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La diversitat sexual
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les institucions religioses
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El Maresme vol recuperar
la seva capacitat industrial
Foto: ACN
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El cel hauria de ser per a tots
» La diversitat d’orientació sexual segueix sent un tema tabú a les institucions religioses majoritàries
» “El que diguin uns bisbes carcamals amb cucurutxo al cap me la bufa”, afirma Jordi Valls, catòlic i gai
Albert Alexandre
BAIX MARESME
Les institucions religioses majoritàries no han estat mai gaire amigues de la diversitat d’orientació
sexual. Quan no era un bisbe com
el de Màlaga dient que el matrimoni entre persones del mateix
sexe és semblant a la unió entre un
home i un gos era el de Solsona
dient que l’homosexualitat tenia a
veure amb l’absència de la figura
paterna durant la infància. Quan
no era un pastor evangèlic fent
apologia de les anomenades teràpies de reconversió era un imam
utilitzant la medicina islàmica per
treure el dimoni de l’homosexualitat a un fidel.
Per sort, cada cop són més els
exemples d’obertura i els creients
que reconeixen sense complexos la
seva condició sexual no heterosexual. És el cas de Jordi Valls, consiliari de l’Associació Cristiana de
Gais i Lesbianes de Catalunya
(ACGIL), que assegura que no hi
hauria d’haver problemes entre fe
i sexualitat. “Els meus 65 anys
m’han ajudat a veure-ho amb
perspectiva, perquè a l’adolescència ho passava molt malament
per ser gai i cristià”, explica. “Després vaig aprofundir en el món de
la fe i vaig veure que no hi ha contradicció entre la meva religió i la
meva orientació sexual”, afegeix.
Com ell, també hi ha casos en
les altres religions majoritàries.
Persones que creuen que no hi ha
incongruència entre creure en
Al·là, Jahvè o Crist i ser lesbiana,
gai, transsexual, bisexual o intersexual.
LA POSTURA OFICIAL
Malgrat els aires d’obertura, l’actitud de les institucions religioses
no deixa gaires dubtes. “Hi ha casos de monitors que han estat

apartats de colònies religioses
quan han dit que eren homosexuals o mestres d’escoles que eren lesbianes que quan s’han casat no els
han deixat agafar els 15 dies de vacances”, declara Valls. Ell mateix ha
viscut aquesta discriminació en
la seva pròpia pell quan algú li va
dir que no podia adoptar sent gai
perquè era una aberració.
A això cal sumar la posició de
les instàncies més altes de l’Església catòlica, que mai han fet un
pas definitiu en aquest tema, ni en
el d’incloure les dones als serveis
eclesiàstics. “El que diuen alguns
bisbes és duríssim, però no són els
meus bisbes… Aquests senyors
carcamals amb cucurutxos al cap
me la bufen”, assevera Valls.
Així mateix, la jerarquia vaticana, tot i certes obertures amb el
Papa Francesc, sempre s’ha mostrat molt contrària a les persones
LGTBI. “Venim de dos papes dictatorials i tancats, i els capellans vivien amb por”, explica Valls. És per
tots aquests motius que des del seu

El col·lectiu LGTBI no és ben vist, en línies generals, per les institucions religioses. Foto: Gemma Sánchez/ACN

punt de vista s’entén a la perfecció que moltes persones creients
del col·lectiu LGTBI acabin abandonant l’Església.

QUÈ DIU LA BÍBLIA
“No jeguis amb un altre home
com es fa amb una dona: és una
cosa abominable”. “Si un home jeu
amb un altre home com es fa amb
una dona, tots dos cometen una acció abominable. Seran condemnats
a mort”. Aquestes dues sentències
aparegudes al Levític són emprades pels creients més conservadors
quan volen atacar qualsevol forma
d’orientació sexual que se surti de
l’heterosexualitat.
Malgrat això, segons apunta
Valls, “la Comissió Bíblica diu
que les citacions contra els col·lectius LGTBI que apareixen als textos del cristianisme no són suficients per condemnar-nos”. “Al
mateix Levític també hi ha passatges on es diu que si menges
gambes o et talles els cabells t’apedregaran”, afegeix el d’ACGIL.

A L’ALTRA BANDA
És freqüent veure què diuen les
institucions religioses sobre els
col·lectius LGTBI. De totes maneres, malgrat excepcions com la
de l’ACGIL, no sempre comptem
amb l’altra veu. Com incorporen
les entitats feministes o LGTBI la
qüestió religiosa? Aquest és el
marc de l’estudi elaborat pel centre d’Investigacions en Sociologia
de la Religió (ISOR) de la UAB.
Finançat amb fons de la Direcció General d’Assumptes Religiosos, l’equip de treball s’ha
preguntat com les entitats feministes, LGTBI i d’acollida a la migració de Santa Coloma de Gramenet, Vic i Lleida tracten el fet
religiós. “Pel que hem vist, no hi
ha un abordatge de la qüestió religiosa, i fins i tot hi ha una negació del fet religiós”, afirma
Víctor Albert Blanco, un dels
investigadors.
En aquest sentit, la manera
més freqüent de gestionar la tensió entre aquests dos àmbits és el

silenci. En el context actual, en què
moltes persones han migrat cap a
Catalunya i, a més de pertànyer al
col·lectiu LGTBI, tenen una fe
molt marcada pel seu país d’origen, es fa necessari buscar punts
de contacte entre fe i sexualitat.
“Hem vist que les entitats han d’integrar la perspectiva religiosa a la
seva feina i també hem vist que
moltes d’elles estan formades només per persones blanques”, afegeixen des de l’estudi.
A les entitats els costa integrar
el fet religiós, en gran part, pels
segles de persecució que gais, lesbianes o transsexuals han viscut
per part de les religions majoritàries. Per això, no costa d’entendre el que explica Valls de la
primera vegada que l’associació
a la qual pertany va entrar en
contacte amb altres entitats
LGTBI. “Al principi, ens miraven
amb reticència i ens deien les
maricristis, però un cop ens van
conèixer la seva forma de veure’ns va canviar”, afirma.
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La lupa

Condemnats a ser poble dormitori?
Foto: Jordi Pujolar/ACN

per Pep Ripollès (ERC Premià de Mar)

A

vegades podem sentir o llegir que Premià de
Mar és o s’està convertint en una ciutat dormitori. Creiem que cal defugir de les anomenades “ciutats dormitori”. Sembla necessari recordar que Premià de Mar és la segona població amb més habitants del Maresme, després de
la seva capital, i la primera en densitat de població
(28.523 habitants per 1,9 km²), i que per la seva ubicació geogràfica hauria d’esdevenir un punt de concentració natural d’activitat econòmica i social del Baix
Maresme.
Segons la unitat d’investigació de política urbana
Centre for Cities, la recepta és ben senzilla: crear llocs
de treball, atreure la inversió i disposar d’habitatge.
Tres elements clau que a Premià de Mar destaquen
per la seva mancança i que caldrà plantejar en un present immediat.
Avui dia, amb la saturació de Barcelona, s’estan reproduint tics relacionats amb zones perifèriques
merament dormitori. Aquest fenomen s’ha revifat pel
creixent potencial del turisme de Barcelona, que ha
derivat en problemes d’habitatge.
La proliferació de la transformació d’habitatges comuns en pisos turístics ha fet que cada cop hi hagi més
oferta d’habitatges per a turistes en qualsevol zona de
la capital, i que aquesta necessitat d’habitatge s’hagi
anat traslladant cap a comarques de l’entorn, una situació agreujada per la manca d’habitatge i la consegüent pujada dels lloguers. Tot plegat ha produït un
efecte “tsunami” que ha derivat en una migració cap
a les comarques perifèriques de l’àrea metropolitana,
a la recerca d’habitatge assequible.
La realitat material actual és el resultat de processos
històrics, socioeconòmics i polítics, condicionats per
l’orografia de l’entorn natural. En el cas de Premià de
Mar són el mar, els torrents, les rieres i la proximitat

amb els pobles que l’envolten, més desenvolupats que
Premià de Mar. I, encara que de manera episòdica i
puntual, la mobilització ciutadana i ecologista també ha anat condicionant i modificant d’alguna manera
els plans de creixement urbanístic ordits als despatxos privats de les immobiliàries i dels bancs, però també als despatxos públics al servei dels privats. Malauradament, el segrest sistemàtic de la participació
ciutadana, tant en dictadura com en democràcia vigilada, ha impedit la construcció d’un model de poble molt més democràtic, just i verd.
La gestió dels pobles no es pot improvisar, cal planificar i tenir molt clars els objectius com a poble, per
això l’urbanisme actual de Premià de Mar és una herència directa dels errors del passat i producte de les
decisions polítiques dels governs municipals.

L’urbanisme premianenc
ha permès fer cada cop més pisos
i perdre més activitat econòmica
Un dels problemes el pateixen molt directament
els mateixos ciutadans, que veuen la seva qualitat de
vida minvada pel temps que diàriament han d’invertir
en els seus desplaçaments, per la manca de feina al
poble, sense mencionar els possibles episodis d’estrès
que sovint es produeixen o el risc al qual s’exposen en
conduir els seus vehicles per carrers, carreteres i autopistes sovint infradimensionades.
El problema no és només resoldre aquesta mobilitat, encara que també. És un problema d’urbanisme,
de desequilibri entre habitatge i ocupació, entre residència i determinats serveis.

