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Un de cada cinc barcelonins
té problemes per pagar la
llum, el menjar o la roba

Nando Cruz: “Totes les
innovacions culturals neixen
a la perifèria i als suburbis”
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Demanen salvar els passatges
de l’antiga Colònia Castells
Els veïns volen que s’aturi l’enderroc que s’ha de fer aviat i recorden el compromís municipal amb el patrimoni pàg 8

VICTÒRIA VEÏNAL pàg 8

La xemeneia de la
polèmica cuina fantasma
ja està enderrocada

Foto: Districte

ESPAI JOVE pàg 8

23 anys de circ
Les Corts gaudeix d’una nova edició del Circorts pàg 8

Alerten que la gestió cívica
de Ca la Panarra està en risc
A FONS pàgs 12 i 13

Política i salut mental:
un binomi d’alt risc
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Pobresa enquistada
» Un de cada cinc barcelonins té problemes per poder pagar la llum, el menjar o la roba
» Els sous de Barcelona estan molt per sota del que seria necessari per viure-hi dignament
Albert Alexandre
BARCELONA
El salari mitjà a Catalunya i a
Barcelona és més gran que el de
la resta de territoris de l’Estat.
Mentre que a casa nostra el que
guanya una persona cada any
gira al voltant dels 25.000 euros,
a la resta de zones espanyoles cal
rebaixar en 1.000 euros aquesta xifra. Alhora, a la capital catalana els salaris són encara més
notables. Concretament, el sou
mitjà a Barcelona arriba als
30.000 euros.
Passa el mateix amb una altra
dada que amb freqüència s’agafa
com a referència per parlar sobre
la riquesa d’un indret. Es tracta del
PIB per càpita, i en aquest cas, a
Espanya, el Producte Interior
Brut per persona se situa en els
25.400 euros, a Catalunya en els
29.100 euros i a Barcelona, el
2018 –i, per tant, sense contemplar la pandèmia–, quasi arribava als 47.000 euros.
Malgrat tot això, i segons indica un estudi elaborat per un
equip d’investigadors format per
Àlex Costa (Ajuntament de Barcelona), Vittorio Galletto
(IERMB), Jaume Garcia (UPF),
Josep Lluís Raymond (UAB) i
Daniel Sánchez-Serra (OCDE), la
realitat podria ser molt diferent.
En quin sentit? Catalunya i Barcelona, si tenim en compte el cost
de la vida, no són llocs tan rics. El
document el va presentar divendres passat l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
EL COST DE LA VIDA
Pagar el lloguer, el menjar, la
llum, el gas, els transports públics, la gasolina del cotxe, l’oci…
Viure suposa gastar, però no a
totes les ciutats i regions de l’Es-

Segons les estimacions, a Catalunya hi ha un 14% més de persones en risc de pobresa que les que recullen les xifres oficials. Foto: Mariona Puig/ACN

tat els preus són els mateixos. En
aquest sentit, l’estudi assenyala
que Barcelona i Madrid són les
ciutats on viure-hi és més car. A
la capital catalana, en concret, els
preus són un 21% més elevats
que a la resta de l’Estat. Succeeix
el mateix a l’àrea metropolitana
de Barcelona, on el cost de la vida
és un 14% més alt, i al conjunt de
Catalunya, on l’increment és del
8%. Amb tot, cap d’aquests indrets supera Madrid, que té un
cost de vida un 24% més elevat
que la resta d’Espanya.
L’IMPACTE EN LA RENDA
Com són de riques Barcelona i Catalunya si tenim en compte el cost
de la vida? L’estudi indica que la
renda disponible als diferents
territoris es desploma quan es relacionen ingressos i preu de la
vida. En realitat, els catalans disposen de quasi 1.000 euros menys a l’any que la resta. Així mateix, el territori passa de ser el
quart més ric a ser el setè, per dar-

rere del País Basc, Navarra, La
Rioja, Castella i Lleó i l’Aragó.
El cas de Barcelona és encara més impactant, ja que la caiguda pel que fa a la renda disponible relacionada amb el cost
de la vida és encara més notòria.
“La Renda Familiar per Capita
passa de 16.386 euros a 13.477
euros un cop ajustada als preus
del cost de la vida”, afirmen des
de l’estudi. “Això suposa una
reducció de la renda del 18%, que
és la caiguda més gran que es
produeix a les ciutats de Catalunya”, afegeixen.
En aquest sentit, i segons
explicava l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) el març
passat, els sous tant de Barcelona com de la seva rodalia estan
molt per sota del que seria necessari per viure-hi dignament.
L’organisme xifrava en 1.345
euros al mes els que caldrien per
poder viure bé a l’àrea metropolitana i en 1.453 euros els necessaris a la capital catalana.

MÉS POBRESA
La cara més fosca de tot plegat és
la quantitat de persones que viuen en situació de pobresa o
que estan en risc de no poder tenir els mínims suficients per
viure adequadament. Si es té en
compte el cost de la vida, “hi ha
150.300 ciutadans catalans més
en risc de pobresa”, afirma l’estudi. Això significa que al país hi
ha un 14% més de persones en
aquesta situació del que normalment s’assumeix, que suposen 15 de cada 100 ciutadans.
En el cas de Barcelona, els
nous càlculs apunten a unes xifres encara més contundents.
Un de cada cinc ciutadans té
problemes per pagar la llum, el
menjar o la roba.
COMBATRE LA INFLACIÓ
La recent inflació que està vivint
l’Estat espanyol pot fer encara
més insuportable la situació econòmica a Catalunya i a Barcelona. Les dades de l’Institut Na-

cional d’Estadística (INE) indiquen que, respecte a l’any passat,
el preu del gas natural ha crescut quasi un 13%, el de la gasolina gairebé un 14% i el de l’electricitat un 30%. Tanmateix,
des de principis d’any sí que és
cert que l’electricitat ha baixat de
preu un 12%, mentre que el gas
i la gasolina han pujat.
Aquestes xifres s’han de posar
en el context de les mesures que
el govern espanyol ha engegat per
evitar l’escalada de preus. Estan
evitant que el cost de la vida continuï augmentant? Tot i que en un
primer moment, per exemple,
els preus a les gasolineres van disminuir pel descompte aplicat per
l’executiu, ara tornen a enfilar-se,
segons dades de l’INE.
En el cas de l’electricitat, la
nova mesura de posar un topall
al preu del gas va tenir una arrencada amb regust agredolç i
amb resultats dubtosos. Caldrà esperar més temps per veure si funciona.
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Guerra als bicitaxis
Foto: Carola López/ACN

per Jaume Collboni

A

bans de la pandèmia, des de l’Ajuntament de
Barcelona vam guanyar la batalla del top
manta i dels pisos turístics il·legals. Tothom
recorda les imatges dels manters omplint les
voreres de la Barceloneta o l’interior de l’estació de Plaça Catalunya. Aquests fenòmens originaven greus molèsties i una enorme pressió sobre l’espai públic. Per això
vam actuar amb determinació per reconduir la situació,
aplicant totes les eines legals i els mitjans al nostre abast.
Precisament, soc del parer que una de les obligacions dels responsables públics és la de vetllar per garantir que l’espai públic sigui un àmbit de convivència, civisme i seguretat. És amb aquest mateix plantejament que ara hem declarat la guerra als bicitaxis,
una activitat que genera moltíssims problemes relacionats amb la circulació, la inseguretat o l’economia
submergida. Fins i tot, aquesta activitat amenaça i fa
competència deslleial als més de 10.000 taxistes que
hi ha al conjunt de l’àrea metropolitana.
No ho podem permetre. Els bicitaxis no tenen cabuda al model de Barcelona, ni des del punt de vista del
turisme de qualitat que volem ni tampoc per promou-

re la mobilitat ordenada i segura que necessitem.
Aquests vehicles no encaixen en el paisatge dels nostres
carrers i places. En definitiva, Barcelona no és Bombai.
Fa temps que estem actuant amb contundència
contra aquesta activitat. Des de principis d’any, la Guàrdia Urbana ha interposat més de 1.400 denúncies
contra els bicitaxis, i des del 2019 hem requisat i enviat al dipòsit més d’un miler d’aquests vehicles. També hem limitat els carrers per on poden circular i encara ho farem més en les pròximes setmanes, decretant noves restriccions en zones de gran afluència turística, com Ciutat Vella o al litoral de la ciutat. Però
vull ser molt clar: necessitem anar més enllà i ens cal
la implicació de la Generalitat.
La Generalitat de Catalunya és l’administració competent en matèria de transport de passatgers i és, per
tant, qui pot regular aquesta activitat econòmica. Per
a nosaltres, en aquest cas, regular ha de voler dir prohibir. Així ho hem exigit en diverses ocasions i ara, després d’alguns dubtes inicials per part de la Generalitat, finalment hem aconseguit acordar la creació d’un
grup de treball per concretar aquesta prohibició. Sem-

