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Entrevista a Elsa Artadi,
Junts per Catalunya

pàgs 10 i 11

“La gent 
està farta 

de com està
la ciutat”

ESPORTS pàg 24

La UE Nou Barris rep 
el Premi Dona i Esport 
al Club Esportiu

GUARDONS LOCALS pàg 12

Premis Nou Barris de l’any:
comença el compte enrere

OCI pàg 20

El comerç aposta per un
Nadal amb una pista de gel

Pisos del Turó de la Peira tenen
esquerdes per culpa del metro
El problema el pateixen diverses finques de la zona del passeig Fabra i Puig i els afectats reclamen solucions pàg 12

MOBILITAT COMPLICADA pàg 3

La dificultat d’aparcar
a la càrrega i descàrrega
genera diferents conflictes

ATENEU POPULAR pàg 12

Raül Garcia (Circ d’Hivern):
“Parlem de la mort per 
recordar que estem vius”
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Dos repartidors es mouen amb
furgoneta per Barcelona. Es troben
amb la gran quantitat de trànsit
del carrer Nàpols, de Diputació i
també d’Aragó. Segueixen circu-
lant, impacients, mentre un d’ells
busca l’adreça del domicili a Goo-
gle Maps. Ja fa 10 minuts que hau-
rien d’haver arribat. Busquen
aparcament en un xamfrà, però no
hi ha cap plaça lliure de càrrega i
descàrrega. Ho tornen a intentar
dues, tres i fins a quatre vegades
més i el resultat és el mateix. Lla-
vors els nervis poden amb ells i
aparquen impulsivament en un
tram pacificat del carrer Girona.
“Vinga, puja de pressa mentre jo
t’espero aquí”, ordena alterat un
dels repartidors. Només serà un
minut, es diu a ell mateix.
Aquest és un exemple de la

mena de situacions amb les quals
es troben molts repartidors a la
ciutat, en un moment on Barce-
lona està fent passos per reduir
l’espai que tenen els vehicles a la
ciutat. De fet, només cal fer una
volta de 10 minuts, sobretot entre
els dilluns i els divendres, per
veure furgonetes o camions esta-
cionats en llocs de les superilles on
no es pot aparcar, en doble fila o,
inclús, ocupant carrils bici. Un còc-
tel explosiu d’infraccions que, en
part, és conseqüència de la gran
densitat de trànsit que hi ha a la
ciutat i de l’augment de compres
online viscut arran de l’esclat de la
pandèmia. Llibres, fundes de mò-
bil, menjar per a gats, sabatilles
d’estar per casa... Es compra de tot
per internet. 
Una de les parts afectades

per aquesta situació són, indis-
cutiblement, els transportistes.
Després de 15 anys descarregant
mercaderies a Barcelona, l’Ale-

jandro Muñoz cataloga la dispo-
nibilitat actual d’aparcaments de
“pèssima”. “Sempre està tot ocu-
pat”, assegura fent referència a
una situació que, segons diu, a ve-
gades l’obliga a estacionar en
doble fila, davant de garatges o
aparcaments de motos. “M’han
crucificat a multes”, denúncia.

UNA APP POC CONEGUDA
Repartidors com Muñoz poden
utilitzar l’aplicació SPRO creada
per l’Àrea Metropilitana de Bar-
celona (AMB) per saber a través
del seu mòbil els llocs que hi ha
de càrrega i descarrega a 10 mu-
nicipis metropolitans, com ara
Barcelona, Badalona, l’Hospita-
let o Castelldefels. Des de l’AMB
indiquen que la  ràtio d’ús men-
sual és de “més de 100 operacions
per plaça”.  Aquesta dada vol dir
que poc més de tres vehicles fan
servir el mateix aparcament en un
dia, una xifra baixa si es té en
compte la gran quantitat de fur-
gonetes o camions que poden ar-

ribar a circular per aquestes ciu-
tats en una gran part del dia. Per
part seva, Muñoz diu que en tot
el temps que ha estat treballant en
el sector mai ha sentit a parlar de
l’aplicació.

INTERESSOS CREUATS 
Perquè el comerç pugui funcionar
bé, està clar que necessita que els
transportistes puguin fer la seva
feina. La directora de Barcelona
Oberta, Nuria Paricio, assenyala
que la manca de places provoca
endarreriments en les entregues
onlineo que falti gènere en algu-
nes botigues. “No es té en comp-
te el transport de mercaderies”,
subratlla Paricio. “I això afecta
molt el funcionament normal de
la ciutat”, insisteix.
A l’altre extrem del posicio-

nament del transportista, i tam-
bé del comerciant, hi ha un
col·lectiu que no sempre sent
que s’escolta la seva veu en una
ciutat, en general, governada pels
vehicles de motor: els vianants.

“Hi ha indisciplina entre alguns
conductors que aparquen en
àrees pacificades o superilles”,
alerta l’integrant de Catalunya Ca-
mina, Ole Thorson. “Són espais
que han guanyat els vianants”,
afegeix Thorson, qui alhora ad-
verteix que el panorama és força
crític en barris com Hostafrancs
o el Poble-sec, on hi ha voreres
“estretes”.  Per allà, recorda, és
impossible caminar quan esta-
ciona una furgoneta o un camió.

CANVI D’HÀBITS
Les complicacions relacionades
amb les places de càrrega i des-
càrrega són evidents veient els
testimonis d’aquest reportatge.
Tot i això, des de l’Ajuntament ex-
pliquen que el total de places ha
augmentat en els darrers anys: el
2018 n’hi havia 9.921, el 2019
9.958 i el 2020 10.028 (un 85%
estan incloses a l’aplicació mòbil).
La majoria dels testimonis, però,
creuen que la situació d’aquesta
mena d’aparcaments és molt mi-

llorable a la ciutat: tothom té la
sensació que hi ha poques places.
Un d’ells és el portaveu d’Amics
de la Bici, Albert Garcia, qui as-
senyala que el panorama actual
ha perjudicat la seguretat dels ci-
clistes.  “Trobar-nos treballadors
descarregant en els carrils bici de
l’Eixample és perillós, ja que hem
de passar a circular per l’espai
dels vehicles de motor”, adverteix.
En aquest sentit, Garcia de-

núncia que part de la responsa-
bilitat d’aquesta deficiència és de
“l’immobilisme polític” que es
respira a la ciutat. Per a ell, no es
pot seguir “sense fer res” perquè
circulin menys repartidors i diu,
per exemple, que no s’ha pro-
mocionat el model logístic de
l’última milla, que vol centralit-
zar la descàrrega de mercaderies
en magatzems perquè es portin
fins als punts d’entrega amb
transports més petits.“Hem per-
dut l’oportunitat que ens dona-
va la pandèmia de fer un canvi”,
insisteix Garcia.   

Alba Losada
BARCELONA

Només serà un minut
» La dificultat d’aparcar a les places de càrrega i descàrrega crea conflictes diaris arreu de la ciutat
» Retards en les vendes online del comerç o situacions de perill per als ciclistes, alguns dels problemes

Dos exemples de les múltiples infraccions que cada dia es poden veure arreu de la ciutat. Fotos: Cedida i Línia Eixample
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Resum: un senyor de
Cs, assessorat per un

exdiputat de Cs i funda-
dor de Societat Civil Catalana (SCC), fa
servir el seu fill per fer política contra
el català a l’escola. S’activa la podero-
sa maquinària mediàtica i judicial dels
que volen carregar-se la immersió. Un
show grotesc, uns silencis reveladors.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Masterchef Celebrity va
acabar de gravar-se el

31 de juliol. Va començar
a emetre al cap d’unes setmanes. Temps
suficient, sabent que la Verónica Forqué
havia abandonat per depressió, per
fer una edició i postproducció del pro-
grama càlida i respectuosa amb ella.
Van decidir trencar la joguina.

