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La pandèmia està fent
créixer unes desigualtats
que ja eren molt grans

Xavier Marcé, regidor de
Turisme: “El model turístic
d’avui no és tornar al 2019”
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El futur de Can Capellanets
és ara mateix una incògnita
El conflicte entre el Bisbat i l’empresa que havia de fer la residència d’avis endarrerirà una rehabilitació urgent pàg 6

“La gent
està farta
de com està
la ciutat”
Foto: Joanna Chichelnitzky

Entrevista a Elsa Artadi,
Junts per Catalunya

FUTBOL SALA pàg 12

Kristine Claire, jugadora
de l’AE Les Corts-UBAE:
"Tenim un gran equip"
CARRER NUMÀNCIA pàg 6

L’espai per a drogoaddictes
tancarà a principis del 2022
SOBRETOT A LA NIT pàg 6
pàgs 8 i 9

Alerten d’alguns punts
perillosos per a les dones

|2

línialescorts.cat

24 de novembre del 2021

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

3|

A fons

24 de novembre del 2021

línialescorts.cat

L’escletxa es fa més gran
» La pandèmia del coronavirus fa els rics cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres
» Els experts alerten que aquesta recessió ha arribat quan encara hi havia efectes de l’anterior crisi
Albert Alexandre
BARCELONA
La desigualtat s’entén millor
amb dues imatges. Primera escena: l’Àlex (nom fictici) ara ja
no és tan jove. Té 43 anys i viu
a Barcelona. De totes maneres,
explica que, quan encara no estava casat i posteriorment divorciat, el seu oci consistia a
viatjar. No es tractava d’un viatge a l’any com fan la majoria de
mortals. Ell no s’estava de res,
i durant una època de la seva
vida agafar l’avió era d’allò més
normal cada cap de setmana.
No és estrany que pugui afirmar
que ha viatjat per tot el món.
Aquesta escena està extreta del
treball de camp que va dur a terme l’investigador Miguel Rubiales en la seva tesi doctoral sobre les classes altes de Barcelona i Madrid.
Segona imatge: era un dilluns i la mestra va dir als seus
alumnes que expliquessin el
que havien fet durant el cap de
setmana. Per incentivar-los-hi,
la professora els va recomanar
que escrivissin què havien sopat
diumenge. “Una nena va explicar que no sabia què escriure
perquè no havia sopat res, ja que
no hi havia res a la nevera de
casa seva”, explica Teresa Esperabé, actual secretària general
d’Educació de CCOO però que
durant anys va ser mestre al districte de Nou Barris.
Quan parlem de desigualtats
ens referim a la distància que hi
ha entre aquestes dues històries. És la mateixa distància
que, segons una investigació
de l’Institut d’Estudis Regionals
i Metropolitans de Barcelona
(IERMB), cada cop és més pronunciada a la metròpoli. Cada
vegada hi ha més Àlexs i més fa-

mílies que no tenen res per sopar diumenge.
UNA SOCIETAT DESIGUAL
Ja abans de la crisi sanitària, la
societat metropolitana presentava greus desigualtats. A la
regió hi trobàvem barris on la
renda no superava els 5.000
euros anuals per càpita, men-

Hi ha barris on cada
persona guanya el
mateix que una família
de les zones més humils
tre que en altres indrets aquesta xifra se situava en més de
30.000 euros. Zones com el Besòs o alguns barris de l’Hospitalet, en el primer cas, i la zona
alta de Barcelona o urbanitza-

Un de cada quatre habitants de la metròpoli està en risc d’exclusió social. Foto: Carola López/ACN

cions de localitats com Castelldefels, en el segon.
Abans del març de 2020, un
de cada quatre ciutadans de la
metròpoli estava en risc d’exclusió social i un de cada quatre
infants vivia per sota del llindar
del risc de pobresa. A més, un
35% de la població que vivia de
lloguer destinava més del 40%
dels seus ingressos a cobrir les
despeses de l’habitatge.

comerç o la cultura, està acusant
aquesta crisi pandèmica de manera particularment intensa”. A
més, afirmen que “la societat

I VA ARRIBAR LA PANDÈMIA
En aquest context, la crisi sanitària ha fet créixer la desigualtat en un terreny adobat per ferho. En part, això té a veure
amb un model econòmic, tant
metropolità com de país, poc
preparat per afrontar la crisi. Tal
com afirmen des de l’IERMB,
“el sistema productiu metropolità, amb un pes important
d’activitats com el turisme, el

metropolitana ha hagut d’encarar aquesta nova recessió econòmica en un moment delicat,
quan encara no s’havia recuperat de l’anterior crisi”.
Les xifres de l’estudi no fan
altra cosa que confirmar-ho.
La renda anual mitjana de les
llars ha caigut al voltant d’un
6%, fins a situar-se en els
32.500 euros. Així, avui dia hi

6%

és la caiguda de la
renda anual mitjana
de les llars a causa
de la pandèmia

ha barris en què cada persona
percep el mateix que una família sencera de les zones més
humils de la regió. Com confirma l’IERMB, la desigualtat d’ingressos entre la població metropolitana ha augmentat lleugerament, i el coeficient de Gini
–un paràmetre internacional
que pondera la desigualtat en
una societat– ha passat del 0,32
al 0,33 (l’1 s’atorga a una societat absolutament desigual).
A tot això cal afegir que, des
de la pandèmia del coronavirus, unes 130.000 persones
han entrat dins del llindar del
risc de pobresa. Aquestes se sumen a les 648.000 que hi havia l’any 2019. En gran part
són els mateixos sectors de
sempre. Segons l’IERMB, “els
infants, la població jove, la població d’origen migrant i les
classes treballadores”.
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La lupa

Dones i metròpolis
Foto: Gemma Sánchez/ACN

per Elisenda Alamany (ERC)

L

es metròpolis són territoris urbans complexos on viuen gran part dels 3.688 milions
de dones del món. En aquestes grans metròpolis s’evidencien les grans transformacions de les darreres dècades: canvis sociodemogràfics i culturals, com ara el descens pronunciat dels
índexs de fertilitat, l’envelliment poblacional, l’augment en l’expectativa de vida, les unitats domèstiques menors i més diverses, les barreres a l’emancipació de la població jove…
Aquestes transformacions, que han canviat la vida
de les nostres llars, no sempre han trobat resposta en
les polítiques públiques que han dissenyat les nostres
ciutats, i s’ha obviat que els diversos col·lectius les viuen de maneres radicalment diferents.
Per exemple, fa uns dies es feia pública l’enquesta municipal dels serveis públics de Barcelona, que posava de manifest els canvis en aquests usos aplicats
a la mobilitat. L’ús de la bicicleta i del patinet està a
punt de guanyar terreny al cotxe per primera vegada,
el transport públic és el mitjà prioritari per a les dones (dues de cada tres persones que agafen l’autobús

són dones), el 78% dels conductors de vehicle privat
són homes… Aleshores, com és que si l’espai públic
i el transport públic són majoritàriament utilitzats per
les dones és aquí on se senten menys segures? Quin
és l’interès i la inversió que s’ha fet per a un urbanisme més inclusiu? Té gaire sentit que continuem pen-