Les millors

Oriol Bosch/ACN

perles

bla que per fi la Generalitat ens ha escoltat i s’ha compromès a abordar el tema, però ara vetllarem per accelerar al màxim la prohibició. Entre altres coses, perquè solucionar els problemes de la ciutat requereix un
compromís real per part de tothom.
Des de l’Ajuntament de Barcelona estem fent grans
esforços i invertint recursos per impulsar un turisme responsable i sostenible i per millorar la imatge del litoral
amb una gran transformació del Port Olímpic que potenciarà les activitats esportives i l’economia lligada al mar,
per exemple. Però perquè totes aquestes accions siguin
del tot efectives per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, sense cap mena de dubte ens cal un
espai públic lliure de bicitaxis, amb ordre i seguretat.
Acabo tal com he començat. De la mateixa manera
que vam resoldre el descontrol del top manta i dels
pisos turístics il·legals, ara farem servir totes les eines
per guanyar la guerra a l’activitat dels bicitaxis. No en
tinguin cap dubte: ho tornarem a fer.
Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia
de l’Ajuntament de Barcelona

N

LA FOTO

mb xoriç, amb botifarró... Cadascú fa les llenties a la seva
manera. Per exemple, una infermera de la presó de Huelva
va decidir fa uns anys fer-les amb metadona: tenia la intenció
d’enverinar els seus companys. Li demanen 23 anys de presó.

A

ulta de 1.500 euros a una veïna de Sarrià per tenir un
llimoner a la porta de casa. El barri respon amb un
recorregut que acaba a la seu del Districte, deixant-hi l’arbre
i les llimones, com explica la periodista Carme Rocamora.

M

mb 79 anys el que toca és gaudir d’un merescut descans,
viatjar amb l’Imserso i, no ho sé, jugar al dòmino. Però als
Estats Units aquesta és l’edat del president, i passa el que passa.
Joe Biden va caure de la bici fa uns dies. “Estic bé”, deia. Vols dir?

A

n menor es cola a la seu central de la Policia Nacional a
Madrid saltant un mur de tres metres, s’hi passeja i
roba dues pistoles i munició de les taquilles dels agents. El
jove, de 16 anys, va acabar detingut per la policia.
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Els semàfors

Safata d’entrada

pàgina 8

Els joves de l’Espai Jove Ca
la Panarra desconeixen si podran
gestionar el futur equipament de
manera autònoma, tal com van
acordar amb l’anterior govern
del Districte. A més, també han
sabut que la inauguració de
l’espai patirà un retard.

Eix Sants-Les Corts
El + llegit

per Jordi Guillén (Barcelona en Comú)
Foto: Ajuntament

Circorts

Districte

Protegim les Corts

El festival de circ de carrer
emergent, Circorts, va omplir
els passats 17, 18 i 19 de juny la
plaça de les Ceràmiques Vicenç
de diferents espectacles
de circ. Es van poder veure
acrobàcies, trapezis, malabars
i pallassos, entre altres.

pàgina 8

El carrer Vallespir va ser fa uns
dies l’escenari de la darrera
mostra de comerç al carrer de
l’Eix Sants-Les Corts, que va
omplir aquest punt del districte
de diferents parades, activitats
lúdiques i l’humor de la
companyia de teatre iluya.
pàgina 14

línialescorts.cat

1

Collboni visita el barri
de la Maternitat i Sant Ramon

2

Els afectats pel cas dels locals
buits volen una indemnització

3

Nova acció per conservar
el llegat de la Colònia Castells

4

Edu Alonso trenca un mur històric

5

Arriba la Cabronada:
la 4a Trobada de bèsties de foc

E

n aquest segon mandat
d’Ada Colau com a alcaldessa, hem continuat treballant per construir un nou
model de ciutat més amable,
més sostenible, més propera.
Amb aquesta filosofia va néixer
el programa ‘Protegim les Escoles’, un projecte que abanderem des de Barcelona en Comú
i en el qual treballem per blindar
el dret dels infants a gaudir
d'uns entorns escolars segurs, on
les nenes i els nens, les famílies
i les relacions personals siguin les
protagonistes, en detriment de
l'asfalt, la contaminació i el soroll
del trànsit rodat.
Durant aquest mandat a les
Corts són moltes les escoles que
s'han beneficiat d'aquest programa. Hem fet actuacions de senyalització i col·locació de mobiliari urbà educatiu i social a les
escoles Ítaca i Sta. Teresa de

Lisieux; hem fet actuacions
més complexes de pacificació
de carrers a les escoles EBM
Xiroi, a l'Institut Tres Fonts de
les Corts i a l'escola Anglesola,
on, a més a més, hem reduït un
carril de circulació del carrer
Numància per poder donar
més espai a l'escola.
Tampoc podem passar per
alt la vorera ampliada i el desplaçament del carril bici dut a
terme a l'escola Barcelona per
acabar amb la intervenció
completa efectuada a l'escola
Lavínia, on hem pogut pacificar un tros del carrer Fígols, tot
unint l'escola amb la plaça del
Sol de Baix, creant un espai

meravellós i ple de vida del
qual gaudeixen persones de totes les edats a qualsevol moment del dia i que és finalista
en un dels premis europeus
d'arquitectura més importants:
els New European Bauhaus.
Gràcies a aquest programa, on inicialment preteníem
protegir els entorns dels nostres infants, hem aconseguit
transformar la ciutat i recuperar-la, de mica en mica,
per a aquells que sempre havien d'haver estat els seus autèntics protagonistes: els seus
veïns i veïnes, que fan bategar
el gran cor d'aquesta ciutat
cada dia amb més vida.

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

#CanvisEnElTurisme

@janetsanz: Limitem les visites guiades a
grups de màxim 15 persones, sense megàfon, amb rutes de sentit únic i sense
aturar-se en passos estrets.

#AdeuJJOO

@aleixsarri: El COE volia uns jocs olímpics espanyols i, com que no els podia tenir, es carrega la candidatura. És tan senzill com això.

