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reconèixer el teixit social
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Les infeccions de  transmissió
sexual (ITS) han viscut un aug-
ment en els darrers anys. D’a-
cord amb l’últim informe ‘La sa-
lut sexual i reproductiva a la ciu-
tat de Barcelona’, de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona
(ASPB), el 2007 hi havia 0 ca-
sos de clamídia, el 2017 més de
1.000 i el 2019 se superaven els
4.000. Pel que fa a la gonorrea,
mentre el 2007 hi havia 0 casos,
el 2017 ja eren més de 1.000 i el
2019 estaven per sobre dels
4.000. Si es parla de sífilis,
també es va evidenciar un crei-
xement entre el 2007 i el 2017,
quan va passar dels menys de
200 casos als més de 1.000, va
continuar augmentant el 2018
trobant-se a prop dels 1.500
casos i va caure de manera im-
portant el 2019 arribant als me-
nys de 1.000.

Alba Martínez, metgessa de
família del CAP Passeig de Sant
Joan i metgessa del grup de
referents d’infeccions de trans-
missió de l’Institut Català de la
Salut (ICS), constata aquesta re-
alitat des de la seva experiència.
“Fa uns deu anys que les ITS
van en augment, sobretot, entre
els joves –de 16 a 25 anys–”, as-
senyala fent referència a un
creixement que es deu a diver-
sos factors. 

MÉS PEDAGOGIA
Una altra veu és la de la infer-
mera del Centre Jove d’Atenció
a les Sexualitats (CJAS), Paula
Barrantes, que explica que el
fet que en els últims anys s’hagi
aconseguit una millor capacitat
de detecció d’infeccions es tra-
dueix amb una pujada de casos.
“Ara les proves són més sensi-

bles, es notifiquen i es registren
infeccions que abans s’ometien
i  la gent es fa més tests perquè
sap millor que temps enrere que
pot fer-los”, assegura Barrantes,
qui alhora detalla que, mentre les
ITS més freqüents entre els joves
són la clamídia i la gonorrea, de
VIH hi ha molt pocs casos. 

Encara que, afortunada-
ment, pocs joves coneguin en
primera persona què és el VIH,
és justament el fet que ara amb
tractament el virus no es pugui
transmetre ni ser mortal, el
que, segons Martínez, pot haver
propiciat entre alguns “un rela-
xament”, que tinguin més pa-
relles sexuals i, en conseqüèn-
cia, creixin les ITS. 

“Algunes persones creuen
que, per exemple, la sífilis o la
gonorrea no tenen importància
i que el monstre – el VIH – que
feia tanta por, ha desaparegut”,

sosté Martínez sobre un aug-
ment de les infeccions sexuals
que, segons Barrantes, es pot es-
menar parcialment si s’acaba
amb el discurs de la por. És a
dir, instal·lant, tal com diu, en
l’imaginari col·lectiu la idea que

no s’han de fer proves d’ITS
quan s’ha tingut una possible re-
lació de risc, sinó que s’han de
fer regularment per tenir cura
d’un mateix. 

En aquest sentit, la inferme-
ra de CJAS també recalca que
una altra manera de fer caure les
ITS entre els joves és reforçar

una pedagogia que encara té
poca presència a les escoles: l’e-
ducació sexual. “Encara hi ha
gent que no sap a quins centres
especialitzats, més enllà dels
CAP, pot anar a fer-se proves”,
agrega Barrantes fent referència
a una realitat que, a vegades, pot
haver fet que alguns se sentin jut-
jats per contraure una ITS. “És
el tracte que a vegades poden
trobar en un centre mèdic, i
això és una limitació perquè la
següent vegada que tinguin
símptomes potser no hi torna-
ran”, conclou Barrantes. 

CONÈIXER EL COS
D’altra banda, des del projecte
Mandràgores, que ofereix ta-
llers d’educació sexual i afectiva
a joves i adolescents, confirmen
que l’educació sexual que arriba
al jovent hauria d’anar més en-
llà de parlar de mètodes anti-

conceptius. “La salut sexual tam-
bé és conèixer el cos, ja que d’a-
questa manera es poden detec-
tar símptomes d’ITS, o bé, pro-
moure una bona relació amb el
cos perquè, si no agrada, a ve-
gades es pot maltractar”, sub-
ratlla una de les impulsores d’a-
questa, Carlota Coll, que també
afirma que són clau les emocions
que desperten les parelles sexu-
als. La raó? Si per exemple, una
de les parts, tal com afegeix Coll,
no vol utilitzar protecció i a l’al-
tra la governa la por o la vergo-
nya, aquesta pot acabar “cedint”
sense voler-ho.

Això no és tot. Paral·lela-
ment, Coll recorda que prevenir
les ITS també depèn d’acabar
amb el seu estigma, ja que aquest
pot impedir que alguna persona
demani ajuda. “Cal recordar que
tota la gent pot tenir alguna in-
fecció alguna vegada”, sentencia.

Alba Losada
BARCELONA

Parar-ho és cosa de tots
» Les infeccions de transmissió sexual entre els joves han anat en augment en els darrers anys

» Hi té a veure la millora de les proves però també la pèrdua de respecte cap a aquestes malalties

L’educació sexual és un element clau per evitar el creixement d’aquestes malalties. Foto: Arxiu

Desestigmatitzar les
infeccions i reforçar
l’educació sexual, 
dos temes claus
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El millor que podem
fer amb els nostres

fills és conduir-los en
aquest feixuc procés que és adquirir
criteri, no prohibir-los informacions
ni experiències. Entre altres coses,
perquè no hi ha manera pràctica ni
definitiva de prohibir ni les unes ni
les altres.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Vale. Sí. El gol de Fran-
cia es ilegal y el VAR ni

se lo mira. Es un robo
que se protestará durante tiempo...
De los robos de las eléctricas, de los
ejemplares ciudadanos que están en
países árabes o tienen cuentas en pa-
raísos fiscales, ¿cuándo se sale a la ca-
lle a protestar?

@robmanrique

David Card, Joshua
Angrist y Guido Im-

bens, galardonados con
el Nobel de Economía por sus con-
tribuciones a la economía laboral.
Card, por ejemplo, cuestionó la teoría
de que subir el Salario Mínimo Inter-
profesional tenía impactos negati-
vos en el empleo.

Els que us queixeu dels
musicals que es fan  a

Barcelona en castellà,
aneu a la @salacabanyes de #Mataró. Hi
fan #ElsMiserables, en concert (mesu-
res #Covid-19). Donareu suport al tea-
tre en català, fet amb pocs mitjans i
amb molta il·lusió, i sobretot us emo-
cionareu i gaudireu.

@mrosertrilla@iescolar@XavierGodas

La lupa

Passa poques vegades que els experts en di-
verses matèries es posin d’acord en la valo-
ració d’una política pública. Generalment hi
ha discrepàncies ideològiques i de punts de

vista i prioritats. En la majoria de polítiques hi ha con-
trovèrsies i posicions enfrontades. Però hi ha un àm-
bit en què el consens és (gairebé) universal: en la im-
portància crucial que té l’educació de 0 a 3 anys. Eco-
nomistes, sociòlegs, especialistes en educació i en des-
envolupament cognitiu comparteixen la diagnosi.

Tant si es mira des del punt de vista del desen-
volupament cognitiu dels infants, especialment dels
d’entorns amb més problemes socioeconòmics, com
si s’analitza el problema des de la perspectiva de la
incorporació de les dones al mercat de treball, o des
de la perspectiva estrictament econòmica, hi ha un
acord molt universal al respecte: una de les inversions
públiques amb més retorn social i econòmic que es
pot fer és la d’oferir educació de qualitat als infants
de 0 a 3 anys. 

Oferir educació de qualitat en els moments inicials
permet prevenir en el futur les desigualtats educati-
ves que costen molt de tancar. L’evidència científi-
ca és aclaparadora: l’exposició a l’estimulació precoç
que ofereix una educació de qualitat en la primera in-
fantesa té uns efectes sobre el desenvolupament cog-
nitiu i socioafectiu dels infants que s’arrosseguen a
les etapes educatives posteriors. Sense aquesta in-
tervenció, les desigualtats en els estímuls que reben
els infants en funció del seu context familiar són molt
grans, i es reprodueixen en el futur. A més, els estu-

dis que miren els efectes a llarg termini observen, de
manera molt consistent, com haver rebut una edu-
cació de qualitat en aquesta etapa s’associa a resul-
tats molt millors en l’edat adulta, tant pel que fa al
mercat de treball com a altres aspectes com la salut
física i mental.

La raó fonamental té a veure amb el procés de
maduració dels infants. És en les primeres etapes
quan la receptivitat és màxima, i per això és molt més
fàcil aconseguir resultats quan es fan intervencions
molt aviat. Més tard, en etapes educatives posteriors,

costa més que els esforços que s’hi destinen siguin
tan efectius. 

Tot això, a més, va acompanyat d’un efecte posi-
tiu que va més enllà dels infants. Permet reforçar la
incorporació de les dones al mercat de treball, per-
què es poden reduir les interrupcions en la trajectò-
ria laboral de les mares. I són precisament aquestes
interrupcions un dels factors més importants en les
desigualtats que es produeixen al mercat de treball
entre homes i dones. De fet, aquesta mesura té el po-
tencial de matisar la bretxa salarial de gènere, que està
molt relacionada amb la maternitat. I, òbviament, ofe-

rir educació gratuïta des de més aviat contribueix a
fer més sostenible la creació de famílies, cosa que po-
dria afavorir la fertilitat.

Tot apunta, doncs, en la mateixa direcció. Qual-
sevol inversió pública en aquesta etapa hauria de ser
prioritària perquè té efectes molt positius, tant des
del punt de vista de la justícia social, la redistribució
i la igualtat d’oportunitats com des del punt de vis-
ta del desenvolupament dels infants i del suport a les
famílies i la igualtat de gènere. 

Al nostre país, malauradament, encara anem en-
darrerits en això. Tot i els esforços fets des de diversos
àmbits, com molts municipis, hi ha dèficits impor-
tants. La crisi del 2010 va suposar un cop molt fort,
del qual el sistema encara no s’ha recuperat del tot.
Per això cal saludar l’anunci del president de la Ge-
neralitat d’incorporar la gratuïtat de P2 al sistema
educatiu, perquè és una mesura que va en la direc-
ció correcta: dedicar esforços públics allà on poden
tenir més efectes.

Incorporar el P2 a les escoles com ja es fa en al-
tres indrets com el País Basc permetrà que molts
infants avancin un any la seva entrada en el siste-
ma educatiu. Ara sabem que, a banda de l’estalvi i
alleujament que suposa per a les famílies, això aju-
darà al desenvolupament cognitiu dels infants en
el llarg termini. Per això és molt important que l’a-
nunci es concreti. Cal assegurar la generalització de
P2 com un primer pas per a la universalització de
l’etapa 0-3, i sobretot cal garantir que els infants
d’entorns més vulnerables en facin ús. 

Oferir educació de qualitat en els
moments inicials permet prevenir
les desigualtats educatives futures
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A l’escola als dos anys
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Salt endavant digital del comerç 
local: en marxa el BCNMarket1

2 El mercat de la Mercè celebra 60 
anys amb una exposició fotogràfica

Aquests són els 58 serveis de la Seguretat
Social als quals es pot accedir via SMS

Barcelona rep el Premi Nacional 
de Comerç Interior

Viatja a la Barcelona del segle XIX 
des del cementiri del Poblenou
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A les xarxes

@FrankiPereira: Per no tenir res a cele-
brar el 12 d'octubre trobo que molta gent
de diferents departaments de la Genera-
litat avui [dilluns 11] està de pont...

@Ramon_Espadaler: Sobre la pèrdua
d’autoritat dels @mossos: el problema és
profund i té l’origen en actituds impròpies
de qui té la responsabilitat de governar.

#PèrduaDAutoritat

@aleixsarri: Aquestes presses sobtades
pel retorn del MHP @KRLS mostren que
l'exili és la victòria política més gran de
l'independentisme post 1-O.

#FreePuigdemont #ResACelebrar

La clau

Vuit del matí a l’aula d’un
institut públic de Barce-
lona entre Nou Barris i

Sant Andreu. 24 alumnes de
primer de Batxillerat. Alguns,
pocs, encara mig adormits de-
cideixen allargar una mica més
l’atordiment de la nit passada.
La majoria tenen una certa ex-
pectació i relaxament pel fet de
tenir un “no profe” al davant. A
la pissarra hi projecto una fo-
tografia d’una avinguda del
centre d’una gran ciutat i la
pregunta és: hi veieu cap em-
presa? Quines? Un senzill ex-
ercici per explicar que les em-
preses estan molt presents en
les nostres vides. Molt més del
que la majoria de joves de 17
anys es pensa.