L’urbanisme premianenc ha permès, i continua
permetent, construir cada vegada més i més habitatges
i, en canvi, ha anat perdent més i més indústries o altres activitats econòmiques que generen ingressos i
riquesa al municipi. Premià de Mar és avui un poble
desequilibrat.
Així doncs, sembla clar que els impactes negatius del plantejament de ciutat dormitori tenen afectacions externes i internes que cal valorar i considerar a l’hora de debatre sobre quin model de poble volem per a Premià de Mar.
Un canvi de model respecte a l’actual suposa que
es vol un Premià de Mar diferent, amb activitat econòmica plena, on caldrà identificar les oportunitats
existents i establir polítiques que facilitin el desenvolupament d’aquestes activitats, incidint en aspectes
com la mobilitat, les comunicacions, les infraestructures, la formació professional, el suport al
desenvolupament, les polítiques fiscals, les polítiques
de bonificacions, etc.
Caldrà protegir el comerç actual del poble i, per
tal de promoure que en vingui de nou, caldrà que hi
hagi en el municipi el màxim flux de consumidors
durant el màxim nombre d’hores del dia, garantint
només així la demanda tant de productes de consum
com de serveis.
Aquests exemples coincideixen, intencionadament, amb un desenvolupament basat en el sector terciari, sector on rau precisament l’única oportunitat per
a Premià de Mar. Això és així per la manca de superfície disponible que impedeix l’establiment de qualsevol activitat industrial i molt menys agrícola.
Si no fem res, Premià de Mar serà cada vegada més
un poble dormitori. I cada vegada serà més desequilibrat, més incòmode i més empobrit. Capgirem-ho,
encara hi som a temps.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@VicAve

Ara fa un any es disparava la incidència de
la covid. Les primeres
suspensions de sopars d’empresa, els
primers debats sobre les festes de Nadal. Que ningú sàpiga com està la incidència avui és una gran notícia i un
èxit de la ciència. Però hem après a valorar el que perdérem?

@albertbotran
[Sobre el primer condemnat pel Tsunami Democràtic] No entra a presó
perquè cap de les penes per separat
(desordres i atemptat a l’autoritat) és de
2 anys o més. Amb el nou delicte de desordres agreujats, comptant que el jutge
hi veuria “violència o intimidació”, la pena
mínima seria de 3 anys i hi entraria.
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@ManelAlias
[15 de novembre a la
tarda] L’alcalde de Kíiv,
Vitali Klitxkó, ha hagut
d’escurçar la seva visita a Barcelona.
Quan estava atenent TV3, El matí de Catalunya Ràdio, La Vanguardia i El País,
li han comunicat que la capital d’Ucraïna ha estat atacada i que hi ha víctimes mortals.
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@FerranMorenoG
Esteu dins del llindar
de consum de risc d’alcohol? La quantitat setmanal mínima [per arribar a aquest llindar] són 17 unitats de beguda en dones i 28 en homes (compta com a 1 unitat una copa de vi o cervesa; com a 2,
un cubata). Els experts alerten, però,
que cap consum és segur...
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Els semàfors

FAGEM

El Pavelló Municipal d’Esports
de Premià de Mar ha acollit
la gala de lliurament de la 28a
edició dels Premis Butaca de
Teatre de Catalunya. Una edició
que torna a casa i que ha
registrat molta participació.
S’han rebut 7.654 votacions.
pàgina 14

La Federació d’Associacions
i Gremis Empresarials del
Maresme s’ha integrat a la
patronal catalana Foment del
Treball, a través de Fepime.
El Maresme vol recuperar la seva
capacitat industrial després de
dècades bolcada en els serveis.
pàgina 18

La lluita per la mobilitat
sostenible i la preservació
del litoral del Maresme vol
reorganitzar-se i aplegar altres
reivindicacions històriques de la
comarca. Preservem el Maresme
i Preservem el Litoral s’han reunit
per treballar junts.

Preservem el Maresme
El + llegit

pàgina 18
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La vilassarenca Bad Gyal, millor artista
espanyola dels premis MTV europeus

2

Detenen a Vilassar de Mar dues persones per
estafar més de 16.000 euros amb ‘phishing’

3

Mor el professor de La Salle de Premià
de Mar investigat per abusos sexuals

4

La remunicipalització de l’aigua
al Masnou s’ajorna tres anys

5

L’Associació de Can Sanpere
amplia la seva base social

Influencers sota sospita
per Susana Pérez

S

embla que si un no arriba a
final de mes no és pels augments dels preus dels aliments i pels baixos salaris, sinó
perquè vol. Un és pobre perquè ho
desitja. Així estan les coses si ens
endinsem en l’ecosistema informatiu dels més joves, on hi ha dues
tendències en alça relacionades
amb el mercat laboral. La primera és la creença que qualsevol es
pot fer ric comprant quatre criptomonedes. La segona, que cal
treballar d’allò que ens fa feliços. En
suma, un còctel Molotov que
atempta contra la salut financera
i emocional de milers d’ànimes vulnerables que pul·lulen per l’entorn
virtual buscant solucions fàcils a
problemes complexos i ancestrals.
A principis d’octubre, la influencer Kim Kardashian, amb
més de 330 milions de seguidors a Instagram, acceptava pagar una multa d’1,26 milions de
dòlars per haver promocionat
productes financers sense advertir-ho. I és que als Estats Units,
bressol del capitalisme i, en conseqüència, de la publicitat, es poden anunciar moltes coses lliurement, tan lliurement que de vegades els anuncis estan sota la sospita de ser mentida, però amb la
salut i la butxaca no s’hi juga. En
aquests sectors, la regulació és
més estricta. I si no, que ho preguntin a la Kardashian…
A casa nostra, la setmana passada la Comissió Nacional del

Foto: Pexels

Premis Butaca

La clau

Mercat de Valors (CNMV), que
vetlla pel bon funcionament del
sistema espanyol, anunciava que
hi havia 50 influencers sota sospita per no complir la normativa. Les recomanacions demanen
informar de manera clara, exacta
i objectiva sobre els productes financers, i sense cap mena de
conflicte d’interès. De moment,
la CNMV només els exigirà que
compleixin el reglament, però en
un futur podria sancionar-los.
Pot semblar poca cosa, però és
un primer pas per aturar aquesta mena d’estafes digitals que fan
forat entre els més joves.
Per detectar si un es troba
davant d’un estafador, els experts amb una sòlida formació
financera i allunyats dels focus
de YouTube recomanen evitar
els cants de sirena que venen duros a quatre pessetes i fugir dels
influencers que asseguren no
donar consells financers, però
que després no fan altra cosa que
parlar meravelles d’invertir els
diners aquí o allà. A més, alerten de l’efecte crida que tenen alguns d’aquests vídeos o canals
centrats en una única moneda,
ja que acaben convertint-se en
una cambra de ressonància on

un només escolta allò que vol escoltar i acaba prenent decisions
molt arriscades. Si algú obre
un canal per parlar d’una criptomoneda i reuneix una comunitat de 200.000 persones, és
molt difícil que sigui crític amb
aquella cripto. Si la moneda
cau, el canal també i, conseqüentment, el negoci i l’influencer ho perden tot. És un peix
que es mossega la cua.
Menys preocupant en el fet
material, però igualment perjudicial en qüestions de l’ànima,
són els influencers que han popularitzat la dita “treballa d’allò
que t’agrada i no treballaràs
mai”. Avui dia ser feliç no és una
aspiració, sinó una obligació, i
si no duus un somriure les 24
hores del dia, has fracassat. La
majoria dels mortals no poden
assolir aquesta màxima de la felicitat a la feina i han de conformar-se a fer alguna cosa que
els reporti un salari. Ni més ni
menys. A més, fins i tot quan
s’assoleix la màxima es cau en
una paradoxa: i és que si treballes d’allò que t’agrada, acabes
treballant sempre. I si no, que
ho diguin als influencers que ara
la CNMV vol advertir.

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

#DelicteDeSedició

@OscarAndreu: Sospito que si derogar la
sedició ens acostés un mil·límetre a la sobirania, a l’autodeterminació o a la independència de Catalunya, no es faria ni de conya.

#RepetirElJudici

@CatalunyaRadio: El Suprem ordena al
TSJC repetir el judici contra la Mesa del
Parlament del 2017 per falta d’imparcialitat de dos magistrats.

#ElMundialDelsMorts

@OriolMalet: Expliqueu-me les milongues que us doni la gana, però el món
del futbol fent un mundial a Qatar ho diu
tot i ho és tot del que representa.
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Mirada pròpia