#SomDePrimera

@jordittubella: El Girona de bàsquet i el
de futbol han ascendit a l'ACB i a 1a Divisió. El mateix dia. És HISTÒRIC. T'estimo,
Marc Gasol. T'estimo, Míchel.
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Demanen aturar l’enderroc dels
passatges de la Colònia Castells
» El veïnat recorda el compromís de l’Ajuntament amb el patrimoni
» Una entitat local ha presentat un projecte urbanístic alternatiu

PATRIMONI4Continua la lluita
veïnal contra el projecte urbanístic de l’Ajuntament per a la Colònia Castells. Tal com explica l’activista veïnal i presidenta de l’Associació de Veïns de les Corts, Adela Agelet, avui es farà una petició
veïnal a l’Audiència Pública del
Districte on es demana que se salvi el que queda de l’antiga colònia
que tingui valor patrimonial. Concretament, es demanarà que es revisi el projecte perquè incompleix una mesura de govern, aprovada el passat mes d’abril, que enalteix la protecció del patrimoni.
“En el cas de la Colònia Castells, es volen carregar els passatges, la qual cosa no compliria
gens la mesura”, alerta Agelet.
“L’inici de les obres –previst entre finals de juny i principis de juliol– no pot ser després de Sant
Joan ni de Sant Pere. S’ha de revisar el projecte”, insisteix.
La protecció dels passatges
també consta en el projecte al-

Una pancarta demana salvar els passatges. Foto: Twitter (@comcampdelacreu)

ternatiu proposat a l’Ajuntament
per la Plataforma Salvem el Camp
de la Creu-Colònia Castells –formada per l’Associació de Veïnes
i Veïns Afectats de la Colònia
Castells, l’Associació de Veïns de
les Corts i persones a títol individual–. A més de ser una proposta respectuosa amb el patrimoni,

Foto: Twitter (@AfectadosMacro)

Alerten que la gestió cívica
de Ca la Panarra està en risc

EQUIPAMENTS4L’anterior govern del Districte, de Barcelona
En Comú, va acordar amb els joves del futur Espai Jove Ca la Panarra que la gestió de l’equipament seria cívica. Però, tal com
alerta Anna Iñigo, presidenta
de la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts, que gestiona
aquest projecte de present i de
futur, aquesta gestió podria estar en perill.
L’actual govern del Districte,
ara en mans del PSC, ha dit als joves, segons afirma Iñigo, que
potser caldrà decidir-ho a través

d’un concurs i, a més, que no se
sap quan es farà el nou conveni.
Davant d’aquesta situació, avui a
la tarda es presentarà una moció
a l’Audiència Pública, proposada
per Junts i ERC, en la qual els diferents grups polítics votaran sobre la situació
Això no és tot. Tot i que es va
dir que l’espai s’inauguraria el
setembre, ara es veu, segons Iñigo,
que les obres no estaran acabades.
“Un cop més, el projecte s’endarrereix”, denuncia sobre un equipament que es va començar a impulsar ja fa més de 10 anys.

Nova edició d’èxit d’un
Circorts com els de sempre

Agelet recorda que també ho és
amb l’entorn i els equipaments del
voltant d’aquest punt de les Corts.
“Hauria de ser aquesta proposta
la que acabi tirant endavant”, recalca i alhora fa una crida a continuar-se mobilitzant. “Cridem a
tothom a defensar la memòria
històrica”, afirma convençuda.

Enderroquen la xemeneia
de la polèmica cuina fantasma

CONVIVÈNCIA4La xemeneia de
la cuina fantasma de les Corts, situada al carrer Felipe de Paz, ja
és història. El passat 15 de juny
es va començar a enderrocar
aquesta xemeneia que tantes
polèmiques ha despertat entre
els veïns que s’oposaven a viure
a prop d’una macrocuina. La
presidenta de l’Associació de
Veïns del Camp Nou, Anna Ramon, celebra la notícia: “Ja la tenim tota terra”.

Un any més, les Corts celebra la Nit de Foc Cortsenca coincidint amb la
revetlla de Sant Joan. Com sempre, entre els carrers Europa i Gandesa,
amb una cercavila, un espectacle de foc, un sopar popular i un concert.

VICTÒRIA VEÏNAL
Tot i que després de mesos de
lluita veïnal, el passat mes de
març l’Ajuntament va anunciar
que a Barcelona només es podrien instal·lar macrocuines en
sòl industrial, el veïnat continuava patint per la del carrer Felipe de Paz. “Passava el temps i
vèiem que la xemeneia seguia
aquí. Però el resultat que tenim
ara és que ja no hi és. Estem molt
contents”, exclama Ramon.

El Circorts reuneix el millor circ emergent. Foto: Districte

CIRC4El carrer Benavent i la
plaça de les Ceràmiques Vicens es
van tornar a omplir de vida el passat cap de setmana amb la 23a edició del festival Circorts. Enguany,
per fi amb plena normalitat i amb
una quinzena d’espectacles i activitats per a tots els públics.
Com ja és habitual, els artistes
emergents van ser els protagonistes d’aquests tres dies de festa,
que des de l’organització valoren
com un èxit. Es va poder veure la
plaça de les Ceràmiques plena de
gom a gom en actuacions com la
que dissabte feia la companyia Tu
a tu, o com la de White Bottom de

diumenge, que va ser un dels
plats estrella d’aquest festival,
que ha apropat al barri propostes
novedoses de disciplines variades
com l’acrobàcia, el món clown, els
malabars o el trapezi, entre altres.
Això juntament amb els tallers de
circ oberts al públic, que també
van ser un èxit de participació.
I és que, després de tants
anys, el Circorts s’ha convertit en
un festival característic del barri.
No només per les propostes que
ofereix, sinó per ser una oportunitat per al comerç i la restauració local. Per això, les Corts ja espera amb ganes la pròxima edició.

Protegim el verd de les Corts

Barris al dia
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» Amb l’arribada de la calor i l’estiu, s’activa la campanya de prevenció d'incendis a Collserola
» Com a novetat, els Bombers disposen de drons per a la campanya forestal d’enguany

Amb l’arribada de l’estiu cal extremar les precaucions contra els incendis, especialment en un context d’altes temperatures com l’actual. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT

davant els possibles incendis forestals. A més, es reforcen les
tasques preventives al voltant
de Collserola per tal d’evitar que
es produeixin aquests incendis.
Aquest dispositiu estableix reconeixements i recorreguts diaris programats per fer tasques de
prevenció i rereguardes preventives que s’activen d’acord amb
les prealertes decretades en funció dels valors de la velocitat del

L’any passat hi va

haver 19 incendis a

l’entorn de Collserola
vent, la humitat relativa i la temperatura mitjana. En el moment
d’activar-se, es mobilitzen recur-

sos, vehicles i efectius cap a la serra barcelonina, incorporant, si
és necessari, punts fixes de vigilància durant les hores de més
risc.

NOVETATS PER L’AIRE
A banda de reforçar el nombre de
vehicles i efectius per tal de millorar la resposta i la tasca preventiva, enguany els Bombers
incorporen una gran novetat per
l’aire. Conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB),
la campanya forestal disposarà de
vehicles aeris no tripulats (drons)
per facilitar les tasques dutes a terme pels dos cossos, tant en la part
operativa com en la part formativa, per tal d’augmentar la seguretat de les intervencions i millorar el servei ciutadà.
Després de les valoracions
positives de les proves pilot fetes
el juny de 2021, enguany s’im-

Què fer en cas d’incendi

Foto: Ajuntament

4Les Corts és un districte ple de
verd. En són exemple el parc de
Cervantes, els jardins de la Maternitat, els jardins del Palau de
Pedralbes, el parc de Can Rigal i
les desenes de petits parcs i jardins que es troben amagats entre les places i els carrers del
districte. També té part d’un dels
grans pulmons de Barcelona, el
Parc Natural de Collserola, una
gran reserva amb entrada des del
barri de Pedralbes. Per a cuidar el
verd i conscienciar el veïnat, com
cada any, els Bombers de Barcelona endeguen la campanya forestal de prevenció d’incendis,
que estarà activa fins a mitjans
de setembre. Cal recordar que l’any passat es van produir 19 incendis entorn del Parc de Collserola, amb prop de 17,6 hectàrea cremades.
Així doncs, amb l’arribada del
bon temps i la pujada de les
temperatures, el Servei
de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament
(SPCPEIS) adapta i reforça els seus dispositius per donar una resposta ràpida i eficaç

4En cas de detectar un incendi, cal
trucar immediatament al 112 . També hi ha disponible l’app mòbil
My112 (que cal descarregar prèviament), que permet geolocalitzar
a la persona a través de la trucada.
Al web de Bombers també s’informa del que cal fer en cas de trobarnos a casa amb un incendi a prop,
al cotxe o, inclús, dins del bosc.
A més, a la pàgina de web de
Bombers de Barcelona (ajunta-

ment.barcelona.cat/bombers) hi ha
consells per evitar incendis. La ciutadania pot aportar el seu gra de sorra seguint recomanacions com no
llençar al bosc o en zones pròximes
elements que puguin comportar
una ignició, com burilles mal apagades, llumins o petards, així com no
deixar deixalles a les zones naturals.
A més, cal recordar la prohibició, des
del 15 de març al 15 d’octubre, de fer
treballs forestals i actuacions que pu-
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“Totes les innovacions culturals
neixen a la perifèria i als suburbis”
Nando Cruz
Periodista musical