Segons l’enquesta que la
fundació FemCAT ha fet al pro-
fessorat de més de 100 escoles
de Catalunya (ESO, Batxillerat
i Cicles), els estudiants catalans
saben què és una empresa, però
les veuen lluny de la seva reali-
tat i les relacionen amb este-
reotips que les vinculen amb
conceptes com la generació de
beneficis i el poder. A l’enques-
ta també hi han participat em-
presaris i directius d’un col·lec-
tiu de més de 300 que, des de fa
més de deu anys, impartim xer-
rades als instituts de tot Cata-
lunya. Per als enquestats, el
principal problema és que els jo-
ves tenen un coneixement molt
parcial del que és l’empresa i no-
més pensen en aquestes orga-
nitzacions com el lloc on aniran
a treballar en un futur.

En les converses que s’esta-
bleixen a l’aula durant aquestes

Escola i empresa
per Martí Casamajó

sessions, molt sovint hi detecto
la percepció que treballar en
una empresa és una cosa que
hauran de fer per guanyar-se
la vida, però que segurament
hi trobaran un ambient hostil
per part del cap o de l’empre-
sari, que només està pendent
de fer diners. Quan els pre-
gunto si creuen que les em-
preses enganyen els clients, la
resposta és gairebé unànime:
sí! La feina és meva per con-
vèncer-los que, avui dia, les
empreses que “enganyen” els
seus clients no tenen cap futur.

Pel que fa a la figura de
l’empresari, el 40% del pro-
fessorat opina que per a la
majoria dels seus alumnes
són persones riques i pode-
roses, però també són cons-
cients que treballen moltes
hores, que estan comprome-
ses amb el que fan i que pre-
nen decisions difícils. Altres
docents destaquen alguns er-
rors comuns, ja que alguns es-
tudiants confonen la propie-
tat amb la direcció de l’em-
presa, i altres relacionen l’em-
presari només amb la figura
de l’autònom i l’emprenedor.

No cal fer apologia de
l’empresari; n’hi hauria prou
amb apropar molt més els
joves al món de l’empresa fu-
gint d’estereotips ridículs i
caducs. No oblidem que du-
rant 15 anys els nens de Ca-

talunya han gaudit de la fa-
mília del Club Súper 3, on hi
havia un personatge malèvol
que només pensava en els di-
ners i el poder: el senyor Pla,
propietari i empresari.

Tenim molts reptes al da-
vant i una sensació de no sa-
ber com abordar-los cada cop
més gran i generalitzada. Hem
de créixer o decréixer? No po-
dem créixer com fins ara, però
si decreixem, com pagarem les
pensions? I com es guanyaran
la vida els nostres fills? Les xi-
fres d’atur juvenil al nostre
país són esfereïdores des de fa
molts anys. La taxa a Espanya,
la pitjor de la Unió Europea,
està al voltant del 37%, men-
tre que la mitjana europea és
del 17%. Això són uns 570.000
joves entre 16 i 25 anys. Si no
ho resolem, no hi haurà cap fu-
tur per a ells (encara que sal-
vem el planeta).

Ens cal un canvi de model
econòmic, però sigui quin si-
gui les empreses hi conti-
nuaran tenint un paper molt
important, que no hauria de
ser gaire diferent del que els
mateixos estudiants valoren
com a aspectes positius: que
les empreses siguin rendi-
bles, que tinguin cura dels
treballadors, que facin pro-
ductes i serveis necessaris
per a la societat i que generin
llocs de treball. Amén!

Els semàfors

La nova andana de l’estació de
Trinitat Nova de l’L11 del metro
ha provocat queixes perquè
només té un accés d’entrada i
sortida i és estreta, cosa que crea
aglomeracions. La redacció del
projecte va anar a càrrec de TMB
i el Govern va executar les obres.

pàgina 10TMB

El consistori ha impulsat, amb
Barnacom, l’entitat que agrupa
els eixos comercials que formen
part de Barcelona Comerç 

i Barcelona Oberta, 
el BCNMarket: la plataforma 
en línia que vol ser l’aparador
dels comerços de la ciutat. 

pàgina 14Ajuntament

El jugador de Santa Coloma de
Gramenet és un dels fitxatges
més destacats d’enguany de la
Monta. Delgado arriba al club
de la Prosperitat carregat

d’il·lusió i amb ganes de fer una
bona temporada per aconseguir

l’esperat ascens a Tercera. 
pàgina 20Dimas Delgado
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NLes millors
perles

Resen amb espelmes davant de la Catedral de Toledo per
purificar-la després de publicar-se un fogós vídeo de 

C. Tangana i Nathy Peluso enregistrat a l’interior del temple.
L’arquebisbe ha demanat perdó per “l’ús indegut d’un lloc sagrat”.

Boris Johnson ha passat una setmana de vacances a
Marbella mentre el seu país, el Regne Unit, està en

plena crisi de subministraments. Ho ha fet aprofitant un
recés en l’activitat parlamentària, però no ha agradat gaire.

L’últim vídeo que s’ha fet viral a les xarxes és el d’un homecirculant per unes vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya en patinet elèctric. El vídeo només dura uns 8 segons,
però FGC ja ha denunciat el patinador. La broma li pot sortir cara.

La Policia Nacional presumeix de “megadron”. Es tracta
de la seva última adquisició, un dron gegant de 600

quilos de pes. S’utilitzarà per accedir a zones contaminades
i a espais aeris reduïts en lloc de fer-ho en helicòpter.

LA FOTOAlbert Cadanet/ACN

L’1 d’octubre va ser un referèndum fet basant-
se en les lleis aprovades pel Parlament de
Catalunya i convocat pel Govern de la Ge-
neralitat, encapçalat pel president Puigde-

mont, per fer possible el mandat democràtic de la ma-
joria de catalans i catalanes en unes eleccions. Per tant,
va ser un procés plenament legítim i vàlid. Responia
a la voluntat majoritària del poble de Catalunya de po-
der exercir el dret democràtic d’autodeterminació, en
funció de la nostra tradició i forma de ser com a societat
de base democràtica.

L’Estat espanyol podia correspondre el repte i la pe-
tició de democràcia que fèiem els catalans acceptant i re-
coneixent els nostres drets. Això hauria demostrat que
l’Estat espanyol és un estat modern i democràtic. Però
no ho va fer. Va triar, unilateralment, la via de la repressió.

Els dies previs al referèndum, i especialment l’1 d’oc-
tubre, va aparèixer la violència i la repressió de
l’Estat, amb detencions il·legals de membres de
la Generalitat, entrades il·legals en empreses ca-
talanes i altres immobles del país, la coacció dels
cossos de seguretat espanyols i, fins i tot, les cla-
res irregularitats, i per tant il·legalitats, de pro-
cessos judicials que van vulnerar drets bàsics
de moltes persones. Tot plegat sense oblidar les
amenaces (també il·legals) de la Fiscalia a càr-
recs electes locals i treballadors públics.

Aquests fets antidemocràtics i repressius de
l’Estat van fer que l’organització final del refe-
rèndum de l’1 d’octubre s’hagués de fer basant-
se en el gran treball, imaginació i fortalesa del
moviment independentista i dels seus lideratges insti-
tucionals i socials. I, sobretot, amb l’esforç, voluntat, il·lu-
sió i implicació de milers de catalans i catalanes.

Aquesta unió, lideratge, confiança i il·lusió va fer que,
tot i la violència emprada per l’Estat els dies previs i es-
pecialment durant el referèndum, l’1 d’octubre fos la ma-
nifestació democràtica més gran que s’ha vist mai a Eu-
ropa en les últimes dècades i la més important de la his-
tòria de Catalunya.

Aquells dies vaig poder viure en diverses zones del país,
i especialment al Baix Llobregat, la increïble força i de-
terminació del poble de Catalunya. L’esperit democrà-
tic i d’un sol poble que va fer possible l’1 d’octubre. Aque-
lla energia que vam ser capaços de demostrar és abso-
lutament imparable. Un esperit que seguim tenint,
però que hem de ser capaços de tornar-lo a fer efectiu.

Passat l’1 d’octubre, i especialment passat el 3 d’oc-

tubre, també van venir errors per part de l’indepen-
dentisme, que ara, vistos amb la perspectiva del temps,
segur que hauríem fet diferent. Però també estic con-
vençut que hem après dels errors, i també hem de te-
nir clar quins van ser els principals encerts. El prin-
cipal encert és l’enfocament de la nostra reivindica-
ció des de la democràcia versus els que la neguen per
tots els mitjans.

Un cop vist el gran resultat del referèndum, l’Estat
espanyol podria haver intentat respondre-hi amb de-
mocràcia, però no ho va fer. Va optar per la venjança
i va seguir la via repressiva. De fet, la va incrementar
amb la detenció dels Jordis, la dissolució de les insti-
tucions democràtiques de Catalunya (el 155) i l’em-
presonament i l’exili del Govern legítim. Tot plegat sen-
se oblidar el no parar d’accions contra el Parlament i
el Govern que continuen fins avui, tot i les clares vic-

tòries de la majoria independentista el 21D i el 14F. Fins
i tot l’Estat manté, des del 155, una constant campa-
nya de mentides per intentar culpabilitzar l’indepen-
dentisme de dividir la societat catalana.

La societat catalana ha estat des de sempre una so-
cietat democràtica, que ha defensat i lluitat per recu-
perar (durant la República, durant les diverses dicta-
dures espanyoles, durant la Transició…) i defensar els
fonaments d’una societat que basa la seva convivèn-
cia en els processos i la defensa dels drets democrà-
tics. Qui nega aquests drets (l’Estat) és qui trenca la
nostra convivència.

Qui va lluitar per la Transició, per defensar la llen-
gua durant la dictadura, pels drets dels treballadors i tre-
balladores, per la República… Lluitava per drets de-
mocràtics, perquè no s’utilitzi la repressió per impedir
la voluntat del poble i per tenir dret a decidir lliurement.

La repressió exercida per l’Estat des de la tardor del
2017 contra el poble de Catalunya, com a societat cívi-
ca, pacífica i democràtica, és una mostra clara de la vo-
luntat unilateral de l’Estat de no escoltar ni respectar la
societat catalana, des d’una posició de l’ús de la força i,
per tant, de comportament antidemocràtic.

Ara tenim els cants de sirena de la taula de diàleg.
Una taula on clarament ens han dit que no podrem par-
lar ni d’amnistia ni d’autodeterminació i, fins i tot, que
no té terminis, ni calendari clar, ni relators, ni media-
dors, ni observadors… Potser cal ser clars… No és ni cla-
ra ni real la voluntat de diàleg per part de l’Estat. Ells
imposen les seves condicions, una mostra més del com-
portament i imposició unilateral. Més aviat sembla una
estratègia de l’Estat per dilatar el procés democràtic de
l’independentisme, que així es vagi debilitant i, fins i
tot, entrant en contradiccions. Amb un altre objectiu:

fer creure a la comunitat internacional que el
“problema català” s’ha resolt.

Catalunya seguim tenint la força de la raó
en la nostra principal reivindicació, la demo-
cràcia. L’independentisme és un moviment de-
mocràtic, construït en la nostra tradició i cohesió
com a societat, que basa la seva convivència en
la tradició per la defensa de la democràcia. I per
molta força, repressió i mentida que pugui ex-
ercir l’Estat, sempre hi serem, perquè no po-
dem admetre ni deixarem que s’imposin com-
portaments antidemocràtics de l’Estat.

La base sòlida de la nostra convivència so-
bre els principis de la democràcia, el motiu i la

força del moviment independentista, sempre hi serà, i
més aviat que tard aconseguirem vèncer l’actitud re-
pressiva i antidemocràtica de l’Estat.

Una de les estratègies que tenim l’independentisme
és la denúncia constant d’aquesta repressió i enganys.
El president Puigdemont és l’element més important que
tenim en aquests moments, pel que representa, pel seu
lideratge i pel reconeixement i respecte internacional que
s’ha guanyat, sobretot en les opinions públiques. I com
ha demostrat recentment, posa constantment en evi-
dència les males arts de l’Estat espanyol i, fins i tot, les
seves mentides al Tribunal Europeu.

Tenim un mandat i la raó democràtica, tenim el
lideratge del president Puigdemont i tenim la força
amb la qual vam fer realitat el referèndum de l’1 d’oc-
tubre. Quatre anys després, tot és possible. Només
depèn de nosaltres.
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per Joan Ramon Casals, coordinador de Junts per Catalunya a les comarques de Barcelona

1 d’octubre: un acte de democràcia
Mirada pròpia



7 | 

líniaNouBarris.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 Octubre 2021



| 8

OpiniólíniaNouBarris.cat Octubre 2021
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Algú va dir que la cultura és dels entorns que mi-
llor afavoreix la integració social. La cultura i
l’esport. Jo crec que és una afirmació una mica
relativa. L’èxit i la fama sí que ho són. De ve-

gades de manera fàtua, però ho són. Quan la selecció
francesa va guanyar el mundial de futbol del 1998, amb
una bona quantitat de jugadors d’origen estranger, sem-
blava que els problemes recents de la banlieue de París
haguessin desaparegut. Va ser un miratge, òbviament.
Els Zidane, Thuram i Karembeu eren herois nacionals,
i per uns dies tot feia pensar que el racisme, l’aïllament
i els conflictes socials s’havien solucionat. Quelcom si-
milar va succeir a Sud-àfrica quan els Springboks, for-
mats tradicionalment per blancs i considerats un sím-
bol de l’apartheid, varen guanyar el mundial de rugbi
del 1995. De sobte, l’esport podia esdevenir un vector d’u-
nió en un país trencat per la brutalitat del racisme.