Calen unes ciutats que ens
convidin a viure-les
i no que ens desafiïn a viure-les
sant els usos de les nostres ciutats des d’una concepció homogènia quan som davant d’una societat cada
vegada més diversa, complexa i plural? I quanta desigualtat poden suportar les arques públiques sense
planificar les ciutats d’acord amb les necessitats i els
actors protagonistes del segle XXI?
Cal una planificació territorial de les nostres metròpolis molt més inclusiva i igualitària. Unes ciutats

Les millors

Marta Sierra/ACN

perles

que ens convidin a viure-les i no que ens desafiïn a viure-les. Transport segur i espais públics pensats des de
la diversitat de la societat. Urbanisme pensat des dels
nous usos ciutadans i no des d’un despatx. I això té
relació, evidentment, amb un lideratge femení en la
presa de decisions i en el disseny de les nostres ciutats. Per construir les ciutats del futur, les dones no
poden ser simples convidades. N’han de ser protagonistes, aportant la seva mirada, la seva creativitat,
la seva trajectòria i el seu talent.
Ens cal avançar en polítiques metropolitanes que
tinguin en compte la perspectiva de gènere en l’espai
públic i la mobilitat, assumint la importància del transport per a la participació, la salut, l’educació… I per
això cal conèixer i comptar amb dades segregades per
gènere i estadístiques dels usos de la ciutat al segle XXI.
Només així podrem passar dels discursos als plans estratègics. De les bones intencions al pressupost per
adaptar les metròpolis a les transformacions de les darreres dècades. I, evidentment, tot plegat no es podrà
fer sense comptar amb les dones, que ja són protagonistes d’aquests canvis.

N

LA FOTO

ablo Casado està en boca de tothom per haver assistit a una
missa en honor a Franco. Segons el seu equip, es pensava que
era una missa normal. Ja és mala sort acabar per casualitat a una
de les 11 misses organitzades per la Fundació Francisco Franco.

P

’exbisbe de Solsona i actual treballador de Semen
Cardona, Xavier Novell, s’ha casat per la via civil amb
Sílvia Caballol, l’escriptora de novel·les eroticosatàniques
per la qual va decidir renunciar al càrrec eclesiàstic.

L

na pluja de bitllets provoca el col·lapse d’una autopista
interestatal a Califòrnia. Un camió blindat que
transportava diners hi va deixar caure accidentalment sacs
carregats de feixos de dòlars i els conductors s’hi van llançar.

U

l certificat Covid s’obté amb la vacuna, amb una prova
negativa o havent tingut el virus en els últims mesos.
Per això últim, a països com Àustria o Alemanya s’han
posat de moda les coronafestes, pensades per contagiar-se.

E
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Els semàfors

Districte

per Francesc Reina

pàgina 6

El Districte ha anunciat que
l’alberg per a persones sense
llar i drogodependents
abandonarà la ubicació del carrer
Numància durant el primer
trimestre del 2022. Els veïns, que
havien denunciat molèsties,
hauran d’esperar uns mesos.
pàgina 6

La tretzena edició del Gran
Recapte del Banc dels Aliments
de Catalunya té un participant
imprescindible per a l’economia
de qualsevol barri: els comerços
de proximitat. Els negocis
hi participen a través
d’una aplicació mòbil.

Banc dels Aliments
El + llegit

Transparència

La Coordinadora Femi de Les
Corts ha alertat sobre alguns
dels punts del barri que
considera que a vegades poden
ser perillosos per a les dones,
sobretot a la nit. “Tot el que ens
fa caminar amb por és violència”,
recorden des d’aquesta entitat.

Foto: Pexels

Femi de Les Corts

Safata d’entrada

pàgina 12
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La xemeneia de la cuina
fantasma serà enderrocada

2

La pausa de Borja Carasusán

3

L’Ajuntament diu que estudiarà les al·legacions
sobre el futur parc de la Colònia Castells

4

El bisbat atura la residència
d’avis a Can Capellanets

5

L’ampliació del Clínic es farà
a la Zona Universitària

E

l plor és una vivència molt
singular dels éssers humans. Sol anar unit a la ràbia, la impotència o la frustració,
després d’enfrontar-nos amb la
veritat, que gairebé sempre ens
dona un llarg llistat de decepcions. La política és un lloc privilegiat per a la mentida, tot i alguns intents per fer més comprensible la democràcia. A les dictadures, el silenci s’imposava a
través de la censura; ara, l’estratègia és l’excés d’informació que
juga amb les llibertats, més teòriques que reals, quan permet negocis milionaris i anuncis falsos,
aprofitant-se de les crisis perquè
les lleis arriben lentes.
La influència social dels mitjans de comunicació contribueix
tant als canvis que pretenen fer realitat la igualtat de drets com a tot
el contrari, quan, a mercè del que
és privat, són motiu d'abusos corporatius per a benefici de la banca, del sector alimentari, la moda,
la higiene, l’energia, el transport,
la tecnologia, la salut o la seguretat, i que provoquen (encara que
no es vegi) tota la contaminació del
món, la fam, l’esclavatge, les guerres i la mort (també la vegetal).
Per naturalesa, el poder sempre enganya els febles i els crèduls
sembrant la contradicció, ja que
forma part de l’estructura de la

nostra conducta. Seguint les
empremtes de l’engany, ve a
col·lació comentar que no sempre coincideixen les prioritats
dels governs, sinó que depèn del
moment. La pèrdua de l’ús del
català, que ara preocupa molt als
entorns audiovisuals, per exemple, no va ser prioritat a la legislatura anterior, encara que ja
és història que el catalanisme es
burlava dels xarnegos o que segueix sent gairebé impossible
acabar amb la incitació a l’odi i
la discriminació.
Hi ha teories particulars sobre la convivència: que la policia entri a les escoles (amb les
seves armes) per parlar de com
defensar-nos davant la violència. Que la promoció del famós
Black Friday s’hagi posat d’acord per descartar “amb tota seguretat” que aquesta jornada
tingués un origen esclavista,
de quan els traficants abaixaven
els preus a la temporada d’hivern. Que hi hagi grups socials
que diuen que les seves nenes
no patiran violacions perquè no
sortiran mai soles. Quan les fi-

lles del pecat d’homes acaben en
reclusió en convents. Quan la
Ria es va convertir en una claveguera que encara segueix
fent olor de diners podrits.
Quan l’idioma que no és l’espanyol és una llengua de bèsties.
Ja no sonen les campanes al
meu barri, les que ens acostaven a la bellesa d’allò ben fet.
Algun dia estarà prohibida la
manca de dades fiables, l’omissió de les intencions, els
mentiders públics o privats,
col·lectius o individuals, els
prejudicis i falses creences que
inventen problemes amb altres
imatges, mites que construeixen mons infundats.
La transparència és una voluntat, una actitud i un instrument imprescindible per enfortir el sistema democràtic;
és millorar la qualitat de la relació amb la ciutadania per
augmentar la confiança en les
institucions públiques, cosa
que hauria de ser la principal
eina per defensar-nos de la
manipulació informativa. Perquè res no passa per casualitat.