@semponspuig

Quan no teníem carre-
ra, ens deien que les

bones feines eren per a
ells perquè tenien estudis. Llavors la
classe treballadora vam tenir carrera i
ens van dir que era qüestió de tenir
màster i idiomes. Ho hem fet i ara re-
sulta que a ells no els cal tot això per-
què tenen TALENT.

Als treballadors dels
magatzems d’Amazon

se’ls prohibeixen els mò-
bils. Això va fer que aquest divendres
[10-12-21] no poguessin rebre les aler-
tes del centre d’emergències d’Illinois
i 6 d’aquests treballadors hagin mort
després que un tornado arrasés el ma-
gatzem on treballaven. Un crim.

@JordiMagrinya@ginadrieguez@albasidera

La lupa

El 25 de juliol de 2019 es va signar l’acord de
govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) entre quatre partits: el PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya. Després

de més de dos anys d’aquest acord, i fent un repàs al
mateix, un dels punts en el qual feien més incís era
el de la “justícia social”, un terme sempre molt utilitzat
però que molt poques vegades es porta a la pràctica.
En el preàmbul del document de l’acord es deia

el següent: “El territori metropolità no està al mar-
ge de les vulnerabilitats socials i econòmiques que
afecten moltes de les persones que hi resideixen ni
dels problemes ambientals. Això ens porta a reite-
rar el nostre compromís per garantir un desenvo-
lupament inclusiu, sostenible socialment i am-
bientalment, que impulsi la innovació cultural i tec-
nològica i que afronti els reptes de l’emergència cli-
màtica i del futur del territori mateix i de la seva ciu-
tadania des de l’impuls estratègic cap a la transició
ecològica i energètica i la participació social activa.
En definitiva, una ciutat metropolitana per a tothom,
més assequible, més justa socialment, més habita-
ble i saludable”.
En un altre apartat del preàmbul es deia: “Així, per

fer front a aquestes voluntats i intencions, és essen-
cial mantenir per als pròxims anys un bon funciona-
ment organitzatiu i econòmic de la institució i alho-
ra renovar les iniciatives encaminades a l’impuls de
projectes de transició ecològica, energètica i ambiental,
l’equilibri territorial, la mobilitat sostenible, el me-
tabolisme urbà i ecològic ambiental i a dinamitzar l’e-
conomia i la inclusió social com a eixos transversals
de totes les polítiques a realitzar”.
També es feia un altre incís: “Un govern que es re-

afirma en el compromís de continuar impulsant la
transparència institucional, la participació, la infor-

mació i la rendició de comptes a la ciutadania”. Fi-
nalment, l’article 6 de l’acord de govern deia: “La fis-
calitat metropolitana ha de ser més justa i ecològica
per aconseguir una societat més sostenible ambien-
talment i que resolgui millor les necessitats socials i
la diversitat”.
Queda clar, un cop repassat, i amb la distància del

temps i dels esdeveniments, que els quatre partits sig-
nants de l’acord de govern no han complert els seus
compromisos. Un any més, com sempre, a finals d’a-
ny ens trobem davant de l’aprovació de les ordenan-
ces fiscals de l’AMB i dels seus impostos i taxes. I un
any més, malauradament, ens trobem davant de la ne-
cessitat de reivindicar i denunciar la injustícia social
que suposa el Tribut Metropolità.

Aquest tribut compleix tots els criteris per afir-
mar el fracàs del govern metropolità i dels quatre par-
tits que el conformen. Des del seu inici, en el man-
dat anterior, ha tingut una manca de transparència
institucional, de participació, d’informació i de ren-
dició de comptes davant de la ciutadania. Ho de-
mostra el fet que hagi estat judicialitzat i que el seu
càlcul encara avui sigui un misteri. Malgrat les
nombroses reivindicacions per part de diverses
plataformes sorgides en contra d’aquest tribut, la res-
posta dels quatre partits del govern ha estat la in-
diferència i la negació del problema, tot plegat de-
rivant en una falta greu de transparència i de rendició

de comptes davant de la ciutadania mobilitzada i dels
grups polítics com el nostre, Ciutadans, que cada any
denunciem aquesta situació.
Aquest tribut no compleix cap dels criteris mar-

cats en l’acord de govern. No és la millor manera per
lluitar contra les vulnerabilitats econòmiques i socials.
No és la millor manera per crear una ciutat metro-
politana per a tothom, més assequible, més justa so-
cialment, més habitable i saludable. Tampoc és la mi-
llor manera per tal que l’AMB assoleixi una fiscalitat
més justa i ecològica per aconseguir una societat més
sostenible ambientalment i que resolgui millor les ne-
cessitats socials i la diversitat. És a dir, els diners in-
gressats amb aquest tribut injust tampoc han servit
per veure reflectides unes millores en el benestar i la
qualitat de vida de la ciutadania.
Tot això són motius més que suficients per con-

tinuar reivindicant que aquesta no és la manera de fer
“justícia social”, més aviat al contrari. Són motius su-
ficients per continuar reivindicant que volem elimi-
nar aquest tribut profundament injust i que només té
un objectiu purament recaptatori. Són motius sufi-
cients per continuar donant suport a les plataformes
de veïns i veïnes contràries al pagament d’aquest tri-
but i, en definitiva, són motius suficients per continuar
lluitant per revertir aquesta injustícia social.
Si realment ens creiem l’AMB com una entitat amb

capacitat per recollir un consens majoritari dels 36 mu-
nicipis que en formen part, el primer que caldria és
que tots els grups polítics representats també s’ho cre-
guin. I que potser cada cop que comença un nou man-
dat es marquin uns objectius assolibles i transversals
que vagin més enllà del pur repartiment de sous i càr-
recs, en especial d’aquestes quatre formacions que avui
dia formen el govern d’aquesta entitat: PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya.

Un any més hem de reivindicar 
i denunciar la injustícia social que

suposa el Tribut Metropolità

per Luz Guilarte (Ciutadans)

(In)justícia social
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Línia Nou Barris no comparteix necessàriament les opinions 
que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Xavier Marcé: “El model turístic de 
Barcelona d’avui no és tornar al 2019”1

2 Una setmana de música amb 
el festival Flamenco de Barrio

Torre Baró comença a veure 
la llum amb els talls elèctrics

Nou Barris debat sobre la recuperació 
econòmica postpandèmica

Radiografia del Bicing: 
una relació d’amor i odi

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

A les xarxes

@ToniTrilla: Delta ens ocupa. Òmicron ens
preocupa. Delta: la dura realitat, contagis a
l’alça i més pressió sobre el sistema sanitari.
Òmicron: atents a noves dades i estudis.

@arnau_blanch: El coordinador del futbol
base del Barça va deixar el club fa uns dies
per “motius personals”. Ara, 60 testimonis
denuncien abusos i vexacions sexuals.

#CasBenaiges

@miqueljarque: Cop contra la droga a
Barcelona [...] La Guàrdia Civil hi ha detin-
gut un dels narcotraficants més buscats
d’Europa.