Si l’esport ens dona múltiples exemples de reconci-
liació momentània, la cultura no es queda enrere. Les
músiques d’origen afroamericà, les llatines, el raï o les
melodies subsaharianes han estat la base de les popu-
lars world-musicsque varen implosionar a les ones a par-
tir dels anys 90 del segle passat. El cinema, el teatre i tota
mena d’indústria creativa són igualment un vector de re-
coneixement i un salt de qualitat (de vegades aparent)
contra la desigualtat i la segregació.

Tots aquests exemples són casos d’èxit. Moments i
situacions on el talent triomfa i se sobreposa a la irra-
cionalitat, generant espais de consens social. Passada l’eu-
fòria, hom es reconeix de nou en el que és propi i torna
la crua realitat: la banlieue a París, el conflicte racial a
Sud-àfrica, l’escassa accessibilitat als mercats de tants
i tants artistes…

Hi ha quelcom, però, que se sobreposa a la lenta evo-
lució de les nostres societats. Quelcom que troba en l’es-
port i la cultura un terreny adobat on créixer i esclatar:
la passió. La passió és la plena autoconsciència d’una vo-
luntat, la qual cosa, quan coincideix amb talent, esde-
vé una explosió de creativitat.

Heus aquí que penso tot això escoltant un concert de
l’orquestra de Vozes a Nou Barris en plenes Festes de la
Mercè. Ho escoltava i em preguntava quina mena de mi-

racle apareix quan un grup de joves de barri, sense pas-
sar per l’ortodòxia acadèmica d’un conservatori, són ca-
paços d’arrencar tota mena d’emocions a un auditori ple
de gom a gom, segurament tan curt de fonaments mu-
sicals com jo mateix.

Vozes és un col·lectiu inspirat en el moviment mu-
sical que sorgeix a Veneçuela de la mà de Jose Anto-
nio Abreu, el qual, a més de músic, educador i activista
cultural, va presidir el Consell de Cultura d’aquell país.
La seva tesi és tan simple com arriscada: qualsevol nen
i nena pot aprendre a tocar un instrument si la músi-
ca esdevé un llenguatge natural. Les partitures i els ri-
gors acadèmics arribaran quan la passió i la voluntat
ho requereixin. I, sortosament, aquest moment arri-
ba sovint. A Nou Barris i a Barcelona en general, Vo-
zes ha donat veu a centenars de joves callats. Un gran
miracle en una societat on els estigmes socials enca-
ra existeixen i són durs de pelar.

A Ciutat Vella, el Taller de Músics porta a terme el
Cabal Musical, un projecte similar que és essencial per
dignificar el barri i donar perspectives de futur a molts
nens i nenes. No és la cultura, malgrat que la seva ca-
pacitat d’evocació i de projecció és immensa, qui ope-
ra el miracle. És rascar del no-res allò que tots portem
dins: la possibilitat d’apassionar-nos per explosionar to-
tes les nostres potencialitats.

Hauria de passar amb qualsevol cosa: fent mobles,
exercint de cambrer, pintant parets, dissenyant video-
jocs, plantant arbres o arreglant cotxes. Valguin els ex-
emples per explicar el valor enorme que té educar pas-
sions i voluntats. Però no és tan habitual com voldríem.

La cultura, com l’esport, ens emmiralla perquè els
diaris li dediquen moltes pàgines, i si la tractem com
una activitat plenament normalitzada, afegeix als
oficis tradicionals la seva capacitat de generar pleni-
tud. Efectivament, la cultura afavoreix la integració,
però també ho fa qualsevol altra activitat viscuda amb
intensa emotivitat.

Si alguna lliçó hem de treure de la tasca de Vozes o
del Cabal Musical és la tossuda recerca de la normali-
tat en una societat que encara té massa racons sense ha-
ver trobat el seu lloc al món.

La cultura afavoreix 
la integració, però també

ho fa qualsevol altra
activitat viscuda amb
intensa emotivitat.
Si alguna lliçó hem 

de treure de la tasca de
Vozes o del Cabal Musical

és la tossuda recerca 
de la normalitat 

en una societat que
encara té massa racons

sense haver trobat 
el seu lloc al món

“

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

Allò que a poc a poc canvia la societat
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@EnricGoma: Si viuen a la Barcelona ve-
lla, els recomano molt el sastre pakistanès
del carrer Ponent abans d'arribar a Peu
de la Creu. És un cosidor excel·lent.

@dracdolot: Que Netflix emeti una sèrie
titulada "La brutal veritat sobre la dicta-
dura de Franco" i no s'atreveixi a doblar-la
al castellà ja ho diu tot.

@adammartinsk: A mi la teràpia em va
salvar de la infelicitat extrema. Feu teràpia,
coi, que no passa res. #DiaInternacional-
SalutMental.

Flaixos
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4La Generalitat ha creat l’oficina
del pla pilot per implementar la
Renda Bàsica Universal, una de les
mesures recollides als acords entre
les formacions independentistes
per a la investidura i que està diri-
gida pel sociòleg Sergi Raventós. La
Renda Bàsica Universal és una as-
signació monetària equivalent al
llindar de la pobresa que es basa en
tres principis: individualitat, uni-
versalitat i incondicionalitat. Per
tant, la rep tothom. Com que és una
mesura de política social d’accés a
una renda i un mecanisme de re-
distribució de la riquesa, podria fer
front a diversos problemes, com la
pobresa, l’atur, la precarietat la-
boral, la desigualtat de gènere, els
malestars psicològics i l’estrès que
generen les inseguretats i dificul-
tats econòmiques.

En els pròxims dos anys, aques-
ta oficina del Govern (adscrita al
departament de la Presidència) li-
derarà una prova pilot que es farà
en dos segments de la població i
que servirà per analitzar la viabili-
tat de la mesura i com es podria
aplicar a tota Catalunya.

Catalunya, amb dades del 2020,
tenia un 26,3% de la població en risc
de pobresa o d’exclusió social, i si
ens referim a la infància, un 35,9%
dels i les menors de 18 anys estan
en risc de pobresa o d’exclusió so-
cial. La iniciativa de la Generalitat,
per tant, vol analitzar aquesta re-
alitat més propera i se sumarà al

conjunt de proves d’aplicació d’a-
questa renda que des de fa molts
anys s’estan fent arreu del món, com
ara al Canadà, als EUA, a l’Àfrica, a
l’Índia, a Finlàndia, als Països Baixos,
a Barcelona, a Alemanya, al Brasil o
a Corea del Sud, entre d’altres.

Els pilars de la Renda 
Bàsica Universal
Fa molts anys que es parla de la

Renda Bàsica Universal, principal-
ment en contextos més especia-
litzats i acadèmics. En els darrers
anys, i sobretot des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19, han
augmentat els articles, els mani-
festos de moviments socials i tam-
bé el suport d’entitats i de perso-
nalitats que han facilitat a sectors
cada cop més amplis de la pobla-
ció aproximar-se a una mesura
política que serà ben present en les
nostres societats els pròxims anys. 

La renda bàsica no és una
subvenció, ni un subsidi ni un
sistema de protecció social con-
dicionat. No cal demostrar un de-
terminat estat de pobresa, estar
cercant feina o haver-la perdut. La
incondicionalitat és una caracte-
rística distintiva d’aquest tipus
de renda. La fa diferent de totes les
prestacions d’atur, rendes míni-
mes de pobresa, ingrés mínim
vital o la mateixa Renda Garanti-
da de Ciutadania actual. Es percep
abans d’entrar en una situació de
pobresa, és preventiva. No es per-
cep quan ja has caigut en la po-
bresa o l’extrema pobresa. 

La incondicionalitat té diversos
avantatges respecte de les pres-
tacions condicionades. D’entrada,
té una simplicitat administrativa
que la fa més àgil i efectiva. A la
pràctica, es tradueix en una trans-
ferència mensual a totes aquelles
persones ciutadanes o acreditades
en un espai determinat. 

Un segon avantatge de la ren-
da és que permet evitar l’estigma-
tització dels perceptors. No els cal
identificar-se com a pobres, malalts,
persones amb discapacitat, etc.
Està estudiat que hi ha una pro-
porció de gent que no accedeix als
subsidis condicionats per les difi-
cultats d’accés, pel desconeixe-
ment, per no disposar de tota la do-
cumentació justificativa i també

per no voler donar explicacions so-
bre la seva vida.

Evitar la “trampa de la pobresa”
I un altre avantatge és que la Renda
Bàsica Universal permetria superar
el problema anomenat “trampa de
la pobresa”, que es produeix quan les
persones que perceben un subsidi
es frenen i descarten cercar una fei-
na remunerada amb un salari d’un
import similar pel fet que suposaria
la pèrdua de l’esmentat subsidi i una
dificultat de tornar a recuperar-lo en
cas de pèrdua de la feina.

En el context de l’actual mer-
cat laboral, substituir i renunciar a
un subsidi estable, periòdic i re-
gular per un salari probablement
inestable i mal pagat d’una ocu-
pació en molts casos precària no
sembla una opció d’allò més opor-
tuna i racional. Amb aquesta ren-
da, en ser incondicional, el fet de
treballar en una feina remunerada
no implicaria perdre-la. Podem
acumular diversos ingressos, i en
el cas que superin determinat llin-
dar, haurem d’ajustar comptes
amb el sistema impositiu.

LaGeneralitat crea l’oficinadel plapilot 
per implementar laRendaBàsicaUniversal

» Es farà una prova pilot durant dos anys per veure com es podria aplicar 
a tota Catalunya aquesta ajuda universal, individual i no condicionada a cap requisit

La renda bàsica 
no és una subvenció

ni un subsidi

Un avantatge de la renda és que permet evitar l'estigmatització dels perceptors. Foto: Arxiu (Imanol Olite/ACN)

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es percep abans
d'entrar en una

situació de pobresa
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HABITATGE4Núñez i Navarro,
una de les constructores propie-
tàries dels solars de Maladeta, va
desallotjar el passat 10 de se-
tembre els horts que hi havia en
aquest espai per construir-hi pi-
sos abans de finals d’any. Un fet
que va fer que uns 150 veïns
protestessin contra la desaparició
dels horts el passat 12 de setem-
bre i que uns 50 ho tornessin a fer
el passat 7 d’octubre davant de la
seu del Districte, coincidint amb
l’Audiència Pública, tal com ex-
plica el veí del barri de Porta pre-
sent a les mobilitzacions Albert
Villacampa. 

“Unes companyes van tras-
lladar a l’Audiència preguntes
com quin és l’estat de les futures
obres o si s’ha valorat el seu
impacte mediambiental, ja que
el solar es troba sobre una riera”,
recorda Villacampa sobre unes
qüestions davant les quals el
Districte els va contestar, se-
gons afegeix, que no tenien tota

la informació per donar-los res-
posta, però que  “recollien” les se-
ves peticions.

SALVAR EL TERRENY
D’altra banda, Villacampa asse-
nyala que el següent pas de la
lluita veïnal és presentar en una
instància les mateixes preguntes

compartides a l’Audiència, jun-
tament amb altres. “Un cop tin-
guem resposta, estudiarem si
hi ha algun buit legal en el pro-
cés d’obres que ens ajudi a im-
pedir la construcció de pisos”, in-
dica Villacampa. “Els veïns vo-
lem decidir què es construeix en
aquest solar”, conclou.

La darrera mobilització va tenir lloc el passat 7 d’octubre. Foto cedida

Nova protesta veïnal per la
pèrdua dels horts de Maladeta
» Prop de 50 veïns es van concentrar davant de la seu del Districte
» El veïnat vol evitar la construcció de pisos i decidir el futur del solar

El Districte impulsa els 
Premis Nou Barris de l’any

GUARDONS4El Districte de Nou
Barris s’ha marcat com a objectiu
fer un reconeixement al teixit so-
cial i veïnal del districte i ha creat
els Premis Nou Barris de l’any. El
guardó tindrà una categoria in-
dividual, on es triaran el Nou-
barrienc i la Noubarrienca de
l’Any, i una de col·lectiva, dedi-
cada a les entitats. En la catego-
ria individual hi haurà sis perso-
nes finalistes (tres homes i tres do-
nes), i en la col·lectiva tres.

Des del Districte expliquen
que la creació d’aquests guar-
dons té un doble objectiu. En la
seva primera fase, “reivindicar i
reconèixer la tasca dels candidats
i les candidates” i, en la segona,

“promoure la participació del ve-
ïnat per tal d’afavorir la cohesió
veïnal i el sentiment de pertinença
i fomentar d’aquesta manera la
implicació ciutadana als barris”.

