a
dummies que explica la tàctica per llençar el mi-
croones: te’n vas de pícnic a la llera del Besòs i t’em-
portes els plats, els coberts, l’obrellaunes, el pa, les
begudes i, per descomptat, l’aparell per escalfar els
canelons, però, com que resulta que no hi ha cap en-
doll a prop, el deixes allà, li enganxes un post-it que
digui “FUNCIONA” i algú ja el recollirà per seguir el
cicle de l’economia circular.
I la nevera? Com llences un trasto així? M’ima-

gino que l’escena comença a casa del Tony Soprano,
quan la nevera falla i decideix desfer-se d’ella. Amb
l’ajuda d’un parell de familiars corpulents amb xan-
dall i escuradents a la boca, la tapen amb una cati-
fa, la carreguen al cotxe, s’aturen a dalt del Pont del
Molinet amb els llums apagats, s’asseguren que
ningú els observa i la llencen al riu perquè dormi amb
els peixos. Després tornen al cotxe i se’n van a en-
carregar una pizza prosciutto e funghi, però aques-
ta és una altra història.
En ple segle XXI, amb el coneixement que ens

aporta la tecnologia i tots els avisos de la natura que
apareixen als telenotícies sota l’epígraf “conseqüèn-
cies del canvi climàtic”, estem més conscienciats
ambientalment que mai. Som uns grans teòrics de la
sostenibilitat i ja ens sabem de memòria el color del
contenidor on va cada deixalla, igual que, quan érem
petits, coneixíem la identitat cromàtica de cada
membre del grup Parchís, però segueixen havent-hi
molts irresponsables que no es posen vermells quan
llencen les escombraries on no toca.
Quan veig bosses de brossa i altres deixalles re-

colzades als contenidors, a un metre i mig de l’orifi-
ci d’entrada, penso que potser no es tracta d’un acte
incívic propiciat per la mandra i una cara dura com
l’ampolla de cava que ha quedat òrfena davant del
contenidor verd, sinó que, en realitat, al pobre home
amb samarreta d’imperi que va baixar a llençar les es-
combraries el van abduir uns alienígenes just en el
moment que anava a dipositar la bossa correctament
al seu lloc. 
Ja tarda l’Iker Jiménez a dedicar un capítol a

aquest extraordinari fenomen paranormal de les
deixalles exiliades. Mentrestant, si la nevera s’espatlla,
no la llenceu al riu. Truqueu al 012 o als Soprano.

Som uns grans teòrics 
de la sostenibilitat 

i ja ens sabem de memòria
el color del contenidor 

on va cada deixalla, igual
que, quan érem petits,
coneixíem la identitat
cromàtica de cada

membre del grup Parchís,
però segueixen havent-hi
molts irresponsables 

que no es posen vermells
quan llencen les

escombraries on no toca

“

“
per Víctor Porres

La nevera dels Soprano dorm al Besòs

@bla_nca: Amb la son i la mandra que
tinc, només em faltaria haver d’arrossegar
un crio a l’escola i discutir-m’hi per si es
lleva, per si esmorza o per si no hi vol anar...

@ArnauTordera: Tinc la lleugera sospita
que els psicotècnics per entrar a la Guàrdia
Urbana de Barcelona no acaben de fer la
seva funció... #CrimsGuàrdiaUrbanaTV3.

@marinaLobL: No, hijos míos, en el barrio
lo más leído no son ensayos. En el barrio
se lee Patria, Almudena Grandes y Zafón.
Espabilen, que nos comen la tostada.

Flaixos
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COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de ca-
ràcter generalista i amb volun-
tat pedagògica centrat exclusi-
vament en l’economia i la in-
dústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Spa-
ce i al sector espacial.
És en aquest context que

neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 in-
corpora al seu conjunt de cap-
çaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detri-
ment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalu-
nya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunica-
ció21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou rep-
te amb més experiència.
El responsable d’Espai.Mèdia

és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació cata-
là disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àm-
bit del sector espacial, una acti-
vitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comu-
nicació 21, David Centol.
En definitiva, Espai.Mèdia

pretén facilitar la gestió del co-
neixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per con-
vertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.

NEW SPACE
L’estratègia New Space, impul-
sada pel vicepresident de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, vol po-
sar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de re-
ferència també en l’àmbit de l’e-
conomia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pi-
nyol d’aquesta estratègia és l’A-
gència Espacial de Catalunya.
“Però aquest projecte, am-

biciós i necessari –comenta l’e-
ditor David Centol–, presenta
dificultats directament relacio-
nades amb el desconeixement
per part de la majoria de la po-
blació, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la con-
frontació política) que només
s’expliquen per la desinforma-
ció. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el conei-
xement de la indústria espa-
cial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer vi-
sibles tots els passos que es van
produint a través d’una infor-
mació seriosa i responsable.
Malauradament, els mitjans

de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i tam-
bé la ciutadania. 
La dificultat tècnica de la

matèria, i en conseqüència la ne-
cessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder en-
tomar amb èxit el repte d’infor-
mar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al vol-
tant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.

Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya

» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

Pàgines especials
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Més protecció patrimonial
per a la Colònia Castells?

PATRIMONI4Ja fa temps que els
cortsencs saben que el projecte
urbanístic de la Colònia Cas-
tells els farà perdre una part
important de la seva història i ar-
quitectura. Però des que l’Ajun-
tament va anunciar la setmana
passada que està estudiant am-
pliar el seu catàleg patrimonial,
més enllà de la trentena de fin-
ques que hi ha catalogades en
aquests moments, es podrien
salvar algunes peces arquitec-
tòniques que mantenen viu el
passat de la Colònia Castells,
l’antic veïnat del Camp de la

Creu, nascut al segle XIX al vol-
tant de la plaça del Carme.

PUNT DE VENDA DE LLET
Una de les figures que està revi-
sant l’Ajuntament i que els veïns
veuen necessària conservar és el
cap de boc que reposa al núme-
ro 44-46 del carrer del Montne-
gre. Segles enrere, aquest s’uti-
litzava per assenyalar que hi
havia un punt de venda de llet i,
avui, recorda al veïnat com és de
diferent la vida actual a la de lla-
vors i, alhora, perquè val la pena
tenir-la present.

La Xarxa d’Aliments torna de
les vacances sense local propi
DESIGUALTATS4La Xarxa d’A-
liments de les Corts encara el
curs sense local propi. A finals de
juny es van quedar sense poder
fer servir el local que els havia ce-
dit el Districte, situat al carrer
Marquès de Sentmenat. Segons
van explicar a principis de juliol
membres de la iniciativa solidà-
ria a Línia les Corts, aquest fet és
deu a què l’empresa privada
que el gestionava, Lleuresport,
necessitava recuperar-lo. Des
de la Xarxa d’Aliments expliquen
que ara que continuen reunint-
se i guardant aliments a l’Ateneu

Popular de les Corts, on han de
quadrar horaris amb l’entitat i on
l’espai és reduït.
“Guardar els aliments i la

resta de productes a l’Ateneu és
molt complicat, la qual cosa ens
obliga a guardar productes de
neteja a cases particulars”, as-
senyalen integrants del movi-
ment solidari, que alhora asse-
guren que no han tornat a rebre
notícies per part del Districte.
Tot i això, afegeixen que serveis
socials encara els hi demana si
els hi pot derivar persones que
necessiten rebre aliments. 