#NarcotràficABarcelona #LaCovidDisparada

Tribuna

El passat mes de novembre
es van celebrar les jorna-
des de desenvolupament

econòmic de Nou Barris, aquest
any amb l’afegit notable de
convocar una setmana abans, a
la Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova, una bona representació
de les principals associacions
econòmiques del país per par-
lar, des del districte, de la con-
juntura que ens afecta i del
procés de recuperació i trans-
formació econòmica que es-
tem vivint en aquests moments
d’aparent postpandèmia.
Que dialoguin els  principals

actors econòmics del país i so-
bretot del districte, juntament
amb analistes i responsables
públics de la dinamització so-
cioeconòmica, és essencial. Nou
Barris és un districte amb enor-
mes potencialitats, però també
pateix conflictes estructurals
a nivell educatiu i laboral. La
seva ubicació geogràfica dins
del mapa urbà barceloní i la
manca d’un desplegament real
de l’àrea metropolitana l’abo-
quen a una falsa situació peri-
fèrica que li impedeix desen-
volupar amb normalitat les ca-
racterístiques econòmiques i

comercials pròpies d’un cen-
tre urbà. En aquest sentit, la
progressiva transformació (i
sovint desaparició) dels sec-
tors logístics, de les indústries
auxiliars i del comerç de pro-
ximitat han afectat alguns
barris del districte per sobre
de la mitjana de la ciutat. Tot
plegat ha suposat el tanca-
ment de locals i ha abaratit
(respecte als indicadors de
referència) el preu de l’habi-
tatge, la qual cosa ha facilitat
una ràpida transformació de-
mogràfica. Es tracta d’un dis-
tricte multiètnic, amb dife-
rencials educatius remarca-
bles i amb una estructura la-
boral certament fràgil.
Per això ens calen políti-

ques econòmiques molt trans-
versals, que abordin de ma-
nera contundent la formació
digital, la integració comuni-
tària i l’emprenedoria creati-
va. Polítiques que necessiten
la màxima intervenció públi-

ca i, alhora, la més intensa
participació ciutadana. En
plena pandèmia, hem vist
com el comerç del barri ha do-
nat mostres d’una resiliència
espectacular i han  sorgit de-
senes de propostes vinculades
al potencial de l’economia so-
cial. Tot plegat és un indica-
dor d’activisme i empenta,
però cal trencar els murs que
separen Nou Barris del con-
junt de la ciutat. Aquesta afir-
mació pot semblar agosarada
dins un nucli urbà tan reduït
com el de Barcelona, però
dissortadament és un pro-
blema real. A Nou Barris li cal
incrementar la seva massa
crítica per tal de desplegar el
seu potencial econòmic i co-
mercial, i aquesta massa està
al costat, a tocar de metro i
autobús, i es diu Barcelona.
Aquest és el repte: convertir
Nou Barris en un districte
econòmic de Barcelona, avui,
i de la Gran Barcelona, demà.         
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Nou Barris, districte econòmic 
de la Gran Barcelona

per Xavier Marcé, regidor de Nou Barris

Els semàfors

L’Ateneu Popular 9 Barris acull
fins al pròxim 23 de gener la 26a

edició del mític Circ d’Hivern.
Enguany es fa l’espectacle

‘Sotrac’, que planteja com les
persones gaudeixen la vida,
afronten la mort o com les

tecnologies les aïllen.
pàgina 12Ateneu 9 Barris

Veïns del barri del Turó de la
Peira noten vibracions a casa

seva causades pel metro.
Segons TMB, les causes són que

les vies són “al final de la seva
vida útil”. El veïnat ha demanat
una reunió a TMB que encara

no s’ha pogut celebrar 
pàgina 12TMB

L’Associació de Veïns de Ciutat
Meridiana ha demanat a centres
públics ordinadors que ja no es

feien servir per arreglar-los i,
després, repartir-los a infants de

famílies vulnerables. Durant 
el confinament no van poder

seguir bé les classes.
pàgina 12AV Ciutat Meridiana
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NLes millors
perles

Una escola no deixarà que els alumnes piquin el Tió per fer-
lo cagar. I no és perquè s’hagin portat malament, sinó que

consideren que donar cops de pal a un tronc és un acte
violent. Sort que la canalla és més intel·ligent que tot això. 

Una dona va relliscar i va caure l’any 2017 al pàrquing
del Mercadona de Vidreres, a la Selva. Ara, l’Audiència

de Girona ha condemnat el supermercat a indemnitzar-la
amb 46.000 euros. No us venen ganes de caure?

Desenes de persones s’han manifestat per demanar la
dimissió de l’alcalde de Granada, Francisco Cuenca, per un

motiu de pes: el consideren “satànic”. Ho tenen clar perquè ha
penjat uns llums de Nadal que recorden una creu invertida.

Es parla poc de la bellesa natural dels camells, però a
l’Aràbia Saudita és un tema amb el qual no es poden fer

bromes... ni trampes. Per això han desqualificat d’un
concurs 43 camells que duien bòtox i altres retocs estètics.

LA FOTOSagrada Família

Mirada pròpia

En els darrers anys hem anat veient com els
temes d’habitatge anaven migrant de les pà-
gines d’economia dels rotatius a les de so-
cietat i, fins i tot, a les de política (atesa la

urgent i enrevessada agenda legislativa i delibera-
tiva que el tema ha generat al Parlament o al Con-
grés). De veure l’habitatge com un factor de trans-
acció (un mer bé econòmic, vaja) hem anat passant
a una mirada més real; l’habitatge com a vector en
el qual es concentren moltes de les grans proble-
màtiques que avui afecten
els nostres veïns. Quan
parlem d’habitatge parlem
també de fracàs escolar,
de salut mental i física, de
seguretat i, fins i tot, de cri-
si climàtica. Parlem, en
definitiva, d’oportunitats
i de com construïm una
societat més justa i segura.
És, el de l’habitatge, un
factor estructurant. No és
només una comodity, una
mera inversió.
L’emergència habitacio-

nal d’ara no és un fenomen
nou o sorprenent, sinó que,
ben al contrari, és la conse-
qüència de moltes decisions
i omissions acordades fa
temps. Val la pena pregun-
tar-se per l’impacte de les
decisions (i omissions) que
estem assumint avui. L’es-
tem encertant? O un mal
diagnòstic i una dèbil pla-
nificació estratègica –potser
disfressada rere bones in-
tencions– ens estan tornant a lligar les mans de cara
al futur? Preguntar-se les coses no hauria de ser mai
una pèrdua de temps. Ens hi juguem massa.
En tot cas, és una bona notícia la sensibilitza-

ció (i mobilització) ciutadana i l’expertesa i sofis-
ticada gestió de dades disponibles. En un horitzó
de prudent esperança tenim també els canvis le-
gislatius en tràmit al Parlament i al Govern, i la sò-
lida aposta pressupostària en els comptes del
2022, que caldria salvaguardar.

Les dades recents indiquen com, després de la
Covid, la desigualtat s’ha anat cronificant (més) als
nostres barris i ciutats, afectant (de nou) els perfils
més vulnerables. I sí, la realitat ens continua mos-
trant tossudament com els desnonaments seguei-
xen resistint tota moratòria i com, malgrat l’esforç
inversor cada vegada més important per part del Go-
vern i els intents legislatius per afavorir l’ampliació
de l’oferta, el parc públic d’habitatge continua que-
dant molt lluny dels estàndards europeus.