Les propostes de candidatures
es validaran a través d’un secre-
tariat que es crearà i, posterior-
ment, un jurat format per set
persones provinents del teixit as-
sociatiu farà la selecció dels fina-
listes. Finalment, els guanyadors
de cada categoria s’escolliran
amb una votació popular que es
farà a través d’aquesta publicació,
Línia Nou Barris, el mitjà col·la-
borador dels premis. Els guardons
s’entregaran el maig de l’any que
ve, durant la Festa Major.

MOBILITAT4La nova andana
de l’estació de metro de l’L11 de
Trinitat Nova, que després de
les obres de l’estiu té un únic ac-
cés d’entrada i de sortida, ha fet
aflorar les crítiques entre usua-
ris del metro i veïns de la zona. 

Des de l’Associació de Veïns
de Torre Baró denunciaven el
6 d’octubre que havien rebut
diverses queixes veïnals per
les aglomeracions que s’hi for-
men. “El fet que l’andana sigui
estreta fa impossible la baixa-

da i la pujada de passatgers al-
hora”, va denunciar l’entitat
veïnal, que a més va assegurar
que alguns veïns s’havien vist
atrapats entre vagons del me-
tro i l’andana. “Suposadament,
l’estació compleix amb la nor-
mativa, però veient la realitat,
ho posem en dubte”, va alertar.
“Les persones de Torre Baró,
Ciutat Meridiana i Vallbona
no volem sentir-nos en aquest
espai com en una llauna de sar-
dines”, va afegir. 

QUEIXES A LES XARXES
Les crítiques per les noves ca-
racterístiques de l’andana de
l’estació de Trinitat Nova també
van arribar a Twitter, on diver-
ses persones van expressar la
seva insatisfacció catalogant l’an-
dana de “nyap” o de “vergonya”
o explicant que als usuaris del
metro “no els dona temps d’ac-
cedir al tren”, que “no hi ha
prou espai que doni garanties de
seguretat” o, fins i tot, que “qui
viu a la perifèria és una anxova”.

El Districte tindrà un guardó per reconèixer la tasca veïnal. Foto: Ajuntament

L’andana de la vergonya

El veïnat critica que l’andana és estreta. Foto: Twitter (@acomajoancara)

Escola de circ | Ateneu Popular
Torna el circ a l’Ateneu Popular 9 Barris. Fins al 6 de novembre l’equipament

acollirà actes com ‘Circografia d’una travesti’ o la ‘Jornada de circ social 
i comunitari’, capaços d’omplir el centre social de màgia circense.
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4Nou Barris ha celebrat recent-
ment dos actes que han servit per
homenatjar el poeta i escriptor
Antonio Machado, que compta
amb un carrer al districte que re-
corda la seva figura. Tots dos es-
deveniments s’han fet amb mo-
tiu de l’adhesió de Barcelona a la
“Red de Ciudades Machadianas”,
formada per vuit de les ciutats on
va viure i va desenvolupar la
seva obra: Sevilla, Sòria, Baeza,
Segòvia, Rocafort, Cotlliure, Ma-
drid i Barcelona. 

L’objectiu d’aquesta adhesió
no és altre que el de difondre la
figura, l’obra i la vida d’aquest au-
tor andalús; establir polítiques
d’intercanvi d’experiències entre
els municipis associats, i desen-
volupar una política de produc-
ció i promoció turística al voltant
de la figura de l’escriptor i el seu
univers cultural. 

PLACA A CANYELLES
Un d’aquests esdeveniments va
tenir lloc el passat 2 d’octubre. Es
tracta de l’acte de col·locació
d’una placa commemorativa
d’homenatge al genial poeta i es-
criptor al Mercat de Canyelles, si-
tuat justament al número 10 del

mateix carrer d’Antonio Machado.
En l’acte hi van prendre part el re-
gidor del Districte de Nou Barris,
Xavier Marcé; el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Sòria, Je-
sús Bárez, i representants del Co-
lectivo Juan de Mairena i dels pa-
radistes del mercat. 

Amb aquest acte, Barcelona
ha volgut reforçar el compro-
mís del consistori de realçar la fi-
gura del poeta, contribuir al co-

neixement de la seva obra i do-
nar-ne a conèixer la vinculació
amb la ciutat.

L’esdeveniment va tenir lloc
just l’endemà de la presentació,
també a Nou Barris, del llibre
que l’Ajuntament de Barcelona,
en col·laboració amb La Vangu-
ardia, ha publicat sobre l’autor,
Antonio Machado a Barcelona
(1938-1939).

COMPROMÍS REPUBLICÀ
El llibre reuneix per primera ve-
gada i de manera monogràfica
un recull de 29 articles escrits pel
poeta i publicats al diari La Van-
guardia durant la seva estada a
Barcelona. En aquests textos,
Machado mostra el compromís
amb la República i critica la po-
lítica de no intervenció d’altres
països durant la Guerra Civil es-
panyola. De fet, es tracta d’arti-
cles més de caràcter polític que
literari, en els quals concreta el
seu malestar davant l’actitud
neutral d’Anglaterra i França,
així com del Comitè de No-in-
tervenció, creat des de la Socie-
tat de Nacions. “La teoria mac-
hadiana és que els polítics con-
servadors de les grans demo-
cràcies simpatitzen amb els po-
lítics imperialistes perquè de-
fensen la mateixa causa: la pro-
tecció de l’edifici burgès”, se-
gons explica el periodista Josep
Playà, expert en la figura de
Machado i en el seu pas per Bar-
celona juntament amb Moni-
que Alonso. Tots dos van parti-
cipar en l’acte de presentació del
llibre, que es va fer l’1 d’octubre
a la Biblioteca Nou Barris. 

Homenatge aAntonioMachado
» Descoberta una placa a Canyelles i presentat un llibre dels seus articles a La Vanguardia

»Barcelona s’ha inscrit a la “Red de Ciudades Machadianas” per reivindicar la figura del poeta

4L’estada de Machado a Barce-
lona no va quedar gaire reflecti-
da en els seus escrits –cosa que
s’atribueix a una vida amb poca
activitat social per culpa del seu
estat de salut– i pràcticament no
es va moure de la torre de Sant
Gervasi en què es va allotjar des-
prés d’un primer pas per l’hotel
Majestic Inglaterra. 

Segons explica Josep Playà,
la seva vida a la Ciutat Comtal “va
ser també força silenciada per la in-
tel·lectualitat catalana i, tret del fi-
lòsof Joaquim Xirau, no hi ha
constància que rebés gaires visites
aquell que havia estat saludat per

La Vanguardia com ‘el más glorioso
de los poetas españoles contem-
poráneos’. Les autoritats catalanes,
massa capficades en la guerra,
tampoc no hi van tenir gaires
atencions o cap”. 

Un cop va sortir de Barcelona,
la família Machado va passar tres
dies a Cervià de Ter, després a Vi-
ladasens, i una nit dins d’un vagó
de tren a Cervera de la Marenda.
Va coincidir amb Josep Pous i Pa-
gès, Carles Riba, Clementina Ar-
deriu i Emili Mira, tots de camí cap
a França, cap a l’exili. Van arribar a
Cotlliure. El 22 de febrer de 1939
va morir a l’edat de 63 anys. 

Machado i Barcelona

Nou Barris reforça 
el seu compromís 

amb l’obra de l’autor

L’1 d’octubre es va presentar el llibre que recull els articles que Machado va publicar a La Vanguardia i l’endemà es va fer la descoberta de la placa. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Un exercici ràpid per
començar: pensa en
un grup de música ca-
talà. En una artista

catalana. En un escriptor català.
En una directora de cinema de
Catalunya. Ja ho tens? És molt
probable que pel teu cap hagin
passat bandes de pop o de rock
com Manel, Mishima o Els Ca-
tarres. Escriptors com Jaume
Cabré, Marta Orriols o Quim
Monzó. Directors com Isona Pas-
sola o Ventura Pons. Certament,
tots aquests són artistes reputats,
però només representen una part
del nostre país. Una part allu-
nyada dels barris més humils de
la metròpoli, situats en ciutats
com Cornellà, Santa Coloma o
l'Hospitalet, i que des de fa temps
s'han convertit en un planter de
joves creadors.

Tornem a jugar: pensa de
nou. Ara, però, en un artista nas-
cut en una ciutat de la regió me-
tropolitana que no sigui Barce-
lona. Indefectiblement, segur que
et ve al cap Rosalía, que es va criar
a Sant Esteve Sesrovires i que
sempre ha fet bandera dels seus
orígens humils i de la seva vin-
culació amb el Baix Llobregat. La
fama de la cantant és molt supe-
rior a la de qualsevol dels artistes
anomenats més amunt. 

També és més conegut el Mo-
rad, el fenomen musical de moda
de l'Hospitalet de Llobregat, el ví-
deo més vist del qual arriba als 35
milions de visites a YouTube. Fins
i tot un artista com Beny Jr., un to-
tal desconegut a la secció cultural
del Telenotícies de TV3, té temes
amb més reproduccions a Spotify
que la cançó més escoltada de
Lluís Llach i més seguidors que Ma-
nel. O encara més increïble: Ghet-
to Boy, un jove de Sant Celoni que
treballa de mosso de magatzem, té
cançons a les xarxes que arriben al
milió de visites. Això sí, només gua-
nya 300 euros per aquest nombre
ingent de reproduccions: és l’eco-
nomia de plataformes. 

INVISIBILITZACIÓ
Com pot ser que artistes amb mi-
lers i milions de seguidors no tin-
guin cabuda en els mitjans ge-
neralistes? “Les músiques peri-
fèriques tenien un tap en part
produït per la mirada racista i
classista dels mitjans”, explica
el periodista especialitzat en mú-
sica Nando Cruz. “Ho tenien
complicat per arribar al mains-
tream, però les xarxes han fet que
sorgeixin”, reflexiona. Segons el
seu parer, la indústria musical i el
sector de la comunicació estan di-
rigits per les classes mitjanes i al-
tes, que menyspreen aquesta cul-
tura perifèrica. Així, els perio-
distes que viuen o han nascut a
barris com l'Eixample o Gràcia no
posen el focus en les ciutats me-
tropolitanes. “Cobreixen con-
certs d’artistes que parlen dels pe-
tits detalls de la vida i no pas de
músics que tracten els problemes
socials”, diu Cruz.

En aquest sentit, la rapera Lil
Russia, nascuda a Montcada Bi-
furcació, explica que ella va ini-

ciar-se en la música fent cançons
amb bases instrumentals que
trobava per internet, però no va
començar a tenir cert èxit fins
temps després. “Per fer-te un
lloc has de venir a Barcelona a co-
nèixer gent, perquè a Montcada
és impossible. No hi ha xarxa i la
música urbana és zero”, diu ara
que té tres discos al mercat.

Les distàncies que separen
Montcada de Barcelona són ínfi-
mes des d'un punt de vista geo-
gràfic, però com diu Lil Russia,

poden ser enormes i significar la
diferència entre tirar endavant la
teva carrera o no fer-ho. Són els
mateixos abismes dels quals par-
la Carol Rodríguez. Aquesta di-
rectora de cinema és, juntament
amb la seva germana, autora de
la pel·lícula Chavalas, un retrat de
quatre amigues que viuen al bar-
ri obrer de Sant Ildefons, a Cor-
nellà. “Quan vaig arribar a la
universitat era el primer cop que
sortia del barri... Va ser com un
xoc cultural, perquè em vaig bar-

rejar amb gent que no era de la
meva ciutat i no n'hi havia gaire
que tingués pares migrants i que
no fossin llicenciats”, explica. “La
igualtat no és real, i en el cas de
les dones de classe obrera el sos-
tre de vidre és clar”, afirma.

Amb matisos, Queralt Lahoz,
una cantant originària del barri de
les Oliveres de Santa Coloma de
Gramenet, també relata les bar-
reres per viure de la música:
“Dedicar-te al que t'agrada és
difícil quan no tens recursos eco-

nòmics... Evidentment, jo no soc
de Sarrià o de Gràcia, però sen-
to que per venir de l'extraradi no
ho he tingut tan difícil. He lluitat”.

ESTIGMA
De vegades, la barrera invisible
entre certs barris i el centre me-
tropolità s'expressa amb indife-
rència. En altres ocasions, la re-
lació entre aquests dos mons és
més agressiva. “Des de fora hi ha
una mica el clixé de gueto. Es pen-
sa que venim d’un lloc violent i in-

Queralt Lahoz és un dels referents de la cultura nascuda en una ciutat de l'extraradi metropolità. Foto: Say It Loud

Tot i que els mitjans de comunicació generalistes no en fan gaire cas, els artistes
de les ciutats de l'extraradi metropolità estan cada cop més presents a la vida
cultural catalana gràcies a les xarxes socials. Parlem amb algunes de les veus

joves nascudes a ciutats com Montcada, Santa Coloma o Cornellà.