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

l carrer ha mort, afirmava dogmàticament Le
Corbusier en la dècada del 1930. Amb
aquesta provocadora sentència, l’arquitecte
franc-suís proposava una ciutat radiant, la
Ville Radieuse, on els edificis s’aixecaven sobre pilars
per deixar passar per sota un parc infinit, sense carrers delimitats, i els passadissos dels blocs residencials
prenien el paper de “carrers interiors” d’accés als habitatges. Era temps d’entreguerres, en el qual el moviment modern pretenia reinventar la manera d’habitar i construir ciutats, en un intent de reescriure una
història que es mostrava tràgica.
El projecte que, malauradament, s’ha començat
a construir a l’Aràbia Saudita, The Line, pretén
completar, en 50 anys, una ciutat per a 9 milions de
persones amb un sol carrer recte de 170 quilòmetres
de longitud i una amplada de 200 metres. 170 quilòmetres, perquè se’n facin una
idea, és la distància entre Barcelona i Vielha o entre Lleida i
Girona en una línia estrictament recta, sense concessions a
la geografia, a l’existència de
zones poblades o a la natura. Per
si no n’hi hagués prou, aquest
longitudinal despropòsit tindrà
façanes de mirall a l’exterior, majoritàriament desert, que a més
de dividir l’hàbitat natural de
moltes espècies confondrà les
aus o altres animals, creient que
volen cap a un horitzó llunyà.
Una cosa semblant al que li passava a Jim Carrey al final de la
pel·lícula El xou de Truman
quan la proa del seu vaixell travessava la lona del decorat en forma de cel.
Veient les imatges virtuals de la vida interior d’aquesta “ciutat”, crida l’atenció l’atmosfera que recrea,
semblant a la d’un “mall” comercial a la qual ja comencem a estar acostumats i que, a l’Orient Pròxim,
és tan habitual en les últimes ciutats ex novo aixecades al no-res: un passadís central amb botigues a banda i banda. Aquest únic espai central, en paraules dels
seus creadors, es fa precisament “per evitar que hi hagi
carrers”. Segons sembla, aquesta vegada l’emergència climàtica i la contaminació a les ciutats han tornat a sentenciar els carrers com a culpables, eliminant-

los sense miraments en la construcció de la ciutat, en
nom de l’ecoeficiència i la sostenibilitat.
Una trama de carrers era l’acte fundacional de les
ciutats romanes. Tot començava amb una intersecció,
la del Cardus Màximus, un carrer sensiblement
orientat nord-sud, amb el Decumanus Màximus, en
sentit est-oest, encara que també eren freqüents altres orientacions atenent el context on s’implantaven.
La intersecció del Card amb el Decumà donava origen a una de les portes de la ciutat. D’una banda, el
Fòrum (fora), on es comerciava amb l’exterior i, de l’altra, l’interior de la ciutat, que creixia en forma de malla afegint-hi carrers paral·lels i perpendiculars segons
la mida de les insulaes o parcel·les. El creixement de
les ciutats acabava desbordant la pròpia porta, així que
el fòrum es va convertir en l’espai públic central de la
ciutat; el lloc de trobada i de debat.

A Barcino, el Card de la ciutat romana és el carrer Call
i Llibreteria i el Decumà és la línia del carrer del Bisbe
i el carrer de la Ciutat. Formen un angle d’uns 45º amb
els eixos cardinals, molt semblant al de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, aixecat gairebé dos mil anys després. És
curiós observar com el límit de l’Eixample que va projectar Cerdà, girat novament 45º respecte de la trama
de l’Eixample, és la reinterpretació fidel del Card i del
Decumà romà, en aquest cas l’avinguda Meridiana (nordsud) i l’avinguda del Paral·lel (est-oest), a la intersecció
de les quals hi ha els afores; el port on comerciem amb
l’exterior. Diran vostès, doncs, que el Fòrum de les Cultures del 2004 es va fer en un lloc equivocat…

Les millors

perles

n jove es dispara accidentalment un tret al penis i acaba
detingut per dur una arma sense llicència. Va passar a
Novelda (Alacant), on li van haver de reconstruir el membre en
una operació de 4 hores. Hi ha dies que és millor no llevar-se.

U

ts el president de la principal potència mundial, has
d’intervenir en una conferència a Cambodja i, quan
arriba el teu torn, t’equivoques i parles de Colòmbia.
Efectivament, Joe Biden ho ha tornat a fer. Quina sorpresa.

E

es converses dels grups familiars a WhatsApp són or. Un
usuari n’ha compartit una en què la mare anuncia que
comença les classes d’anglès i tots li desitgen sort. En acabar, li
pregunten “How was the first day?” i ella respon amb un “Yes”.

L

es rates es mouen al ritme de la música igual que ho fem
els humans. Ho demostra un estudi de la Universitat de
Tòquio fet amb deu rates i vint persones. Ja que sembla
que hi hem de conviure, està bé que siguin divertides.

L

La intersecció, la cruïlla, és el que provoca la trobada;
l’espai urbà per excel·lència. Com encertadament va assenyalar el desaparegut arquitecte i catedràtic d’Urbanisme Manuel de Solà-Morales, la veritable cèl·lula
de l’Eixample barceloní no és l’illa, sinó la cruïlla de carrers aixamfranats. No debades, el primer assaig que es
va fer per comprovar com es veuria aquesta nova arquitectura de l’Eixample va ser reproduir a escala real
una cruïlla de carrers a l’interior de les muralles de la
ciutat. Concretament, als carrers Doctor Dou i Pintor
Fortuny, i que es pot visitar actualment.
Barcelona, comparada amb altres ciutats, és una
ciutat petita i compacta. Propicia la vida urbana a través dels seus carrers, que juntament amb els seus parcs
i les seves places generen llocs per a la trobada i l’intercanvi. Però també la fan molt còmoda i eficaç. La
malla ha estat adoptada per infinitat de ciutats de tot
el món, amb diferents mides i ritmes. Facilita la mobilitat i, amb
això, optimitza l’energia que utilitzem per desplaçar-nos-hi. La
proposta de la ciutat àrab, de 170
quilòmetres de llargada per 200
metres d’amplada, podria resoldre’s fàcilment amb una malla de
5,83 quilòmetres de costat. Una
cosa així com un quadrat des de
la platja de Llevant fins al final
del Paral·lel, vorejant la ronda de
Dalt. Una superfície de 34 km²,
que cabria perfectament en els
100 km² que ocupa Barcelona.
No és estrany que els promotors anunciïn trens bala que permetran viatjar en només 20 minuts de punta a punta de la ciutat a més de 500 km/h
–això si no hi ha parades intermèdies. Tot molt sostenible. No m’imagino oblidant-me les claus a casa i
havent d’agafar el tren bala de nou, cosa que a Barcelona, per exemple, solucionaríem caminant, en bicicleta o agafant el V15. Una ciutat que es dissenya ineficient de sortida no pot pretendre ser més ecoeficient
que les altres.
Tampoc no hi voldria viure i necessitar una ambulància, apagar un foc o ser rescatat en cas d’un
atemptat o de qualsevol emergència. Res de bo sembla que pugui sortir d’una ciutat fundada a partir d’un
únic carrer. Ben mirat, un Card. Un Card molt gran.
Fotografia aportada per l’autor

E

La ciutat sense carrers

Sagrada Família

LA FOTO
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Les Lucindes de Barcelona
Foto: Clàudia Campos/ACN

per Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona i regidor de Nou Barris

@martacava: Penso en la quantitat de
criatures a l’espera de ser adoptades que
hi ha al món mentre es normalitza comprar criatures com si fossin mercaderia.

després el marit. Ara té un tercer fill nascut a Barcelona i es diu Josep.
El pare volia posar-li Wilmar, però la Lucinda, no
sap ben bé per què, es va entossudir a dir-li Josep. En
realitat sí que ho sap. Li va posar Josep perquè ja li podia plantar cara al seu marit. Sembla poca cosa barallar-se per un nom, però ben mirat és una petita conquesta inimaginable només 5 anys enrere. La Lucinda
ha descobert que té dret a un contracte laboral, que hi
ha sindicats que treballen perquè el sou millori cada any
i que els seus caps no són ni deus ni monstres que poden despertar-la de nit com un malson. A l’escola hi té
un paper i les mestres li expliquen coses dels nens que
no havia ni tan sols imaginat. Té amigues sense papers
que li demanen consell i un dia va anar a una reunió
de l’Ajuntament on va parlar. Qui ho hagués dit! Va parlar sense por. Va dir el que pensa. Va reivindicar.
El marit de la Lucinda no ho acaba d’entendre. He
de dir-ho: mai va a recollir els nens. No és mala persona, ja no és com abans, però li costa trobar feina i
passa massa tardes al bar de la plaça de sota casa. De
vegades arriba a casa una mica tocat i aleshores se li
escapa algun crit, però la Lucinda no afluixa. Els nens
són el més important, però ella n’està al davant, i el Josep, amb tres anyets, només té edat per ser estimat. La
Lucinda l’ha fet fora de casa tres vegades. La primera van ressonar els crits per tot el veïnat. La darrera
va tornar amb el cap abaixat.
Jo no sé si la Lucinda ha tingut sort o no. Caldria
anar endavant i enrere moltes vegades per comprovar
on és la felicitat, però ara no té por de res i qui sap què
hauria fet si hagués de fer aquest trànsit repetit.
Com va escriure Hanif Kureishi, no s’hi val posar el cervell expert de l’home madur en el cos magnífic del jove
aprenent, perquè la quadratura del cercle és tan impossible com irreal. Per això, aquí i sense malabarismes temporals o espacials, les meravelloses Lucindes
de Barcelona ens recorden, dia sí dia també, que val
la pena dedicar el temps que calgui a canviar el futur.

@andreuginola: Em sembla molt bé que
aneu amb la selecció espanyola al Mundial, però no cal que utilitzeu Luis Enrique per excusar-vos.