Alerta per una plaga de rates
als Jardins de Pedralbes

ESPAI PÚBLIC4Els grups d’ERC
i de JxCat han denunciat la pro-
liferació de rates a la ciutat i al dis-
tricte. Més concretament, els úl-
tims diuen que els Jardins de Pe-
dralbes “estan infestats de rates”,
raó per la qual també han de-
manat un pla per solucionar
aquest problema.
L’oposició no ha estat l’única

part en alertar d’aquesta situació.
Des de l’Associació de Veïns de
Zona Universitària avisen que

des de fa uns tres anys hi ha una
“profusió” de rosegadors en aquest
indret, la qual, segons afegeixen,
no havia existit mai. “Des de lla-
vors ho hem estat denunciant al
Districte”, assegura el president
Josep Maria Guillumet.
Tot i això, per part seva l’A-

juntament apunta que no s’ha de-
tectat un augment de rates a la
ciutat i que, per tant, aquestes no
suposen un problema de salut pú-
blica per als veïns.

S’estudia ampliar el catàleg patrimonial. Foto: Twitter (@MainatJM)

Foto: Junts per Catalunya

Coronavirus | Diàlegs al monestir de Pedralbes
La crisi social de la Covid-19 va ser el centre de la nova edició del cicle ‘Diàlegs de
Pedralbes’, que va tenir lloc entre el 7 i el 10 de setembre al monestir de Pedralbes.

Sota el títol ‘El malestar d’avui’ es van abordar temes com la depressió.

CONVIVÈNCIA4El passatge de
Xile del barri de la Maternitat i
Sant Ramon ha estat sempre
un lloc on passen poques coses.
O almenys així era fins que be-
teve va publicar el dilluns passat
la preocupació més recent d’al-
guns dels seus veïns: un dels lo-
cals en obres del passatge podria
convertir-se en un supermer-
cat d’entrega a domicili. Segons
el mateix mitjà, el veïnat va ar-
ribar a aquesta conclusió en
descobrir que Getir, una multi-
nacional turca que es dedica a
oferir aquesta mena de servei, és
qui està reformant el local.

El que més preocupa d’a-
quest descobriment  als veïns és
que, segona la mateixa infor-
mació de beteve, el fet que Getir
treballi amb ‘riders’ podria su-
posar un creixement important
del trànsit en el passatge –tam-
bé hi ha dues escoles bressol–.
que està pensat perquè el vianant
tingui prioritat. “En un entorn

escolar que ja està pacificat, es-
tan permetent que hi hagi un in-
crement desmesurat del trànsit”,
van explicar els veïns en decla-
racions a beteve.

ÚS FINAL DESCONEGUT
D’altra banda, fonts del Dis-
tricte reconeixen en declara-

cions a Línia Les Corts que en-
cara desconeixen quina serà
concretament la tipologia d’a-
quest futur negoco. “Un cop es
comuniqui la seva finalitat, es
demanaran els diferents im-
pactes que pot ocasionar, com
per exemple en mobilitat”, as-
seguren des del consistori.

El futur negoci preocupa els veïns del passatge de Xile: Foto: Google Maps

Un futur supermercat fantasma
trasbalsa el passatge de Xile

» És una mena de negoci d’entregues ràpides a través de ‘riders’
» El Districte diu que de moment desconeix el tipus d’establiment
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Dia 26 d’abril del 2020.
Què va passar? Per
què és tan important
aquesta data que pro-

bablement no transcendirà? És
un dels dies més destacats de la
història recent de la infància ca-
talana. El govern espanyol va de-
cretar que els menors de 14 anys
podien tornar a sortir al carrer
després d’haver-se passat 43
dies tancats a casa. Un milió de
nens i nenes deixaven enrere
l’enclaustrament. 
A Catalunya, els menors de 0

a 5 anys ho podien fer de les 11
a les 13 hores, mentre que per als
de 6 a 13 la franja reservada era
la de les 16 a les 18 hores. Tots
ells podien sortir de casa sempre
que anessin acompanyats d’un
adult i, segons recomanava la
Generalitat, calia evitar “entrar
a comerços amb infants”, com si
els nens i les nenes fossin éssers
incontrolats. “Si et trobes amb un
amic, recorda que no us podeu
abraçar, donar la mà ni fer pe-
tons”, recalcava el protocol.

UNA HISTÒRIA INFANTIL
La gestió de la infància durant tota
la pandèmia ha estat un tema
controvertit. Des de diferents es-
pais s'ha considerat que ha estat
trufada d'adultcentrisme. És a
dir, els adults han dictat el que ha-
vien de fer els infants sense pre-
guntar-los res. Segons explicava
el doctor en Educació Daniel Or-
tega en un article a Social.cat, du-
rant els últims temps s'ha tractat
els menors d'edat d'una manera
“paternalista sense tenir en comp-
te ni la seva opinió, ni la seva per-
cepció ni els seus anhels”.
Una altra data a recordar: 14

de setembre del 2020. La temu-
da tornada a les escoles després
de la primera fase de la pandèmia.
Tot feia preveure que el nombre
de contagis es dispararia amb la
recuperació de les classes pre-
sencials. Malgrat això, l'expe-
riència ha demostrat que, tot i l'a-
nomalia –mascaretes, grups
bombolla, normes higièniques o
baixes del professorat–, el curs es
va poder fer amb força normali-
tat. Durant els mesos de classe,
només un 5,3% dels infants i
dels adolescents van ser positius,
i només un 2% de les escoles de
tot el país van haver de tancar per
contagis. “Mantenir les escoles
obertes ha estat molt beneficiós,
perquè els centres educatius han
explicat millor que ningú què és
la Covid-19”, afirma Ingeborg
Porcar, directora tècnica de la
Unitat de Crisi de Barcelona (Uni-
tat de Trauma, Crisi i Conflictes
de la Facultat de Psicologia de la
UAB). Per a l'experta en psicolo-
gia, “tancar les escoles és un risc
per a la societat, ja que qui hi ha
millor per explicar una situació
com aquesta que els mestres?”.
Si els infants escrivissin la

història, hi hauria dues dates
més per assenyalar: el 23 de
novembre del 2020 i el 22 de fe-
brer del 2021. Va ser aleshores
quan el Procicat va determinar
que estaven permeses les activi-

tats esportives escolars no com-
petitives, primer, i les activitats
de lleure, després. Van ser mo-
ments importants, ja que 3 de cada
4 escolars practiquen esports de
forma habitual i més de 120.000
infants i joves són integrants d'un
cau o esplai a Catalunya.
Última data en la història in-

fantil recent: 13 de setembre
d’enguany. La tornada a les es-
coles es presenta de nou com-
plicada. Es mantenen les mesu-
res de seguretat amb alguns

canvis. Els vacunats no hauran
de confinar-se en cas de conta-
gi a la seva classe i els controls de
temperatura als accessos dels
centres no seran obligatoris.