Orgullosament 
de lametròpoli
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n Ja no es pot dir que el Morad sigui
un fenomen inesperat. Cada cop que
publica un vídeo a les xarxes té mi-
lions de visites, i el seu darrer concert
va ser a l’Estadi Olímpic, la Meca de la
música en directe a Barcelona, on han
actuat Bruce Springsteen o Madon-
na. El cantant de 22 anys, nascut al
barri de la Florida de l’Hospitalet en
el si d’una família d’origen marroquí,
va iniciar la seva carrera amb 14 anys.
Aleshores enviava als amics les seves
cançons per WhatsApp. Un dia que
acompanyava a l’estudi de gravació
Beny Jr., un altre cantant amb milions

de seguidors, va decidir provar sort i
enregistrar els seus temes. Anys des-
prés, el resultat són 415 milions de re-
produccions a YouTube o una actua-
ció privada a casa de l’influencer es-
panyol més famós, Ibai Llanos.  

“No és un brot d’ara, el problema
és que els mitjans anem anys enrere”,
afirma el periodista especialitzat en
música Nando Cruz. Per què té tant
èxit? Per què no se’n parla? Potser la
clau es troba en un panorama musi-
cal a anys llum dels artistes que vi-
uen en indrets com la Florida, el barri
amb més densitat de població de
tota la Unió Europea i amb una de les
rendes mitjanes més baixes de Cata-
lunya. “La música del Morad està

adreçada a uns col·lectius que són
majoritaris, tot i que no apareixen a
la televisió”, diu Cruz. “Hi ha molta
més gent de classe empobrida que
de classe alta. Gent que no té feina i
que no pot pagar l’entrada del Pri-
mavera Sound”, afegeix. 

En aquest sentit, el cantant, que rep
el sobrenom d’M.D.L.R. –que en fran-
cès significa Mec De La Rue (noi del car-
rer)–, ha sabut tocar les tecles adequa-
des per connectar amb els joves que,
com ell, han nascut a barris perifèrics,
siguin de Sant Adrià o de Cornellà. Els
ha fet sentir orgull o, com diu en una

cançó, els ha fet saber que viuen “entre
chicos pobres, pero no pobrecitos”. 

Les seves lletres parlen del barri,
de la família i de l’amistat, de l’odi a la
policia i de les identificacions per
perfil ètnic i social. En els seus vídeos,
gairebé sempre enregistrats a la Flo-
rida entre blocs de ciment, és fre-
qüent veure-hi molts nens: una clara
mostra del sentiment de comunitat
que enarbora. “Potser és l’artista dels
migrants, dels eternament exclosos,
la veritable majoria silenciosa”, refle-
xiona Nando Cruz. Vist així, té sentit
que en els seus concerts apareguin
banderes colombianes, libaneses o
marroquines. A quants concerts de
Manel hi ha gent amb banderes? 

El fenomen Morad

segur”, assenyala Lil Russia. “Te-
nia amics que em deien que, si ve-
nien a Cornellà, els robarien el
mòbil”, recorda Carol Rodríguez.

En cert sentit, aquests este-
reotips poden explicar-se per la
mirada despectiva envers la po-
bresa que perviu a la nostra so-
cietat. Els barris metropolitans
dels quals sorgeixen molts artis-
tes són sovint les zones més em-
pobrides de Catalunya. En xifres
es veu més de pressa. Sant Ilde-
fons: la renda mitjana anual per
habitant no supera els 9.000 eu-
ros. Les Oliveres: tampoc supe-
ra els 9.000 euros. Montcada Bi-
furcació: un altre cop no supera
els 9.000 euros. Sarrià: voreja els
30.000 euros. Gràcia: al voltant
del 16.000. L'Eixample: 20.000.
Els primers “són barris on el llo-
guer és barat i on les adminis-
tracions no inverteixen, però on
tothom intenta guanyar-se la
vida”, considera Lil Russia.

ROMANTITZACIÓ
Invisibilitzar, estigmatitzar i en-
cara un darrer perill al qual s'en-
fronten els artistes de la metròpoli:
la romantització. És a dir, el pro-
cés pel qual els mitjans i les clas-
ses benestants enalteixen la vida
als barris humils sense tenir una
postura crítica envers el que s’hi

viu. “La música feta des de l'ex-
traradi quan volen la invisibilitzen
i quan no la romantitzen. Els
arosd'or molen, però la droga no”,
diu Lil Russia. Queralt Lahoz ho
explica en altres termes quan
afirma que “qui parla de carrer no
és tant de carrer com diu”. “Qui ha
viscut el carrer no vol viure-hi, vol
tenir un bon sou. Comprar una
casa a la seva mare”, remata.

Segons explica el periodista
Nando Cruz, aquesta romantit-
zació es produeix perquè els mit-
jans de comunicació estan diri-
gits, escrits i fins i tot adreçats a
un perfil social molt concret, i tot
el que escapa d'aquest perfil so-
cial els és aliè. “És una mirada des
de la distància i no des de la vi-
vència”, considera.

La vida als barris perifèrics no
és una bassa d'oli i, per això,
molts artistes que hi han nascut
acaben marxant cap a altres in-
drets del centre metropolità amb
el sentiment de contradicció que
això els genera. En una xerrada
a l'Espai La Figa de l'Hospitalet
emmarcada en el cicle Narrati-
ves perifèriques, l'escriptor de
Sant Adrià Javier Pérez Andújar
ho resumia així: “Per poder ser jo,
tot el que necessitava era a fora
del barri”. En el mateix esdeve-
niment, Anna Pacheco, escriptora

“Està demostrat 
per musicòlegs que 
als espais més humils
és on hi ha més art,
perquè la gent se sent
al marge de la cultura
oficial, no té por
i arrisca més”

del llibre Listas, guapas, lim-
pias, en el qual una noia de clas-
se obrera entra en contacte amb
les classes adinerades de Barce-
lona, reconeixia que viure a fora
del barri provoca sentiments de
difícil gestió: “Jo ho porto amb
cert sentiment de culpa. De ve-
gades tinc ànsies de tornar amb
els meus amics del barri, perquè
em donen una sensació de refu-
gi absolut. Un dia penso una
cosa i l'endemà en penso una de
diferent”. Al cap i a la fi, potser la
postura més comuna és la que
descriu Lil Russia: “La relació
amb el barri va de l'amor a l'odi”.

ORGULL METROPOLITÀ
Ni estigma, ni invisibilització ni
romantització. Quan tot el soroll
que això genera s'apaga, els ar-
tistes metropolitans acaben sen-
tint el mateix: l'orgull envers el
lloc on han nascut. “Pots estar or-
gullosa dels teus orígens, això sí,
perquè jo, per exemple, al meu
barri he conegut gent treballa-
dora, humil i honesta que lluita
perquè no desnonin els seus ve-
ïns”, explica Queralt Lahoz per
afegir que és una manera de viu-
re que no ha vist en “les classes
beneficiades”.

Aquest sentiment pot tardar
anys a sorgir o no fer-ho mai. Ca-

rol Rodríguez explica que de ve-
gades s’avergonyia de ser d'on
era, però que amb el temps la ver-
gonya va convertir-se en orgull.
“A la plaça Catalunya de Corne-
llà hi ha una energia molt espe-
cial”, diu la directora. “Jo volia fu-
gir de les visions típiques que es
tenen... Volia fer un Girls al meu
barri i no a l'Eixample o a Gràcia.
Un Girlsde Cornellà, i per això la
pel·lícula es titula Chavalas”,
afirma referint-se a la sèrie esta-
tunidenca que narra la vida de
quatre noies de classe mitjana-
alta de Nova York.

I és que si parlem de cultura,
potser les ciutats metropolitanes
són més que necessàries i tenen
motius per a l’orgull. “Crec, i està
demostrat per musicòlegs, que
als espais més humils és on hi ha
més cultura. Espais on la gent se
sent al marge de la cultura oficial
i arrisca més. No té por de la cul-
tura generalista”, diu Nando Cruz.
Queralt Lahoz ho representa a la
perfecció: “Jo no soc salsera, ni
jazzera ni rapera. Abraço tots
aquests estils perquè soc una dona
sense etiquetes”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Qui parla de carrer 
no és tant de carrer
com diu, perquè qui ha
viscut el carrer en
realitat no vol viure-hi;
vol tenir un bon sou 
i comprar una casa 
a la seva mare”

El Morad, que acumula 415 milions de visites 
als seus vídeos de YouTube, ha sabut connectar amb
la joventut de l'extraradi metropolità com ningú
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DIGITALITZACIÓ4La ciutat té
en marxa des del 4 d’octubre
una nova plataforma en línia
que vol ser el gran aparador dels
establiments comercials de la
ciutat, el BCNMarket (bcnmar-
ket.barcelona).

De moment ja formen part de
la plataforma uns 2.500 establi-
ments, que d’aquesta manera
tindran una nova eina per com-
batre amb els grans competi-
dors de la venda electrònica. “El
nostre objectiu és que sigui l’A-
mazon dels comerços de la ciutat
i sigui líder com més aviat millor”,
afirma el tinent d’alcaldia d’Eco-
nomia de l’Ajuntament, Jaume
Collboni. La plataforma l’impul-
sen conjuntament el consistori i
Barnacom, l’entitat que agrupa
els eixos comercials de la ciutat
que formen part de Barcelona Co-
merç i Barcelona Oberta.

Així doncs, aquesta eina di-
gital permetrà als comerços do-
nar-se a conèixer i vendre onli-
ne els seus productes i serveis.
“BCNmarket és tot allò que el
comerç de proximitat havia re-

clamat en més d’una ocasió.
Una oportunitat digital en for-
ma de gran aparador comercial
de la ciutat, on cadascun dels co-
merços disposem del nostre
propi espai per relacionar-nos
amb els nostres clients com
nosaltres vulguem”, diu Salva
Vendrell, el president de Bar-
nacom i de Barcelona Comerç.

BONUS CONSUM
D’altra banda, aprofitant l’estre-
na de la nova plataforma digital,
s’ha presentat la nova campanya
‘Bonus Consum’ per potenciar el
consum local a través de la ma-
teixa BCNMarket. Es tracta d’un
bonus per valor de 20 euros que
la ciutadania podrà fer servir, dels
quals el consistori en posa 10.

La campanya Bonus Consum es pot fer servir al BCNMarket. Foto: Ajuntament

Salt endavant del comerç: 
en marxa el BCNMarket

Aprovada l’ordenança que
posarà ordre a les terrasses

TERRASSES4La Comissió d’Ur-
banisme de l’Ajuntament va
aprovar inicialment a mitjans de
setembre la modificació de l’or-
denança de terrasses per regu-
laritzar les ampliacions fetes
durant la pandèmia. 

L’objectiu és regular les ubi-
cacions de taules i cadires, que
s’han posat a xamfrans o carrils
de circulació, per fer-les defini-
tives. Es tracta d’uns canvis
que afectaran els més de 1.500
establiments als quals l’Ajun-
tament ha cedit, des del maig

del 2020, espais en la calçada
com a resposta a la crisi provo-
cada pel coronavirus.

La modificació de l’orde-
nança va tirar endavant amb el
vot a favor del govern munici-
pal (BComú i PSC), Ciutadans
i PP i les abstencions d’ERC i
JxCat. La tinenta  d’alcaldia
d’Urbanisme, Janet Sanz,  va
dir que d’aquesta manera es po-
drà començar la retirada dels
blocs de formigó que tantes
crítiques han despertat entre la
ciutadania i l’oposició.

Amb la pandèmia les terrasses s’han ampliat. Foto: Carola López/ACN

Disturbis | Les entitats demanen “tolerància zero”
Associacions d’hostaleria, restauració i comerç han exigit a l'Ajuntament

“tolerància zero” amb els disturbis que es van produir a finals de setembre a la
ciutat. Les entitats lamenten que els actes vandàlics i incívics “ja no són puntuals”.  
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4En les darreres setmanes, Nou
Barris ha estat escenari, literal-
ment, de dues celebracions cul-
turals que han esdevingut un
èxit rotund, i que posen de ma-
nifest la complicitat del districte
vers la diversitat i la multicultu-
ralitat. D’una banda, sota l’impuls
del Districte de Nou Barris i d’El
Dorado (Societat Flamenca Bar-
celonesa), hem pogut gaudir del
festival “Desvarío. Flamenco 21
Nou Barris”. I de l’altra, hem pogut
recuperar, en la seva versió ori-
ginal, la gran celebració gallega,
ja no del districte, sinó de tota la
ciutat: San Froilán.

FLAMENC TRANSVERSAL
L’any 2000, el Districte de Nou Bar-
ris va crear un dels festivals fla-
mencos més importants de la
ciutat, per on van passar figures
com Juan Habichuela, Moraíto,
Rancapino, Eva la Yerbabuena, Is-
rael Galván, Carmen Linares o
Mayte Martín.