Línia Les Corts 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

#AcordERCComuns

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

#CertificatCovidArreu

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

#ElVirusRecorreEuropa

@324cat: Alemanya, Àustria, els Països
Baixos, Itàlia, la República Txeca i Eslovàquia endureixen les restriccions per contenir l’augment de contagis de Covid.
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Can Capellanets: conflicte entre
el Bisbat i l’empresa promotora
» L’Onada es posa a fer obres tot i que la residència està descartada
» Els veïns critiquen que el Districte concedís fa pocs dies la llicència

PATRIMONI4El Consell de Barri de les Corts d’aquest dilluns va
estar marcat per les queixes veïnals i les incògnites entorn del futur d’un dels edificis amb valor patrimonial pel qual més ha lluitat
part del veïnat en els darrers
anys: Can Capellanets. La propietària de la finca, la Fundació
Sant Josep Oriol, de l’Arquebisbat
de Barcelona, va rescindir fa unes
setmanes el contracte amb l’empresa promotora de la residència
d’avis que s’havia de fer a la finca protegida, l’Onada Serveis.
Tot i això, tal com van poder
constatar des de la Plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts,
operaris de l’Onada van començar divendres passat per sorpresa a fer obres de conservació a l’interior de la finca.
“L’empresa ho va poder fer
perquè té una llicència del Districte”, indiquen des de la plataforma. “No entenem com el Districte va donar aquest permís
quan la residència ha estat descartada per la propietat i rebutjat per les 26 associacions de veïns que ens hi hem posicionat en
contra”, afegeixen. Per part seva,
fonts municipals justifiquen la
concessió de la llicència assegurant que llavors el Districte no coneixia “formalment” el canvi d’opinió de l’Arquebisbat.
Tot i això, i sigui quina sigui
la raó per la qual els operaris de
l’Onada van entrar a Can Capellanets, la Plataforma Salvem el
Patrimoni de les Corts té molt
clar que després de sis anys de
lluita veïnal no volen que aquest
darrer contratemps posi en risc
l’edifici. “Volem que la promotora
surti de la finca i exigir una ins-

El passat 18 d’octubre es va celebrar a l’Ateneu Popular una xerrada
entorn d’una realitat cada vegada més difícil d’assolir per a més joves:
l’emancipació, tenir una vida independent fora de l’entorn familiar.

L’espai per a drogodependents
tancarà a principis del 2022
CARRER NUMÀNCIA4L’alberg
per a persones sense llar amb problemes de drogodependència té
els dies comptats al número 151
del carrer Numància. El regidor
del Districte, Joan Ramon Riera,
va anunciar en el Consell de Barri de les Corts del dilluns que l’alberg abandonarà la seva ubicació
actual al llarg del primer trimestre del 2022. No va especificar,
pèro, cap data concreta.
La notícia ha estat aplaudida pel moviment veïnal La de
Cal Déu, que des del passat setembre denuncia les molèsties

que, assegura, ha causat aquest
equipament, situat a prop de
tres escoles. “Estem contents,
però fins que no veiem el canvi no ens ho creurem”, afirmen
des de La de Cal Déu, que alhora recorden que mai han estat en contra del servei per a
drogodependents. “És necessari”, insisteixen.
Paral·lelament, reconeixen
que no saben quina serà la futura
ubicació de l’alberg, tot i que esperen resoldre la incògnita en la
reunió que tindran amb el Districte el pròxim 14 de desembre.

Alerten d’alguns punts
perillosos per a les dones
L’edifici i els jardins estan protegits. Foto: Twitter (@SosMonuments)

pecció per constatar que les obres no estan malmetent els jardins ni de l’edifici”, insisteixen.

UN CONFLICTE LATENT
Per part seva, des de l’Arquebisbat defensen que no van trencar
el contracte amb l’empresa per la
pressió veïnal exercida des de fa
anys contra el projecte, sinó per
“raons tècniques i jurídiques”
que prefereixen no especificar. El
que sí que és evident és que la presència d’operaris a Can Capellanets deixa entreveure que la relació entre l’Arquebisbat i l’Onada no ha acabat bé. De fet, així ho
confirmen membres de la plataforma veïnal detallant que, mentre l’església opina que la cessió de
la propietat de 50 anys a l’Onada
que constava en el seu acord encara no estava tancada, l’empresaa interpreta que sí i que, per
tant, pot fer les primeres obres.
“L’Arquebisbat està parlant amb
advocats per treure’ls de la finca”,
apunten fonts veïnals.

UN NOU PROJECTE?
D’altra banda, des de l’Arquebisbat diuen que “no s’ha parlat” de
fer cap altre projecte en comptes
de la residència privada que havia de fer l’Onada. Però les seves
paraules difereixen de les de la
Plataforma Salvem el Patrimoni
de les Corts, que subratlla que l’església vol impulsar un projecte de
residència “diferent” i “més petit”
que en principi respectaria els jardins i l’edifici.
“En aquest cas, nosaltres estaríem encantats”, celebren des
de la plataforma fent referència
a les raons per les quals s’oposen
a la construcció de la residència.
Sempre han defensat que l’antic
projecte destruiria la finca i els
seus jardins, i això tenen molt
clar que és l’última cosa que volen veure. El problema, però, és
que aquest conflicte inesperat segurament paralitzarà encara més
la reforma d’un edifici històric
que ja està molt deteriorat i que
no pot esperar eternament.

Els Jardins de Joan Altisent, un dels punts. Foto: Twitter (@IvanCondes)

INSEGURETAT4La nit pot a vegades convertir zones del barri de
les Corts en entorns hostils per a
les dones, sobretot si estan soles.
Així ho ha denunciat el moviment
veïnal Coordinadora Femi de
Les Corts anomenant diversos
“punts foscos”, és a dir perillosos,
del barri i explicant per quines
raons ho són. Des del seu punt
de vista, la manca d’il·luminació
que hi ha a la zona del Mercat de
les Corts o la plaça Sol de Baix,
per exemple, fa que hi pugui haver dones que tinguin por mentre caminin per aquests punts.

La Coordinadora Femi de
les Corts també posa a la llista
la plaça Mossèn Josep Pedragosa i l’avinguda Joan XXIII pel
poc moviment de persones o la
dificultat de controlar visualment l’entorn.
I per últim, i no per aquesta raó menys important, també
alerten de la presència d’ultres
del Barça en els dies de partit a
la plaça Ceràmiques Vicens.
“Tot el que ens fa caminar amb
por també és violència”, han
afegit des del moviment feminista cortsenc.