“

Aquí i sense malabarismes
temporals o espacials,
les meravelloses Lucindes
de Barcelona
ens recorden, dia sí
dia també, que val la pena
dedicar el temps que
calgui a canviar el futur

“

L

a Lucinda va arribar a Barcelona l’any 2017 des
de la República Dominicana. Tenia 26 anys i
dos fills preciosos que es varen quedar a
Santo Domingo amb els avis. Dos anys més
tard van arribar i ara viuen plegats en un barri de Barcelona. La Lucinda treballa al món de l’hostaleria. Bé,
això és una apreciació genèrica que cal matisar per evitar confusions: neteja habitacions i fa llits, és a dir, una
Kelly. Està contenta perquè amb el seu sou, esforçat
i migrat, manté els seus fills i cada mes envia un bon
grapat d’euros al seu país per ajudar la família. Ella sap
que és el pal de paller de moltes persones i, encara que
li costi entendre moltes de les coses que passen a Barcelona, s’esforça a participar i a contribuir en la vida
comunitària. No està segura que hi hagi gaire més futur per a ella, però malgrat tot ha fet un curset de català, s’ha apuntat amb entusiasme a l’AMPA del
col·legi dels nens i ha tret el nas en un centre de formació digital que Barcelona Activa té al barri. Algú li
ha dit que val la pena i quelcom li dona voltes al cap.
Potser amb una bona formació podria deixar les habitacions i fer alguna feina menys cansada i amb una
mica més de perspectiva. La Lucinda farà el curs d’informàtica d’aquí a un mes, us ho puc assegurar, perquè a poc a poc s’ha adonat que el seu futur depèn d’ella mateixa.
La Lucinda sabia que ser dona no és una rèmora
ni un problema. Ho sabia des de petita, però a casa seva
li havien ensenyat una altra cosa i els companys de carrer no l’havien ajudat gaire. Amb 17 anys va tenir el primer fill, d’un home qui sap on para. Tampoc és una tragèdia, li varen dir els pares, ni ets la primera ni seràs
l’última i, a més, alguna cosa hi has fet. Amb 22 anys
es va casar, ara sí amb un xicot del barri que li va jurar amor etern. El matrimoni encara segueix, però l’amor etern es va esvair en poc temps entre paraules gruixudes, alguna clatellada i nits solitàries sense explicacions ni consols. Va marxar sola, amb la promesa de
tornar o recollir, és igual, i primer van arribar els fills,

Flaixos

@lluisgrifell: En Marc Giró té raó quan
diu que per diferenciar algú si és ric o pobre has de fixar-te en la velocitat que
parla. Ràpid = pobre. Lent = ric.
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Consum sostenible | Aposta pel comerç verd
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El consistori ha engegat una iniciativa per introduir canvis en el comerç per fomentar les
compres responsables i respectuoses amb el medi ambient. Les botigues i negocis que
adoptin un seguit de mesures de sostenibilitat es distingiran amb l’etiqueta Comerç Verd.

L’escriptor Juan Antonio
Masoliver ja és fill predilecte
CULTURA4Juan Antonio Masoliver ja és oficialment fill predilecte del Masnou, el seu poble
natal. L’escriptor va rebre la
distinció el passat 27 d’octubre
en un acte celebrat a la sala
Joan Comellas. Hi van assistir familiars, amics i una nodrida representació veïnal.
L’obra de l’escriptor masnoví recull la memòria del poble
que el va veure néixer i del que
va marxar de jove. Després de 40
anys, va tornar, l’any 2004, per
establir-s’hi definitivament.
Així, per a Juan Antonio Masoliver, El Masnou “representa
l’anhel de retorn a casa, la necessitat d’aixopluc, de tornar i repassar l’educació sentimental
pròpia per entendre i, sovint, sanar, el present”, descriu el consistori en un comunicat.
El mateix Masoliver va prendre la paraula i va deixar palesa
la seva estima pel municipi: “El
Masnou ha estat per a mi molt
important i crec que n'he deixat
testimoni en els meus llibres. A
la pregunta de què perquè par-

Rebuig frontal dels veïns a
la zona verda d’aparcament

MOBILITAT4L’Ajuntament xifra els danys causats als parquímetres del Masnou en més de
24.000 euros des que es va posar
en marxa el sistema de pagament,
a finals del mes de setembre.
Segons informa el consistori, el
passat 13 de novembre, la policia
local va identificar dos homes
com a presumptes autors d’actes
vandàlics. Ruixaven els aparells
de pagament amb pintura i en retiraven les plaques protectores.
L’empresa municipal titular
dels parquímetres i el consistori estan valorant les accions que

poden emprendre contra qualsevol que malmeti els aparells.
El descontentament dels veïns amb la nova zona verda s’evidencia a través de l’associació
Ocata Activa, que va dedicar la
seva darrera assemblea a assessorar les persones que ja
han estat multades per saber
com fer-ho per presentar al·legacions. Segons l’associació, els
masnovins “no volen la zona
verda”, i afegeixen que, de moment, els usuaris burlen el pagament aparcant a altres zones
de la vila que són gratuïtes.

Juan Antonio Masoliver rep el títol de mans de l’alcalde. Foto: Ajuntament

la sempre del poble, l’escriptor va
respondre: “No és que en tingui
nostàlgia, però m’agrada recuperar aquell poble de la meva infantesa escrivint”. L’acte va
comptar amb un recorregut virtual per una ruta literària que va
passar per diversos racons del
poble que han esdevingut una
referència geogràfica i espacial

clau en l’obra narrativa i en la
poesia de l’autor.
L’alcalde, Jaume Oliveras,
va tancar l’acte dirigint-se a l’escriptor: “El Masnou surt permanentment en la teva obra i els
masnovins i masnovines hem de
conèixer i agrair el fet que hagis
donat al municipi aquesta dimensió internacional”, va dir.

Protesta a l’octubre en contra de la zona verda. Foto: Twitter (@OcatActiva)
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Andreu Asensio
BARCELONA
Espai Línia, el primer centre de comunicació de proximitat, arriba als
cinc mesos de vida i ja s’ha consolidat com un lloc de referència
en el món local.
En aquest temps, Espai Línia,
conegut també com la Casa dels
Barris i ubicat al número 52 del
carrer Girona de Barcelona, ha acollit esdeveniments com les presentacions del llibre El fantasma
de Lerroux, de Josep Asensio, i del
número de novembre de la revista Serra d’Or, així com un debat sobre les fake news amb la participació de membres del Col·legi de
Periodistes, de la UPF i del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya.
Nombroses entitats també han
fet trobades o actes a la sala de conferències, com l’Associació In
Via –de protecció a la infància–, la
FEDAIA o l’Associació Asperger Catalunya, entre moltes altres. Espai
Línia és un centre multidisciplinari i ofereix gratuïtament les seves
instal·lacions a les entitats de Barcelona i de l’àrea metropolitana. De

moment, 400 d’elles ja s’han mostrat interessades a fer ús de la sala
de conferències, plenament equipada a nivell audiovisual i amb un
escenari homologat per a tota mena
de retransmissions.
De fet, l’escenari ha acollit entrevistes a personatges molt coneguts, com Quim Masferrer, i a
polítics com Ernest Maragall o
Dolors Sabater, que han parlat per
als periòdics Línia, que segueixen
i difonen l’actualitat de tot el que
passa a Barcelona i a l’àrea metropolitana i que també tenen la
seva redacció a la Casa dels Barris.
Espai Línia acollirà un cicle de
conferències organitzat pel diari Línia per on passaran una quinzena d’alcaldes i alcaldesses metropolitanes, així com un debat obert
amb el regidor de Turisme i Indústries Creatives de Barcelona,
Xavier Marcé. Pròximament, també passarà per l’escenari d’Espai
Línia el primer tinent d’alcaldia de
Barcelona, Jaume Collboni.
UNA ÀGORA LOCAL
El primer centre de comunicació
de proximitat és una àgora local de
368 metres quadrats on es fomenta el debat metropolità i des

Foto: Espai Línia

Espai Línia supera
totes les expectatives

del qual es reivindiquen valors estretament lligats amb la proximitat, com la defensa del petit comerç, els mercats municipals, el
consum sostenible i el turisme de
quilòmetre zero, entre altres.
Espai Línia compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya
i de Barcelona Activa en l’objectiu
d’impulsar l’economia dels barris a
través de diverses iniciatives, com
ara la celebració de conferències o
exposicions gràfiques. També s’han
signat acords de col·laboració amb

eixos comercials com Creu Coberta o Cor Eixample, així com amb
entitats com Amics de la Rambla,
perquè la defensa del model de ciutat que representa el petit comerç
és un eix vertebrador del centre. La
Casa dels Barris també acollirà el
Laboratori d’Idees Metropolitanes, un think tank de pensament i
de reflexió sobre els reptes de la conurbació metropolitana.
A les diverses sales d’exposició,
actualment es pot visitar la mostra
La Barcelona Desconeguda, que