Enguany, 21 anys després, el
Districte de Nou Barris i El Dorado
(Societat Flamenca Barcelonesa)
han sumat esforços per recuperar
aquella empremta originària, amb
una mirada transversal, inclusiva

i familiar.  Pel “Desvarío. Flamen-
co 21 Nou Barris”, entre els dies 16
i 19 de setembre, van passar més
de 800 persones, amb l’objectiu de
tornar a gaudir del gènere amb
una nova mirada, més centrada en
els joves talents emergents. 

Així, la gran majoria, més de
750 persones, es van apropar als
recitals de Matías López El Mati,
Óscar Lago i Javier Rabadán, del
cantaor de Jerez de la Frontera Da-

vid Lagos i el seu germà -el pres-
tigiós guitarrista Alfredo Lagos-, de
la bailaora Leonor Leal i el músic
Antonio Moreno i, finalment, de
Jesús Méndez, Dani de Morón i Pa-
tricia Guerrero.

El festival, però, anava més
enllà dels recitals. “Desvarío. Fla-
menco 21 Nou Barris” va apostar
també per un taller inclusiu que va
obrir el flamenc a persones amb

i sense diversitat funcional, i un al-
tre de familiar que tenia per ob-
jectiu oferir una degustació d’a-
quest art al públic infantil i fami-
liars. L’esdeveniment, a més, va
comptar amb la conferència “El fla-
menco, un arte popular moderno”,
de José Luis Ortiz Nuevo, funda-
dor i director de la Bienal de Sevilla
i de la Bienal de Málaga de 2007.

COM A GALÍCIA
I de l’1 al 3 d’octubre, la plaça Ma-
jor de Nou Barris es va tornar a
vestir de llarg per acollir la 27ª edi-
ció de San Froilán, la festa galle-
ga per antonomàsia, que any
rere any acosta el bo i millor de la
gastronomia, la música i les tra-
dicions d’aquella terra.

Després de l’edició de butxa-
ca de l’any passat a causa de la
covid-19, el certamen va tornar al
format habitual respectant les
mesures sanitàries implantades.
Jocs tradicionals, actuacions, el
pregó, la missa en honor de San
Froilán i la hissada de la bande-
ra gallega van ser alguns dels ac-
tes que van aplegar centenars de
persones, que també van gaudir
dels millors plats de la sempre de-
liciosa gastronomia gallega. 

Cultura popular i d’arreu
» Nou Barris estrena ‘Desvarío. Flamenco 21 Nou Barris’, un festival dedicat al gènere 

» San Froilán omple la plaça Major per reivindicar el millor de la tradició i la cultura gallegues 

4El cap de setmana del 16 i el 17
d’octubre va deixar a Nou Barris
dues mostres més de la riquesa
cultural que el caracteritza. D’u-
na banda, la 17ª edició del Festi-
val de Sopes de Nou Barris, a la
plaça Major de Nou Barris, que va
tenir una programació d’actes
d’allò més variada i amb la pre-
sència, per primera vegada, d’un
mercat de pagès per posar en va-
lor l’alimentació de proximitat. 

I de l’altra banda, no gaire llu-
ny, al parc de la Guineueta, es va
celebrar el 52è Aplec de Tardor de
la Sardana, el gran certamen sar-
danístic de Nou Barris, que com
cada any va reunir quatre de les
millors cobles de Catalunya. 

Tots dos esdeveniments van
tornar a treure el cap pel distric-
te després de l’obligada aturada
de l’any passat per culpa de la
pandèmia de la covid-19. 

Sopes i sardanes

Més de 800
persones van gaudir
del millor flamenc

La plaça Major de Nou Barris va acollir el festival ‘Desvarío. Flamenco 21 Nou Barris’ a mitjans de setembre. Fotografies de Sílvia Isach cedides al Districte de Nou Barris

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Guardó
L’Ajuntament de Barcelona ha rebut el
Premi Nacional de Comerç Interior 2021
de mans del Ministeri d’Indústria, Co-
merç i Turisme. 

El guardó reconeix la tasca de la ciu-
tat en la recuperació i l’impuls del comerç
de proximitat, una iniciativa recollida en el
Pla de renovació urbana. Entre altres,
aquest planejament recull actuacions com

ara Barcelona mai s’atura, un programa
destinat a la reactivació de l’economia
local que contempla una inversió de 87
milions d’euros per tirar endavant 82 me-
sures de xoc per fer front als efectes de la
pandèmia.

IMPULSANT EL COMERÇ
En aquesta línia actua també el Pla estra-
tègic de mercats 2015-2025, un programa
que busca principalment el desenvolupa-

ment de les noves tecnologies relaciona-
des amb els mercats municipals.

Amb tot, el Pla de renovació urbana es
vertebra en quatre eixos fonamentals: la di-
gitalització del petit comerç a través de
subvencions per a la formació, la moder-
nització dels mercats municipals, promoure
l’ocupació de locals comercials –amb sub-
vencions del 80% per a projectes que ocu-
pin locals a peu de carrer– i implementar
accions de suport a joves emprenedors per-

què entrin al sector del comerç de proxi-
mitat i possibilitin el relleu generacional.
Pel que fa a aquest últim objectiu, el con-
sistori ha creat una línia d’assessorament
perquè els menors de 35 anys impulsin les

seves idees de negoci, a més de reservar
una partida de 10 milions d’euros que
estan destinats a sis fons de capital risc
privats per impulsar empreses emergents
i innovadores. 

En el cas de la renovació i posada al
dia dels mercats municipals, el pla con-
templa el desplegament d’infraestructu-
res de comunicacions, la instal·lació de
càmeres i sensors d’aforament, una eina
de gestió d’incidències i l’extensió d’una
xarxa de pantalles i d’armariets per reco-
llir les comandes. 

MÉS PREMIS
Per altra banda, el Ministeri també ha
concedit el Premi Nacional de Comerç a
la botiga Santa Eulàlia, ubicada al pas-
seig de Gràcia. Un guardó que està dotat
amb 15.000 euros. 

Barcelona rep el Premi
Nacional de Comerç Interior

El guardó valora l’aposta
per posar en marxa accions

per impulsar el comerç 
de proximitat

Reactivació
El consum privat a Sant Antoni s’està re-
cuperant a un ritme superior que a la resta
de barris de la ciutat. Segons xifres recolli-
des a tota Barcelona per l’Oficina Muni-
cipal de Dades (OMD) a partir de l’ús de
targetes de crèdit i dèbit a les botigues,
entre els mesos de març i juny d’enguany
la despesa mitjana a Sant Antoni va supe-
rar en un 2,3% la de la resta de la ciutat.
En el cas de les transaccions, la diferència
arriba fins al 16,4%.

Des de l’Ajuntament defensen que la
implantació d’una superilla en aquest barri
de l’Eixample ha estat positiu per impul-
sar-hi les compres. En aquest sentit, el con-

sistori ho constata a partir de la presenta-
ció d’una enquesta sobre el terreny, en la
qual es va preguntar a 33 persones sobre la
transformació urbana de l’entorn del mer-
cat. Doncs bé, gairebé 3 de cada 4 -un 72%
en concret- considera que els canvis convi-
den a comprar-hi.

Per altra banda, segons dades d’un es-
tudi de l’Agència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB), les persones que van
entrevistar qualifiquen la superilla amb una
nota d’entre 8 i 10, alhora que valoren que
hi ha més tranquil·litat, seguretat i satisfac-
ció en el veïnat, més descans i més socialit-
zació. Aquest mateix estudi, destaquen des
de l’Ajuntament, registra també una mi-
llora de l’aire amb un descens de diversos
gasos contaminants a l’atmosfera.

El comerç de Sant Antoni recupera 
el volum de vendes d’abans de la pandèmia
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Memòria
Sis dècades de vida donen per a molts mo-
ments. Alguns d’inoblidables, altres de pit-
jors, però sempre amb l’energia que
caracteritza els paradistes dels mercats de la
ciutat. Aquesta és l’edat del Mercat de la
Mercè, que celebra el seu seixantè aniversari
amb una mostra de fotografies històriques. 

L’exposició està ubicada a les instal·la-
cions del mercat i exhibeix instantànies de la
façana, a més de plànols originals de la ins-
tal·lació. També, és clar, mostra fotografies
dels anys 60 i, a més, documentació de l’è-
poca que ajuda a entendre la trajectòria d’a-
quest equipament de barri. La mostra es
completa amb l’escrit d’un paradista que ex-

plica la seva trajectòria al mercat i que dona
una idea de la seva història.

L’exposició es pot visitar en horari de
mercat. Els dilluns, dimarts i dimecres, de
set del matí a dues del migdia. Els dijous, de
set del matí a dues del migdia, i de cinc de la
tarda a vuit del vespre. Els divendres estarà
disponible per ser visitada de set del matí a
vuit del vespre, mentre que els dissabtes l’ho-
rari és de set del matí a tres de la tarda.

El Mercat de la Mercè es va inaugurar
el 19 de març del 1961, tot i que no va en-
trar en funcionament fins al 8 d’abril d’a-
quell mateix any. Es va edificar a sobre dels
terrenys de l’antiga masia de Can Basté, al
bell mig del camí que anava d’Horta a Sant
Andreu. És el segon mercat que es va cons-
truir al districte de Nou Barris.

El mercat de la Mercè celebra 
60 anys amb una exposició fotogràfica

Visites, tallers i Scape Rooms
per redescobrir els mercats

EN PRIMERA
PERSONA

Educació
Els programes educatius dels mercats de
Barcelona s’han reprès amb l’inici del nou
curs escolar. L’Institut de Mercats Munici-
pals de Barcelona (IMMB) proposa visi-
tes a les parades, projectes d’aprenentatge i
serveis destinats a grans i petits, i fins i tot
un joc d’habilitat mental que està triom-
fant arreu del país, malgrat les restriccions
de l’últim any que n’han limitat l’expansió:
un Scape Room. 

Pel que fa a aquesta última iniciativa,
l’IMMB proposa un repte als més petits,
que hauran de recórrer els diferents mercats
de Barcelona amb una missió molt clara:
trobar l’únic rellotge que encara funciona als
mercats i evitar el caos. Es tracta, això sí,
d’una activitat virtual destinada a infants

d’entre 7 i 9 anys i a la qual es pot accedir a
través del web de l’IMMB. 

Per altra banda, les visites als mercats es
reprenen a partir del programa Menjo sa i
sostenible, de mercat, tot un clàssic dels mer-
cats de la ciutat que enguany fa 12 anys que
està en marxa. Consisteix en visites de grups
d’infants als mercats per tal d’acostar-los a
una alimentació saludable basada en els
productes de proximitat que es poden tro-
bar a les parades dels comerciants. Alhora,
els petits es familiaritzen amb els productes
de mercat, fet que ajuda a crear una imatge
positiva d’aquests equipaments com a espais
on anar a fer la compra. 

Les activitats proposades durant les visi-
tes consisteixen des d’un conte explicat als
menuts fins a l’elaboració de menús sans o
aprendre a elaborar una llista de la compra. 

Tanmateix, els més petits no són els únics
que podran conèixer a fons els mercats, ja
que també han tornat els projectes d’apre-
nentatge i servei (ApS), adreçats a estudiants
d’ESO i Batxillerat i que es divideixen en
dos: Mercats per la porta gran, dedicat als més
adults, i Menja’t el món, destinat a persones
que acabin d’arribar a la ciutat.

INTEGRACIÓ
Aquests projectes, que es porten a terme en
col·laboració amb les diferents entitats dels
barris, tenen com a objectiu que els joves de-
tectin les necessitats dels nouvinguts i ge-
nerin un servei que respongui a ells,
convertint els mercats, d’aquesta manera, en
un espai d’inclusió i connexió dins dels dis-
trictes. L’IMMB promou aquesta activitat
des de fa un parell d’anys.

Pròsper Puig és el continuador
d’una nissaga de carnissers que
van arrencar el negoci el 1957.
Una botiga que, tanmateix, té
arrels en un comerç familiar de
principis del segle XX. I és que
la proximitat i el tracte cara a
cara amb els clients són els
lemes de Puig.

Què és el que més valora un
client?
El nostre client és el nostre veí.
Nosaltres transcendim l’activitat
econòmica. Nosaltres sí que fem
comerç de proximitat. Allò de la
ciutat dels 15 minuts que ara
està tan de moda, nosaltres ho
hem portat a la pràctica sempre.
La gent es desplaça caminant i
ens porta el seu cabàs. Som una
continuïtat de la comunitat.

És això el que fa destacar els
petits comerços per sobre de
les grans superfícies? 
Miri, durant la pandèmia hem
fet molta feina d’acompanya-
ment de la gent, quan necessita-
ven qualsevol servei o producte.
Hem estat al seu costat en
aquells moments. Perquè nosal-
tres vivim del nostre client. Per
tot plegat, faria una crida als
consumidors perquè valorin
cada euro que es gasten, on se’l
gasten i quin retorn social té.

Quins avantatges té per a una
botiga com la seva formar part
d’un eix comercial?
Des de l’eix hem pogut oferir
serveis als nostres associats que
en solitari no haguessin pogut
aconseguir. Formar part d’un eix
ja transcendeix la dinamització.