Barris al dia

Celebrant la inclusió
24 de novembre del 2021
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» Les Corts se suma a la commemoració del Dia Internacional de Persones amb Discapacitat
» Es faran rutes accessibles, teatre, conferències, contes, exposicions i dansa, entre altres

TEATRE I DANSA
Un viatge emocional en què la
desesperació, l’ansietat, la por i la
frustració es convertiran en companyes de viatge a través de la
dansa. Aquesta és la proposta
d’”Invictus, sense límits”, que es
podrà veure al centre cívic Joan
Oliver ‘Pere Quart’ el divendres 3
de desembre a les 18 h (cal inscripció). D'altra banda, i per a tota
la família, podrem gaudir del tradicional teatre infantil accessible
amb un espectacle renovat del
tradicional conte dels tres porquets!. Serà el diumenge 19 de
desembre, a les 12 h, al centre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts.
L'espectacle "Els tres porquets i el
llop especulador" explica la història d’un porquet arquitecte,
una porqueta hipster i un porquet ecologista que, farts de ser
perseguits pel ferotge llop Wolfy, van decidir marxar ben lluny
i fer realitat el seu somni: viure
tranquil·lament en unes cases

Les Corts celebrarà amb diferents activitats el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Foto: Districte

fetes a la mida. L’obra comptarà
amb mesures d’accessibilitat com
la visita anticipativa i tàctil mitja
hora abans de l’inici de l’espectacle, l’audiodescripció, la subtitulació en directe, el servei d’interpretació de llengua de signes, el bucle magnètic i serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

FLASHMOB INCLUSIVA
El Grup de treball per a la Inclusió del Districte de les Corts participa en una Flashmob inclusiva
amb les entitats i serveis de persones amb discapacitat i altres

Les activitats estan
pensades per

a tots els públics
col·lectius del districte. Serà el
mateix divendres 3 de desembre
entre les 11 i les 13 h a la plaça
Comas. A més, aquesta iniciativa
es farà també als districtes de Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Andreu. I, el dia 6 de
desembre també es ballarà al
camp de refugiats de Talbieh
(Jordània). La cançó escollida és
“Bendita la vida” de Txarango,
una cançó plena de ritme, alegria
i esperança! I per a seguir el ball,

es pot consultar la coreografia,
creada per l’entitat sense ànim de
lucre Artenea, al web del Districte
de les Corts.
El mateix divendres, de 18 a
22 h, la façana del centre cívic
Can Deu s’il·luminarà per commemorar aquest dia.

CONTES I EXPOSICIONS
Tres propostes per a diversos
públics. Per als infants, el dijous
2 de desembre, a les 18 h, la biblioteca Montserrat Abelló presenta “Capacita-dissims”, contes
sobre diverses discapacitats, reflexió i torn de conversa amb els
infants (cal inscripció). El mateix dijous, a les 18.30 h, es visionarà el documental “Emociones del dolor” amb la posterior
conferència de l’artista. Una obra
per conèixer les pintures de Manoli Tapias i la narració poètica
recitada i escrita per Mercè Guiu,
traductora i intèrpret amb discapacitat visual que també pateix fibromiàlgia i que, a través de
les seves emocions del dolor,
convida a un viatge emocional.
Serà al centre cívic Josep M. Trias
i Peitx i cal inscripció. Finalment,
del 2 al 31 de desembre, el centre cívic Josep M. Trias i Peitx acull
l’exposició “Fibromiàlgia. Conviure amb ella”, a càrrec de la pintora Manoli Tapias. Accessible
per a mobilitat reduïda.
Consulta tot el programa a
ajuntament.barcelona.cat/lescorts.

Espai d’Inclusió 20+20+20

Foto: Districte

4Amb el lema ‘Som diversitat.
Construïm Barcelona’, l’Ajuntament de Barcelona i el Districte
de les Corts commemoren el
Dia Internacional de Persones
amb Discapacitat, que se celebra
el 3 de desembre. L’acte central
de ciutat, organitzat per l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat i que posa el focus en
el dret a l’accessibilitat i a la plena inclusió d’aquest col•lectiu
serà el dijous 2 de desembre, a
les 12 h, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i estarà
presidit pel president de l'Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat i també regidor de
les Corts, Joan Ramon Riera.
A les Corts es faran una desena d’activitats ben diverses i
per a tots els públics. Les primeres propostes són les ja tradicionals rutes accessibles per conèixer el territori. El passat diumenge es va celebrar la primera, adreçada al col•lectiu de
persones amb discapacitat visual, per descobrir l’art de l’avinguda Diagonal. Aquest divendres 26 de novembre se celebrarà una altra, per conèixer el
nucli antic de les Corts i que
està dirigida a l’alumnat de l’Escola Paideia. El divendres 10 i el
dimarts 14 de desembre es repetirà la mateixa ruta, però
aquest cop per al Taller Ocupacional Ariadna i el Centre Ocupacional Les Corts respectivament. Totes les rutes compten
amb mesures d’accessibilitat
com el guiatge accessible, els
mapes amb relleu i els textos de
lectura fàcil.

4Gairebé deu anys des que el
Districte de les Corts va començar a treballar per millorar el dia
a dia de les persones amb discapacitat. Iniciant el 2012 amb la
primera mesura de govern sobre
inclusió, i seguint el 2013 amb la
constitució de l’Espai d’Inclusió
20+20+20.
Aquesta xarxa compta actualment amb 22 entitats de persones amb discapacitat, 28 empreses, 17 entitats i associacions
i 3 universitats, a banda de l’A-

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

juntament de Barcelona (Districte de les Corts i Institut Municipal de Persones amb Discapacitat). Al llarg d’aquest període, s’han dut a terme molts projectes amb la complicitat i la
col·laboració d’aquests agents,
en alguns casos, a través dels
seus programes d’RSC i, en altres,
a través d’iniciatives municipals
o dels agents mateixos en àmbits
d’intervenció diversos, per fer
de les Corts un barri inclusiu
des d’una perspectiva de 360°.
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“Des del govern municipal em
diuen que soc la cap de l’oposició”
Elsa Artadi
Junts per Catalunya

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

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

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

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

oc excessivament transparent i obsessivament
treballadora”. Així es defineix vostè en un vídeo promocional, on també diu que es troba
molta gent que té ganes d’abraçar-la quan fa actes. Sembla una
bona combinació de cara a les
eleccions del 2023.
[Riu]Espero que sí. És veritat que soc
molt transparent i molt sincera, per-

“No hi ha d’haver
sorpreses”

“S

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

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

Què li diu la gent?
Ara, sobretot que he de ser la pròxima alcaldessa de Barcelona [riu].
I què els contesta vostè?
Que això depèn de mi, del nostre
equip i de tota la feina que fa el partit, però que també depèn d’ells. I la
seva resposta és que hi són a totes i
que m’ajudaran amb el que calgui.
Des de l’estiu cap aquí, aquest és el
tema més recurrent.
Podem donar per fet que vostè
serà la candidata de Junts a Barcelona i que no hi haurà sorpreses, en aquest sentit?
No hi ha d’haver sorpreses. En tot
el que depengui de mi és obvi que
el meu compromís amb Barcelona
és total.
Hi ha alguna cosa que pot no dependre de vostè?
Tècnicament hem de fer primàries
[riu]. Per tant, intento ser cautelosa,
perquè no vull ofendre ningú ni pressuposar res. Però espero que tot vagi
bé. Perquè, repeteixo, el meu compromís amb la candidatura és absolut i, igual que molta gent, jo també
em veig alcaldessa de Barcelona.
En una entrevista recent al Línia,
i parlant dels partits amb opcions