Els desnonaments són, precisament, un dels in-
dicadors més visibles i dramàtics de la crisi de mo-
del. Però no són l’únic indicador. També ho és el pro-
cés de segregació vinculat amb la desregulació glo-
bal i l’especulació de preus, així com la manera com
els joves, els col·lectius amb necessitats especials o
les famílies monoparentals veuen perjudicat el seu
horitzó vital, expulsats del mercat. Tot plegat dins
d’un context de pisos buits escandalós.
La tinença irregular de molts pisos (és a dir, les

ocupacions normalitzades en tantes i tantes fin-
ques de la realitat metropolitana) porta associa-
da una provisionalitat i una incertesa amb efectes
evidents en l’estabilitat econòmica i emocional de
moltes (moltíssimes) famílies, amb impactes clars
en la salut mental, el rendiment escolar, les rela-
cions familiars… Això, més la caiguda d’ingressos
de moltes famílies, ha fet entrar en crisi, com una
reacció encadenada, les comunitats encarregades
del manteniment de les façanes i dels espais

compartits. Aquest és, de
fet, un dels grans temes
ocults de l’actualitat me-
tropolitana i que té un evi-
dent impacte en la convi-
vència i la seguretat dins
de les finques. En els dar-
rers mesos ha augmentat
la sinistralitat associada
amb el manteniment defi-
cient i les males condi-
cions de salubritat. Com
donar-hi resposta?
Perquè el cas és que el

parc immobiliari de l’àrea
metropolitana és vell, en
molts casos precari, poc efi-
cient i molt rígid. Condi-
cions materials que reque-
reixen noves solucions, que
han d’anar més enllà dels
ajuts habituals (encarca-
rats i que deixen moltes
persones enrere) i que han
de tenir una necessària
perspectiva comunitària i
transversal. Cal, a més, una
revisió en profunditat de

la legislació que flexibilitzi tràmits i solucions d’ha-
bitabilitat, que afavoreixi un nou disseny que s’a-
dapti als temps actuals, que impulsi amb força la re-
habilitació i que sigui molt més exigent pel que fa
a la petjada ecològica.
Que les coses no es poden canviar d’un dia per

l’altre tothom ho entén, però almenys no ens equi-
voquem amb les receptes. L’habitatge és una in-
versió, però no en clau privada sinó pública. És, de
fet, la millor inversió possible.

per Oriol Lladó

La millor inversió (pública) possible
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4Barcelona és màgica. És única. La
història de la ciutat és llarga i plena
de detalls deliciosos que han deixat
autèntiques joies, sobretot arqui-
tectòniques.

El cor de Barcelona guarda gran
part d'aquestes joies. Passejar pels
seus carrers transporta els barce-
lonins i els visitants fins a temps re-
mots. El repicar de l'empedrat, la
textura i les cicatrius dels murs, el
soroll sord i la majestuositat de
les perles arquitectòniques... Bar-
celona ha mimat i protegit el seu se-
cret més preuat: l'essència del pas-
sat més viu.

Cuidar espais tan antics no és
senzill, però la ciutat té petits dia-
mants que s'han sabut mantenir
vius al llarg del temps. Entre ells, els
hotels amb l'Especialització Mo-
nument: establiments que han nas-
cut i crescut amb la ciutat i que te-
nen una història única i especial.

AUTÈNTICS MONUMENTS
Des del Gremi d’Hotels de Barcelo-
na es vol reconèixer aquests hotels
que aporten un valor afegit al pa-
trimoni arquitectònic de la ciutat do-
tant-los d’una distinció única: l’Es-
pecialització Monument.

Aquesta especialització vol
aportar un valor afegit als establi-
ments hotelers i, en conseqüència,
a la destinació de Barcelona,   perme-
tent alhora la diversificació de la
planta hotelera.

Però quins hotels poden optar a
aquesta especialització? Concreta-
ment, els que estan llistats a l'inven-
tari de Patrimoni Arquitectònic de Ca-
talunya, a l'inventari de Patrimoni Ar-
quitectònic de l'Ajuntament de Bar-
celona o a l'inventari de Béns cultu-
rals d'interès local o nacional (cate-
goria de nivell de protecció A i B) i que
compleixen uns criteris de qualitat
determinats pel Comitè Executiu
del Gremi d’Hotels de Barcelona.

DIVUIT TRESORS 
De moment ja són divuit els hotels
que compten amb l’Especialització
Monument. Divuit tresors impos-
sibles de resumir en poques línies,
però que val la pena destacar.

Podem començar pel 1898 (La
Rambla, 109), un edifici històric ba-
tejat amb la data de finalització del
domini colonial espanyol de Filipines,
l’any 1898. També hi trobem l’Arai 4*S
Monument (Avinyó, 30), l’edifici del
qual és tota una obra d'art; el Bagués

(La Rambla, 105), situat a l'històric Pa-
lau del Regulador; Casa Fuster (Pas-
seig de Gràcia, 132), que culmina l’o-
bra de Domènech i Montaner; el Ca-
talonia Eixample 1864 (Roger de
Llúria, 60), l'única construcció de
l'Eixample que conserva una façana
decorada amb la tècnica del fresc de
grans dimensions; o el Claris Hotel &
Spa GL (Pau Claris, 150), emplaçat a
l'antic Palau Vedruna.

Podem seguir amb el Continen-
tal Palacete(Rambla de Catalunya, 30),
una antiga mansió; el Duquesa Suites

(Plaça Antonio López, 5), situat en un
edifici senyorial; El Avenida Palace
(Gran Via de les Corts Catalanes, 605-
607), on es van allotjar els Beatles
l’any 1965; el Granados 83 (Enric Gra-
nados, 83), amb una estructura de fer-
ro oxidat; el Gran Hotel La Florida(Car-
retera de Vallvidrera al Tibidabo, 83-
93), que manté la seva mirada lle-
gendària sobre Barcelona; o l’Hotel Es-
paña Ramblas (Sant Pau, 9-11), una
petita joia del Modernisme català.

I podem acabar amb l’Hotel Mi-
ramar Barcelona (Plaça Carlos Ibáñez,

3), d’estil noucentista; l’Hotel Neri
Relais & Châteaux (Sant Sever, 5), a la
preciosa plaça Sant Felip Neri; Le
Méridien Barcelona (La Rambla, 111),
amb una història lligada als magat-
zems “El Siglo”; el Medinaceli (Plaça
Duc de Medinaceli, 8), antiga Casa
Villoch; el Mercer Hotel Barcelona
(Carrer dels Lledó, 7), situat entre mu-
ralles romanes i arcs medievals; i el
Monument Hotel (Passeig de Gràcia,
75), emplaçat en un edifici que és
obra del mateix arquitecte que va
dissenyar l'Arc de Triomf.

» El Gremi d’Hotels de Barcelona impulsa l’Especialització Monument, una distinció única
» Es reconeix així els hotels que aporten un valor afegit al patrimoni arquitectònic barceloní

Hotels que són autèntiques joies
Pàgines especials

Si voleu viure un Nadal diferent i dei-
xar-vos sorprendre per noves expe-
riències, no hi ha res millor que
apostar per les propostes que tenen
preparades per a tots els públics els
hotels de Barcelona. Des de gastro-
nomia fins a cinema, passant per ta-
llers, mercats i música en directe o DJ.
El millor Nadal i totes les propostes
les trobareu a mesqhotels.cat.

El millor
Nadal es viu
als hotels

tre gaudiu d’una autèntica expe-
riència gastronòmica.

Ara que s’apropen les festes de
Nadal és un bon moment per
començar a buscar llocs on fer re-
alitat els somnis de qualsevol pa-
ladar. Els hotels de Barcelona, a
través dels seus emblemàtics es-
pais de restauració, són llocs
ideals per gaudir d’un bon àpat.
Al matí, al migdia o a la nit, de ma-
nera informal o formal... Hi ha
opcions per a tothom.

Els hotels obren les portes de
la seva cuina perquè pugueu gau-
dir d’una oferta àmplia i de quali-
tat, en la qual destaquen els pro-
ductes de temporada i de km 0, a
més d’innovadores creacions cu-
linàries. Menús de migdia, de Na-
dal, esmorzars, brunchs, sopars...

Amb la parella, amb els amics
o amb la família, podeu gaudir de
la millor gastronomia als hotels
de Barcelona. Esteu a punt per
tastar les estrelles?