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
Nando Cruz és un periodista musical diferent. Sempre crític, s'ha encarregat d'analitzar la vida cultural
que hi ha més enllà dels grans esdeveniments, dels suplements dels
diaris i de la televisió. Aquella que es
viu als barris i amb moltes llengües.
uina música escoltava
Nando Cruz quan era un
nen i un adolescent?
La música que posava la meva
mare a casa: Perales i Julio Iglesias. A
poc a poc em vaig anar interessant
per la música que sonava a la ràdio
i pel que em passaven els amics de
classe... Va ser a finals dels vuitanta
quan vaig començar a escoltar rock
alternatiu o indie. Després, quan
vaig començar a fer crítica musical a
El Periódico, el 1995, anava a tota
mena de concerts: bossa nova, hiphop... I encara hi va haver un moment en què em vaig obrir a més
músiques: quan vaig començar a
fer el recull de reportatges Otros escenarios posibles. Vaig prendre la
decisió de deixar d’escriure per al
meu gust personal i fer-ho sobre el
que la gent consumeix.

Q

Per què et vas dedicar al periodisme musical?
A sisè de Primària jo sabia que volia
ser periodista de guerra. Evidentment, no vaig anar ni a Andorra
[riu]. En un inici volia escriure sobre
cinema, fins que vaig anar a un concert d’El Último de la Fila a les Festes
de la Mercè de Barcelona, el 1988.
Aquell dia vaig veure que allò era el
que m’interessava. No tant els discs,
sinó la música en viu.
Tu ets molt crític amb el sector
del periodisme musical...
Al principi escrivia al Popular 1 i allà
vaig aprendre el pitjor del gremi: fer
articles marcats per la influència de
les discogràfiques. Després vaig
estar a Rockdelux, on es treballava
amb més distància respecte de la
indústria, però amb altres tics nocius. Tot el que critico ho he comès
jo, però quan portes 20 anys en un
ofici, alguna cosa aprens.
I ara el tipus de periodisme que
fas és una excepció.
Dir-ho així seria posar-me unes medalles que no em pertoquen. Quan
vaig començar, et podies guanyar
la vida, sobretot, si treballaves en un
diari. Ara mateix, el periodisme musical és tan precari que intentar
trencar certes inèrcies et pot fer

desaparèixer. El problema del periodisme musical és que sovint tots
estem als mateixos llocs escrivint
sobre els mateixos esdeveniments.
En un moment que, com dius, el
periodisme musical està tan malament, estem vivint una explosió de l’escena urbana a l’àrea
metropolitana. S’està explicant?
Hi ha músiques de gent de vint anys
i periodistes de quaranta anys.
Aquests 20 anys de diferència són
crucials perquè bona part del periodisme no estigui entenent com caldria aquestes explosions musicals.
No vol dir que no s’escrigui sobre
Bad Gyal o Morad, només faltaria,
però el seguiment d’aquesta escena
no és el mateix que es feia de l’indie
dels noranta, quan l’edat de músics
i periodistes coincidia.
Com ha nascut aquesta escena
urbana?
Les tecnologies han facilitat la velocitat amb què la música viatja. Amb
un mòbil, que és una cosa que
tenen tots els joves, pots gravar una
idea de cançó, pots trobar una base,
fer-te un vídeo, penjar-lo, recuperar
els diners que genera, tens la teva
discogràfica... També és important
el tema de les migracions. Qualsevol ciutat de l’Estat té avui dia una

diversitat demogràfica que no existia l’any 80, quan hi havia un 1%
d’estrangers. Ara hi ha un 30% de
persones no nascudes a Espanya o
a Barcelona. Això fa que joves amb
famílies provinents de Colòmbia,
Mèxic, el Pakistan o Algèria estiguin
convivint a la mateixa classe amb
una banda sonora de fons comuna
a la qual aporten les espècies sonores de la seva tradició. Aquestes
músiques són l’idioma comú d’una
generació de 15 a 25 anys. Passes
per la porta d’una escola i hi ha xavals cantant Pepas de Farruko. On
ho han sentit? És omnipresent gràcies a les noves tecnologies.
Morad o Beny Jr. són de l’Hospitalet, Santa Salut de Sabadell...
Quin pes hi té la perifèria?
Que aquestes músiques neixin a la
perifèria és el més normal del món.
Totes les innovacions culturals i les
músiques populars sorgeixen als
suburbis i als entorns marginals. Indrets on els joves se senten exclosos i senten que les músiques
majoritàries no els representen.
Diuen: “Vosaltres sou més grans,
teniu una posició social més establerta i no ens representeu”. És aquí
on es creen les músiques que canviaran el panorama musical de la
ciutat. El hip-hop neix als suburbis,

com la rumba quinqui, el dancehall,
el rock, el trap, el reggaeton... És
normal que neixin aquí, perquè al
centre hi viu la gent benestant que
està contenta amb la música dominant. És a la perifèria on es fa una
música més accelerada, més grollera i més directa que després arriba als espais centrals de la cultura.
S’acostuma a mirar aquestes músiques com expressions culturals de
classe baixa, massa simples. Però
tard o d’hora s’acabaran convertint
en músiques hegemòniques.
Ens ha de preocupar que la secció cultural de TV3 estigui plena
d’artistes com Joan Dausà, Els
Amics de les Arts o Manel i altres
com el Morad hi surtin molt
menys?
Hi ha un tap generacional, però
també hi ha un tap de classe social.
Només cal mirar la composició de la
direcció de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals o els caps i
els equips dels programes. Estem
parlant de gent de classe mitjana
que viu en una realitat totalment
allunyada d’aquestes perifèries, i
flipaamb músiques còmodes. Hi ha
un tercer tap que és el tap de raça.
Quants periodistes de famílies colombianes, magrebines o subsaharianes hi ha a TV3? Als mitjans de4
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“Els macrofestivals ens aboquen a
un consum de música angoixant”
3comunicació estan infrarepresentats. El periodisme és el reflex d’una
estructura mental i cultural: un periodista de 40 anys, de classe mitjana
i amb vuit cognoms catalans o castellans. Això en empreses públiques
és un drama, perquè TV3 està pagada per tota la gent que viu a Catalunya. Hi ha gent que mai la posarà
perquè està farta de no veure’s-hi reflectida. Passa en la informació política, en la informació cultural, en els
anuncis... Per què no es parla d’un
concert de pakistanesos i sí que es
parla del nou videoclip del traper català que s’intenta impulsar com a
“paio autèntic”i resulta que, en realitat, no el veu ningú?
En canvi, hi ha artistes que tenen
moltes més visites a les xarxes i
no apareixen a la televisió...
Sí! Fa uns dies va actuar Maka al
Sant Jordi Club. Hi havia 4.500 persones. TV3 considera que no hi ha
d’anar. En canvi, una setmana després James Blunt inaugura el festival de Pedralbes amb menys
persones i es creu que és indiscutible parlar d’aquest concert. Per
què? Per què és James Blunt? El festival de Pedralbes? Per què la gent
que hi va és guai? Hi ha un biaix racista, classista i d’edat.
Totes aquestes idees et van fer
crear Otros escenarios posibles?
M’agradaria dir que sí, però no va
ser així. Volia escriure sobre altres
llocs on es feia música. No eren tant
els grups sinó els llocs. Pensava en
sales o bars que no sortien al diari,
com la Upload. Però buscant
aquests llocs vaig descobrir altres
indrets com cases ocupades, esglésies, parcs... Vaig obrir la mirada i
vaig trobar concerts com el d’una
comunitat llatinoamericana que
porta a Barcelona un grup peruà de
cúmbia a una discoteca a les quatre
de la matinada. És més cansat, però
el que et trobes és espectacular. Així
vaig descobrir altres músiques o altres maneres d’organitzar-se... Una
altra ciutat que, per la meva ignorància, m’era desconeguda. Una
ciutat on un home que té una ferreteria al carrer de Sants i que és pakistanès és capaç d’organitzar un
concert en un auditori de Cornellà
portant-hi un artista del seu país.
Per què no s’ha de fer la crònica d’aquest concert? Tenia molta llibertat.
Ja no havia d’anar a l’Apolo o al Sidecar. Deia:“Me’n vaig a un polígon
de Cerdanyola a veure flamencotón,
a un club de sado a veure un concert o a un parc on uns xavals rapegen. Quan hi arribava em podien
dir: “Què és El Periódico?”. Són
agents culturals que mai han tingut
contacte amb la premsa perquè no
els han fet ni cas, i quan veuen un
periodista es posen en guàrdia o
estan molt agraïts.