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

“A nivell
polític,
el president
Pujol és
inigualable”
lona és enorme. I si no, mirin la
mateixa ERC o el PSC, que fa dos
dies tenien 4 i 5 regidors. Dit això,
la realitat és que avui Junts és l’únic
partit que té candidata clara, que té
projecte i que està endreçat.
ERC no?
Ells mateixos han afirmat que no ho
tenen clar.
Elisenda Alamany ens deia que
sí, que Ernest Maragall serà el
candidat.
Ell mateix, en una entrevista recent,

deia que no estava clar. Tant des
d’ERC, com des del PSC com des
dels comuns s’expressen dubtes
més que raonables envers les persones que ara encapçalen els seus
projectes. L’únic lloc on no hi ha
dubtes és a Junts. De fet, ho hem
evidenciat: el lideratge, l’equip i el
projecte. Som els que ara mateix
estem més endreçats.
Potser la resta de partits no ensenyen les seves cartes tan d’hora
per evitar que el recorregut fins al
2023 es faci massa llarg i per donar
menys marge als possibles errors,
al desgast...
Jo crec que és el contrari. Que si tu
estàs segur del projecte, del lideratge i de l’equip, has d’apostar per
un llarg recorregut. Que tinguis por
de cometre errors només demostra inseguretat. Precisament, el que
en cap cas necessita Barcelona avui
és una campanya populista, curtterminista i d’efecte.
El 2019 vostè ja va ser la candidata efectiva de Junts, perquè va
ser la número dos de Joaquim
Forn, aleshores empresonat. Per
què quatre anys després li haurien d’anar molt millor les coses?
Crec que la diferència és entre una
feina de quatre anys i una feina de4
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“Quina política més progressista
hi ha que tenir una ciutat segura?”
3quatre setmanes. Quan vam decidir fer aquesta aposta ja sabíem
que era a mitjà termini. Fa dos anys
i mig, quan vam anar a les eleccions,
a mi no em passava que la gent em
digués: “Vull que siguis alcaldessa”.
La diferència és aquesta. El nivell de
coneixement, el nivell de feina feta,
el nivell de relacions... I crec que és
coherent que et vagi molt millor
després de quatre anys que després
de quatre setmanes.
Qui creu que seran els seus màxims rivals el 2023?
Nosaltres ens presentem al 2023
com l’alternativa al que ha sigut un
tripartit de facto, com a mínim fins
ara, a la ciutat de Barcelona, on l’oposició real hem sigut nosaltres. De
fet, des del mateix govern municipal, tant en Plenaris com en entrevistes, em diuen: “Vostè és la cap de
l’oposició real d’aquest Ajuntament”. Doncs sí. És veritat. Soc la cap
de l’oposició real.
Veu possible que finalment l’alcaldessa Ada Colau no es presenti a la reelecció?
Jo crec que existeix aquest debat a
casa seva. Però no ens correspon a

“Si Colau creu
que tot ha de
passar per l’AMB,
té una miopia
preocupant”
nosaltres especular sobre qui es
presentarà o no pels altres partits.
En tot cas, entenem que seria més
còmode no haver de disputar l’alcaldia a Colau, no? Sense la seva figura, els comuns es debilitarien.
Crec que no hi ha ningú a la ciutat
de Barcelona que dubti entre Ada
Colau o jo. Junts i els comuns no
tenim cap frontera electoral. A mi
aquests supòsits no m’afecten. De
fet, ella representa el contrari del
que nosaltres representem. Nosaltres som els del rigor, la feina ben
feta, el consens i el diàleg. Ells són els
dels bons i dolents en tots els temes
i els de la improvisació, l’urbanisme
tàctic i la feina mal feta.
Fa un any, en una entrevista al
Línia, vostè deia que, per gestionar la crisi causada per la pandèmia, l’Ajuntament només havia
tingut“l’única gran idea de pintar
els carrers de la ciutat i generar un
caos”. Encara ho creu, això?
Crec que avui dia el caos encara s’ha
potenciat més. A mesura que hem

anat tornant a una mínima normalitat, la situació ha empitjorat. Hi ha
un col·lapse per carrers pintats sense
sentit, per blocs de formigó, per pals
que s’hi han posat... L’estem patint
cada dia. I això acaba provocant més
contaminació. És un sense sentit.
Vostè ha arribat a acusar Colau
de“tolerar i justificar l’incivisme”.
Ens pot posar algun exemple
que sostingui aquesta acusació?
Les festes de la Mercè. El primer dia
hi va haver el primer macrobotellot. L’endemà al matí va comparèixer en roda de premsa el tinent
d’alcaldia Jordi Martí Grau dient
que no actuarien davant els botellots perquè la gent tenia necessitat de sortir. Resultat? El mateix dia
a la nit, 40.000 persones a plaça Espanya i aldarulls.
Això és “tolerar i justificar l’incivisme”?
Evidentment. Tu no pots dir d’entrada que no actuaràs perquè et
sembla normal que la gent jove necessiti sortir. Perquè dient-ho estàs
enviant un senyal molt clar sobre
què faràs davant possibles aldarulls
que se’n puguin derivar.
Tot plegat explica, segons vostè, el
fet que gairebé un 30% dels barcelonins afirmin que marxarien
de la ciutat si poguessin. Des del
govern municipal, en canvi, s’atribueix la dada a les conseqüències
de la Covid i es remarca que ja
abans de la pandèmia aquest percentatge rondava el 20%.
Passar d’un 20% a un 30% és un
augment d’un 50%, eh! Costa de trobar estadístiques tan contundents...
I la gent t’ho diu. Està cansada de la
inseguretat, de les dificultats per tirar
endavant un negoci... Però la solució
no és que hàgim de marxar de la ciutat. La idea és canviar-la. Recuperar
una ciutat que està degradada fins a
l’extrem que la ciutadania ha hagut
d’exigir que estigui més neta, un
tema que és molt bàsic. Com també
ho és que la seguretat és la primera
política de l’estat del benestar. Si tu
no tens una ciutat segura, els primers barris que se’t degradaran són
els més vulnerables. Per tant, quina
política més progressista hi ha que
tenir una ciutat segura? Avui no la
tenim. I hi ha barris molt degradats.
Qui també parla molt de degradació és la plataforma Barcelona
és imparable. Què li sembla que
s’etiqueti aquest moviment d’anticolauista?
Crec que hi ha molt anticolauisme,
tant en aquest moviment com en altres. No en contra de la persona
d’Ada Colau, sinó de la seva manera
de fer política i de la del seu govern:
sense diàleg, sense consens i sense
tenir en compte moltes entitats, esti-