SÓN FELIÇOS?
Més enllà de les dates i dels canvis
legislatius que han afectat els in-
fants, seguim sense conèixer com
ha estat per a ells l’últim any i mig.
Com s’han sentit? Com han can-
viat? Entenen el que està passant?
Porcar és taxativa quan afir-

ma que, a diferència de la idea
que globalment s’ha instal·lat,
l’experiència no sempre ha estat
traumàtica. “Si parlem de me-
nors, cal distingir entre tres grups
d’edat: els que tenen de 0 a 7 anys,
els que tenen entre 7 i 12 anys i els
adolescents, que són un tema a
part i ho han passat molt mala-
ment”, considera l’experta. En el
primer dels grups, el confina-
ment es va presentar de manera
ambivalent. Estem parlant d’una
edat en la qual es fan els primers

llaços de socialització i s’aprenen
els hàbits, dos elements que la
pandèmia va empitjorar. Tot i
això, “el confinament va com-
portar tenir més disponibles els
pares, i això, encara que no sem-
pre, va ser positiu per als in-
fants”, assenyala Porcar. Pel que
fa a la segona franja d’edat, la va-
loració del confinament va ser po-
sitiva. “Trobaven a faltar el grup
d’amics, però no havien d’anar a
l’escola, i això en una edat on es
comença a desenvolupar l’auto-

El 26 d’abril del 2020 els infants van poder tornar a sortir al carrer després de passar-se 43 dies tancats a casa. Foto: Carola López/ACN

Sovint s’han gestionat les necessitats dels infants durant la pandèmia des d’una
perspectiva adultcèntrica, és a dir, sense comptar amb la percepció ni els anhels
dels nens i nenes. Ens preguntem com han viscut el confinament i les mesures 

de restricció ara que comença el segon curs escolar sota l’ombra del coronavirus

La pandèmia 
menys escoltada
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n L’Ona té 9 anys, viu a Barcelona i
la seva vivència de la pandèmia,
com la de cada infant, és única. Per
això no podem extrapolar la seva
experiència a la de la resta de nens i
nenes de Catalunya. Amb tot, el que
explica demostra que no sempre
s’ha escoltat suficientment els in-
fants ni s’ha entès com estaven vi-
vint la crisi sanitària. 

Tot i la seva edat, reconeix que
ella va tenir sort, ja que va poder
passar el confinament en una casa a
fora de la ciutat. A més, la seva mare
és mestra, el seu pare teletreballava i

els dos van mantenir la feina. Se-
gons comenta, aquest any les vacan-
ces li han semblat curtes, perquè les
compara amb el temps que el darrer
curs va passar sense anar a l’escola. 

Malgrat això, no tot el que ha
passat li sembla bé. “Durant el curs
ens van separar a les meves amigues
i a mi en tres classes diferents... I no
podíem jugar juntes al pati, perquè
érem de tres grups diferents”, expli-
ca. “Aquest curs ens han posat jun-
tes”, afegeix convençuda de la millo-
ra que això suposa.

Tant ella com altres infants no
van acabar d’entendre mai aquesta
mena de decisions. “Havien d’estar
en grups bombolla a classe i al pati,

però quan havien de pujar a l’auto-
bús podien barrejar-se, i això els cos-
tava molt d’entendre”, explica Juan-
ma Martín, director territorial del Ca-
sal dels Infants a la Mina-Besòs.

Alguns nens i nenes que Martín
tracta “tenien la sensació de ser un
objecte, perquè les normatives can-
viaven sovint i algunes els sembla-
ven incoherents”. Segons la investi-
gadora de l’Institut Infància i Adoles-
cència de Barcelona Mari Corominas,
“quan els infants se senten ben es-
coltats pels seus entorns, també se
senten millor, més segurs i més autò-

noms”. “Als infants no se’ls ha tingut
en compte”, rebla Martín.

L’Ona comença a estar cansada
de portar la mascareta, sobretot a
l’estiu, perquè té calor. Però tot i la
queixa, amb 9 anys és capaç de re-
conèixer que aquest neguit és poca
cosa si el compara amb el que altres
infants estan vivint. L’empatia in-
fantil contrasta amb l’egocentrisme
de molts adults. “Hi ha altres nenes
que no ho han passat gaire bé... A
una companya de classe se li han
mort els avis i els seus pares tenen
molta por”, diu. Una nena que s’as-
sembla a alguns infants que Martín
descriu amb “ulls tristos i por de ser
un vector de contagi”. 

En primera persona

nomia individual era positiu per
a ells”, considera. 
Quan aquella època va acabar,

els infants van ser capaços d’in-
terioritzar amb facilitat la nova si-
tuació d'excepcionalitat. “La in-
certesa i la preocupació dels pares
pel que fa a la feina sí que els va
afectar negativament”, diu Porcar.
En una línia menys optimista

se situa Mari Corominas, docto-
ra en psicologia, salut i qualitat de
vida i investigadora de l’Institut In-
fància i Adolescència de Barcelo-
na. “El confinament va tenir efec-
tes negatius en totes les dimen-
sions de les vides de tots els in-
fants, però de manera diferen-
ciada segons els contextos so-
cials”, afirma. “Durant el confi-
nament absolut, els infants van
enyorar poder estar amb els amics
i, sobretot, els que no tenen ter-
rassa a casa seva també van tro-
bar a faltar poder sortir al carrer
i estar a l’aire lliure”, afegeix. 
Les dues psicòlogues coinci-

deixen a assenyalar que la crisi sa-
nitària també està suposant un
aprenentatge per als menors de 12
anys. “De la pandèmia han après
que cal cuidar-se i cuidar bé els al-
tres per viure millor. Hem com-
partit valors de ciutadania i res-
ponsabilitat. Per als infants ha es-
tat un aprenentatge entendre que

l’acceptació d’unes normes i els
comportaments individuals re-
percuteixen en el benestar col·lec-
tiu”, afirma Corominas. “Han res-
pectat les restriccions o compor-
taments que se’ls demanen”, diu. 
Porcar també considera que la

pandèmia ha estat una bona opor-
tunitat, però segons la seva opinió
no sempre ha estat aprofitada. “A
la nostra societat hi ha poca tole-
rància a la frustració perquè venim
de generacions que van néixer en
la postguerra i no han educat els
seus fills en aquesta línia”, expli-
ca la psicòloga. 
Per entendre el que vol dir, ser-

veix la història que relata dels seus
veïns: “Visc en un poble a fora de
Barcelona i al costat de casa hi ha
una parella jove amb dos fills”, co-
mença. Quan es va decretar el con-
finament, tot i que hi havia unes
vinyes davant de casa seva on el
nen i la nena podien sortir a pas-
sejar, els seus pares van decidir no
fer-ho. “Ningú els hauria vist,
però van pensar que el missatge
que havien de transmetre als seus
fills era que si hi havia molts in-
fants que no podien sortir de casa
perquè no tenien aquella sort,
ells tampoc ho farien”, segueix
Porcar. L’experiment pedagògic
volia fer entendre als infants el va-
lor de la responsabilitat social. 