promou el turisme de proximitat;
Dones tèxtils, un homenatge a les
dones obreres que antigament
treballaven a la fàbrica on avui hi
ha Espai Línia; i el mural dels
Hotels Monument, que fa un recorregut per autèntiques joies arquitectòniques de la mà del Gremi
d’Hotels. La Casa dels Barris també compta amb un espai per a videoart, on ara es pot visualitzar l’obra SonsColorsRostres, de Joanna Chichelnitzky, dedicada al batec dels mercats municipals.
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assen setze minuts de les
cinc de la matinada del 4
de maig del 1897. Tomás
Ascheri, Antonio Nogués,
José Molas, Luis Mas i Juan Alsina, després de gairebé un any de
judici, esperen que els botxins
disparin. Mas mira l’escamot d’afusellament i els diu amb sorna:
“Apropeu-vos més, home!”. Seixanta segons després, els cinc homes són executats al fossar del
Castell de Montjuïc. Tot i que
mai s’ha pogut demostrar la seva
culpabilitat, se’ls acusa d’haver
perpetrat un dels atemptats més
mortífers que recorda Barcelona.
El 7 de juny de l’any anterior, mentre una comitiva religiosa avança
pel carrer Canvis Nous en direcció a l’Església de Santa Maria del
Mar, una bomba esclata a un
quart de deu de la nit. L’acte terrorista deixa 12 morts i uns setanta
ferits. L’atemptat del Corpus es
produeix en un carrer estret, sota
la mirada de centenars de persones, la majoria d’elles jornalers i
obrers. Ràpidament, s’assenyala
l’anarquisme com a responsable
de l’atemptat i comença la cacera
de bruixes. Es detenen més de 600
persones, que s’encarceren i es torturen. L’opinió pública, en un
inici favorable a l’escarni, de mica
en mica va virant. Com explica
l’historiador i polític difunt Antoni Dalmau al seu llibre El Procés
de Montjuïc. Barcelona al final del
segle XIX, ni la petició d'indult formulada pel bisbe de Barcelona ni
les moltes queixes als diaris de figures com el republicà Pi i Maragall seran suficients per evitar l’execució dels cinc homes. Són el cap
de turc d’un procés judicial que arriba a acumular 195 penes de
presó, cadena perpètua, deportació o treballs forçats a ultramar.
L’afusellament es produeix en
un moment icònic de Barcelona i
dels territoris que avui ocupa la
metròpoli. Mentre pobles com
Badalona estan a punt de convertir-se en ciutats per gràcia reial, Barcelona s’emmiralla en París o Londres. De fet, l’endemà de
l’atemptat La Vanguardia fa referència a aquesta idea: “S’ha trastocat en un funeral abatiment el
bon nom d’una ciutat que amb esforç aconseguia col·locar-se al nivell de les més cultes”.
‘A BAIX LES MURALLES’
Al tombant de segle, Barcelona culmina el seu procés d’expansió iniciat a mitjan segle XIX. “Fins aleshores, la ciutat se circumscriu al que
avui és el districte de Ciutat Vella i
està rodejada per l’antiga muralla”,
afirma l’historiador i periodista
Rafa Burgos. El cert és que les condicions de vida intramurs són impossibles. El 1854, per exemple, el
còlera ha matat 6.500 persones.
“La densitat de Barcelona és altíssima”, recalca el també periodista
i historiador Albert Torras. És per
aquest motiu que la demanda de la
ciutadania d’enderrocar les muralles ja es fa sentir els anys 40 i s’acaba concretant el 1854 amb el projecte del doctor Pere Felip Monlau
batejat com A baix les muralles.
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Obres de construcció de la Bòbila de la Societat de Rajolers de Barcelona a Collblanc el 1899. Foto: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Quan la metròpoli
no era la metròpoli
Entre finals del segle XIX i principis del XX, Barcelona i la seva rodalia viuen un
procés de canvi mai vist. Es comencen a posar les primeres pedres del que serà
la metròpoli que coneixem avui dia. Però com era la capital catalana al tombant
de segle? I el Baix Llobregat? Quan va convertir-se en ciutat Badalona?
La iniciativa arriba amb les reticències de l’Estat. “Segons el
ministeri de la guerra, a la zona
d’extramurs no es pot construir a
una distància que correspongui al
tret d’una bala de canó, és a dir,
uns 1.000 o 1.200 metres”, explica Burgos. Els successius conflictes que ha viscut Catalunya amb
l’Estat des del 1714 han fet que les
terres que rodegen les muralles siguin militars, i haurà de ser la pressió popular i municipal la que permeti el canvi. “El dia a dia costa de

respirar, i ja a mitjans de segle l’Ajuntament prohibeix posar cap fàbrica amb màquina de vapor dins
de les muralles”, relata Burgos.
Aquesta època coincideix amb
l’inici de la construcció de l’Eixample d’Ildefons Cerdà, un enginyer militar i, per tant, ben vist des
de Madrid, que té per objectiu urbanitzar tot el que són els terrenys
agrícoles que hi ha entre Ciutat Vella i els municipis del pla de Barcelona. La seva visió entronca amb
les aspiracions de la burgesia del

moment, que, en paraules de Torras, “els anys 60 vol que la ciutat estigui a l’altura de París i acumula
dues dècades demanant ser seu de
l’exposició universal que acabarà
celebrant-se el 1888”. Amb tot,
els propietaris dels terrenys no
veuen amb bons ulls el pla de
grans avingudes –també per facilitar el desplegament militar– perquè no els permet construir tants
edificis com voldrien i, per això, l’Eixample s’allunya de la visió inicial
de Cerdà. Alhora, tots aquests ter-

renys ja fa temps que es fan servir
per situar-hi indústries. En són exemples el Poblenou i Sants.
Així mateix, el somni europeista de la burgesia encara es fa més
realitat el 20 d'abril del 1897,
quan la reina regent Maria Cristina autoritza la capital catalana a
annexionar-se els pobles de les
Corts de Sarrià, Sant Gervasi Cassoles, Sant Andreu de Palomar,
Sant Martí de Provençals, Sants i
Gràcia. És la culminació d'un procés que ha començat el 1869 i que
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Adeu al mar

n Temps era temps, l’Hospitalet de
Llobregat tenia platja. Va ser l’any
1920 quan el municipi va perdre la
seva costa i no la recuperaria mai
més. La va vendre a Barcelona.
L’actual Zona Franca era aleshores
la Marina de l’Hospitalet i representava un territori de més de 900 hectàrees, és a dir, la meitat del seu terme
municipal. “Era un terreny on hi havia
un conglomerat de pescadors i algunes masies disperses on els pagesos
vivien força bé”, explica l’historiador i
autor del llibre Quan l’Hospitalet va
perdre la platja, Jesús Vila. “La ciuta-

Europa. El 1920 feia dos anys que havia acabat la Primera Guerra Mundial.
Espanya, que es va mantenir neutral,
va aprofitar la contesa per millorar la
seva situació econòmica, i els industrials catalans van fer l’agost amb
aquella guerra. De fet, aquests darrers havien acumulat un poder notable comerciant amb els països enfrontats i van pressionar l’Ajuntament de
Barcelona i el govern de l’Estat per
dur a terme l’annexió de terrenys. “Es
volia ampliar el port per rivalitzar
amb Marsella, i a sota de Montjuïc era
el millor lloc per fer-ho perquè el mar

dania del centre anava en carro o a
peu fins a la platja a banyar-se, perquè aleshores es mirava més cap al
mar que no pas cap al riu”, afegeix.
Per què l’Hospitalet va decidir
vendre la meitat del seu territori? El
cert és que l’operació urbanística es
va fer a un preu molt baix i beneficiós
per a la capital catalana. “A l’Ajuntament de Barcelona li suposava uns
guanys impressionants, perquè volia
construir una zona logística i industrial on les mercaderies no paguessin
impostos perquè es quedaven en una
zona franca”, detalla l’historiador.
Més enllà d’això, per entendre la
venda cal mirar el context internacional que es vivia en aquells temps a

entra a la terra i s’hi podien arrecerar
els vaixells”, explica Vila.
Per la seva banda, a l’Hospitalet
no va ser fins al 1923 –en plena dictadura de Primo de Rivera– que l’operació urbanística va generar malestar entre la població. Fins aleshores, les expropiacions forçoses de
terres no havien aixecat polseguera. “Els pagesos no tenien poder polític i els comerciants i petits burgesos del poble no van tenir cap problema a vendre la Marina”, relata
Vila. Resulta curiós que, dos anys
després, el 1925, el rei Alfons XIII
atorgués a l’Hospitalet la categoria
de ciutat. Així doncs, el municipi va
perdre el mar per fer-se ciutat.

L’Hospitalet va vendre la meitat del seu territori
a Barcelona l’any 1920. Si no ho hagués fet, avui dia
el municipi tindria la seva pròpia platja

no ha estat exempt de reticències
per part dels municipis que passen a formar part de Barcelona.
“Fins aquell moment són pobles
que s'autoabasteixen i que tenen
la seva petita indústria que els permet subsistir”, afirma Torras. “A
la zona hi ha pagesos que baixen
a Barcelona per vendre-hi els
seus productes”, diu Burgos.
L’objectiu de l’annexió, entre
altres, és recaptatori, ja que aleshores el Regne d’Espanya està en
guerra amb els Estats Units pel
control de les colònies de Cuba i
de Filipines, i una capital catalana amb més població suposa una
millora de la fiscalitat. Així mateix,
des de Madrid preocupa que el
projecte pugui fer ombra a la capital espanyola.
En poc més de 50 anys, Barcelona s’ha convertit en una ciutat que passa de tenir 235.000 habitants a tenir-ne 544.000 a finals
de segle, i que es prepara per arribar al milió el 1930.
EL REBOST DE BARCELONA
Mentre Barcelona anhela ser una
ciutat europea, l’Hospitalet és un
poble de 5.000 habitants que no
rebrà l’estatus de ciutat fins al
1925. Amb tot, segons explica
l’historiador Manuel Domínguez,
“al tombant de segle les coses es-

tan canviant”. Fins aquell moment, el poble ha estat un enclavament agrícola tal com ho és tot
el Baix Llobregat. “Al delta, la zona
més fèrtil d’Espanya, la producció
d’arròs i de blat de moro, i després
d’hortalisses, és molt important”,
detalla Domínguez. Anteriorment,
la vinya havia estat un correu
notable a la zona, però a causa de
la fil·loxera del 1880 i del 1890
acaba desapareixent.
Per a l’historiador Jesús Vila,
les zones de Viladecans, Gavà,
Sant Boi, el Prat i Castelldefels són,
aleshores, les més rellevants des
d’un punt de vista agrícola. “S’arriben a fer tres collites l’any perquè són terres molt productives i
es beneficien de tenir Barcelona a
prop per vendre-hi el que es recull”, diu. “Alimenten la mà d’obra de la gran ciutat”, afegeix.
Malgrat això, ja en aquells anys
es pot començar a intuir el que
serà el futur industrial de la zona.
El fet que el territori estigui regat
pel Llobregat, un riu eminentment
industrial, permet els primers esbossos d’una indústria incipient.
“Hi haurà fàbriques tèxtils a Santa Eulàlia i de construcció al que
avui és el barri de Sant Josep”, assenyala Domínguez. Amb tot, no
serà fins al 1915 que es viurà un
boom demogràfic i industrial.