guin agrupades on estiguin. Crec
que el concepte anticolauisme segurament és una simplificació, però té
a veure amb aquesta manera de fer
política que és l’antimodel Barcelona.
Vostès ja han negat que darrere
d’aquesta plataforma hi hagi el
seu partit. Tot i això, al web de
Barcelona és imparable hi apareixia en un primer moment una
vinculació amb Junts per Olot en
forma de correu electrònic. Com
s’ho explica?
Jo és que no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè com que em dedico a
la part del partit de Barcelona ciutat
i l’àrea metropolitana... Amb carinyo,
i a més em sap greu haver-ho de dir
així, però no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè no em correspon per
les meves responsabilitats de partit.
Dit això, nosaltres no tenim cap necessitat d’amagar-nos darrere de
ningú. Nosaltres som Junts per Catalunya. Tenim una marca potent i
un lideratge clar, que és el meu, i, per
tant, qualsevol cosa que serveixi per
distreure del que és el nostre projecte, la nostra candidatura i el nostre
lideratge... No sé quina ment pot
pensar que això ens ajuda de cap
manera. Això és part de l’enfadament generalitzat que hi ha la ciutat.
Res més. Perquè la gent està farta de
com està la ciutat. Farta.
Veuria amb bons ulls poder sumar
les cares visibles d’aquest moviment a la seva candidatura, si es
donessin les condicions, com a independents, per exemple?
Nosaltres ara no estem fent la llista
electoral. A principis d’any comptem
poder fer primàries, oficialitzar el
que ja és en boca de tothom i, a partir d’aquí, treballar per fer-nos grans.
El que no ens imaginem, ni aquí ni
enlloc, és un partit tancat. Sempre
hem sigut un partit de portes obertes. Però crec que ells s’han expressat d’una manera molt clara, dient
que no tenen voluntat de fer política
institucional, sinó de seguir-se enfortint com a societat civil, i ja està.
Hem començat parlant de Jordi
Pujol i acabarem tornant-lo a citar,
perquè mentre que vostè diu que
“Barcelona no lidera l’àrea metropolitana”, l’alcaldessa Colau afirma
que l’AMB té poc marge de maniobra perquè l’expresident “va
voler frenar-la i encara en patim
les conseqüències”. Té raó?
[Pensa] Crec que s’ha de fer molta
més feina, no només institucional, a
l’àrea metropolitana. Més enllà de
l’òrgan de l’AMB, em refereixo. Si l’alcaldessa creu que tot ha de passar
per allà, té una miopia que és preocupant. Podria començar per establir relacions amb la resta d’alcaldes
i alcaldesses, perquè no la veiem ni
a l’Hospitalet de Llobregat.<

– Com s’explica que al web
de ‘Barcelona és imparable’
hi hagués una vinculació amb
un correu de Junts per Olot?
– Jo és que no sé ni qui són,
Junts per Olot. Nosaltres
no tenim cap necessitat
d'amagar-nos darrere de ningú.
– Veuria amb bons ulls poder
sumar les cares visibles
d’aquest moviment
a la seva candidatura?
– Nosaltres no ens imaginem
un partit tancat, ni aquí ni
enlloc. Però crec que ells ja han
dit molt clarament que no volen
fer política institucional.
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“Jo no puc renunciar a omplir
tots els llits turístics que ja tenim”
Xavier Marcé
Regidor de Turisme

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky
Xavier Marcé ens rep a la seu de Barcelona Activa, al 22@. Però avui no
parlarem de desenvolupament econòmic, o almenys no en sentit ampli.
Avui ho farem només de turisme.
Amb la Torre Agbar –que precisament havia de ser un hotel, però les
traves de l’anterior govern municipal
van fer-lo tirar enrere– vigilant-nos
per la finestra, el regidor de Turisme
desgrana la seva recepta per aconseguir rellançar un sector molt tocat per
la pandèmia sense tornar a la conflictivitat del 2019. Allargar la durada
de l’estada i no el volum de turistes és
un dels ingredients principals.
ots necessitem que el
turisme torni, però de
manera responsable i
còmplice amb la ciutadania”. Això
ho deia vostè al juny. Creu que
està passant?
Bé, estem retornant a una certa normalitat i aquest és el compromís que
tenim molt assumit, també amb el
sector. Per tant, sí, aquest és el camí
ineludible. Però encara hem d’analitzar el que està passant tenint en
compte la situació conjuntural. El tu-

“T

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

“El turisme
de borratxera
aquí no existeix,
o és molt
minoritari”
A barris com la Barceloneta o el
Gòtic diuen que tenen la sensació que el turisme que ens està
arribant és de perfil low cost.
Low cost és una paraula que s’ha
convertit en un mantra... El que sí
que és cert és que el turisme de
proximitat en general és de menys
despesa que el de llarga distància,
com els deia anteriorment. Si d’això

li volen dir low cost... Jo en tot cas li
diria de baixa despesa, o de més
baixa despesa que el que teníem.
El veïnat i les associacions d’aquests barris es refereixen a un
turisme de baixa qualitat. A un
turisme jove que ve a fer botellots. Al turisme de borratxera.
Els botellots essencialment els fan
joves locals. Que s’hi pugui apuntar
o no un turista pot passar, però
aquest concepte del turisme de
borratxera, jo crec...

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

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

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

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

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

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

Una ciutat amable, que econòmicament és molt accessible en els estàndards internacionals. Té platja, el
patrimoni d’interès està molt concentrat en un espai central i té algunes zones molt cosmopolites. Això
agrada a tothom, no només als
joves. I la combinació d’aquests tres
elements produeix una hiperconcentració turística al centre, que és el
que bàsicament ens genera aquesta
sensació que la ciutat està molt massificada. Per tant, els objectius han
de passar per descentralitzar aquest
turisme, per desconcentrar-lo. Hem
de buscar activitats que siguin sostenibles i que permetin descongestionar el centre.
El 2019 la ciutat va rebre 12 milions de turistes. L’objectiu és tornar a aquella xifra?
No. El meu objectiu és de sentit
comú. Si a Barcelona tenim un nombre determinat de llits, que són legals i que ja existeixen, la meva
obligació és procurar que estiguin al
100% plens. Exactament com si Barcelona té 40.000 cadires de teatre la
meva obligació és procurar que estiguin plenes. Perquè, si no, el que
hauria de fer és reduir l’oferta. La política és que no creixi, però hem
d’omplir la que tenim. I això es pot fer
de dues maneres: incrementant4
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Entrevista

3el nombre de persones que ens
visiten, que jo crec que no és la millor
estratègia, o procurant que la gent
que ens visita s’estigui un dia més a la
ciutat. És a dir, el que jo voldria aconseguir és que allarguessin l’estada a
Barcelona una mica. Només que l’allarguessin 0,5 dies, tindríem diversos avantatges: ens trauríem la
pressió de la quantitat, podríem administrar millor els interessos de la
gent que ve i els diversificaríem amb
més capacitat de redistribució de la
riquesa que generen. Personalment,
crec que l’estratègia correcta és
aquesta. Jo no puc renunciar a omplir tots els llits que ja tenim, perquè
estaria condemnant el sector.
Un sector que, per cert, ha defensat l’ampliació de l’aeroport com
a eina per a l’arribada de turistes.
És obvi que jo estic a favor d’afrontar
l’ampliació de l’aeroport. I utilitzo
aquesta paraula intencionadament.
Perquè una cosa és dir que s’està a
favor de l’ampliació i una altra dir
que s’està a favor d’afrontar aquest
tema i debatre tot el que comporta.
Avui dia tots estem a favor de solucions ecològiques, només faltaria. El
que passa és que hi ha persones que
considerem que això es pot debatre,
que s’ha d’afrontar i discutir, i altres
que obvien aquest debat perquè
consideren que la posició ecologista
està per sobre de la capacitat de discutir-ho. Dit això, però, també els diré
que, des del meu punt de vista, l’ampliació de l’aeroport no té cap relació especialment directa amb el
turisme. És a dir, a mi no m’interessa
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ampliar l’aeroport per portar més turistes. M’interessa debatre el tema de
l’aeroport perquè és un element determinant per veure quin paper vol
jugar Barcelona en l’economia del
futur. Per saber com volem estar
connectats amb el món des del punt
de vista de la transformació econòmica. Que això pot comportar més