“El nostre veí 
és el nostre client;
estem al seu costat”
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Pròsper Puig
Cansaladeria Puig
(Eix Sant Andreu)
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SARRIÀ – SANT GERVASI/ L’Observatori
Fabra és història viva de Barcelona. Aques-
tes instal·lacions –ubicades en plena serra
de Collserola, sota la muntanya del Tibi-
dabo– pertanyen a la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona i van ser inau-
gurades el 1904 en presència del rei Alfons
XIII. La seva trajectòria centenària el con-
verteix en un dels observatoris en actiu
més antics del món i en una parada obli-
gada per als amants de l’astronomia.

El seu nom prové de Camil Fabra i Fon-
tanills, marquès d’Alella, un industrial i po-
lític barceloní que va donar una suma
important de diners per a la realització
d’un projecte que, en un primer moment,
només tenia en compte dos àmbits d’in-
vestigació: l’astronòmic i el meteorològic.
Amb els anys també s’hi va afegir l’estudi

de l’activitat sísmica de la zona, per la seva
ubicació estratègica. 

Actualment, l’observatori se centra en
la recollida i l’anàlisi de dades, des de ter-
ratrèmols i altres moviments de terra fins a
fotografies de petits asteroides. També s’or-
ganitzen diferents cursos i es participa en

programes científics internacionals. Tan-
mateix, la gran atracció d’aquestes instal·la-
cions són les visites guiades, una
experiència inoblidable que inclou obser-
vacions directes de la Lluna, Júpiter, Saturn
o Mart –segons l’època de l’any– i on fins i
tot es pot sopar sota les estrelles. En aquest
sentit, les observacions es continuen fent
com fa un segle, és a dir, amb el  telescopi
refractor gegantí, que data de 1904. Per

acabar de posar la cirereta al pastís, les vi-
sites conclouen amb una petita ruta botà-
nica pels jardins que envolten l’espai, on es
poden contemplar pins, avets, xiprers, alzi-
nes i boixos, mimoses, llorers i llentiscles i
moltes altres espècies. 

L’Observatori Fabra ha rebut diverses
distincions durant els anys, entre les quals
destaquen la placa Narcís Monturiol de la
Generalitat de Catalunya i la Medalla d’Or

de la Ciutat que atorga l’Ajuntament de
Barcelona. L’any 2014, l’European Physi-
cal Society (EPS) va concedir a l’Observa-
tori Fabra la distinció d’Historic Site (lloc
històric) pel descobriment de l’atmosfera
de Tità (entre altres descobriments) i per
les seves sèries centenàries (meteorolò-
gica i sísmica). L’Observatori Fabra ha
estat el primer centre a Espanya a rebre
aquesta distinció de l’EPS.

SANTS –MONTJUÏC/ La muntanya de Montjuïc ha pro-
veït la matèria primera per aixecar edificis, escultures i mo-
numents a Barcelona des de l’època romana. Les carac-
terístiques de la seva pedra –un material compacte i re-
sistent de coloracions blanques, vinoses o violàcies– la van
convertir al llarg dels anys en el millor ingredient per con-
solidar l’imparable creixement de la ciutat.

Un dels testimonis d’aquesta activitat el trobem al car-
rer dels Ferrocarrils Catalans, on es va localitzar un dels pri-
mers punts d’extracció del gres de Montjuïc. En aquest lloc
es poden veure, esglaonats en el vessant, els negatius que
han quedat de l’extracció dels grans blocs de pedra, així
com el repicat per preparar les cares dels carreus. La prin-
cipal hipòtesi és que aquests blocs de pedra es van tras-
lladar des d’aquest punt per mar a l’altre costat de
Montjuïc, on hi ha el nucli històric de la ciutat.

Fins al segle XX es van anar obrint altres pedreres a un
costat i a l’altre de la muntanya per obtenir matèria pri-
mera que després s’utilitzava per bastir la ciutat en mu-
ralles i cases i per a molts dels elements escultòrics.

GRÀCIA/ La Casa Rosa Alemany és la porta d’entrada
a l’avinguda de la República Argentina. Aquest
edifici d’estil noucentista situat al número 6 i pro-
jectat el 1928 destaca per les tribunes de fusta ri-
cament treballades i capriciosament disposades que
canvien la seva distribució a mesura que s’eleva l’es-
tructura pis a pis. 

Considerada una de les petites joies arquitectòni-
ques del districte, la casa Rosa Alemany compta amb
una segona façana que dona a la Riera de Vallcarca.

Història sota les estrelles al
centenari Observatori Fabra

Una pedrera romana que ens recorda
com es va proveir la ciutat per créixer

Una joia noucentista:
la Casa Rosa Alemany

Les visites permeten
observar directament la
Lluna, Júpiter o Mart com  

fa un segle, amb un 
telescopi que data de 1904
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CIUTAT VELLA/L’Estació de França és una d’a-
quelles petites meravelles a ull de tothom que
pot arribar a passar desapercebuda. Inaugu-
rada l’any 1929 amb motiu de l’Exposició In-
ternacional de Barcelona, aquest monumen-
tal espai no només destaca per ser la segona
estació més gran de la ciutat, sinó també pel
seu gran valor monumental i històric.

Obra de l’enginyer Andreu Muntaner i de
l’arquitecte Pedro Muguruza, l’edifici és una
creació a dues mans que treu pit com un dels
exponents més importants de l’arquitectu-
ra de ferro modernista a Barcelona. Entre els
diferents elements que conformen l’estruc-
tura és impossible no aturar la mirada en la
doble marquesina metàl·lica amb vidrieres
que fa possible l’espectacular efecte que
provoca la llum natural sobre les dotze vies

de l’estació. Un altre component de gran be-
llesa és el vestíbul noucentista dissenyat
per l’arquitecte Duran i Reynals, que comp-
ta amb tres grans cúpules per afavorir l’am-
plitud de l’edifici. La presència de materials
nobles com el marbre i el bronze, tant al ves-
tíbul senyorial com a la resta de l’estació, aug-
menten la vistositat i distinció de l’espai, so-
vint comparat amb l’estació d’Orsay de París.

Després d’una profunda remodelació, l’es-
tació es va reobrir el 1992, coincidint amb els
Jocs Olímpics de Barcelona, i es va especia-
litzar exclusivament en recorreguts de mit-
jana distància. Durant els últims anys també
ha guanyat protagonisme cultural i en
aquest espai s’hi celebren grans esdeveni-
ments de ciutat, com la BNEW Barcelona New
Economy Week 2021 de principis d’octubre.

Modernisme i noucentisme 
uneixen forces a l’Estació de França

Viatja a la Barcelona del segle XIX
des del cementiri del Poblenou

SANT MARTÍ/ Un autèntic viatge en el
temps. Aquesta és la sensació que transmet
passejar pel cementiri del Poblenou, un espai
d’estil neoclàssic capaç de transportar-te du-
rant uns instants a la Barcelona del segle XIX.

Amb dos segles d’història, aquest ce-
mentiri va ser el primer a construir-se –dos
cops– als afores de la ciutat. Les instal·lacions
actuals segueixen un projecte de l’arquitecte
italià Antonio Ginesi i es van inaugurar el
1819, després que el cementiri primigeni fos
destruït durant la guerra del Francès. La seva
llarga trajectòria converteix aquest espai en
un veritable museu a l’aire lliure: els pan-
teons monumentals, les escultures de mar-
bre, l’organització de l’espai i la decoració del
recinte són obra d’alguns dels millors escul-
tors i arquitectes del segle XIX.

Només traspassar la porta d’entrada al ce-
mentiri situada a l’avinguda d’Icària, el visi-
tant es troba amb un primer espai d’estil
profundament neoclàssic i que s’estructura
simètricament a partir de dos carrers que
s’entrecreuen i configuren quatre illes. A la
cruïlla entre aquestes dues artèries del ce-
mentiri s’hi va decidir col·locar un monument
dedicat a les víctimes de l’epidèmia de febre
groga de l’any 1821, que va tenir lloc poc des-
prés de la inauguració.

EL CEMENTIRI DELS PODEROSOS
Si el primer espai seguia els dissenys de l’italià
Antonio Ginesi, l’any 1849 es va apostar per
encarregar a l’arquitecte Joan Nolla la creació
d’una segona zona diferenciada amb l’objec-
tiu de destinar-la exclusivament a les famílies

benestants de la zona. En aquesta espècie de
nou departament dins del mateix cementiri
hi ha enterrats els membres d’algunes de les
sagues familiars més poderoses de tota la ciu-
tat de Barcelona. Els passadissos estan farcits
de nombroses i valuoses escultures de la se-
gona meitat del segle XIX, majoritàriament
d’estil neoclàssic, però també algunes de mo-
dernistes i eclèctiques.

MESURES PER LA PANDÈMIA
El cementiri del Poblenou ha hagut d’aplicar
diverses mesures de seguretat pel context
sanitari actual a causa de la pandèmia del co-
ronavirus. Entre altres, els serveis d'incinera-
ció i les cerimònies de comiat en espais
tancats del recinte han vist reduït l’afora-
ment total permès a la meitat.

Un supervivent
neoromànic 

a Sant Ramon
L'església de Sant Ramon Nonat
és una de les parròquies amb
més encant de Barcelona. Si-
tuada al barri de la Maternitat i
Sant Ramon, aquest edifici d’estil
neoromànic construït el 1924 és
un testimoni més dels horrors de
la guerra, ja que va ser cremat el
juliol del 1936.

Les raons de la construcció
inicial de l'església cal buscar-les
en la forta immigració i el creixe-
ment que va experimentar la
zona a partir dels anys vint del
segle XX. Es va triar com a ubica-
ció per erigir l’edifici un indret
que ja acollia un altre santuari des
del segle XVII i es va procedir a
construir-hi tot el conjunt parro-
quial format per l’església, les de-
pendències i l’escola del mateix
nom que se situa a la façana del
carrer de Collblanc.

La sòlida façana –un element
que és considerat l’exponent
d’estil neoromànic més rellevant
de la ciutat– està presidida per
una torre, amb campanar de
pedra, planta quadrangular i cinc
nivells d’obertures amb finestres
geminades. Els portals són semi-
circulars amb timpans decorats
amb mosaics de caràcter narratiu
que expliquen la vida del sant.  

Quatre anys després de l’in-
cendi del juliol del 1936, l’arqui-
tecte Josep Maria Sagnier va
rebre l’encàrrec de dur a terme la
reconstrucció del conjunt, que
va coincidir amb la instal·lació de
l’altar major de l’església.

Les Corts
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Hi ha hagut molts canvis en
la teva vida en els darrers
mesos. Com estàs?  

Molt bé! L'últim curs al Bengaluru
FC, de la Lliga índia, va ser com-
plicat perquè, per la covid-19, em
vaig passar set mesos tancat en un
hotel sense la família ni poder
sortir més que per a entrenar i
competir. Els tres primers anys els
jugadors vivíem en uns aparta-
ments en què podíem tenir les fa-
mílies. Carles Cuadrat i Albert
Roca, que em coneixen de la meva
època al Barça, van apostar per mi. 

Què és el que més et va sor-
prendre de l'Índia?  
No hi ha classe mitjana i els con-
trastos són infinits: en un carrer
veus centres comercials amb grans
marques, hotels i cotxes de luxe, i
a uns metres, gent amb molt po-
quetes possibilitats, en barraques...    

Com hi està creixent el futbol?   
Molt. Els clubs han apostat per fit-
xar tècnics europeus i invertir en

la base. La millora tàctica ha equi-
librat una competició amb molt de
futur perquè hi ha gent disposada
a invertir-hi. Recordo especial-
ment dos moments: quan vam ai-
xecar la Lliga, el meu únic títol com
a professional, i la final perduda a
casa després d'avançar-nos 2-0.
Abans del descans em vaig lesio-
nar i no vaig poder ajudar l'equip. 

Has passat per les sessions de
l'Associació de Futbolistes Es-
panyols (AFE). En què consis-
teixen?  
Estan dirigides a jugadors sense
equip i se celebren durant els
mercats d'estiu i d'hivern. T'ofe-
reixen grans instal·lacions, mate-
rials i professionals. Compatei-
xes moments al vestuari, a l'hotel,
als àpats... Rius molt i t'ho passes
bé. T'ajuda a focalitzar-te en l'en-
trenament i a arribar en condi-
cions òptimes per disputar els

partits que l'AFE organitza contra
equips de la zona. Tornes a sentir-
te futbolista.

Què et repeties a tu mateix? 
"Dimas, tens il·lusió. Alguna cosa sor-
tirà", em deia. Després de sis anys a
l'estranger, creia que trobaria equip
fàcil, sobretot en el futbol català,
però les opcions no arribaven a con-
cretar-se... Estic encantat d'haver-me
unit al CF Montañesa. 

Vas ser company a la Grama de
Pedro García, actualment el pre-
sident del club. 
El Pedro, el Toni Pérez i jo som de
Santa Coloma, i amics. Quan els
vaig dir que volia marxar de l'Índia
i tornar, em van deixar les portes
obertes. I mira, aquí estic. El pro-
jecte del CF Montañesa és il·lu-
sionant. Volem fer un gran any i
tornar a Tercera.  