4Els hotels són molt més que un
lloc on allotjar-se o fer-hi un àpat.
Molts d’ells organitzen o acullen
tallers i mercats, propostes que
s’intensifiquen ara que s’apro-
pen les festes de Nadal.

Podeu començar per desco-
brir el Despatx del Pare Noel al
Mandarin Oriental, Barcelona, un
espai màgic mai vist abans on es
prepara detalladament la nit més
emocionant de l’any. O, sense
moure-us del mateix hotel, podeu
gaudir del seu Mercat de Nadal,
un espai envoltat d’esperit nada-
lenc. Les dues propostes són d’en-
trada gratuïta i es poden visitar
fins al 23 de desembre.

En la mateixa línia, al Gallery
Hotel també podeu gaudir del
Christmas Gallery Market, on po-
dreu trobar els millors tresors per
regalar aquest Nadal, del 20 al 23
de desembre.

4Si sou amants de la música, dei-
xeu-vos portar pel ritme que tro-
bareu als hotels de Barcelona. Swing,
jazz, pop, techno... Sigui l’estil que si-
gui, segur que entre l’àmplia ofer-
ta que hi ha trobareu el vostre.

Els dijous, divendres i dissabtes al
vespre no us podeu perdre el Músi-
ca al Hall de l’Hotel El Palace Barcelo-
na. Els diumenges podeu gaudir
d'un fantàstic brunchamb música des
de la Terraza de Vivi del Kimpton Vi-
vidora Hotel. I parlant de terrasses, la
83.3 Terrace Bar del Royal Passeig de
Gràcia us porta, de dijous a di-
umenge, les millors tardes acompa-
nyades amb música en directe.

Tampoc us podeu perdre les pro-
postes musicals de The Barcelona
EDITION, també de dijous a diumen-
ge, ni els sopars gastromusicals del Du-
quesa de Cardona, sempre en cap de
setmana. Com tampoc podeu deixar
passar els vermuts amb DJ del Pulit-
zer Barcelona. La seva terrassa acull ape-
ritius els migdies del cap de setmana.

4I per últim, un hotel també pot ser
una magnífica sala de cinema. Aquest
és el cas de l’Hotel El Palace Barcelo-
na. Les pel·lícules nadalenques més
famoses tornen a la seva terrassa. 

Quatre acollidores cabanyes
dobles equipades amb mantes,
coixins i bosses d’aigua calenta
es converteixen en el refugi per-
fecte des del qual gaudir de títols
com Love Actually (dijous), Solo en
casa (divendres), Elf (dissabtes) i Mi-
racle on 34th Street (diumenges).

Es projecten dues sessions per
dia, a les 18h i a les 21h, totes dues
en versió original, de dijous a di-
umenge. El preu de l’entrada inclou
crispetes, una tassa de xocolata o vi
calent amb toc Ramat Goose i un
snack nadalenc per persona. A més,
aquells que vulguin menjar alguna
cosa mentre es projecta la pel·lícu-
la tenen a la seva disposició deli-
cioses elaboracions pensades per
menjar còmodament amb les
mans. Cal reserva prèvia, això sí.

4Segur que més d’un cop heu
pensat a descobrir nous llocs men-

GASTRONOMIA1

TALLERS I MERCATS2
CINEMA4

MÚSICA EN DIRECTE3
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Elsa Artadi
Junts per Catalunya

“Des del govern municipal em
diuen que soc la cap de l’oposició”

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

“Soc excessivament trans-
parent i obsessivament
treballadora”. Així es de-

fineix vostè en un vídeo promo-
cional, on també diu que es troba
molta gent que té ganes d’abra-
çar-la quan fa actes. Sembla una
bona combinació de cara a les
eleccions del 2023.
[Riu]Espero que sí. És veritat que soc
molt transparent i molt sincera, per-

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

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

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

Què li diu la gent?
Ara, sobretot que he de ser la prò-
xima alcaldessa de Barcelona [riu].

I què els contesta vostè?
Que això depèn de mi, del nostre
equip i de tota la feina que fa el par-
tit, però que també depèn d’ells. I la
seva resposta és que hi són a totes i
que m’ajudaran amb el que calgui.
Des de l’estiu cap aquí, aquest és el
tema més recurrent.

Podem donar per fet que vostè
serà la candidata de Junts a Bar-
celona i que no hi haurà sorpre-
ses, en aquest sentit?
No hi ha d’haver sorpreses. En tot
el que depengui de mi és obvi que
el meu compromís amb Barcelona
és total.

Hi ha alguna cosa que pot no de-
pendre de vostè?
Tècnicament hem de fer primàries
[riu]. Per tant, intento ser cautelosa,
perquè no vull ofendre ningú ni pres-
suposar res. Però espero que tot vagi
bé. Perquè, repeteixo, el meu com-
promís amb la candidatura és abso-
lut i, igual que molta gent, jo també
em veig alcaldessa de Barcelona.

En una entrevista recent al Línia,
i parlant dels partits amb opcions

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

lona és enorme. I si no, mirin la
mateixa ERC o el PSC, que fa dos
dies tenien 4 i 5 regidors. Dit això,
la realitat és que avui Junts és l’únic
partit que té candidata clara, que té
projecte i que està endreçat.

ERC no?
Ells mateixos han afirmat que no ho
tenen clar. 

Elisenda Alamany ens deia que
sí, que Ernest Maragall serà el
candidat.
Ell mateix, en una entrevista recent,

deia que no estava clar. Tant des
d’ERC, com des del PSC com des
dels comuns s’expressen dubtes
més que raonables envers les per-
sones que ara encapçalen els seus
projectes. L’únic lloc on no hi ha
dubtes és a Junts. De fet, ho hem
evidenciat: el lideratge, l’equip i el
projecte. Som els que ara mateix
estem més endreçats.

Potser la resta de partits no ense-
nyen les seves cartes tan d’hora
per evitar que el recorregut fins al
2023 es faci massa llarg i per donar
menys marge als possibles errors,
al desgast...
Jo crec que és el contrari. Que si tu
estàs segur del projecte, del lide-
ratge i de l’equip, has d’apostar per
un llarg recorregut. Que tinguis por
de cometre errors només demos-
tra inseguretat. Precisament, el que
en cap cas necessita Barcelona avui
és una campanya populista, curt-
terminista i d’efecte. 

El 2019 vostè ja va ser la candi-
data efectiva de Junts, perquè va
ser la número dos de Joaquim
Forn, aleshores empresonat. Per
què quatre anys després li hau-
rien d’anar molt millor les coses?
Crec que la diferència és entre una
feina de quatre anys i una feina de4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“A nivell 
polític,
el president
Pujol és
inigualable”

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

“No hi ha d’haver
sorpreses”
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– Com s’explica que al web 
de ‘Barcelona és imparable’ 
hi hagués una vinculació amb 
un correu de Junts per Olot?

– Jo és que no sé ni qui són,
Junts per Olot. Nosaltres 
no tenim cap necessitat 
d'amagar-nos darrere de ningú.

– Veuria amb bons ulls poder
sumar les cares visibles 
d’aquest moviment 
a la seva candidatura?

– Nosaltres no ens imaginem 
un partit tancat, ni aquí ni
enlloc. Però crec que ells ja han
dit molt clarament que no volen
fer política institucional.

3quatre setmanes. Quan vam de-
cidir fer aquesta aposta ja sabíem
que era a mitjà termini. Fa dos anys
i mig, quan vam anar a les eleccions,
a mi no em passava que la gent em
digués: “Vull que siguis alcaldessa”.
La diferència és aquesta. El nivell de
coneixement, el nivell de feina feta,
el nivell de relacions... I crec que és
coherent que et vagi molt millor
després de quatre anys que després
de quatre setmanes. 