“Hem de buscar
activitats
sostenibles i que
descongestionin
el centre”
visitants, segurament que sí. Però jo
crec que la limitació important per
als visitants no ve de si poden venir o
no, sinó de si tenim o no allotjament
disponible, de les propostes que els
podem oferir...
En el debat de l’aeroport ha quedat clar que socialistes i comuns
no estan d’acord. En tot aquest
model turístic que ha anat desgranant vostè fins ara tampoc tenen
una posició consensuada.
No, no la tenim. Tenim dues posicions que no són coincidents al
100%. Ara bé, hi ha una part coincident molt important: tots volem un
turisme de més qualitat, més responsable, més sostenible... I una re-
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distribució més gran de la riquesa
que genera el turisme. En això tots
estem d’acord. Ara bé, en les estratègies per aconseguir-ho, no. La manera d’afrontar aquesta transformació
no és la mateixa. Això és evident. Però
bé, tenim un punt de vista comú:
quan jo he dit que no ens sembla
que la situació del 2019 sigui l’òptima
estem dient coses molt similars. Barcelona no és una ciutat turística, és
una ciutat amb turisme. Perquè si no
ho diem així, voldria dir que jo penso
la ciutat per als turistes, i no és així. Jo
penso la ciutat per als barcelonins.
Una altra cosa és que Barcelona tingui una enorme capacitat per atraure
gent, però la convivència amb la vida
quotidiana del barceloní és molt important mantenir-la.

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

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

“L’ampliació
de l’aeroport
no té cap relació
directa amb
el turisme”
El que ha fet també la indústria turística i fa, tal com denuncien les
entitats crítiques amb el sector, és
fomentar la precarietat laboral.
Vostè creu que hauria de pagar
sous més alts?
És clar que nosaltres volem que el
sector turístic millori la seva estructura salarial, només faltaria! I discutim sovint aquest tema amb els
hotelers i els sindicats. Però no
podem obligar ningú a estar per
sobre del salari mínim interprofessional. I també cal dir que, en general, tots els sectors estacionals tenen
problemes de precarietat. Però bé,
aquestes entitats tenen raó amb
aquesta crítica, per descomptat. I jo
soc molt partidari que existeixin
aquestes entitats, perquè la seva
opinió és molt interessant. La seva
visió crítica del turisme aporta elements que enriqueixen el debat. Jo
sempre he dit que els primers quatre anys de mandat dels comuns,
bastant refractaris del turisme, aquella etapa que es va anomenar d’una
certa turismofòbia, ens han deixat
unes percepcions més que interessants sobre moltes coses. Ara bé, el
que no tenim nosaltres és una posició negativa, sinó transformadora
d’un sector que és molt important
per a la ciutat en tots els sentits.

El periodista Ramon Aymerich, al
llibre La fàbrica de turistes, defensa que el turisme, a mitjà termini, acaba empobrint els llocs
que en depenen molt. Creu que
això pot passar a Barcelona?
Comparteixo la reflexió en general,
però penso que és una anàlisi que
funciona molt bé per a Mallorca, però
no per a Barcelona. No matisa bé les
particularitats de cada lloc. El turisme
no és un fenomen que s’expressi
igual a tots els llocs. Per això insisteixo
molt que hem de plantejar un debat
sobre el turisme urbà i diferenciar-lo
del turisme vacacional. Barcelona té
turisme de fires i congressos, turisme
de creuer, turisme d’estada curta i turisme que només hi passa unes hores
o un dia, que és el més problemàtic
per les externalitats que genera. Bé,
doncs l’arquetip de l’anàlisi que fa
Ramon Aymerich, que té a veure
amb una ciutat o un lloc que es transforma per al turista, no es correspon
amb aquest de Barcelona. Es correspon amb el de Mallorca o amb el de
ciutats de costa que em citaven al
principi. Aquest és un debat que amb
Miquel Puig [ERC] he tingut moltes
vegades:“Em fas una anàlisi que està
molt bé per a Mallorca, però me’l trasllades automàticament a Barcelona i
en això crec que t’equivoques”.
El 2019 eren moltes les veus que
alertaven d’una deriva de la ciutat cap a referents com aquest.
Torno a insistir-hi, perquè ho vull
deixar molt clar: el model turístic de
Barcelona d’avui no és tornar al
2019 linealment. La relació entre el
ciutadà i el turista ha de canviar.
Tenim clarament marcats els objectius en termes de mobilitat, de

“Una part del
sector ha fet
de la ciutat una
miqueta el que
ha considerat”
transformació, de descentralització,
de sostenibilitat i d’ecologisme. L’any
vinent confio que tindrem un molt
bon acord amb fons europeus per
a la transformació turística. I caminarem cap a la recuperació del sector en aquesta direcció.<
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Comerç

Convivència | La FAVB desaprova el pla de terrasses
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El passat setembre l’Ajuntament va aprovar regular l’ampliació de les terrasses
dels bars, la qual cosa va desaprovar a principis de novembre la FAVB presentant
al·legacions en contra. “La proposta està molt poc treballada”, creu l’entitat.
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El comerç de proximitat,
protagonista del Gran Recapte

SOLIDARITAT4La tretzena edició del Gran Recapte de Bancs
dels Aliments de Catalunya, que
l’any passat va aconseguir recaptar a Barcelona 3.794.860
quilos de menjar, està sent diferent de les anteriors. Enguany
compta amb un participant imprescindible per a l’economia de
qualsevol barri: els comerços
de proximitat, que participen en
la iniciativa solidària a través
d’una aplicació.

A partir d’una
aplicació la gent pot
fer les donacions
econòmiques
Es tracta d’una nova manera d’aconseguir la quantitat més
gran possible d’aliments per a
persones de tot Barcelona i Catalunya que els necessiten.

L’encesa de llums es farà en els pròxims dies. Foto: Ajuntament

Activitats i un espectacle
màgic a l’encesa de llums

Enguany es faran només donacions econòmiques. Banc dels Aliments/ACN

El Gran Recapte va arrencar
el dia 19 i s’allargarà fins al 27 de
novembre. Durant aquests dies
els comerciants ofereixen als
seus clients l’opció de fer donacions a través de l’aplicació. Un
altre dels trets distintius d’aquest any és que, a causa de la
pandèmia, es fan només donacions econòmiques i no de productes. Un cop finalitzada la

campanya, cada establiment es
posarà amb contacte amb una
entitat social i col·laboradora del
Banc d’Aliments perquè de manera conjunta comprin amb les
donacions els aliments més necessitats en la campanya.
I el que no és nou és que,
aquest any, també hi ha recapte online, que tindrà lloc fins a
l’11 de desembre.

Poliesportiu | Rècord de socis del Joventut Les Corts

L'entitat cortsenca ha arribat a la millor xifra de socis de la seva història: 760, entre
esportistes de totes les seccions, junta directiva i usuaris. En bàsquet, el Joventut Les Corts
rebrà diumenge 28 de novembre el CB Valls, últim classificat del grup 2 de Copa Catalunya.