“Per als infants, 
la pandèmia ha servit
per entendre que
l’acceptació de normes 
i els comportaments
individuals
repercuteixen en 
el benestar col·lectiu”

L’ALTRA INFÀNCIA
Oportunitat, adaptació, educa-
ció. Si bé és cert que molts infants
han viscut una pandèmia menys
terrorífica del que se’ns ha narrat,
també ho és que als barris vulne-
rables la Covid-19 ha estat un
malson. Així ho apuntava aquest
juliol el Síndic de Greuges de Ca-
talunya quan assegurava que la
pandèmia “ha tingut un impacte
especialment negatiu entre els
infants” i sobretot en aquells que
“estan socialment desfavorits”.
Vista sobre el terreny, la reali-

tat és cruenta i dona fe de les di-
ferències entre infàncies. Juanma
Martín, director territorial del Ca-
sal dels Infants a la Mina-Besòs,
explica que el confinament va su-
posar un abans i un després per
a molts dels nens i nenes dels
barris on treballa. “Al principi
molts van perdre la rutina i el rit-
me del son, i això va fer que la
seva escolarització es veiés molt
afectada”, diu. Molts es passaven
fins a altes hores de la matinada
jugant al mòbil i l'endemà no ren-
dien. Lluny de desaparèixer,
aquestes dinàmiques no van mar-
xar quan va acabar el confina-
ment. “Per exemple, un nen de 10
anys se'n va a dormir a les 6 de la
matinada, es lleva a les 12 i men-
ja a les tres... Si hi ha desordre, la

relació amb els meus iguals es des-
ordena”, afirma Martín.
En gran part, aquesta situació

es produïa per la desestructuració
que existeix en algunes famílies
d’aquests barris. “En un pis de 40
metres quadrats hi poden viure
cinc persones, i això ha fet que les
relacions entre adults i infants es
tensessin”, considera el director
del Casal dels Infants. Així, la
pandèmia també ha fet aflorar
trastorns mentals que fins ales-
hores no havien sortit a la super-
fície. “Tot i que és una paradoxa,
ja que es tracta de barris on la bret-
xa digital és alta, hem vist com, a
més de casos d'ansietat o depres-
sió, ha augmentat l'addicció a les
pantalles”, diu Martín.
“La pandèmia ha servit per ac-

celerar i visibilitzar processos que
ja existien”, recalca. Entre els més
recurrents, la desafecció cap a l’e-
ducació formal d'algunes famílies
vulnerables. “Moltes tenien por i em
deien que a l'escola hi ha massa gent
i per això no hi duien els fills”, sen-
tencia Martín. I és que la pandèmia
ha tensat les costures d’una socie-
tat desigual.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Molts nens i nenes 
van perdre la rutina 
i el ritme del son, 
i això va afectar
negativament la 
seva escolarització, 
la salut mental i 
la relació amb els amics

Alguns infants tenen la sensació que durant 
la pandèmia se’ls ha tractat com un objecte 
amb normatives canviants i incoherents
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FIRES4L’Eix Comercial Sants-
Les Corts comença a escalfar
motors per la seva pròxima mos-
tra de comerç al carrer. Tal com
explica la seva presidenta, Reyes
de la Corte, l’esdeveniment tindrà
lloc aquest dissabte 18 de se-
tembre de 10 h a 20 h al carrer del
Vallespir, entre l’avinguda Ma-
drid i el carrer de Valladolid, i la
temàtica central de la fira serà el
món dels detectius i el misteri.
Segons detalla de la Corte, hi

haurà des de parades de co-
merços d’hostaleria i restauració,
passant per botigues de roba o
fins a escoles d’anglès, entre al-
tres. Un dels trets més distinti-
us d’aquesta mostra és que, tal
com indica la presidenta de l’Eix
Comercial, es farà un Escape
Room, una gimcana i tallers  de
manualitats “per a la canalla”.
“Sempre intentem oferir activi-
tats noves i atractives per a nens
i adults”, subratlla de la Corte,
qui alhora apunta que la mostra
comptarà amb la presència del
voltant de 50 establiments as-
sociats a l’Eix Comercial.

MÀGIA A LA PRÒXIMA MOSTRA
La pròxima fira de l’agrupació de
comerços serà el 2 d’octubre al
carrer Joan Güell i, llavors, la te-
màtica serà “la màgia”, segons
avança de la Corte. “És una ma-
nera de recordar-nos que, ara
que els comerciants comencem
a aixecar el cap, tenim molts
somnis a perseguir”, assegura la

presidenta de l’Eix Comercial.
En aquest sentit, afegeix que
ara cal seguir conservant i po-
tenciant l’ajuda veïnal rebuda els
darrers mesos. “Durant la  pan-
dèmia molta gent s’ha acostumat
més a comprar als comerços de
proximitat i, com a comerciants,
hem d’arrelar aquest costum”,
conclou de la Corte.

La temàtica central de la fira serà el món dels detectius. Foto cedida

L’Eix Sants-Les  Corts prepara 
la fira al carrer d’aquest dissabte

Els comerços situats en carrers
de vianants facturen més

ESTUDI4Un estudi de la consul-
tora Laborde Marcet assegura
que els comerços ubicats en car-
rers de vianants facturen un 30%
més. El mateix estudi conclou que
la conversió en zona de vianants
de les principals vies comercials
afavoreix el consum a peu de
carrer, provocant que els locals
ubicats en aquests llocs augmen-
tin el seu valor fins a un 20%. 
La directora de Retail & High

Street de Laborde Marcet, Ánge-
la Sánchez, assegura que “és evi-
dent que fer els carrers més atrac-
tius pel vianant fomenta el con-
sum i repercuteix positivament en
la facturació dels negocis”. Segons
Sánchez, el model urbanístic de les

ciutats del futur, que posa el via-
nant al centre, “enfortirà de ma-
nera indirecta el mercat del 'retail'
perquè la compra a les botigues fí-
siques i l’experiència del client con-
viuran de manera sinèrgica amb
l’ús cada dia més consolidat del co-
merç electrònic”.
En el cas de Barcelona, l’aposta

perquè els vianants guanyin espai
és clara. En els últims temps s’han
fet reformes en carrers com ara
Pelai, la ronda Universitat o la que
ja va impulsar en el seu moment
el govern Trias en un tram de la
Diagonal, al mateix temps que ha
crescut l’aposta per les superilles,
amb el projecte estrella que hi ha
previst a l’Eixample. 

El Portal de l’Àngel, una de les grans zones comercials. Foto: M. Casado/ACN

Oci nocturn | El Govern no permet l’obertura
La Federació Catalana d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) 
ha interposat un nou recurs contra la pròrroga de les restriccions decretada 

pel Govern i que segueix sense permetre l’obertura de l’oci nocturn.
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Promoció
T'imagines com serien els carrers de Bar-
celona si no hi hagués botigues? Els co-
merços de la ciutat fan dels barris uns
espais cohesionats, segurs, vius i diversos.
Després dels efectes de la Covid-19, els
comerciants comparteixen anècdotes, sen-
timents i sensacions en un nou vídeo de la
Direcció de Comerç, Restauració i Con-
sum de l'Ajuntament. Encara no l'has vist?