“Al delta del Llobregat
s’hi feien tres collites
l'any perquè eren
terres molt productives
i es beneficiaven de
tenir Barcelona a prop
per vendre-hi
el que es recollia”

“A fora dels murs
de Barcelona no
es podia construir
a una distància que
correspongués al tret
d'una bala de canó,
és a dir, uns 1.000
o 1.200 metres”

EL PRIMER FERROCARRIL
Al tombant de segle, Badalona i el
Baix Maresme són dos territoris
avançats a la seva època. Diu la llegenda que Miquel Biada, un mataroní que ha fet fortuna a Amèrica, quan presencia la inauguració del primer ferrocarril espanyol a Cuba, l’any 1837, exclama:
“Quan torni al meu país uniré Barcelona amb el meu poble amb ferrocarril”. Després de molts pelegrinatges, l’indià compleix el seu
somni el 1848. Aquell ferrocarril,
el primer de tota la Península,
canviarà la història del territori.
Segons la historiadora Montserrat Carreras, abans de l’arribada
del tren Badalona és un poble agrícola. “Hi ha petits tallers tèxtils,
però a partir de mitjans de segle es
produeix un procés d’industrialització molt fort”, assenyala. A la
ciutat s’hi instal·len fàbriques de
cristall, de galetes, de cordes per
a la Marina o fàbriques tèxtils.
“Aquestes indústries se situen a
banda i banda del ferrocarril i, en
molts casos, les mateixes fàbriques
tenen petites vies de tren que enllacen amb la línia general”, afirma Carreras.
El tren ràpidament atrau la
població de fora fins a la regió.
Així, Badalona passa de tenir
5.700 habitants el 1848 a tenir-

ne més de 19.000 el 1905. “En
aquell temps, la gent canvia
molt de residència perquè viu de
lloguer i, en gran part, a Badalona venen de la Catalunya rural.
Però més tard, cap al 1920, també arribarà molta població de la
resta de l’Estat”, afirma la historiadora.
La industrialització també es
veu afavorida per un altre fet. La
zona fabril per excel·lència del
nord barceloní, Sant Martí de
Provençals, està sobresaturada, i
a Badalona els terrenys són més
barats. Tot i que les seus seguiran
a Barcelona, la burgesia de la
capital catalana i alguns inversos
estrangers instal·len les seves fàbriques al poble que el 1897 aconseguirà la categoria de ciutat. Al
mateix temps, aquest procés d’industrialització va aparellat amb
una pèrdua gradual de la pesca al
municipi i, en sintonia amb el que
passa a tota la metròpoli, amb el
naixement d’un moviment obrer que aquell any s’intenta reprimir amb el Procés de Montjuïc. La metròpoli comença a ser
la metròpoli.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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Nou servei | Ajuda emocional per a joves i infants

Novembre 2022

L’Ajuntament ha posat en marxa dos nous serveis d'acompanyament de les emocions.
Escolta Jove, per a joves d'entre 12 i 25 anys, i Benestar Emocional, per a infants de 3 a 12 i
les seves famílies. Les sessions es duran a terme de dilluns a dijous en horari de tarda.

‘Cantando bajo la lluvia’i
‘L’oreneta’triomfen als Butaca
CULTURA4El Pavelló Municipal
d’Esports de Premià de Mar va
acollir el passat dilluns 14 de novembre la gala de lliurament de
la 28a edició dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya. Els
guardons van tornar al municipi que els va veure néixer, ara fa
gairebé trenta anys.
L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Rafa Navarro, i de representants de la Diputació, que dóna suport a la realització dels premis. Durant la
gala, l’alcalde va destacar la importància que té per a la localitat que els Butaca tornin a casa.
Els premis de teatre català
van tenir com a principals noms
propis el musical Cantando bajo
la lluvia, de Nostromo, que va
capitalitzar la primera part de
l'entrega amb vuit guardons; i
L'oreneta, de Josep Maria Mestres, estrenada a la sala La Villarroel i interpretada per Emma
Vilarasau, que en va rebre cinc.
El Butaca al millor espectacle per a públic familiar va ser
per a Bye Bye, monstre, de Da-

Mor el professor de La Salle
investigat per abusos sexuals

JUSTÍCIA4El professor de La
Salle de Premià de Mar Jesús Linares, investigat per abusos sexuals, va morir el passat 23 d’octubre, segons va avançar El Periódico i van confirmar els portaveus de la institució.
Linares, que el desembre
hauria fet 91 anys, hauria abusat
de diverses persones durant l’etapa de docent, en un cas que es
va iniciar amb la denúncia de
l’escriptor Alejandro Palomas,
qui va relatar els abusos patits
quan era nen, entre els anys
1975 i 1977. Aleshores, el codi pe-

nal vigent establia un termini de
prescripció d’aquests casos de
cinc anys, de manera que el jutge va haver d’arxivar el cas.
El juny passat, però, una
nova denúncia sobre uns fets del
2007 i el 2008 van instar la fiscalia de Mataró a reactivar-lo.
Ara, amb la mort de Linares,
la via penal queda definitivament
tancada. Tot i això, la portaveu
de La Salle Premià, Isabel Lleuger, ha reiterat que la institució
està oberta i disposada a atendre
i ajudar qualsevol persona que
hagi pogut ser víctima d’abusos.

‘Cantado bajo la lluvia’ es va endur 8 premis. Foto: Twitter (@PremisButaca)

goll Dagom, mentre que els guardons a millor actor de repartiment se’ls van endur David
Bagés pel seu paper a Macbett;
i Miriam Iscla per l'obra Crim i
càstig. Entre els reconeixements,
destaca el premi honorífic Anna
Lizaran, que va recaure en l’actor Jordi Banacolocha, de qui es
va distingir la seva dilatada car-

rera interpretativa, en la qual ha
treballat amb directors com Sergi Belbel, Adolfo Marsillach o
Oriol Broggi, entre d’altres.
L’organització dels Butaca
ha destacat l’alta participació
entre el públic. S’han rebut 7.654
votacions a les nominacions dels
premis, realitzades entre el 6
d’octubre i el 7 de novembre.

Concentració per les víctimes del professor de la Salle. Foto: Pol Solà / ACN
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Solidaritat | Reutilització de la roba

Novembre 2022

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’ONG que gestiona la recollida de roba usada
a la vila, va lliurar a finals del mes d’octubre 25 bons d’ajuda social per a l’Ajuntament.
Uns bons que seran repartits pels Serveis Socials entre els veïns que més ho necessiten.

Vilassar de Mar celebra la seva
independència municipal
HISTÒRIA4Els veïns de Vilassar
de Mar van poder gaudir el cap
de setmana del 18 al 20 de novembre de la Festa Major de Tardor, amb el nom Som de Mar.
Una festa que, a partir d’enguany, serveix per commemorar la
independència municipal de la
vila, assolida l’any 1784.
Es fa realitat el que el ple municipal va aprovar el juny de
2021: vincular el segon festiu local amb la setmana de la independència del municipi.
Els actes festius van començar amb la inauguració de l’exposició ‘Maria Ferrés i Puig, 150
anys’. A continuació, es va llegir
el manifest del Correllengua, i
l’historiador Jan Brugueras va
presentar la xerrada ‘Joan Fuster: els Països Catalans i la qüestió nacional’.
Ja l’endemà, dissabte 19, la
festa va continuar amb la cultura popular, la gastronomia i la
música com a protagonistes dels
actes. Primer, amb el dinar popular a la plaça Tarradellas que
es va acompanyar de la música

Dos detinguts per estafar
més de 16.000 euros

SEGURETAT4Els Mossos d’Esquadra van detenir a finals del
mes d’octubre un home i una
dona de 48 i 47 anys per haver
estafat més de 16.000 euros a
través del mètode anomenat
phishing. L’estafa repeteix sempre el mateix patró: les víctimes
rebien un SMS o una trucada
d’un home o dona que es feien
passar per treballadors de la
seva entitat i, després de gua-

nyar-se la seva confiança, els
facilitaven dades bàsiques que
els estafadors necessitaven per
dur a terme l’engany.
Ja en possessió de les dades,
els estafadors suplantaven la
víctima a través d’internet per ordenar una retirada de diners en
un caixer. Mitjançant el codi
que havien obtingut prèviament
per poder fer la transacció, obtenien els diners en metàl·lic.

Bad Gyal, premiada als
premis MTV europeus

Vilassar de Mar va assolir la independència el 1784. Foto: Viquipèdia

de Marcel Marimon. Durant la
tarda hi va haver cercavila, fira
d’entitats i diversos tallers i exhibicions. Al vespre, va ser el torn
de les actuacions musicals d’Angeladormmm, el grup de versions Covers Band, Mushkaa,
Jovedry, Akilon i el punxadiscos
Uri Orante. Els actes de Som de
Mar van concloure el diumenge

dia 20. Primer, amb l’escenificació de l’obra Vilassar de Mar,
ja som independents, de la companyia ‘La Tropa Teatre. Per
acabar, diversos veïns del poble
van donar al Museu Monjo l’obra Estudi de la Porta Angèlica,
de l’escultor Enric Monjo, i després es va fer una visita guiada
pel mateix museu.