I aleshores vas decidir crear una
exposició amb aquest material?
El desembre del 2020, El Periódico
va tancar la secció per un tema
pressupostari. Vaig fer una xerrada
per tancar el projecte a l’Ateneu Popular de Nous Barris. Quan la gent
veia els vídeos que jo havia gravat
amb el mòbil en aquells concerts
quedava al·lucinada. Em preguntava si allò era Barcelona. Vaig
creure que calia donar més vida a
aquell material i ara l’hem portat als
centres cívics en format d’exposició.
Abans parlaves de l’Apolo o del
Sidecar. Han de patir amb la presència dels macrofestivals?
Fa 25 anys, en aquest país no hi
havia macrofestivals. Hi havia el
Doctor Music o el Benicàssim, i eren
esdeveniments excepcionals. Al
cap de 10 anys eren una cosa assimilada i 20 anys després estem en
un moment en què semblen imparables. El circuit de festivals ha crescut d’una manera tan salvatge que
la capacitat de les sales d’acollir
concerts es va reduint. Abans la
temporada d’estiu dels festivals era
de juliol a agost: el moment fluix de
les sales de concerts, perquè la gent
volia escoltar música al carrer. Però

“El Primavera
Sound està
desbordat i vol
ser més gran
que Barcelona”
ara la temporada dels festivals va de
maig a octubre. Són sis mesos en
què les sales de concerts no poden
contractar artistes internacionals
perquè els festivals paguen molt
més. Hi ha generacions que assumeixen que escoltar música en viu
és anar a festivals. De totes maneres, això no vol dir que a Barcelona
les sales de concerts desapareguin,
perquè molts macrofestivals programen una música molt concreta
i hi ha molts tipus de música.
I al públic l’ha de preocupar la
concentració de macrofestivals?
Jo crec que sí, perquè ens aboca a un
consum de música absolutament
angoixant i insatisfactori. Quan tu
compres una entrada per a un festival ho fas perquè t’han dit que hi toquen The Strokes, The Jesus and
Mary Chain, Bad Gyal, Massive Attack, M.I.A. i Tame Impala. Quan arriba el dia del festival, resulta que dos
grups toquen a la mateixa hora, que
un altre toca mitja hora després a un
escenari que està a 20 minuts d’on

ets tu i hi arribaràs tard, que un altre
toca a les quatre de la matinada i
potser l’endemà curres... Quan arriba
el moment de la veritat no els pots
veure tots, perquè un festival és una
experiència totalment esgotadora i
desbordant que en alguns casos t’obliga a veure els concerts a una distància brutal, a través d’una pantalla,
fent cues per a tot...
Si és així, per què tanta gent va
als festivals?
La gent s’emociona amb la idea del
festival, no amb el festival en si. El
model és ajuntar el màxim de gent
i el màxim de fer caixa en el mínim
de temps possible. Concentrar tot
el consum musical que abans podies assumir en un any, en tres dies.
És com si, ara mateix, et posessin
tots els teus plats preferits en una
taula i et diguessin que te’ls has de
menjar en tres dies. O t’ho menges
tot o mai més ho podràs tastar. És
una manera bastant incòmoda de
gaudir de la música. Anem estressats per la vida i, quan arriba el festival, que hauria de ser el moment
de destensar-se, aquella angoixa es
manté. Una angoixa vinculada a
l’oci, no a la feina. És una manera
malaltissa d’oferir música.
A més, t’he sentit dir que els concerts en festivals acostumen a ser
descafeïnats...
És clar! Hi ha artistes importants que
poden portar-hi el seu show complet d’hora i mitja, però la immensa
majoria hi fa concerts de 45 minuts.
Jo porto 30 anys veient música en
viu i recordo perfectament concerts
que m’han marcat en sales, però he
vist grups importants en festivals i
no sé ni quan ni on va ser.
Ja per acabar, com veus la polèmica que hi ha hagut amb el Primavera Sound?
El tema de la mida és molt important. Els macrofestivals dins d’una
metròpoli són una cosa insòlita. A
Barcelona n’hi ha tres i dos d’ells, el
Sónar i el Primavera Sound, són dels
més rellevants del planeta. El Cruïlla
és menor, però està pujant de nivell.
El problema és quan els festivals
tenen una mida tan descomunal
que deixen de ser espais de trobada. Hi ha festivals que han decidit no créixer més, com el Sónar, i
altres que encara no saben fins a
on volen arribar. El Primavera no
ha fet aquesta reflexió, està desbordat i vol ser més gran que la
ciutat. Ara ocupa espais que no
pertanyen al Fòrum i pretenia
tenir dos caps de setmana. A mi
em sembla bé que l’Ajuntament
s’hagi plantat. Crec que els festivals estan molt bé, però han de
conviure amb l’entorn i ser una experiència mínimament satisfactòria que no bloquegi la ciutat. <

A

| 12

línialescorts.cat

l’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li
agradava fer ioga. De fet, va cursar la formació per ser-ne professora. Les sèries li encantaven, sobretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tantes. A l’Elsa li encantava anar al poble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els moments feliços, sense preocupacions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malauradament, hi anava poc. Massa poc.
Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agradaven per dedicar-se a la política. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’havia sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convocar una roda de premsa per anunciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots podem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per continuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Vergés, aleshores consellera de Salut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es confinava Igualada, la localitat on vivia la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.
Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Artadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àmbit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i continuen treballant sense dir res.
Montserrat Benedí és una excepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la política és “un privilegi perquè suposa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera estrès, tensió i dificulta la conciliació familiar i personal”, afirma.
Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tingut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, principis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de conèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva metgessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies
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En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

Política i salut mental:
un binomi d’alt risc
La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se
poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.
rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoixa”, recorda.
La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tècnicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament professional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit laboral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el control i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la manca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipici”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fatiga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la converteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme.
SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no permet tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer trontollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi dediquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actual això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i dinamiti la teva autoestima”, considera Alfageme.
Tot i que es va arribar a especular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’abandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em
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Privilegiats?

n La política, queda clar, és una activitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, sobretot després de la pandèmia, i creuen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tinguéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

Malgrat això, i com afirma la psicòloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològiques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut mental. Potser no es tracta de tenir privilegis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la depressió sigui la primera causa de discapacitat al món el 2030 i, al llarg de

cialista considera que des de la política cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més contundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.
També ho pensa Mar García, diputada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que treballa durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en certa manera va poder “gestionar-los”.

la seva vida, una de cada quatre persones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatunidenca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Finlàndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”.