En la peça audiovisual, comerciants
de la ciutat expliquen com van obrir el
seu negoci; què els fa somriure en el seu
dia a dia; què és el més complicat d’estar
darrere del taulell i com s’ho fan per arri-
bar a la clientela també en el món digital.
Els protagonistes són Jaume Doncos,
propietari de la botiga de música i de par-
titures Casa Beethoven; Núria Raja, pro-
pietària de la papereria Raima; Jordi
Tena, propietari de les xarcuteries J. Tena;

Carlota Freixenet, sòcia de la llibreria La
Carbonera; Emma Frigola, propietària de
la botiga de roba i complements Santa
Antònia; i Annie Yang, propietària de la
parafarmàcia Bonas. El vídeo complet el
pots trobar fàcilment a YouTube buscant
“La veu dels comerços de Barcelona |
#ComerçÉsVida”.
“La vida d’un barri depèn del seu ve-

ïnat, però també del seu teixit comercial:
sense un d’aquests dos elements, l’altre no

tindria sentit”, afirma al vídeo Jordi Tena,
propietari de les xarcuteries J. Tena. Du-
rant la pandèmia, les restriccions i les me-
sures per evitar la propagació de la
Covid-19 van fer que molts comerços

haguessin de fer grans esforços per tirar
endavant. “La clientela, però, s’ha bolcat a
comprar al comerç de barri i els estaré
sempre molt agraïda”, relata Emma Fri-
gola, propietària de la botiga de roba i
complements Santa Antònia, al barri de
Sant Antoni.
Precisament és el contacte amb els

clients i l’atenció personalitzada de quali-
tat allò que fa únic el comerç de proximi-
tat. “Més enllà de vendre articles, sempre
escoltem el client, hi parlem i ens hi apro-
pem emocionalment”, apunta Jaume
Doncos, propietari de la mítica botiga de
música i partitures Casa Beethoven.
“Anem més enllà del negoci i fer-ho ens
omple de felicitat”, afegeix.
Aquestes són només tres de les refle-

xions que recull aquesta iniciativa. Un nou
vídeo, en definitiva, per fer-se sentir.

#ComerçÉsVida: un nou
vídeo per fer-se sentir

“La vida d’un barri
depèn del seu veïnat,

però també del seu
teixit comercial”

Digitalització
La pandèmia ha accelerat la necessitat
d’implementar definitivament la digita-
lització a milers de comerços, tant a grans
empreses com a petits establiments. 
La tecnologia i la digitalització

estan modificant els hàbits de consum
i les relacions comercials amb la clien-
tela. Per això, el petit comerç ha de se-
guir fent passos endavant en aquest
sentit, optant per plataformes digitals
de comerç i serveis. 
Conscient d’aquesta necessitat, Bar-

celona Activa, a través de Cibernàrium, el
seu servei de formació i capacitació tec-
nològica, ha posat en marxa un catàleg de

formació online per al comerç i la restau-
ració. Amb aquests cursos gratuïts es vol
impulsar l’aprenentatge en la gestió, in-
corporant processos de transformació
digital i utilitzant eines i estratègies co-
mercials a internet, perquè així els co-
merciants es puguin donar a conèixer,
incrementin les vendes i fidelitzin la
seva clientela. 
Els comerciants i paradistes que hi

estiguin interessats ja s’hi poden ins-
criure a través de Barcelona Activa. De
moment, hi ha més de 50 cursos online
disponibles que busquen potenciar el
negoci físic i digital del petit comerç,
posicionant correctament les seves pà-
gines web i millorant la comunicació
des de les xarxes socials. 

Objectiu: estimular la venda en línia
a través de formació i ajudes
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Equipaments
El mercat provisional d’Horta, que s’ins-
tal·larà en un espai verd situat a la conflu-
ència dels carrers de Porto i Lisboa,
consistirà en una gran estructura de fusta
d’uns 1.400 metres quadrats, que es reuti-
litzarà en el nou parc del districte un cop
s’hagi remodelat el mercat definitiu.
L’Institut Municipal de Mercats de

Barcelona ha adjudicat la realització del
projecte a l’equip d’arquitectes Pere Joan
Ravetllat i Carles Enrich, amb la proposta
“Del mercat al parc”, que té un pressupost
de 2,22 milions d’euros i preveu acabar les
obres l’estiu de l’any vinent.
Un cop instal·lat, el mercat provisional

disposarà de 1.400 metres quadrats, re-
partits entre la sala de venda, de 1.030 me-
tres quadrats, per a 32 establiments
alimentaris i 5 de no alimentaris; i la zona
logística, de 374 metres quadrats, per a les
cambres frigorífiques, el magatzem comu-
nitari, les oficines, els lavabos, la cambra
de residus, la zona de càrrega i descàrrega
i l’espai per a instal·lacions.
El mercat provisional serà un equipa-

ment sostenible gràcies a l’aprofitament
de recursos naturals com, per exemple,
l’aigua de la pluja, la qual s’utilitzarà als
lavabos, la neteja i el reg. A més, l’estruc-
tura provisional tindrà un paper impor-
tant de dinamització de la zona verda i en
la generació d’un nou espai públic de con-
nexió entre els barris.

No t’ho perdis: així serà 
el mercat provisional d’Horta

Càmeres a 39 mercats 
per gestionar l’aforament

EN PRIMERA
PERSONA

Tecnologia
L’Ajuntament ha col·locat càmeres per
gestionar els aforaments a 39 mercats de la
xarxa municipal. Els aparells, situats al sos-
tre de les zones d’accés, donen resposta a
les necessitats generades per la pandèmia
sense vulnerar el dret a la intimitat, ja que
no enfoquen les cares. Es comptabilitzen
els caps de les persones presents a l’equi-
pament i es mostren en una pantalla tant
l’aforament màxim com el nombre de per-
sones que hi ha a l’interior en temps real
per saber si s’hi pot accedir o no.
A més de facilitar la supervisió i la

gestió dels fluxos de persones, la inicia-

tiva permet disposar de dades dels acces-
sos per quantificar l’impacte dels mercats
municipals als barris i la distribució ho-
rària de les visites als diferents espais.
Aquestes dades són la base per poder
adequar després el funcionament de cada
equipament a les necessitats i al ritme
d’afluència de la seva clientela.
La instal·lació, de fet, va començar

l’estiu passat amb una prova pilot als
mercats de Sants, Sarrià, l’Abaceria Cen-
tral i els Encants de Bellcaire per com-
provar-ne la idoneïtat. Des d’aleshores,
l’actuació s’ha estès a 35 mercats més,
amb una inversió de 678.640 euros. La
tecnologia emprada correspon a Hikvi-

sion  i es gestiona amb un sistema molt
intuïtiu amb un software centralitzat. 

PROCÉS DE DIGITALITZACIÓ
El desplegament de la xarxa de pantalles
i microordinadors, en aquest cas per a l’e-
missió d’informació de productes i ser-
veis, i la instal·lació de càmeres són dues
de les actuacions previstes en el Pla de di-
gitalització dels mercats.
La iniciativa, que s’inscriu en el Pla

estratègic 2015-2025, dona resposta a les
noves necessitats dels clients i de les
clientes per mantenir el model de xarxa
de mercats que ha fet de Barcelona un re-
ferent per a altres ciutats.