MÚSICA4La cantant vilassarenca Bad Gyal és la millor artista espanyola segons la cadena
de música MTV.
El reconeixement per a Alba
Farelo (nom real de l’artista) li ha
arribat en rebre aquest guardó a
la darrera edició dels premis
MTV europeus (MTV EMA), en
una gala celebrada el passat diumenge 13 de novembre.
Bad Gyal es va imposar a la
resta de nominats de la catego-

ria, que eren la també catalana
Rosalía, el canari Quevedo, els
bascos Fito & Fitipaldis i Dani
Fernández, exmembre d’Auryn.
L’entrega dels European Music Awards (EMA) es duu a terme des del 1994, i enguany va
tenir lloc a la ciutat alemanya de
Düsseldorf. Taylor Swift va arrasar com a gran guanyadora de
tres premis. Rosalía, nominada
a cinc categories, no se’n va
emportar cap.
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Sostenibilitat | Recollida selectiva de residus

Novembre 2022

Les dades de l’Agència de Residus de Catalunya mostren que la recollida selectiva al
Maresme va augmentar un 1% l’any 2021 respecte de l’anterior, el que situa la comarca
per sobre de la mitjana catalana, amb un 48,35% de residus recollits selectivament.

Objectiu: reindustrialitzar una
comarca bolcada en els serveis
INDÚSTRIA4El Maresme, una
comarca bolcada econòmicament en el sector serveis des de
fa dècades, vol recuperar la seva
capacitat industrial.
Per aconseguir-ho, la Federació d’Associacions i Gremis
Empresarials del Maresme (FAGEM), la patronal de les petites
i mitjanes empreses de la comarca, s’ha integrat a la patronal
catalana Foment del Treball, a
través de Fepime. Tots els ens
implicats creuen que aquesta
integració revitalitzarà l’empresariat i l’activitat comercial de la
comarca. L’objectiu és que abans
del 2030 el sector industrial representi el 25% de l’economia de
la comarca, el que suposaria un
augment del 10%.
El primer pas es va donar en
una reunió mantinguda el passat 20 d’octubre entre la FAGEM
i Foment del Treball. Josep Sánchez Llibre, president de Foment,
va voler donar garanties als industrials maresmencs: “La FAGEM té el meu compromís que
farem el que estigui a les mans de
Foment per fer realitat millores

Un treballador a una fàbrica tèxtil del Maresme. Foto: Jordi Pujolar / ACN

en les infraestructures ferroviàries i arribar a aconseguir la
connexió directa del tren fins a
l’aeroport”, va assegurar Sánchez
Llibre. Les connexions i la mobilitat, segons la presidenta de la
FAGEM, Roser Moré, representen “un element clau si volem
vendre i vendre’ns a l’exterior”.
Moré i Sànchez Llibre van
aprofitar la reunió per reclamar
també ajuts directes de l'admi-

nistració a les empreses a l'hora
de fer front a l'encariment dels
subministraments energètics.
En bona part, la reindustrialització del Maresme passa per la
revitalització del sector del tèxtil, que en el seu dia va ser punter a la comarca. Des de la FAGEM, però, també destaquen
com a prioritaris l’augment de la
indústria metal·lúrgica i de la
producció farmacèutica.

Rescindeixen
el contracte
amb Desokupa

El socorrista Nil
Soler és escollit el
teianenc de l’any

PREMIÀ DE DALT4L’Ajuntament va acabar per rescindir el
contracte amb la polèmica empresa Desokupa per l’assessorament davant les ocupacions
d'habitatges amb finalitats delictives, després de la forta oposició veïnal que aquest acord
va provocar al municipi.
L’alcalde, Josep Triadó, va
al·legar que no volia “que la
ideologia es fiqui pel mig de la
qüestió de la seguretat”.

TEIÀ4La sisena edició del premi al Teianenc de l’any ha estat
per al socorrista de la piscina
municipal, Nil Soler, gràcies al
reconeixement de les 158 persones que el van votar.
D’altra banda, el Tei de Plata, que atorga l’Ajuntament a una
persona o entitat com a reconeixement a tota una trajectòria
va recaure en l’Associació de
Defensa dels Animals i la Natura de Teià (DANA).

Carles Corbalán,
nou regidor
d’Ara Vilassar

Reconeixement a
la transparència
del consistori

VILASSAR DE DALT4Carles Corbalán (Ara Vilassar) és regidor
de l'equip de govern des del 27
d’octubre, en substitució de Mireia Curany, que va deixar el càrrec per motius de salut.
Corbalán, que treballa de
vetllador a l’escola Sant Jordi,
estarà al capdavant de les regidories d'Espai Públic i Mobilitat,
Comunicació, Participació i
Transició Energètica.

CABRILS4El 7 de novembre, la
Diputació va reconèixer l’Ajuntament de Cabrils, juntament
amb el de Palafolls, com al municipi de la província de menys
de 20.000 habitants que millor
ha excel·lit en les bones pràctiques en els àmbits de la transparència i la transformació digital, per l’actualització del portal de la transparència i l’aprofitament de recursos en l’àmbit.

Les entitats uneixen esforços

La protecció del litoral és una reivindicació veïnal. Foto: Jordi Pujolar/ACN

ASSOCIACIONISME4La lluita
per la mobilitat sostenible i la
preservació del litoral del Maresme vol reorganitzar-se i aplegar altres reivindicacions històriques de la comarca. Per fer-ho,
les plataformes Preservem el
Maresme i Preservem el Litoral
van organitzar una reunió el
passat 11 de novembre, a la qual
van assistir una vintena de representants de col·lectius, i una
dotzena més hi van intervenir de
manera telemàtica: “Ja fa anys

que des de Preservem el Maresme hem detectat que existeixen moltes entitats amb objectius similars al nostre, i vam
pensar que calia reunir-nos”,
explica el secretari de la plataforma, Jordi Pagès.
Durant la reunió es va parlar
d‘emergència climàtica i de crisi energètica, “uns problemes
globals que requereixen solucions locals”, assegura Pagès, i es
va decidir que el primer pas per
a la confluència d’associacions

passa per la redacció d’un manifest conjunt. L’escrit, detalla
Pagès, hauria d’estar preparat
per Nadal. A partir d’aquí, cadascuna de les entitats debatrà
en les seves assemblees l’adhesió al projecte. Amb la vista posada en les eleccions municipals,
s’instarà les diferents forces polítiques a donar suport al manifest i, d’aquesta manera, a apostar per polítiques que respectin
el medi ambient i assegurin una
mobilitat sostenible.

19 |

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

Novembre 2022

líniamar.cat

Esports
| 20

Futbol sala | El CEFS Sant Joan de Vilassar visita el CE Futsal Mataró

El CEFS Sant Joan de Vilassar de Javier Ruiz visitarà el CE Futsal Mataró el pròxim diumenge
27 de novembre, a les 12 del migdia i en partit corresponent a la novena jornada del
grup 1 de la Tercera Divisió. El CEFS Sant Joan de Vilassar viu un bon moment.

L’aprenentatge de Marta Zori
» L’exjugadora de l’AB Premià va perdre “la sensació d’estar enamorada del bàsquet” als Estats Units
» “Fent pràctiques a l’Institut Guttmann estic valorant encara més la vida”, diu l’estudiant de Fisioteràpia
Toni Delgado
PREMIÀ DE MAR
"Als Estats Units vaig perdre la
sensació d'estar enamorada del
bàsquet. Allà el joc és molt ràpid
i físic, i a mi m'agrada que sigui
molt més tècnic i que tothom hi
participi. A més, si no entres en
el quintet inicial, després és
molt difícil retrobar-te amb el cos
tècnic i l'equip", confessa Marta
Zori (Barcelona, 1998), escorta
del CB Grup Barna.
Viure, estudiar i competir
tres anys als Estats Units la va
fer “despertar i créixer una barbaritat". La primera temporada,
la badalonina va gaudir d'una
gran experiència a Jefferson
College (Junior College): "D'aquell any sobretot m'enduc les
persones d'arreu del món que
vaig conèixer i els viatges que
vaig fer". Després, Zori va marxar a St. Francis College (NCAA
divisió 1), on va començar amb
mala sort, amb una fractura
d'un metatarsià del peu que la va
obligar a perdre's gran part de la
temporada. Un obstacle que,
sobretot, va fer-li dubtar sobre
si estava en el lloc oportú.
"Moltes vegades volia i sentia
que havia de tornar a casa. Com
que no ho vaig fer, vaig xalar del
millor any de la meva vida, el següent i últim als Estats Units.
Molts cops em costa tenir paciència. Al final, tot arriba!", reflexiona Zori, una enamorada
de Nova York a qui li encantaria
anar-hi un cop a l'any.
A les sis de la tarda, després
d'una jornada intensa d'univer-

sitat i de bàsquet, Zori agafava
una motxilla i es perdia entre la
immensitat de Nova York: "Vaig
recórrer cada carrer de la ciutat
amb els ulls ben oberts i ho tornaria a fer 1.000 vegades més. Si
no saps estar sola i gaudir amb
tu mateixa, és difícil que ho facis amb altres persones. Si algú
volia acompanyar-me, m'ho passava igual de bé".
RECUPERAR LA CONFIANÇA
Mai s'ho ha passat millor que el
curs passat, el del seu retorn a Catalunya, a l'AB Premià, on va “recuperar la confiança perduda” i
va tornar a sentir que li agradava el bàsquet. Hi van influir, és
clar, l'estil de joc i "el millor
grup” en el qual ha estat. Estava
envoltada de la gran majoria de
les millors amigues que li ha donat el bàsquet: Judit Valls, Bruna Vila, Marina Peinado, ara ja
retirada, Esther Murat i Alba
Vera. "Júlia Quintana ens donava suport des de la grada, i la resta de la quadrilla és la Paula
Moreno, del SESE", matisa.
Gran part del grup es va conèixer a la UE Mataró, on Zori va
arribar la mateixa temporada
en què va començar al CEJ l'Hospitalet. "L'equip era lluitador,
energètic i estava boig pel bàsquet. Vam començar molt bé i
després les coses es van tòrcer,
vam baixar a Preferent B, i al desembre vaig marxar a Mataró, a
Preferent", rememora.
Es retrata com una eterna
observadora. "Moltes vegades
una mirada o un gest diuen molt
més que qualsevol paraula. En
una banqueta un xoc de mans o
un puny amunt signifiquen