Qui creu que seran els seus mà-
xims rivals el 2023?
Nosaltres ens presentem al 2023
com l’alternativa al que ha sigut un
tripartit de facto, com a mínim fins
ara, a la ciutat de Barcelona, on l’o-
posició real hem sigut nosaltres. De
fet, des del mateix govern munici-
pal, tant en Plenaris com en entre-
vistes, em diuen: “Vostè és la cap de
l’oposició real d’aquest Ajunta-
ment”. Doncs sí. És veritat. Soc la cap
de l’oposició real.

Veu possible que finalment l’al-
caldessa Ada Colau no es pre-
senti a la reelecció?
Jo crec que existeix aquest debat a
casa seva. Però no ens correspon a

nosaltres especular sobre qui es
presentarà o no pels altres partits. 

En tot cas, entenem que seria més
còmode no haver de disputar l’al-
caldia a Colau, no? Sense la seva fi-
gura, els comuns es debilitarien.
Crec que no hi ha ningú a la ciutat
de Barcelona que dubti entre Ada
Colau o jo. Junts i els comuns no
tenim cap frontera electoral. A mi
aquests supòsits no m’afecten. De
fet, ella representa el contrari del
que nosaltres representem. Nosal-
tres som els del rigor, la feina ben
feta, el consens i el diàleg. Ells són els
dels bons i dolents en tots els temes
i els de la improvisació, l’urbanisme
tàctic i la feina mal feta. 

Fa un any, en una entrevista al
Línia, vostè deia que, per gestio-
nar la crisi causada per la pandè-
mia, l’Ajuntament només havia
tingut “l’única gran idea de pintar
els carrers de la ciutat i generar un
caos”. Encara ho creu, això?
Crec que avui dia el caos encara s’ha
potenciat més. A mesura que hem

anat tornant a una mínima norma-
litat, la situació ha empitjorat. Hi ha
un col·lapse per carrers pintats sense
sentit, per blocs de formigó, per pals
que s’hi han posat... L’estem patint
cada dia. I això acaba provocant més
contaminació. És un sense sentit. 

Vostè ha arribat a acusar Colau
de “tolerar i justificar l’incivisme”.
Ens pot posar algun exemple
que sostingui aquesta acusació?
Les festes de la Mercè. El primer dia
hi va haver el primer macrobote-
llot. L’endemà al matí va comparèi-
xer en roda de premsa el tinent
d’alcaldia Jordi Martí Grau dient
que no actuarien davant els bote-
llots perquè la gent tenia necessi-
tat de sortir. Resultat? El mateix dia
a la nit, 40.000 persones a plaça Es-
panya i aldarulls.

Això és “tolerar i justificar l’inci-
visme”?
Evidentment. Tu no pots dir d’en-
trada que no actuaràs perquè et
sembla normal que la gent jove ne-
cessiti sortir. Perquè dient-ho estàs
enviant un senyal molt clar sobre
què faràs davant possibles aldarulls
que se’n puguin derivar.

Tot plegat explica, segons vostè, el
fet que gairebé un 30% dels bar-
celonins afirmin que marxarien
de la ciutat si poguessin. Des del
govern municipal, en canvi, s’atri-
bueix la dada a les conseqüències
de la Covid i es remarca que ja
abans de la pandèmia aquest per-
centatge rondava el 20%.
Passar d’un 20% a un 30% és un
augment d’un 50%, eh! Costa de tro-
bar estadístiques tan contundents...
I la gent t’ho diu. Està cansada de la
inseguretat, de les dificultats per tirar
endavant un negoci... Però la solució
no és que hàgim de marxar de la ciu-
tat. La idea és canviar-la. Recuperar
una ciutat que està degradada fins a
l’extrem que la ciutadania ha hagut
d’exigir que estigui més neta, un
tema que és molt bàsic. Com també
ho és que la seguretat és la primera
política de l’estat del benestar. Si tu
no tens una ciutat segura, els pri-
mers barris que se’t degradaran són
els més vulnerables. Per tant, quina
política més progressista hi ha que
tenir una ciutat segura? Avui no la
tenim. I hi ha barris molt degradats.

Qui també parla molt de degra-
dació és la plataforma Barcelona
és imparable. Què li sembla que
s’etiqueti aquest moviment d’an-
ticolauista?
Crec que hi ha molt anticolauisme,
tant en aquest moviment com en al-
tres. No en contra de la persona
d’Ada Colau, sinó de la seva manera
de fer política i de la del seu govern:
sense diàleg, sense consens i sense
tenir en compte moltes entitats, esti-

guin agrupades on estiguin. Crec
que el concepte anticolauisme segu-
rament és una simplificació, però té
a veure amb aquesta manera de fer
política que és l’antimodel Barcelona.

Vostès ja han negat que darrere
d’aquesta plataforma hi hagi el
seu partit. Tot i això, al web de
Barcelona és imparable hi aparei-
xia en un primer moment una
vinculació amb Junts per Olot en
forma de correu electrònic. Com
s’ho explica?
Jo és que no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè com que em dedico a
la part del partit de Barcelona ciutat
i l’àrea metropolitana... Amb carinyo,
i a més em sap greu haver-ho de dir
així, però no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè no em correspon per
les meves responsabilitats de partit.
Dit això, nosaltres no tenim cap ne-
cessitat d’amagar-nos darrere de
ningú. Nosaltres som Junts per Ca-
talunya. Tenim una marca potent i
un lideratge clar, que és el meu, i, per
tant, qualsevol cosa que serveixi per
distreure del que és el nostre pro-
jecte, la nostra candidatura i el nostre
lideratge... No sé quina ment pot
pensar que això ens ajuda de cap
manera. Això és part de l’enfada-
ment generalitzat que hi ha la ciutat.
Res més. Perquè la gent està farta de
com està la ciutat. Farta.

Veuria amb bons ulls poder sumar
les cares visibles d’aquest movi-
ment a la seva candidatura, si es
donessin les condicions, com a in-
dependents, per exemple?
Nosaltres ara no estem fent la llista
electoral. A principis d’any comptem
poder fer primàries, oficialitzar el
que ja és en boca de tothom i, a par-
tir d’aquí, treballar per fer-nos grans.
El que no ens imaginem, ni aquí ni
enlloc, és un partit tancat. Sempre
hem sigut un partit de portes ober-
tes. Però crec que ells s’han expres-
sat d’una manera molt clara, dient
que no tenen voluntat de fer política
institucional, sinó de seguir-se en-
fortint com a societat civil, i ja està.

Hem començat parlant de Jordi
Pujol i acabarem tornant-lo a citar,
perquè mentre que vostè diu que
“Barcelona no lidera l’àrea metro-
politana”, l’alcaldessa Colau afirma
que l’AMB té poc marge de ma-
niobra perquè l’expresident “va
voler frenar-la i encara en patim
les conseqüències”. Té raó?
[Pensa] Crec que s’ha de fer molta
més feina, no només institucional, a
l’àrea metropolitana. Més enllà de
l’òrgan de l’AMB, em refereixo. Si l’al-
caldessa creu que tot ha de passar
per allà, té una miopia que és pre-
ocupant. Podria començar per esta-
blir relacions amb la resta d’alcaldes
i alcaldesses, perquè no la veiem ni
a l’Hospitalet de Llobregat.<

“Quina política més progressista 
hi ha que tenir una ciutat segura?”