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans
tindrà problemes de salut mental durant la seva vida

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accepto i m’agrada”, deia aleshores l’alcaldessa de Barcelona. “Per desgràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que intoxiquen i inciten a l’odi”, afegia.
Més enllà d’això, i segons Alfageme, aquesta hiperconnectivitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva capacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’exalcaldessa de Badalona i diputada de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició pública i la por de fer una pífia comunicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.
Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, podria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i inseguretat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpidament i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciutadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera.
UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer element que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reconèixer el patiment penalitza molt.
Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi endur per les passions. Probablement un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis universitaris.
Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés espanyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Benedí, és una de les poques polítiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les complicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la mateixa entrada al circ polític per a

“La política és una
feina molt exigent
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió
i dificulta la conciliació
de la vida familiar
i personal”

“Des dels partits
de vegades és més
fàcil denunciar la
mala salut mental
dels treballadors
d’una fàbrica que
la que viuen els
mateixos polítics”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.
El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de partits i la institucional no estan preparades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques persones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fàbrica que la que viuen els mateixos integrants de la formació”.
El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Línia sobre la salut mental en primera persona són dones i coincideixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et consideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De vegades sembla que la política pugui funcionar al marge de la vida”,
sentencia.
Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom femení. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assembli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.
L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imaginar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se.
Potser els milers de persones
que treballen cremades i els polítics que ja no poden més haurien de fer el mateix: un pas endavant i reconèixer que, de vegades, la feina no és vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Urbanisme | Es pacificarà un tram del carrer Galileu
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El tram del carrer Galileu, que hi ha entre el carrer Can Bruixa i l’avinguda Madrid,
serà de plataforma única, on els vianants tindran prioritat. Des de l’Eix Sants-Les
Corts celebren la reforma perquè creuen que serà positiva per als comerços.

Els comerciants, satisfets amb
la mostra al carrer Vallespir
FIRES4El carrer Vallespir va
ser el passat dissabte 11 de juny
l’escenari de la darrera mostra de
comerç de l’Eix Sants-Les Corts,
que va animar els assistents a
‘viatjar’ pels comerços de l’eix.
Tal com expliquen des de l’eix
comercial, hi havia molta varietat de productes a les parades,
però va predominar la restauració perquè, de per si, Vallespir
és un carrer amb “molta restauració”. “També s’hi van poder
trobar llibres, joguines, artesania...”, afegeixen.
El més important de tot,
però, és que tot i que les altes
temperatures fessin que hi hagués menys públic que en mostres anteriors, el balanç de les
vendes va ser, en general, positiu. “Pel que fa a les vendes, vam
quedar contents. Al 80% de les
parades els hi va anar força
bé”, indiquen.
D’altra banda, es va tractar
d’una jornada especial perquè no
només va haver-hi espai per al
comerç, sinó que els assistents
també van poder gaudir de ta-

Polèmica per les terrasses
que perdran l’ampliació
RESTAURACIÓ4L’Ajuntament
va tornar a moure fa uns dies fitxa amb relació a l’ampliació de les
terrasses feta durant la pandèmia,
però ara per anunciar que no regularitzarà les llicències de les ampliacions que es van permetre, especialment en alguns dels carrers
més importants de l’Eixample.
Davant d’això, el director del
Gremi de Restauració, Roger Pallarols, va dir que en alguns casos
s’havien fet denegacions aplicant
criteris que no corresponen a
l’actual ordenança de terrasses,
sinó a anteriors.

Per part seva, el primer tinent
d’alcalde Jaume Collboni va confirmar que “en les àrees tensades”
no es consolidarien les terrasses,
però que no s’havia parlat de tocar l’horari de tancament.
Després d’aquestes paraules, el portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Jordi Coronas, va respondre a Collboni que el “monocultiu de terrasses” a la ciutat
havia “liquidat el dret al descans
de moltes persones”. En aquest
sentit, Coronas li va demanar
que deixes de ser “només la veu
de les patronals”.

La mostra es va fer el passat 11 de juny. Foto: Twitter (@MarilenBarcelo)

llers, balls, jocs, gegants, classes
magistrals i altres iniciatives.
Un exemple és el ‘Bomboeix’,
que consistia a girar un bombo
per després tenir l’opció de recollir un regal en una piscina de
boles. A més, també es va comptar amb la presència de la companyia de teatre iluya, que va encarregar-se d’animar el ‘Bom-

boeix’ i d’oferir una activitat
teatralitzada, ‘Jet lag’.
Després d’aquesta mostra,
l’Eix Sants-Les Corts en té una
altra de preparada per al pròxim
8 d’octubre. En aquest cas, l’escenari serà el carrer Joan Güell,
on el comerç, les activitats lúdiques i l’humor d’iluya tornaran a brillar.

Diverses terrasses perdran les ampliacions fetes. Foto: Carles Martín/ACN
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LA FLAMA DEL CANIGÓ
Passejada per la Maternitat i el
cementiri
Dissabte 28 de maig ens vam reunir
una vintena de persones per gaudir
d’un magnífic dia de sol i calor i per
anar a endinsar-nos en la història
del nostre barri, més concretament
de la Maternitat i del cementiri.
Vam concertar la visita amb una
guia professional, que ens va explicar anècdotes que la majoria no sabíem. Però també vam comptar
amb la participació d’alguns assistents que tenen molt present el passat –més proper que llunyà, malgrat
que sigui del segle passat– d’aquest
espai tan especial com és la Maternitat, que la Pilarín Bayés ha sabut
captar tan bé.

Sant Joan
El pròxim 23 de juny tornarem a rebre la
Flama del Canigó a la plaça Comas.
La Flama, que es regenera cada any al
cim del Canigó, arriba primer al Parlament
de Catalunya i a la tarda ho fa a la plaça
Sant Jaume, on els diferents equips de foc
de la ciutat i rodalia van a buscar-la per
poder encendre les fogueres que il·luminaran les revetlles arreu de la ciutat.
A les Corts arribarà pels volts de tres
quarts de vuit a la plaça Comas, on després de llegir el manifest, que aquest any
ha escrit l’Eliseu Climent, repartirem una
planta de romaní i un fanalet (que s’haurà
de construir cadascú). Després, els Bocs
de Can Rosés en cercavila portaran la
Flama fins a la foguera i l’espai on es farà
el sopar popular i la revetlla.

Us hi esperem a tots!

Presentació ‘Lena al descobert’, de Carolina Montoto
Dimecres 15 de juny a les 19
hores –com cada tercer dimecres de mes des de fa
quatre mesos– vam assistir
a la presentació d’un llibre,
en aquest cas Lena al descobert, de Carolina Montoto.
L’autora ens va parlar del
seu llibre, dels seus personatges, de les dificultats de
la vida i com les encarem i
de molts altres aspectes que
descobrireu si us el llegiu.
La conversa distesa en
aquest espai que és la llibreria El Gat Pelut es va poder
allargar molt, ja que l’espai,
la Marta i els assistents van

propiciar aquest ambient
on la literatura té el seu
espai central.
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consum sostenible i de proximitat

Fomentant els horts
urbans i el verd a la ciutat
Foto: Ajuntament

impulsa a través de l’Institut Municipal
de Parcs i Jardins per tenir cura de les
zones verdes de la ciutat.
Per altra banda, el festival també va
oferir la possibilitat de fer visites a horts

La finalitat del projecte
és compartir amb la
ciutadania les innovacions
en agricultura i verd urbà
urbans gestionats per associacions de la
ciutat, com ara els de les masies de Can
Mestres i Can Cadena.

Sostenibilitat
Els horts urbans i l’impuls del verd a les
ciutats estan guanyant cada cop més terreny com a propostes per combatre els
efectes del canvi climàtic en unes metròpolis cada vegada més massificades.
És en aquest context que cal emmarcar Les 48 hores d’agricultura i verd urbà,
un festival que va tenir lloc a Barcelona
el cap de setmana del 14 i 15 de maig. Va

ser organitzat per l’Associació Replantem, amb el suport de l’Ajuntament.
Entre les activitats programades hi havia
xerrades, visites guiades, tallers de compostatge, d’horts periurbans i de cobertes verdes, entre altres. Amb tot, una
cinquantena de propostes que tenien la
finalitat de compartir amb la ciutadania
les innovacions d’agricultura verda que
estan canviant l’entorn i impulsar-la per
avançar en les pràctiques sostenibles.