Vicenç Bailón porta més de
mitja vida al capdavant de la
Carnisseria Marina del Mercat
d’Horta. Ell és la tercera gene-
ració d’aquest negoci, que va
néixer amb la seva àvia al cap-
davant a l’aleshores Mercat de la
plaça Eivissa.

Quin és el secret que explica
que el negoci funcioni des de fa
tants anys?
El més important és la qualitat
del producte, ja que la gent
d’Horta ho valora molt. Després
l’atenció a la clientela. Quan jo
vaig agafar el negoci, després de
la jubilació de la meva mare,
entre els clients ja hi havia mol-
tes amistats. Això és molt im-
portant.

Formar part del Mercat d’Horta
és un valor afegit?
Sí. Horta ha anat creixent molt,
però el mercat encara és un re-
ducte on la gent es coneix. Pot
venir-hi una veïna, per exem-
ple, que t’explicarà la seva vida
perquè ens coneixem. En canvi,
la mateixa veïna potser del seu
edifici no coneix gaire ningú.
És un lloc on hi ha caliu i pro-
ximitat que també fa una fun-
ció social.

I el futur de la carnisseria quin
serà?
De moment anirem al nou
mercat. Això vol dir que se-
guim [somriu]. A mi em que-
den quatre anys per jubilar-me,
però en treballaré més, ja que a
la meva dona, que també tre-
balla a la carnisseria, encara n’hi
queden nou. 

“El més important
és la qualitat 
del producte”
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Vicenç Bailón 
Carnisseria Marina
(Mercat d’Horta)

17 | 

línialescorts.cat15 de setembre del 2021



| 18

línialescorts.cat 15 de setembre del 2021

Turisme km0

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

LES CORTS/ La frontera entre Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat és, en la majoria
dels seus punts, gairebé imperceptible. Tra-
vesses un carrer i deixes d’estar en una ciu-
tat per estar a l’altra. Però hi ha un lloc on
aquest canvi sí que es pot notar: el parc de
Can Rigal. 

Situat a l’avinguda d’Albert Bastardas
del barri de la Maternitat i Sant Ramon, és
un parc de lliure accés (és a dir, que no
tanca, perquè funciona també com a
camí). El seu passeig central té en un costat
una zona de bosc mediterrani amb pins i
alzines que potencia el valor paisatgístic de
Collserola, i a l’altre una zona de prat.

BIODIVERSITAT
El camí central es descompon generant
àrees de descans i petits jardins florals de

formes geomètriques. L’accent de color es
va alternant al llarg del passeig, on en les
diferents estacions de l’any es pot veure la
floració de les espècies plantades.

Al llarg d’aquest camí, les pèrgoles i els
pòrtics, amb plantes enfiladisses i plaques
fotovoltaiques, creen zones de color al ma-

teix temps que alimenten la il·luminació
del parc per a les hores de menys llum.

UN PARC SOSTENIBLE
Inaugurat el 2012, el parc incorpora crite-
ris ambientals i de sostenibilitat (com altres
espais de la ciutat, com els parcs de la Pri-
mavera, de Rieres d’Horta i del Torrent Ma-
duixer), especialment pel que fa a la
vegetació i a l’ús de l’aigua, així com en l’ús

de materials reciclats i la regulació de l’en-
llumenat. En aquest sentit, l’electricitat es
genera amb el conjunt de plaques fotovol-
taiques que té instal·lades al llarg del seu
passeig central.

A més, l’aigua de la pluja es recull su-
perficialment, es canalitza a través d’un sis-
tema de conduccions de drenatge i es fa
retornar, pel sistema de capil·laritat, als ele-
ments de vegetació del parc. Aquest sis-

tema, a més, evita que se saturi la seva
xarxa de clavegueram.

SERVEIS
Pel que fa als serveis, a l’interior del parc
també hi ha un bar, una zona habilitada
per a gossos i diferents aparells perquè la
gent gran o algú que segui als seus bancs
pugui fer una mica d’exercici (pedals fi-
xats a terra, per exemple).

SANT MARTÍ/ Considerada un exemple cabdal de l’ar-
quitectura industrial de la Catalunya del segle XIX, la Tor-
re de les Aigües es va rehabilitar profundament entre els
anys 2010 i 2012 (amb una feina feta gairebé maó a maó),
ja que havia patit un procés de degradació pel seu
abandonament des de principis de la dècada de 1990.

La torre es va construir entre el 1880 i el 1882 i la seva
finalitat era abastir d’aigua potable una ciutat en constant
creixement. Per això va alçar-se ben a prop de la desem-
bocadura del Besòs, per extreure i bombar l’aigua de la
llera dreta del riu. El projecte, però, va durar poc, ja que
l’aigua era salada. Tot i aquesta decepció, la torre es va uti-
litzar al llarg de tot un segle per produir l’aigua que faria
servir la indústria, i va estar en funcionament fins al 1992.

Després de ser reformada, la torre s’ha convertit en un
mirador icònic, amb unes vistes incomparables del mar i
de la ciutat, i recentment la tasca de rehabilitació de tot
el conjunt ha estat mereixedora dels màxims honors a Eu-
ropa en el camp del patrimoni amb el premi European He-
ritage Awards / Europa Nostra Awards.

GRÀCIA/Una de les estàtues que hi ha a la part més
alta del passeig de Sant Joan, al barri del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, és la del polític, compositor i es-
criptor català Anselm Clavé, una de les grans figures
del nostre país durant el segle XIX.

El monument d’estil neoclàssic que recorda la seva
figura està format per un pedestal de pedra orna-
mentat amb quatre arpes i corones de llorer i una fi-
gura de bronze del mateix Clavé (originalment dau-
rada), a peu dret, de quasi cinc metres d’alçada.

A cavall entre dues grans
ciutats: el parc de Can Rigal

La Torre de les Aigües: un record
de l’arquitectura industrial del segle XIX

Anselm Clavé ens mira 
des del passeig de Sant Joan

Inaugurat fa gairebé 
10 anys, el parc genera 
la seva pròpia energia 

amb una sèrie de 
plaques fotovoltaiques
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

HORTA – GUINARDÓ/ No sol ser habitual
que a un mateix edifici se’l conegui amb di-
versos noms (hi ha excepcions, és clar), però
als peus de Collserola hi ha un mas que es
pot anomenar de maneres diferents. Es
tracta de la Masia de Can Soler, la qual
també es coneixia com a Can Gener, Casa
Berengueras o Casa Boix (que, segons altres
versions, va derivar cap a Cal Boig).