“Si Colau creu
que tot ha de
passar per l’AMB,
té una miopia
preocupant”
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El Circ d’Hivern recorda com 
la tecnologia deshumanitza

CULTURA4Ja ha arrancat la
26a edició del mític Circ d’Hi-
vern a l’Ateneu Popular 9 Barris.
Fins al 23 de gener, es podrà
veure cada dia de la setmana l’es-
pectacle ‘Sotrac’, ple d’humor i
crítiques sobre els temps actuals.
Planteja, a través d’imatges, si-
tuacions quotidianes o símbols,
com les persones gaudeixen la
vida, com afronten la mort o com
el món digital les fa viure cada
vegada amb més individualisme.
“Parlem de la mort per recordar
que estem vius i que, potser, es-
tem deixant de viure la vida real

a causa de les tecnologies”, sub-
ratlla el director del Circ d’Hi-
vern, Raül Garcia.
Tota creació cultural crítica

busca, en general, despertar un
pensament, fer reaccionar les
persones que la veuen i, en
aquest sentit, ‘Sotrac’ no és di-
ferent. “Vull que es reflexioni so-
bre com vivim, com estan can-
viant les nostres vides amb les
tecnologies, que es qüestionin
certs costums i que es reaccioni.
I el públic té la llibertat de reac-
cionar com vulgui”, assenyala
Garcia a Línia Nou Barris. 

Premis Nou Barris de l’any:
comença el compte enrere

GUARDONS4Ja és una realitat.
El Districte ha convocat els Pre-
mis Nou Barris de l’any, que vo-
len reconèixer, de manera indi-
vidual i col·lectiva, els noubar-
riencs i noubarrienques que han
contribuït a fer del districte un
lloc millor per viure-hi. 
La seva contribució pot ve-

nir de diferents àmbits, com ara
l’educatiu, el social, el cultural,
el cívic, el socioeconòmic, l’es-
portiu o el cooperatiu. El més
important és que representin i,
sobretot, enforteixin el teixit
social de Nou Barris.

Cal recordar que aquests pre-
mis no són nous, sinó que ja es
van fer durant uns anys després
del 2000. Com en l’anterior eta-
pa, a partir d’ara es faran cada any
i s’entregaran durant la Festa
Major del districte. El que sí que
és nou en el retorn dels guardons
és que Línia Nou Barris n’és el
mitjà col·laborador, el qual en-
trevistarà els candidats a con-
vertir-se en noubarriencs o nou-
barrienques de l’any per presen-
tar-los als seus lectors. A més, al
web del diari es podrà votar per
als candidats i candidates.

Lluita veïnal contra l’escletxa
digital a Ciutat Meridiana

EDUCACIÓ4Quan des de l’As-
sociació de Veïns de Ciutat Me-
ridiana van veure durant el con-
finament que hi havia nens del
barri que no podien presentar-se
a classe o fer els deures perquè no
tenien ordinador, van decidir ac-
tuar. Tal com explica el president
de l’entitat veïnal, Filiberto Bra-
vo, van demanar a centres públics
com l’Agència de Salut o la Uni-
versitat de Barcelona (UB) ordi-
nadors que no feien servir per ar-

reglar-los i repartir-los entre els
nens que els necessitaven. Els pri-
mers, diu, van arribar després del
confinament. De moment n’han
repartit 15.
“Ens en queden 15 més per

arreglar. Anem fent, a poc a
poc, el que podem”, reconeix
Bravo, qui alhora recorda la
gran escletxa digital que hi ha al
barri. “No tenir per menjar ni per
l’habitatge fa que la resta de co-
ses se’n ressentin”, lamenta.

Un assaig dels artistes del Circ d’Hivern. Foto: Marta Garcia 

Ciutat Meridiana. Foto: Ajuntament

Salut | Queixes pel servei d’un centre de salut
La Coordinadora d’Entitats del Servei d’Atenció Primària (SAP) de la zona
muntanya ha tornat a criticar la qualitat de l’assistència del centre públic
CIS Cotxeras. Part del veïnat ja va protestar contra el servei fa un any. 

TURÓ DE LA PEIRA4Els veïns de
diverses finques de la zona del
passeig Fabra i Puig, concreta-
ment entre els números 292 al
306, noten des de fa un any i mig
vibracions. Tal com expliquen
des de l’Associació de Veïns del
Turó de la Peira, el veïnat d’un
bloc de pisos afectat creu que són
provocades per la Línia 5 del
metro, ja que viuen entre les es-
tacions de Vilapicina i Virrei
Amat. Les conseqüències de les
vibracions són, indiquen, molt vi-
sibles. “Hi ha esquerdes a les
parets i el terra o els gots es mo-
uen quan dinen. També senten
sorolls del metro a les 5 del matí”,
alerta el president de l’entitat
veïnal, Antonio Silva. 
Per tal d’evitar conviure amb

aquests problemes, afegeix, els ve-
ïns han contactat més d’una ve-
gada amb TMB. La solució que
els ha donat l’empresa és canviar
les vies durant la pròxima  Set-
mana Santa. Tot i això, Silva in-

sisteix que això no és suficient.
“Hem demanat una reunió i que
inspeccionin els habitatges per
confirmar que les vibracions són
pel metro i assegurar que les ca-
ses no corren perill. Però no ve-
nen a veure’ns”, lamenta.
Per part seva, fonts de TMB re-

coneixen que les afectacions són
a més d’una finca i afegeixen que
les vies són “al final de la seva vida
útil”. També  afirmen que en els

darrers mesos han treballat més
intensament el seu manteniment
per millorar la situació. Esperen
que la seva renovació es faci du-
rant el 2022, però no especifiquen
si es reuniran amb els veïns. 
Cal recordar que aquest pro-

blema va més enllà de Nou Bar-
ris. A finals d’octubre també es
van denunciar vibracions i so-
rolls a habitatges de Cornellà
provocades per l’L5.

Les vibracions van començar fa un any i mig. Foto: Twitter (@TMBinfo)

Queixes veïnals per vibracions 
i sorolls del metro en finques

» El veïnat diu que hi ha esquerdes a terra i les parets d’alguns pisos
» TMB assenyala que renovarà un tram de vies per solucionar-ho
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4Torre Baró ha estrenat nou espai
esportiu al Campillo de la Virgen.
Les obres de remodelació i am-
pliació de la pista esportiva ofe-
reixen ara una nova zona per a la
pràctica esportiva al barri i l’ade-
quació d’un espai per al desenvo-
lupament d’activitats comunitàries.

REIVINDICACIÓ VEÏNAL
Amb aquesta intervenció s’ha
generat una nova pista regla-
mentària de futbol sala de for-
migó adaptada per a la pràctica
d’esports diversos i d’esdeveni-
ments culturals i festius del bar-
ri. L’element més significatiu del
nou espai és l’estructura de la co-
berta metàl·lica, que incorpora
unes proteccions de niló per evi-
tar que les pilotes s’allunyin de la
pista de joc. De la mateixa ma-
nera, les proteccions baixes s’a-
llunyen fins al perímetre del
Campillo, amb la voluntat d’evi-
tar crear espais tancats i la sen-
sació de gàbia. 

D’altra banda, s’han reubicat
les grades col·locant-les paral·le-
les a la pista, a dos metres de dis-
tància. La base de les grades se si-
tua a la mateixa cota de la pista,
per tant, ara són totalment ac-

cessibles. La segona fila queda
centrada respecte a la pista, i és la
que aplegarà més persones es-
pectadores i suavitzarà la inclina-
ció del talús verd. 

La intervenció també ha in-
clòs la instal·lació de tres nous
vestidors, dos d’ells amb dutxes
i servei higiènic, i un tercer d’a-
daptat. També s’ha habilitat un
espai de magatzem indepen-
dent. Els nous vestidors queden

ubicats a l’espai entre els mòduls
existents, sota el porxo, i amb ac-
cés directe des de l’exterior. 