A més, el cap de setmana sostenible
va oferir experiències directes amb els
projectes i espais més desconeguts de la
ciutat i que estan relacionats amb el món
del verd i l’agroecologia. De fet, una de
les activitats va tenir a veure amb un tema
d’actualitat com és la relació dels éssers
humans amb els arbres.
Per la seva banda, l’Ajuntament va
aprofitar el festival per presentar el seu
programa municipal Mans al verd, que

REPLANTEM
L’entitat organitzadora, Replantem, està
formada per 24 professionals, empreses,
emprenedors i altres entitats que fomenten els projectes sostenibles i de cultura
verda a Barcelona.
El seu objectiu és difondre entre la
ciutadania de la ciutat la importància de
portar a terme pràctiques sostenibles i
verdes.
Amb tot, l’esdeveniment de Les 48
hores se celebra també en altres ciutats
del continent. De fet, es desenvolupa a
una vintena de localitats franceses –país
on va néixer el concepte–, a més d’altres
de Bèlgica o de Suïssa.

Reconeixement
Barcelona opta a convertir-se en la Capital Europea del Comerç de Proximitat
l’any vinent. Així ho ha sol·licitat la Fundació Barcelona Comerç, que ha presentat
la candidatura de la capital catalana amb el
suport de l’Ajuntament, la Generalitat, el
govern central, Vitrines d’Europe, EuroComerce i Retailcat, entre altres entitats.
L’entitat de comerciants ha rebut
també el suport de la presidenta del Comitè de Peticions del Parlament Europeu.
De fet, Barcelona Comerç va fer pública la
candidatura barcelonina en un acte celebrat el 12 de maig a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, amb motiu del

Dia Europeu del Comerç de Proximitat.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat vol fer valdre la força i els valors del seu comerç, que
contribueix a dotar Barcelona d’identitat
pròpia. Sense anar més lluny, el comerç és
un espai de socialització important, que
cohesiona la comunitat i preserva la diversitat i riquesa econòmica dels barris.
La Capitalitat del Comerç de Proximitat proposa que cada any una ciutat del
continent aculli un any sencer d’esdeveniments, conferències i activitats informatives i de divulgació que tinguin a veure amb
el petit comerç. En aquest sentit, el primer
tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, considera
que aquesta iniciativa té la finalitat de defensar “el model social europeu” davant les
grans plataformes de consum.

Foto: Aina Martí/ACN

Barcelona, candidata a acollir la Capitalitat
Europea del Comerç de Proximitat el 2023
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El Petit Mercat de Mercats
passa per la Marina
Fira
El Mercat de la Marina va ser l’escenari els
dies 13 i 14 de maig d’una nova edició del
Petit Mercat de Mercats, un esdeveniment
que s’inspira en el Mercat de Mercats i que
té la intenció de promocionar els productes
de qualitat dels comerciants de la ciutat.
Aquesta activitat va tenir lloc en el marc de
la Festa de la Primavera del barri de la Marina i va aplegar centenars de veïns que s’hi
van apropar per gaudir del bon temps i de la
proximitat dels paradistes.
En aquest sentit, hi va haver música en
directe, tapes, una zona de barbacoa i infantil i diversos tallers, com ara tasts de vins i
fins i tot classes de cuina, una de les quals a
càrrec de Sofía i Víctor, concursants del programa de televisió MasterChef.

I és que els productes de proximitat van
ser els protagonistes de la fira. De fet, a l’espai de barbacoa habilitat els assistents van
poder cuinar els productes frescos que acabaven de comprar a les parades del mercat,
que els botiguers ja havien deixat preparats
amb aquest objectiu. Per la seva banda, a la
zona de restauració de la fira els restaurants
del barri van oferir tapes a tres i cinc euros.
ESPAIS ESPECIALS
A més, els dos dies de festa van comptar amb
un programa farcit d’activitats culturals, com
ara les actuacions de la companyia d’arts del
carrer Zigurat Band, que va animar el migdia i la tarda amb la seva música.
Per la seva banda, la canalla va tenir el seu
lloc a la fira, amb tallers de gastronomia i de
treballs manuals, a més de ioga i dibuix, entre

altres. A més, els més petits van poder gaudir d’un espai de contes, cuinetes i pissarres
per fer dibuixos.
TALLERS I XERRADES
La zona d’activitats per als adults, a banda,
va oferir xerrades gastronòmiques, com ara
la de Pestos de temporada, amb La Vestale,
un tast de vins a càrrec de DO Catalunya,
un taller de cuina amb Marina Monsonís i
un taller de cerveses que va organitzar Estrella Damm.
Aquesta iniciativa va estar organitzada
per l’Ajuntament. Ho va fer a través de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB), que va comptar amb la col·laboració de la Federació de Mercats Municipals
de Barcelona (FEMM), en el marc de la
Festa de la Primavera de la Marina.

“Les plataformes
no entenen l’essència
dels barris”

David Rodríguez
El Caimán Alegre
(Travessera de Gràcia)

Foto: Ajuntament

David Rodríguez va obrir El
Caimán Alegre el 1996. En
aquell moment va saber veure
un nínxol en la roba esportiva
com a proposta de moda urbana.
Un quart de segle més tard, ara
com a president de la Unió de
Botiguers de Travessera de Gràcia-Casc Antic, continua buscant oportunitats per al comerç,
tot i que sense perdre l’essència.

La Boqueria i el Mercat Central
de Florència enforteixen llaços
Foto: Ajuntament

EN PRIMERA
PERSONA

Aliança
Establir una aliança per compartir experiències. Aquesta és la base de l’acord al qual
han arribat les ciutats de Barcelona i Florència, a Itàlia, a través dels seus dos mercats
més representatius: la Boqueria i el Mercat
Central de Florència.
La signatura del conveni es va fer el passat 6 de maig a la ciutat italiana, on hi havia
la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, que va estar acompanyada per
Eduard Soley, vicepresident de la Boqueria;
Federico Gianassi, regidor d’activitats productives de Florència, i Massimo Manetti,
president del Consorzio Storico Mercato
Centrale de Florència.

Aquesta col·laboració té una durada de
quatre anys renovables i busca precisament
compartir idees i projectes per millorar el
servei al consumidor i, en paral·lel, afavorir
les activitats culturals i la promoció de les
tradicions dels dos municipis.
En aquest sentit, els dos mercats es
comprometen també a organitzar periòdicament esdeveniments per fer balanç de
l’aliança.
GUARDIANS DE LES ESSÈNCIES
Amb tot, la voluntat d’aquesta col·laboració
és fer valdre l’essència dels mercats, espais
de trobada i socialització que conserven les
tradicions més ancorades a les societats on
s’inscriuen, en un moment d’evolució i
canvi pel que fa als hàbits de compra.

Com heu viscut els canvis que
ha experimentat el petit comerç des dels anys 90?
En el moment que vam obrir la
botiga no hi havia ni xarxes socials ni mòbils, imagina’t. Travessera de Gràcia era –i és– un
carrer punter al qual tothom
anava a comprar.
Com us heu adaptat a la nova
realitat digital?
Tenim un web molt ben posicionat –graciacomerc.com–. I ara
estem fent targetes digitals de fidelització per participar en sortejos i tenir avantatges. Hem
d’incentivar els clients, però
sense perdre l’essència del comerç de proximitat.
I com es fa això?
Cada barri ha d’invertir en la
seva zona i promocionar-la, perquè saben com són els seus
clients. Les grans plataformes
no entenen l’essència dels barris.
Quan vam obrir Gràcia Comerç la intenció era ajudar el
barri i digitalitzar amb tranquil·litat. A més, no hem de
jugar a les lligues que no ens
pertoquen. Hem de saber on
som cadascú de nosaltres.
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Hoquei herba | Katie Allen, nova entrenadora de l’RC de Polo

L’exjugadora australiana Katie Allen dirigirà el primer equip masculí de l’RC de Polo les pròximes dues
temporades. Katie Allen, que substitueix Roger Pallarols, és la primera dona que dirigeix el sènior masculí,
i ha format part del cos tècnic de la selecció australiana femenina i ha col·laborat amb els Reds Sticks.