És una finca de 32.000 metres quadrats, si-
tuada just a l’entrada del parc de Collserola,
que data de principis del segle XIX. Es va co-
mençar a conèixer com a Can Soler durant el
segle XX, pel nom del seu propietari, Antoni
Soler. La masia ocupa una finca situada en ter-
renys agrícoles i forestals, a tocar de la carre-
tera de l’Arrabassada. Fa més de quatre
dècades, l’any 1980, l’Ajuntament la va expro-

piar i, després de restaurar-la, la va destinar a
equipament municipal.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
L’any 2010 va obrir les seves instal·lacions a Can
Soler l’Escola d’Art Floral de Catalunya, un centre
que oferia cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior en floristeria, art floral i disseny de jardins i
que es va traslladar al barri de Sants fa mesos.

La Fundació Els Tres Turons, dedicada a la
promoció i suport de la salut mental comunità-
ria, es fa càrrec del manteniment dels voltants de
la masia, on també hi ha una desena d’horts ur-
bans dels quals s’encarreguen jubilats del barri.

Des de l’octubre del 2018 la masia també
acull un Centre de Natura que ofereix diverses
propostes per descobrir els entorns de la masia
i aprofundir en el coneixement de la natura.

La Masia de Can Soler, 
un edifici amb diversos noms

L’Ateneu Popular Nou Barris: 
més de 40 anys d’un referent

NOU BARRIS/ L’ocupació veïnal l’any 1977
d’una planta asfàltica que es va construir
entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova va
germinar en el naixement de l’Ateneu Popu-
lar Nou Barris, un centre sociocultural públic
que funciona segons el model de gestió co-
munitària. Segons el defineixen els mateixos
implicats, el centre “recupera la idea de la cul-
tura, la intervenció i la vinculació amb el ter-
ritori i aposta per ser un projecte que
contribueixi a la transformació social”.

ESPAI DE REFERÈNCIA PER AL CIRC
Des d'una perspectiva de creació, l'Ateneu
prioritza donar suport a les disciplines vincu-
lades al món del circ, especialment a la crea-
ció de circ contemporani de sala.

L'Ateneu també té com a objectiu acostar

aquesta mena de propostes als barris, po-
tenciar cultures emergents i afavorir l'exhibi-
ció de projectes culturals de territori i ciutat,
mantenint l’equilibri entre programacions de
diferents perfils amb una política de preus
adequada a cada espectacle.

En el context socioeducatiu, vol fomen-
tar el compromís social i solidari entre els
ciutadans i el seu esperit crític, mitjançant
els valors i formació que proporciona el Circ
Social com a eina educativa, element defi-
nidor del projecte Ateneu des dels seus ini-
cis. Com a part del teixit associatiu i dels
moviments socials de Barcelona, l’Ateneu
també dona suport a totes aquelles propos-
tes que enforteixen aquest vincle i ajuden a
tirar endavant projectes des d’un punt de
vista transformador i solidari.

LLOC PER A ARTISTES DE TALLA MUNDIAL
L’edifici és de titularitat municipal, tot i que
està gestionat per l'associació Bidó de Nou
Barris. La seva manera de fer, de fet, és un mi-
rall per a moltes entitats, tant del districte
com de la ciutat.

En tots els anys que ha tingut les seves
portes obertes ha acollit actuacions d’artistes
de talla mundial, i no només de circ. Georges
Moustaki, Lluís Llach i Paco Ibáñez, entre al-
tres, han portat el seu art a l’Ateneu.

Des del 2007 pertany al projecte de recu-
peració d'espais industrials Fàbriques de
creació de Barcelona, un projecte conjunt de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cul-
tura de Barcelona que engloba diversos equi-
paments públics que donen suport a la
creació i a la producció cultural.

150 anys de cultura
i pensament

L’any 1906 el Palau Savassona, un
emblemàtic edifici situat al nú-
mero 6 del carrer de la Canuda,
va passar a ser propietat de l’Ate-
neu Barcelonès, que el va con-
vertir en la seva seu.

L’aleshores jove Ateneu (la
data de la seva fundació és el
1860, amb el nom d’Ateneu Ca-
talà) s’instal·lava al cor de la ciu-
tat, en un edifici d’estil neoclàssic
projectat com a casa senyorial.
L’actual seu de l’Ateneu va ser
construïda a finals del segle XVIII
pel baró de Savassona, que es va
inspirar en els palaus gòtics cata-
lans. En destaca l’entrada (pen-
sada per a l’accés de carruatges),
l’escala noble i la biblioteca.

En el moment de fer la com-
pra, l’Ateneu va emprendre una
sèrie de reformes per adaptar-lo
a les seves necessitats i, prop de
100 anys més tard, l’interior de
l’edifici va tornar a ser remodelat.
El 2007, la rehabilitació de la bi-
blioteca va enllestir la reforma.

MULTIDISCIPLINARI
L’Ateneu Barcelonès bull d’activi-
tat gràcies a una agenda cultural
intensa i variada oberta a tota la
ciutadania. És, de fet, un dels prin-
cipals centres de debat intel·lec-
tual de la ciutat i del país i un nucli
de creació per promoure l’activi-
tat intel·lectual col·lectiva. 

A més, té el privilegi d’acollir
la biblioteca civil privada més im-
portant de Catalunya, amb una
de les col·leccions bibliogràfiques
més valuoses del país. 

Ciutat Vella
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Esports

“Ser mamut és defensar que els
valors estan per sobre dels re-
sultats i pensar en els altres i en
el seu creixement esportiu i per-
sonal. En el seu creixement glo-
bal”, reflexiona Sílvia Oller (Bar-
celona, 1994), capitana del primer
equip de futbol sala de l’AE Les
Corts-UBAE. El mamut és el
símbol de l’entitat. 
Oller, que és mamut des dels

cinc anys, va començar a jugar a
futbol sala a tercer de primària. Li
va agradar, però potser no prou.
Com que tothom li insistia que ju-
gués a bàsquet per aprofitar la
seva alçada, a infantil va fitxar pel
Club Bàsquet Femení Sarrià, amb
qui es va proclamar campiona
d’Espanya. “Però no sentia tanta
passió amb la pilota a les mans
com als peus i vaig tornar al fut-
bol sala”, recorda.  

Amb el primer equip de l’AE
Les Corts-UBAE acumula tres
ascensos (un a Divisió d’Honor
Catalana i dos a Segona Divisió es-
tatal). L’última temporada, amb
un grup ple de debutants a la ca-
tegoria, van ser quartes a la fase
regular guanyant el Castelldefels
l’última jornada. Una proesa que
les va portar a jugar les semifinals
del playoff contra el millor equip,
un Joventut d’Elx FS que va aca-
bar ascendint. “Hi ha poca gent
que pugui dir que ha lluitat per
pujar a la màxima categoria del
futbol sala”, adverteix, orgullosa.    