"El principal objectiu és sanejar
el club", assegura Pedro García.   
En Pedro arriba el primer i se'n va
l'últim. És un líder que aconsegu-
eix el que es proposa i el president
ideal per a la Monta. Vull ajudar,
gaudir i ser competitiu cada minut.
Jo també soc de barri.

Què és per a tu Santa Coloma?
La meva ciutat, on m'he criat,
viscut i format. Després del meu
pas pel Sant Gabriel i les catego-
ries inferiors del Barça, al primer
equip de la Grama vaig sentir
que podia arribar a ser futbolista
professional.  

Com et va marcar Pep Guardio-
la al Barça B?
Moltíssim. Volia tenir la pilota per
a guanyar amb un futbol vistós. Et
corregia i t'ho explicava tot amb
exemples, des de la pràctica, per-
què ho entenguéssim de pressa.  

Sergio Kresic i el Numància et
van donar l'oportunitat de pas-
sar de Tercera a Primera Divisió...  
Un salt meravellós que va donar
sentit a molts sacrificis, sobretot
dels meus pares, per haver-me re-
collit i portat tants i tants anys a
partits i entrenaments. Sergio
Kresic va ser molt honest amb mi.
Em va demanar que treballés
molt perquè tindria el meu mo-
ment. I així va ser: vaig jugar
molts partits amb ell.

Els següents destins on vas anar
a parar van ser el FC Cartagena i
el Recreativo de Huelva. 
Recordo l'etapa al Cartagena amb
pena perquè era un projecte molt
bonic per pujar en què, per dife-
rents circumstàncies, no vam es-
tar a l'altura. Al Recre vaig gaudir
molt, sobretot els dos primers
anys amb Sergi Barjuan. L'últim,
amb José Luis Oltra, vam patir im-
pagaments i vam acabar baixant.   

I va arribar la teva primera ex-
periència fora: Austràlia.
No vaig trobar cap equip on tingu-
és garanties de pagament i vaig
marxar a l'estranger. El segon en-
trenador del Western Sydney era
Andrés Carrasco, que em coneixia
del Barça. Van ser dues temporades
molt bones amb una final contra l'A-
delaida United de Guillermo Amor
i unes semifinals. I després, com t'he
explicat, vindria l'etapa a l'Índia.

Sembla que et quedes amb el
millor de les teves experiències.   
Moltes situacions em superen, però
les coses dolentes no sumen. 

“Vull ajudar, gaudir i ser
competitiu a la Monta,
jo també soc de barri”

Dimas Delgado / Migcampista del CF Montañesa

Si algun dia Dimas Delgado (Santa Coloma de Gramenet, 1983) s'anima a
escriure les seves vivències al futbol, el llibre serà inspirador i anirà més enllà dels
terrenys de joc. Es nota que el nou migcampista del CF Montañesa, que ha
competit a tres continents diferents, escolta molt i és curiós de mena.  

“Pedro García arriba el
primer i se’n va l’últim.
És el president ideal 
per al CF Montañesa”

Foto: CF Montañesa

Futbol | L’EE Guineueta rep la UE Sants
Continua el repte il·lusionant del grup de Luis Gallego, que afronta la seva primera
temporada a la Tercera RFEF. El pròxim 24 d’octubre, a la vuitena jornada, rebrà 

la UE Sants. El triomf davant d’un rival directe és vital per a l’EE Guineueta.

Toni Delgado
NOU BARRIS
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4La Seguretat Social ofereix, a
través de la seva Seu Electrònica, un
conjunt de serveis per facilitar
certs tràmits a la ciutadania. Per po-
der accedir a alguns d’aquests ser-
veis es necessita identificar-se mit-
jançant un certificat digital emès
per una autoritat de certificació re-
coneguda o fer-ho a través de la
plataforma cl@ve.

No obstant això, amb l’objectiu
de facilitar al màxim possible l’ac-
cés als usuaris que no disposen de
mitjans d’autentificació digital, la
Seguretat Social ha implementat
una altra manera d’accedir a certs
serveis a través d’un sistema d’au-
tentificació basat en l’enviament
per SMS al telèfon de l’usuari d’u-
na contrasenya d’un sol ús, que
haurà d’introduir per poder acce-
dir al servei desitjat.

Aquest sistema, habitual en
moltes operacions bancàries, basa
la seguretat de la identificació de
l’usuari en el coneixement per
part seva d’una sèrie de dades
personals i en la possessió del te-
lèfon mòbil, que s’ha de registrar
prèviament a la Seguretat Social a
nom del mateix usuari a través d’un
procediment segur.

Actualment hi ha 58 serveis di-
ferents als quals es pot accedir a tra-
vés d’aquest mètode des de la
Seu Electrònica. L’últim a incor-
porar-se a aquesta llarga llista és el
simulador JUBIMAR. Aquest nou
servei permet a les persones tre-
balladores del Règim Especial del
Mar simular la seva futura pensió
de jubilació. La simulació té ca-
ràcter informatiu, per la qual cosa
no genera drets ni expectatives de
drets a favor del ciutadà.

VIDA LABORAL
Aquest últim servei se suma als pre-
existents, entre els quals desta-
quen la possibilitat de descarregar
diversos informes, com el de la vida
laboral, l’integrat de prestacions, el
d’empresari individual... Ara, amb
l’entrada en funcionament d’Im-
port@ss, el nou portal de la TGSS,
alguns d’aquests serveis et rediri-
geixen a aquest nou portal de
manera senzilla.

El mateix mètode d’identifica-
ció via SMS permet fer tràmits com
altes, baixes i modificar dades en el
Sistema Especial d’Ocupació a la
Llar; altes, baixes i canvis de la base
de cotització d’autònoms; fer un

canvi de domicili, del telèfon o del
correu electrònic que es tinguin re-
gistrats; rectificar els informes de les
bases de cotització i de la vida la-
boral; o sol·licitar el número de la
Seguretat Social, entre d’altres.

Entre els tràmits més deman-
dats que es poden fer per aques-
ta via també hi ha el de sol·licitar la
Targeta Sanitària Europea o la pos-
sibilitat de consultar la situació en
què es troba el tràmit d’una pres-

tació sol·licitada, a nom propi o en
representació d’una altra persona,
i fer un seguiment de les fases del
procés des que es presenta la sol·li-
citud fins que es resol. 

COM FER-HO?
Utilitzar aquest mètode d’identifi-
cació via SMS és molt senzill. Només
has d’accedir al servei que desitgis
i prémer l’opció d’accés via SMS. Se-
guidament, et pots identificar in-

troduint el teu document d’identi-
tat, la data de naixement i el nú-
mero de telèfon mòbil (prèvia-
ment registrat a la Seguretat Social).

Si les dades introduïdes són
correctes i coincideixen amb les re-
gistrades a la Seguretat Social, re-
bràs un SMS amb una contrasenya
d’un sol ús al teu telèfon mòbil. A
continuació, ja pots introduir
aquesta contrasenya que has rebut
per accedir al servei desitjat.

» Ja són 58 els serveis que ofereix en línia la Seguretat Social amb identificació per missatge
» És un mètode d’accés que no requereix certificat digital i que t’ofereix moltes possibilitats

A través d’un simple SMS pots accedir a molts serveis de la Seguretat Social. Foto: Pexels

La Seguretat Social, via SMS
Pàgines especials
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Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir
d’un cinema de l’Eixample i vaig decidir
convertir-me en un om, la directora Alícia
Gorina dona veu als personatges feme-
nins idealitzats de la pel·lícula Les verges
suïcides de Sofia Coppola. Una aproxi-
mació a les zones fosques d’aquella his-
tòria 20 anys després de l’estrena del film.

Al teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Aquell dia tèrbol que vaig...
Eleonora Herder

El grup Roba Estesa continua enviant el
seu missatge feminista al món a través
de la música alegre i combativa. Aquest
octubre, la banda tarragonina ha pre-
sentat Rosa permanent (Halley Records),
el seu tercer àlbum d’estudi, amb una de-
sena de cançons. Entre els nous temes,
hi ha una col·laboració amb les gallegues
Tanxugueiras: Ràbia.

Música

Troben a un aeroport un jove amb la cara
plena d’esgarrapades. Assegura que es
diu Adrien Legrand, un nen que va des-
aparèixer deu anys enrere. El seu pare, Vin-
cent, decideix endur-se’l a casa, posant
fi així a un llarg malson. Simultàniament,
hi ha una sèrie d’assassinats a la regió. Ti-
taneés la pel·lícula guanyadora de la Pal-
ma d’Or del Festival de Canes 2021.

Pelis i sèries

Titane
Julia Ducournau

Rosa permanent
Roba Estesa

Escena Poblenou 2021
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
celebra enguany el seu vintè aniversari, i ho fa amb una

edició molt especial, que inclou una vintena de propostes
sota el lema ‘Obrim els ulls’. Del 21 al 24 d’octubre, el barri
barceloní del Poblenou s’omplirà d’art amb quatre espec-

tacles de teatre, tres peces de dansa, cinc propostes 
híbrides, set espectacles de circ i clown i un concert. 

Destaca la programació de l’espectacle de la sempre po-
lèmica Juana Dolores Romero Casanova: #JUANA 

DOLORES# *massa diva per a un moviment assembleari*. 

Ibai Llanos (Bilbao, 1995), que viu a Bar-
celona des de fa anys, va començar en el
món dels e-sports com a comentarista,
però el seu carisma el va convertir en

l’streamer de Twitch més famós a l’Estat
espanyol i a l’Amèrica Llatina. Tant és així
que s’ha fet amic de personatges de la ta-
lla de Leo Messi i del Kun Agüero, acon-
seguint les entrevistes que ja fa temps
que s’escapen al periodisme esportiu.

Malgrat tot, la humilitat ha continuat sent
el seu segell personal. Recentment ho ha
tornat a demostrar amb un discurs adre-
çat sobretot als seus fans més joves, ani-
mant-los a estudiar i a treballar, i recor-

dant-los que viure de l’streaming és molt
difícil. Ho ha fet després que es filtrés el
seu sou milionari i el d’altres streamers. 

I B A I  L L A N O SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser l’streamer espanyol per excel·lència
Supera els vuit milions de seguidors a Twitch

Famosos

Un discurs sobre la importància d’estudiar
Per conscienciar els seus fans després que es filtrés el seu sou

Paraules molt aplaudides
Molts usuaris n’han valorat la coherència i la responsabilitat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb prop de 15.000 versos, Soliloquis de
nyigui-nyogui recull tots els poemes
narratius i discursius que Enric Casasses
ha escrit des del 1977 fins ara. Els textos
més antics feia molt que eren introbables
i, entre els més recents, n’hi ha que ha-
vien passat desapercebuts. S’hi afegei-
xen també dos poemes inèdits, un d’ells
escrit en plena pandèmia.

Llibres

Soliloquis de nyigui-nyogui
Enric Casasses

|Back 4 Blood
Sobreviure en un món que ha patit una apocalipsi zombi. Aquesta és la
missió de Back 4 Blood, el joc d’acció disponible per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CONVICCIÓ

Fes el canvi progressivament: comença a substituir la carn 
i el peix dels teus plats per altres aliments amb proteïna

APRENENTATGE

PROGRÉS

VITAMINA B12

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

i ALIMENTACIÓ

Sabies que l’1 d’octubre és el Dia internacional del vegeta-
rianisme? És probable que no, perquè, encara que el movi-
ment té cada cop més adeptes, continua molt allunyat de

gran part de la població. Però, si tens o algun cop has tingut la
voluntat de deixar de menjar animals, et portem alguns consells
que faran més fàcil aquesta transició. 
El més important és que tinguis clar el motiu principal per pas-

sar-te al vegetarianisme: deixar de menjar animals. No t’ho pren-
guis com una dieta per perdre pes ni com una moda, sinó com un
estil de vida. La forma més senzilla de fer el canvi és progressiva-
ment: comença a substituir la carn i el peix dels teus plats per al-
tres aliments, com ara tofu, seitan o soja texturitzada, que tenen
proteïna vegetal. Si encara no t’atreveixes amb aquests productes,
potser més desconeguts, tingues en compte que d’altres de ben
tradicionals, com llegums i fruits secs, també t’aportaran proteïna. 
En aquest camí, és important que tinguis algunes nocions

de nutrició: si pots, busca consell de professionals. Recorda que
en una dieta vegetariana (i molt més en una de vegana) et pot
faltar vitamina B12 i s’aconsella prendre’n suplements.

Vull ser vegetarià: com començo?

És important que estiguis convençut que vols deixar 
de menjar animals: no ho facis com a moda o per perdre pes

Les claus

És important que tinguis nocions de nutrició 
(també de cuina!): demana consell a professionals

El dèficit de vitamina B12 és comú en la dieta vegetariana
(molt més en la vegana): n’hi ha suplements
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