Marta Zori, jugadora del CB Grup Barna. Foto: Toni Delgado

tant...", enraona la badalonina,
encantada i completament adaptada al CB Grup Barna. Se li
nota, sobretot, als ulls.
La banqueta del conjunt d'Eloy Acedo és un cúmul d'estímuls
positius i adrenalina. "Som un
grup molt unit i humà, i es reflecteix en el nostre joc i també en
com ens animem. Hem de continuar creixent i confiar més en
nosaltres", reflexiona. Carla Grau
(Bàsquet Femení Viladecans),
Júlia Soteras (Manresa Club Bàsquet Femení 2021) i la mateixa
Zori (AB Premià) són les úniques
novetats d'un equip que va pujar
a Lliga Femenina 2 després d'un
curs gairebé perfecte a Copa Catalunya i a la fase d'ascens.
Zori es va formar al BBC badalonès. "És el club de la meva
vida, que ara és la Penya", diu. Va
començar a jugar amb cinc anys
gràcies a la visita a l'Escola Jung-

frau d'en Ricky, un entrenador
del club que els va repartir uns
flyers: "Estaven intentant formar
un equip d'escola de bàsquet i la
meva família ens va apuntar a la
meva germana Sònia i a mi.
Aquest esport em va atrapar".
Recorda especialment l'entrenadora Jessica Garcia, que és
i sempre serà la seva entrenadora de formació. "És aquella tècnica a qui sempre li tens el màxim respecte, confiança i afecte.
La Jessica em va ensenyar tot el
que sé, em va formar i tota la base
que tinc és gràcies a ella. Em va
desenvolupar com a jugadora, i
em va transmetre què és el bàsquet", la retrata, agraïda.
A l'entrevistada li va costar
molt abandonar el club on havia
crescut i on es va enamorar d'aquest esport per acceptar la proposta del CB Granollers. Era el
primer cop que sortia de la seva

zona de confort. "Hi vaig fer un
pas endavant, vaig aprendre
molt de les companyes i, sobretot, de l'entrenador, David Delaurens, qui em va insistir molt
amb el meu tir i me'l va corregir.
Diria que ara és un dels meus
punts més forts", comparteix.
Malgrat que Zori era júnior
de primer any, va competir amb
el Júnior A, amb "el millor
equip" que ha tingut mai el CB
Granollers (Clara Maspons, Maria Callizo, Jana Delaurens, Anna
Castells...). Després de les experiències a l'Hospitalet i Mataró,
i ja com a sènior, va tornar al
conjunt granollerí, un any abans
de la seva aventura americana.
Marxar als Estats Units i estudiar Fisioteràpia han estat,
"sens dubte", les millors decisions que ha pres fins ara la badalonina, a punt d'acabar el
grau. Està fent pràctiques a l'Institut Guttmann, hospital especialitzat en el tractament mèdicquirúrgic i la rehabilitació integral de les persones amb lesió
medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra discapacitat d'origen neurològic. "Hi estic valorant
encara més la vida perquè qualsevol dia pots tenir un ensurt",
adverteix. Cada cop li interessa
més la neurorehabilitació.
A vegades surt "molt fotuda"
de l'Institut Guttmann després
de veure situacions "molt difícils". "Quan entro allà, no puc
perdre mai el somriure perquè si
tu no els tens, potser els i les pacients... A vegades és difícil somriure amb la boca i intentes ferho amb els ulls, les mans... Amb
el que puguis", enraona Zori,
sincera i plena d'energia.

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?
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Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de
tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.
La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.
A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.
Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”.
I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

El Parc del Castell de Montesquiu
L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada de Marina
El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc del Garraf
El Parc d’Olèrdola
El Parc del Foix
I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural
dels Cingles de Bertí

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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| Tactics Ogre
Ja és aquí Tactics Ogre: Reborn, la remasterització d’un dels millors
videojocs tàctics que s’han fet mai. Per a PS 4 i 5, Nintendo Switch i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pau Cortina/ACN

De fer una versió viral del Work de Rihanna al seu poble a guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA)
a millor artista espanyola. La carrera
d’Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997),
més coneguda amb el nom artístic
de Bad Gyal, va començar el 2016 i
des d’aleshores ha estat constantment in crescendo. El passat 13 de
novembre va fer un pas més: es va
coronar com a millor artista de tot
l’Estat espanyol per davant de quatre
rivals molt durs: ni més ni menys que
Rosalía, Quevedo (no l’enemic de
Góngora, sinó l’intèrpret de la cançó
de l’estiu, Quédate), Fito & Fitipaldis i
Dani Fernández. Per algun motiu ella
s’autodefineix com el pussy k mana.

20 anys del Prestige
El Museu Marítim de Barcelona recorda la catàstrofe del
Prestige vint anys després dels fets amb una exposició inaugurada el passat dia 10 i que es podrà visitar de forma
gratuïta fins al juny del 2023. La mostra repassa el pitjor
desastre ecològic que ha tingut lloc a l’Estat i tot el que
l’envolta: les causes, les conseqüències ambientals (l’accident va provocar el vessament de 63.000 tones de fuel),
el paper del govern del Partit Popular i la indignació ciutadana, de la qual van sorgir la plataforma Nunca mais
i el moviment Marea Blanca per netejar el chapapote.
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Ser una artista urbana de moda

Traspassa fronteres, omple concerts i sona en discoteques

Guanyar un premi a millor artista espanyola

QUÈ HA FET

Ha rebut el reconeixement dels MTV europeus 2022

...

A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Fans orgullosos

La legió de seguidors de la cantant ha celebrat el guardó

Música

Pelis i sèries

Liquideu Einstein
Andreu González

Tocar mare
Marta Barceló

Desembre
La Ludwig Band

Vasil
Avelina Prat

El 1923, Albert Einstein, aleshores ja el
científic més destacat del planeta, va visitar Catalunya per impartir diverses
conferències. Però no era estimat ni reconegut per tothom. A Alemanya, alguns
sectors no volien que un jueu (a més, pacifista) fos la figura capdavantera de la
seva comunitat científica. Per això van
planejar liquidar-lo. A Barcelona.

Esperança, una dona prejubilada alegre
i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen
una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat. Les dues dones
hauran de fer un viatge pels records compartits més divertits i per les vivències
personals més dures.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Ells mateixos ho diuen: Desembre (The
Indian Runners) és el nou “disc” de la Ludwig Band. Entre cometes, sí, “perquè és
ben curt”, ha explicat el grup a través de
les xarxes socials. Només compta amb
quatre cançons, però és que el grup no
volia “acabar aquest any mogut en
blanc”. A més, es tracta d’un disc exclusivament digital del qual no hi haurà gira.

En Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número 1 jugant al bridge i als escacs,
però dorm al carrer des que va arribar de
Bulgària. L’Alfredo, un arquitecte jubilat,
l’acull a casa seva durant un temps davant la mirada atònita de la seva filla Luisa. Malgrat les seves diferències, en Vasil aconseguirà trencar les barreres construïdes per l’Alfredo.
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ESTILS DE VIDA
La menopausa no és el final
Foto: Pixabay

i

SALUT

l 90% de les dones amb menopausa pateixen sufocaments,
sequedat o dolor articular. La manca de desig sexual també
n’és una altra conseqüència. Tots aquests símptomes són
normals a partir dels 50 anys, i fins i tot dels 45 en els casos precoços. Però patir la menopausa no vol dir que s’acabi el món.
Més aviat en comença un altre de diferent. Potser toca cuidar-se
més en alguns aspectes, però, si ho fem, podem tenir una qualitat de vida extraordinària. Llavors, què és el que hem de fer?
Podríem començar per mantenir una dieta equilibrada rica
en calci i evitar el sobrepès. Això ja ho hauríem de fer sempre,
però durant la menopausa encara és més important. En el paquet de bàsics hi afegiríem activitat física moderada i evitar hàbits tòxics, més o menys els de sempre: tabac, alcohol i, atenció,
sedentarisme, que també és un hàbit tòxic.
Algunes malalties poden agreujar-se en el context de la menopausa. Per això hem d’anticipar-nos, ara més que mai, a les
malalties cardiovasculars, el càncer de mama o l’osteoporosi. En
general, cal participar en les campanyes de diagnòstic precoç
que ens recomanarà el metge.

Les claus
VIDA SANA
VICIS
PREVENCIÓ
ACTITUD

Els hàbits saludables són sempre necessaris,
però ho són especialment quan arriba la menopausa
Els justos. El tabac i l’alcohol s’han de consumir
amb moderació. Quant al sedentarisme, consum 0
Més important que mai. Cal avançar-se als problemes
cardiovasculars, el càncer de mama o l’osteoporosi
No perdeu la vitalitat ni l’optimisme. Mantingueu les
relacions socials i gaudiu de la vida. És el millor consell

Foto: Freepik
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