DOS MOVIMENTS
Oller intenta ser una capitana
amb una mirada àmplia que fa
bromes que fomentin la cohesió
del grup i que és seriosa quan
toca: “A la pista m’agrada parlar,
manar i dirigir l’equip, sempre en
positiu. Les companyes són molt
més joves que jo i necessito ser un
exemple per a elles”. Dirigit per
Borja Carasusán, el grup  pre-

senta només dos moviments: l’a-
deu de Sandra del Olmo i l’ascens
al primer equip de Marta Guer-
ra, que “és una gran i enèrgica ju-
gadora a qui ja havia entrenat. Té
un bon 1x1, és ràpida i, malgrat
que està una mica nerviosa per

ser la nova, serà una peça im-
portant”, afegeix la capitana.  
“L’equip el veig bé. Si man-

tenim el nivell de treball, ritme i
intensitat, crec que serà un bon
any. Som ambicioses i lluitarem
per la millor posició possible,

però el repte innegociable és
construir un bon grup humà que
sàpiga gestionar els bons i els
mals moments”, remata Oller,
ansiosa pel debut a casa contra
l’AE Penya Esplugues del pròxim
dia 25 de setembre.  

Sílvia Oller abans d’un entrenament de l’AE Les Corts-UBAE. Foto: Nil Marco

El creixement global de sermamut
» Sílvia Oller és la capitana de l'AE Les Corts-UBAE, que va multiplicar les expectatives el curs passat
» “A la pista m'agrada parlar, manar i dirigir l'equip, sempre en positiu”, descriu abans del debut

Bàsquet femení | El Joventut Les Corts, segon al Torneig Pepa Soler
L'amfitrió va perdre la final contra el Bàsquet Maresme Boet Mataró 3 Viles (70-92), mentre que el 

CEJ L’Hospitalet va ser tercer (51-36 contra el Lima Horta Bàsquet). El torneig, dedicat a Pepa Soler, una de les
fundadores del Joventut Les Corts i directiva, es va disputar el passat cap de setmana al pavelló L’Illa.

Toni Delgado
LES CORTS 
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Dues actrius de dues generacions ben di-
ferents han d’interpretar un mateix per-
sonatge. Topen dues maneres d’enten-
dre la vida i la professió. L’actriu més jove
lluita per aconseguir l’oportunitat de do-
nar-se a conèixer. L’actriu més gran s’es-
força per no permetre que el pas dels
anys la faci desaparèixer dels escenaris. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Eva contra Eva
Pau Miró

El Petit de Cal Eril estrena nou disc
aquest setembre, ni més ni menys que
el vuitè. L’àlbum es diu N.S.C.A.L.H. i, de
fet, ja estava acabat des del passat mes
de febrer, tal com ha explicat Joan Pons
en una entrevista a TV3. És per això que,
abans de l’estrena del seu últim treball
discogràfic, han publicat diversos singles,
com Cap a tu o Cauen les estrelles.

Música

Arrakis, també anomenat ‘Dune’, s’ha
convertit en el planeta més important
de l’univers. Això farà que, al seu voltant,
comenci una lluita brutal per aconseguir
el poder que culminarà en una guerra
interestel·lar. Dune és una adaptació
de la novel·la homònima de Frank Her-
bert, que ja va ser portada al cinema per
David Lynch l’any 1984.

Pelis i sèries

Dune
Denis Villeneuve

N.S.C.A.L.H.
El Petit de Cal Eril

150 anys de la Mercè
La Mercè celebra aquest any el seu 150è aniversari i, tot i
que la pandèmia encara no permet fer els actes com ens
agradaria, Barcelona té clar que farà festa grossa del 23 al

26 de setembre. Això sí, les activitats es faran de forma
descentralitzada i totes tindran aforament limitat i, per

accedir-hi, caldrà tenir una entrada reservada: és la mane-
ra de fer una festa segura. Aquesta edició suposarà el re-

torn de la cultura popular, la gran homenatjada d’engua-
ny. No hi faltaran imprescindibles com el festival BAM,

Mercè Arts de Carrer o el piromusical, entre d’altres.

Feia un temps que no en sentíem gaire a parlar, però ha
tornat per la porta gran. Rosalía (Sant Esteve Sesrovires,

1993) està vivint un setembre per emmarcar. Va comen-
çar el mes estrenant una nova cançó, Linda, juntament

amb la cantant dominicana Tokischa. El tema ja su-
pera els 12 milions de reproduccions a YouTube.
Més endavant, el dia 12, es va endur el premi al

millor videoclip llatí dels MTV Awards per Lo vas
a olvidar, la cançó que va fer amb Billie Eilish

per a la sèrie Euphoria. Com si no en tin-
gués prou, l’endemà la sesrovirenca

va assistir a la Met Gala 2021, l’es-
deveniment més important de

la moda novaiorquesa i, per
tant, de la moda internacional.

El seu vestit, amb clares refe-
rències al folklore espanyol, 

ha agradat molt al seu públic.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
La seva música és reconeguda a tot el món

Famosos

Guanyar un nou MTV Award
També ha estat convidada a la prestigiosa Met Gala

Bona música i bon estil
La feliciten pel premi i per com va anar vestida a la gala

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest recull d’onze parells de contes
posa cara a cara dos reconeguts inves-
tigadors i escriptors catalans que porten
anys demostrant que no hi hauria d’ha-
ver fronteres entre ciències i lletres. És un
llibre escrit des del cor, ple d’homenat-
ges explícits a alguns dels clàssics pre-
ferits dels autors, des de Mary Shelley fins
a Poe, passant per Pedrolo i Calders.

Llibres

Un dia la porta s’obrirà
Manel Esteller i Salvador Macip

| Lost in Random 
Un joc d’acció i arcade en tercera persona, amb un component

estratègic. Així és Lost in Random. Per a PC, Switch, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DEURES

En les primeres etapes els experts recomanen acompanyar 
els infants a descobrir com s’han d’organitzar el temps

EXTRAESCOLARS

HORARIS

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

i INFÀNCIA

Nervis, emoció i ganes són les sensacions que viuen els
més petits quan toca començar un nou curs escolar. Per
als pares, tot i que també en tenen moltes ganes, la pre-

paració del retorn a l’escola porta feina i alguns maldecaps. 
Per això, la UOC ha publicat una llista de consells d’experts

adreçats als pares. Entre els dubtes que resolen tres experts –els
professors Jordi Perales, Sylvie Pérez i Mònica Vilasau– hi ha el
de si ajudar o no els fills amb els deures. Facilitar la situació (triar
el moment i l’espai per fer els deures) i oferir una petita explica-
ció, si cal, està bé, però no són els pares qui han de fer els deu-
res. Si la criatura no els sap fer, cal notificar-ho al mestre perquè
valori la situació. Pel que fa als horaris a casa, no han de ser es-
trictes, però en les primeres etapes es recomana acompanyar
els nens a descobrir com s’han d’organitzar el temps. Quant a
les extraescolars, han de ser consensuades i no imposades, i no
s’han de convertir en un repàs del que es fa a l’escola, sinó en
una descoberta d’aquelles disciplines que els interessen.

I els grups de WhatsApp de pares? Se n’ha de fer un bon ús
perquè no acabi interferint en el dia a dia dels nens a l’escola.

El retorn a l’escola... com a pares

Està bé facilitar la situació per fer-los i ajudar una mica, 
però si no els saben fer cal dir-ho a l’escola: no els acabis fent tu

Les claus

Han de ser consensuades i no imposades: 
són una oportunitat per explorar allò que els interessa

S’ha de fer un bon ús dels grups de WhatsApp de pares: 
no han d’interferir en el dia a dia dels nens a l’escola
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