Un pas més cap a la igualtat
» La mesura de govern ‘Esport i Gènere’ ofereix un full de ruta per reduir les diferències de gènere
» “El feminisme i la igualtat és una qüestió de tothom”, proclama Amanda Gutiérrez, de FUTPRO
Toni Delgado
BARCELONA

"Participo en reunions amb
clubs, entitats, federacions... I
molts cops soc l'única dona o
n'hi ha, com a molt, dues o tres.
Aquest, però, no és el problema.
El feminisme i la igualtat són
una qüestió de tots i totes. El
conflicte és que els homes amb
poder de decisió per triar la direcció de l'esport femení no tenen encara perspectiva de gènere i realment no volen, en el
nostre cas, que el futbol femení
continuï avançant", enraona
Amanda Gutiérrez (Fundació
AE Prat), presidenta de FUTPRO, el primer sindicat dedicat
al futbol femení. Ho fa al Museu
Olímpic i de l'Esport durant la
presentació de la mesura de govern Esport i Gènere.
Impulsada des de l'Institut
Barcelona Esports i amb el su-

port de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, la iniciativa fa
una diagnosi de l'esport amb
perspectiva de gènere i ofereix un full de ruta per reduir
les diferències de gènere en
l'esport. Vol ser un referent en
igualtat de gènere.

LES NOVETATS
"Aquest tipus de mesures ajuden moltíssim, no només al fet
que hi hagi més dones als càrrecs de poder, sinó perquè els
homes que hi hagi tinguin perspectiva de gènere, tan necessària. Les futbolistes tenim els pitjors horaris d'entrenament. Jo
soc amateur i a la Fundació
AE Prat sí que ens exercitem en
l'horari que hem triat nosaltres,
però abans havia patit les hores
més dolentes. També hem de
pagar per competir. Fins i tot a
Preferent, mentre que els homes no ho feien. No té cap lògica", amplia Gutiérrez.

La mesura de govern Esport
i Gènere és "pionera", segons els
promotors i promotores, i s'executarà durant els pròxims tres
anys. En concret, fins al maig de
2025 es desenvoluparan 52 accions, distribuïdes en sis línies
de treball: sostre de vidre, promoció de la pràctica esportiva,
esdeveniments esportius, canvi
institucional, equipaments esportius i esport a l'espai públic.

Una participant de l’última edició de la Marató de Barcelona. Foto: BCN Esports

A Barcelona "encara és més
freqüent" la pràctica esportiva
entre homes que entre dones.
La mesura contempla actuacions com el reconeixement i
la visibilització de les dones en
els càrrecs directius amb la
creació d'una nova categoria
de Premi Dona i Esport; més
programes de foment de la
pràctica esportiva per dones;
la incorporació de la perspec-

tiva de gènere en els processos
de contractació i de subvenció;
la formació i el suport a les entitats en la prevenció de les
violències sexuals i en l'elaboració de plans d'igualtat; la
incorporació de la visió de gènere al disseny dels equipaments esportius; o la consolidació de Barcelona com un
referent en l'assoliment de fites esportives femenines.
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| Fall Guys
Bona notícia: Fall Guys ja ha passat a ser gratuït. Gaudeix de franc
d’aquest videojoc de plataformes a PS5, Switch, Xbox One i Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Alèxia Vila/ACN

El programa revelació de la temporada de TV3, Eufòria, ja té guanyadora:
Mariona Escoda (Valls, 2001). La jove
artista va triomfar a la gran final del
talent show, que es va celebrar el dia
17 amb rècord d’audiència, quedant
per davant de Triquell i de Núria. Al
llarg de tot el concurs, la vallenca ha
estat entre les favorites del públic, ja
que ha demostrat talent, versatilitat i
esforç, i a la final es va proclamar vencedora en rebre el 61% dels vots dels
espectadors. El premi inclou un contracte discogràfic, la gravació de la
cançó de l’estiu amb Miki Nuñez (presentador del programa juntament
amb Marta Torné) i la participació en
el disc de La Marató de TV3 de 2022.

Jazz a la Pedrera
Una col·laboració entre la Pedrera, el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics de Barcelona fa possible el cicle Talents Jazz a la Pedrera, que va començar el 2 de juny i acabarà el 29 de juliol. En total, s’han programat divuit concerts de jazz i de música moderna al terrat de la Casa Milà,
un escenari idíl·lic, amb unes vistes privilegiades de Barcelona i música en directe de gran qualitat. A més, l’entrada
a aquest cicle inclou una visita lliure a les golfes i a l’àtic de
la balena, on hi ha l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí,
així com una copa de cava per gaudir dels concerts.

Llibres

?

M A R I O N A

QUI ÉS

...

ÉS FAMOSA PER

?

E S C O D A

Haver concursat a ‘Eufòria’ de TV3

El ‘talent show’ és el programa revelació de la temporada

Guanyar la primera edició del concurs

QUÈ HA FET

Els espectadors la van triar com a triomfadora de la gran final

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

La gran favorita

Ha rebut el suport del públic al llarg de tot el programa

Música

Pelis i sèries

El silenci dels arbres
Eduard Márquez

Muerte de un viajante
Arthur Miller

Un nou món
Andreu Valor

La voluntària
Nely Reguera

El violinista Andreas Hymer arriba a
una ciutat assetjada per fer un concert
i recuperar l’Amela Jensen. Allà, a més,
gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant les
bombes, fa de guia al museu de música buit, trobarà explicacions i respostes
que li serviran per acceptar el seu passat i entendre la misteriosa desaparició
de la seva mare.

Willy Loman és un viatjant de comerç
que ha entregat tot el seu esforç i la seva
carrera professional a l’empresa per a la
qual treballa. El seu objectiu és donar
una vida millor a la seva família, la dona
i els dos fills, que l’adoren i als quals vol
inculcar l’ambició per triomfar i progressar en l’escala social.
Al teatre Romea de Barcelona.

Vuit cançons formen el novè àlbum
d’Andreu Valor, Un nou món, autoeditat
i finançat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de Verkami. El
cantautor de la localitat alacantina de Cocentaina proposa en aquest nou treball
confiar en la possibilitat de fer real allò
que sembla impossible. De creure, precisament, en “un nou món”.

Farta de la seva vida de jubilada, i de
comparar-se amb les seves amigues
que ja són àvies, la Marisa decideix viatjar a un camp de refugiats de Grècia, on
està convençuda que necessiten gent
com ella. En arribar, descobreix una realitat que no s’hauria pogut imaginar i
que farà que explori els límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Refrescar la casa a l’estiu
Foto: Pexels

i

BENESTAR

er què a la calor li diem “bon temps”? Està bé si podem passar-nos el dia a la platja o a la piscina, però seguir com si res
amb la rutina mentre els termòmetres superen els trenta
graus (fins i tot abans que comenci oficialment l’estiu, com ha
passat aquest any), mentre no podem dormir per la xafogor,
mentre tornem a suar un minut després d’haver sortit de la dutxa... no té res de “bo”. A més de queixar-nos, hi ha altres coses
que podem fer per sentir-nos millor durant les èpoques de més
calor. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona té un llistat de
consells per aconseguir que casa nostra estigui una mica més
fresca i no ens hi sentim com si fóssim a l’infern.
Aprofita les hores més fresques del dia per ventilar la casa: obre
portes i finestres durant la nit i a primera hora del matí perquè es
creïn corrents d’aire refrescant. En canvi, a les hores de més calor,
abaixa persianes, corre cortines i obre tendals per protegir la casa
del sol. Apaga els aparells elèctrics que no estiguis fent servir perquè, tal com recorda l’Ajuntament, “un ordinador o un televisor
engegats també generen calor”. D’altra banda, canvia les bombetes incandescents per unes de baix consum o, millor, per leds.

Les claus
VENTILACIÓ

Aprofita els moments més frescos del dia (la nit i la primera
hora del matí) per obrir finestres i ventilar la casa

PROTECCIÓ

En les hores de més calor, abaixa persianes, corre cortines
i obre tendals per protegir la casa dels rajos de sol

APARELLS
BOMBETES

Els aparells elèctrics, com un ordinador o una televisió, també
generen calor: apaga’ls quan no els estiguis fent servir
Les bombetes incandescents desprenen molta calor:
canvia-les per unes de baix consum o, millor, per llums led

Foto: Pexels

P
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