TRADICIÓ4La plaça de Comas
acollirà l’encesa de llums de Nadal en els pròxims dies. L’acte estava inicialment previst per a
avui, però ahir durant el tancament d’aquest diari es va ajornar
per la previsió de pluja. Sigui
quin sigui el dia en el qual s’acabi
fent, les activitats i els espectacles protagonitzaran la jornada.
Abans de l’encesa de llums,
es faran tallers infantils i una xocolatada, a càrrec de les entitats

i associacions comercials el Cor
de les Corts, el Mercat de les
Corts, l’Eix Sants-les Corts, el Mirall de Pedralbes i les Corts Comerç 08028. Més tard, arribarà
el torn de l’espectacle lumínic
‘Els gegants de la llum’. I finalment, tindrà lloc l’encesa de
llums oficial que coincidirà amb
la de la ciutat i farà un anunci
molt important per als cortsencs i tots els barcelonins: Nadal ja és molt a prop.

Esports

Kristine Claire, fantasia a la pista
» La jugadora de l’AE Les Corts-UBAE va començar a jugar a futbol sala a l’escola Els Llorers (Eixample)
» ”Abans d’un partit mai estic nerviosa. Puc estar emocionada, tranquil·la o, sobretot, il·lusionada”, diu
Toni Delgado
LES CORTS
"Soc pur nervi i parlo molt de
pressa. Abans d'un partit, però,
mai estic nerviosa. Puc estar
emocionada, tranquil·la o, sobretot, il·lusionada", confessa
Kristine Claire Parayaoan (Barcelona, 2004), jugadora de
l'AE Les Corts-UBAE, de Segona Divisió.
És divendres i Parayaoan
acaba d'arribar de l'institut. Estudia 2n de Batxillerat artístic i
després, en principi, cursarà el
grau de disseny d'interiors. Va jugar tota la Primària amb l'escola Els Llorers, a l'Eixample, i va
aterrar a l'AE Les Corts-UBAE a
primer d'ESO. "Vaig notar tant
el pas d'escolar a federada que
fins i tot vaig plantejar-me deixar el futbol sala. Em va costar
molt integrar-me", reconeix.

Quan era petita era molt callada i tímida. "Ara soc tot el contrari amb qui confio i conec. Necessito haver passat temps amb
la persona per deixar-me anar",
confessa. On sempre es deixa
anar és a la pista. "Per a mi la
Kristine Claire és fantasia. Quan
té la pilota als peus, saps que farà
coses impossibles per a moltes
jugadores", la retrata Borja Carasusán, el seu entrenador. La
protagonista somriu.

OBRIR-SE MÉS
"Noto que m'he obert més al cos
tècnic. Ja no em guardo tant les
inquietuds ni els problemes. Sé
que m'ajudaran quan els necessiti", celebra la barcelonina.
I fa una pausa. "També tinc
dies regulars o, directament,
dolents en què no em surt res.
Intento fugir de pressa dels pensaments negatius", amplia. Li cal
millorar la presa de decisions i
triar "millor" un recurs que li en-

Kristine Claire Parayaoan. Foto: Rowena Ruben Parayaoan

canta, però que no sempre és l'adequat: la vaselina. L'any passat
no en feia cap i aquest, "potser"
unes 10 per partit. "A vegades les
meves passades són per alt i no
tenen gaire sentit", reconeix.
També fa vaselines que són pura

màgia, com quan contra l'AECS
l'Hospitalet va robar una pilota,
se la va avançar i va resoldre
amb un toc suau per sobre la
portera. Golàs.
A vegades es queda mirant
les seves companyes i se li

"posa la pell de gallina". "Tenim
un gran equip, eh", diu, orgullosa. S'entenen i es coneixen
molt bé, i això es nota en el joc,
alegre i intens. "Els nostres
partits solen ser molt entretinguts. En atac estem molt bé i
hem de continuar treballant
de valent per créixer en defensa", analitza. És molt autocrítica i sincera.
A Parayaoan no li preocupa
cap aspecte del pròxim rival, el
Fútbol Emotion Zaragoza, dissabte 27 de novembre a casa.
Prefereix centrar-se en el seu
equip. "Tenim moltes ganes de
tornar a jugar i aconseguir la tercera victòria consecutiva", resol.
Té un to de líder natural i poc
temps lliure. Li encantaria tornar a visitar les seves arrels, les
Filipines. "La meva família és de
Mindoro Occidental. Hi vaig
estar quan era molt petita. Llavors ja m'encantava el futbol
sala", conclou, apassionada.

13 |

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

24 de novembre del 2021

línialescorts.cat

Viu en línia
| 14

| Asterix & Obelix
Hi ha personatges que sempre són sinònim de diversió. Salva la Gàl·lia
dels romans a Asterix & Obleix: Slap them all. A Switch, PS4 i Xbox.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Drap-Art

Cristian Quirante (Castelldefels, 1984), més conegut pel nom artístic d’Alizzz, és un dels productors més importants del panorama musical
actual. Ha treballat amb artistes com Rosalía,
Becky G, Aitana o Lola Índigo, i és una figura
imprescindible per entendre l’èxit de C. Tangana. La bona química entre els dos artistes, que
fa anys que treballen plegats, es veu perfectament reflectida al disc El madrileño, que els ha
valgut tres premis als Grammy Llatins 2021.
Concretament, s’han endut els guardons de
millor cançó de pop/rock per Hong Kong, millor
cançó alternativa per Nominao i millor enginyeria de gravació per l’àlbum. Més enllà de la
seva faceta de productor, Alizzz també està
triomfant com a cantautor. La seva cançó amb
Amaia, El encuentro, ho va petar fa un any, i
aquest mes estrena el seu primer àlbum.

Drap-Art’21
Ja és aquí la 25a edició del Festival Internacional d’Art Sostenible de Catalunya, el Drap-Art, que celebra el quart de
segle de vida amb un programa de luxe. El festival, que va
començar el 18 de novembre i s’allargarà fins al 21 de desembre, està omplint el barri Gòtic de Barcelona amb
exposicions de pioners de l’art contemporani, com HA
Schult i Michelangelo Pistoletto; d’artistes contemporanis
destacats de Catalunya, com Rafael Bartolizzi, Bigas Luna i
Francesco Volsi; i de referents de l’art urbà, com SheOne i
Shadowman (Richard Hambleton), entre d’altres.
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Ser la mà dreta de C. Tangana

També és compositor i cantant: aviat estrenarà primer àlbum

?

Guanyar tres Grammy Llatins

QUÈ HA FET

Pel disc ‘El madrileño’ de C. Tangana

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Pluja d’elogis

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

Música

Pelis i sèries

Un món d’art brut
Oriol Malet

L’habitació tancada
Loredana Volpe

Alegría
Sergio Dalma

Libertad
Clara Roquet

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

Tres històries es desencadenen en un sol
espai: una habitació tancada per dins
sense finestres on es comet un crim abominable. Com ha pogut fugir l’assassí? Un
dramaturg troba la solució a l’enigma, l’única possible, però l’ha oblidat completament. Una història de gènere fantàstic i suspens de la Cia. La Salamandra.
A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

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

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