MILLORA EN L’ENTORN
El Campillo de la Virgen limita
amb Ciutat Meridiana i amb el
parc natural de Collserola, i està
dividit en dos espais separats
per un desnivell: el primer, a la
cota del carrer de Vilatorta, acull

dues àrees de joc infantil i unes
pistes de petanca, i el segon, la
nova pista esportiva coberta i
una esplanada, que ha renovat el
sauló, ha incorporat nova il·lu-
minació amb criteris de no con-
taminació lumínica i estalvi en-
ergètic, i també nou mobiliari
urbà com taules de pícnic.

L’actuació ha permès millorar
l’accessibilitat de l’entorn, amb l’a-
dequació de la rampa d’accés
que ha allargat el recorregut per
esdevenir accessible i donar co-
bertura a tota la pista. A l’altre ex-
trem, s’ha habilitat una rampa es-
cala per normalitzar un recorre-
gut que anteriorment es feia a
través d’un solar de sorra. Pel
costat est, on el bosc baixa en
pendent fins a la carretera, s’ha
ubicat una petita duna de vege-
tació que allunya la tanca del lí-
mit trepitjable.

La generació d’un espai es-
portiu cobert a Torre Baró era
una de les línies d’intervenció del
Pla de Barris de la Zona Nord,
sorgida a través d’un procés
participatiu amb el veïnat de la
zona. La intervenció ha suposat
una inversió total de més d’1,6
milions d’euros.

El nou Campillo, una realitat
» Inaugurat a Torre Baró el nou espai esportiu amb pista esportiva ampliada i coberta 
» La intervenció també ha millorat l’accessibilitat i les grades, i ha remodelat l’entorn 

4El Districte de Nou Barris ha im-
pulsat un servei de dinamització
socioeducativa mitjançant l’es-
port en el nou espai. Dos profes-
sionals dinamitzen el Campillo de
la Virgen les tardes de dimecres a
diumenge. 

L’objectiu és oferir un recurs de
proximitat amb una mirada edu-
cativa i de respecte per al que és
comú des de la quotidianitat de
l’ús de l’espai. També es vol ge-
nerar cohesió social a partir de l’es-

tabliment de vincles amb l’en-
torn i les persones usuàries, des de
l’escolta i la interacció. El servei té
dues dimensions: la gestió dels
usos de l’espai, i la mediació i la
promoció socioeducativa mitjan-
çant l’esport. Aquest mateix servei
va entrar en funcionament el pas-
sat juliol al parc de l’Aqüeducte de
Ciutat Meridiana, i la previsió és
que al llarg de l’any 2022 s’ampli-
ïn el nombre de dinamitzadors i les
hores de prestació. 

Dinamització socioeducativa

L’actuació també
ha permès millorar
l’accessibilitat

Torre Baró ja gaudeix d’un nou equipament esportiu i per al desenvolupament d’activitats comunitàries. Fotos: Districtes

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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4Nou Barris ha estat recentment
l’epicentre del debat econòmic de
ciutat i de país. El districte va
allotjar el mes passat dos esde-
veniments amb l’objectiu comú
de tractar la reactivació econò-
mica. El primer, el Fòrum Nou
Barris: Economia per a la recupe-
ració, va debatre sobre l’economia
després de la pandèmia i els fac-
tors clau per impulsar la recupe-
ració econòmica. El segon, les II
Jornades de Desenvolupament
Econòmic, va abordar projectes de
reactivació econòmica, els fac-
tors que articulen una economia
local, i el desenvolupament de l’e-
conomia social i solidària.

FÒRUM NOU BARRIS
Al Fòrum Nou Barris, representants
de les principals entitats econò-
miques de Barcelona i Catalunya
van tractar sobre les polítiques
econòmiques del present i del
futur més immediat. El debat tam-
bé va girar entorn dels reptes ac-
tuals i de com l’economia ha de
donar resposta a escala macro,
però també micro, a l’impuls d’u-
na economia implicada en la re-
cuperació anímica, la confiança i
les oportunitats socials, i com ha

d’abordar, també, els problemes
mediambientals, energètics, so-
cials i educatius.

En aquest sentit, els ponents
van reflexionar sobre com afecta-
rà la crisi climàtica a la presa de de-
cisions, quin impacte real tindran
els fons europeus Next Generation,
com s’ha d’establir la col·laboració
publicoprivada, com afectarà les
ciutats el desplegament de la tec-
nologia 5G, o quin impacte tindrà
la reforma de les pensions, pre-
guntes vigents que cal abordar
amb una visió més local i propera.
La segona taula de la jornada es va
centrar en els factors clau per im-
pulsar la recuperació econòmica. 

El Fòrum el va inaugurar Jaume
Collboni, primer tinent d’alcalde de
Barcelona, que va destacar que
“Nou Barris és el districte que ha re-
cuperat més ràpidament l’activitat
comercial respecte a la prepandè-
mia, perquè té un teixit econòmic
resilient i amb molt de potencial”.
Al seu torn, el regidor de Nou Bar-
ris, Xavier Marcé, va cloure la jor-
nada emfatitzant que cal “pre-
guntar-nos què pot fer el desen-
volupament econòmic per asse-
gurar un progrés equànime i ge-
neralitzat al conjunt de la ciutat”.

JORNADES ECONÒMIQUES
Una setmana després, les II Jor-
nades de Desenvolupament Eco-
nòmic local de Nou Barris van
tractar sobre els factors que arti-
culen una economia local, el des-
envolupament de l’economia so-
cial i solidària, i els projectes de re-
activació econòmica. 

En concret, al llarg de tres
blocs temàtics repartits en dos
dies, i que van comptar amb di-
versos ponents especialistes, es va
posar l’accent en els factors que
poden afavorir el desenvolupa-
ment econòmic local de Nou Bar-
ris i, a través de les experiències
reals dels agents i protagonis-
tes, es van poder exemplificar
projectes i iniciatives que val la
pena impulsar des de la coope-
ració publicoprivada i l’àmbit
d’actuació personal.

Aquesta ha estat la segona
edició d’aquestes jornades. Nas-
cudes l’any passat, volen ser un es-
pai de trobada, reflexió i treball dels
principals agents i protagonistes
econòmics i socials de Nou Barris
amb l’objectiu final de fer aterrar i
concretar projectes que enriquei-
xin i multipliquin el desenvolupa-
ment econòmic del districte.

NouBarris, epicentre econòmic
» El primer Fòrum Nou Barris ha debatut sobre com impulsar l’economia  postpandèmia

»Les II Jornades de Desenvolupament Econòmic aborden projectes d’economia social i solidària

4El Parc Tecnològic de Nou Barris és
la seu de 42 Barcelona, un nou cam-
pus de formació dels perfils digitals
més sol·licitats, amb capacitat per a
800 alumnes i que ve avalat per l’è-
xit del 100% d’inserció laboral en els
més de vint països i quatre continents
en què és present. El centre, que es
troba al top 10 de les universitats més
innovadores del món, és presencial
i gratuït, i està obert les 24 hores els
7 dies de la setmana. Segueix una
metodologia innovadora basada en
projectes, que utilitza la ludificació i
l’aprenentatge entre iguals. Aquí,
els estudiants aprenen al seu ritme els
uns dels altres, de manera que poden
desenvolupar aptituds com l’esforç,

la tolerància a la frustració, la capacitat
de superació i el treball en equip. La
metodologia de 42 forma futurs
programadors i professionals digitals
d’alta qualificació perquè puguin
fer front als nous reptes laborals,
uns perfils digitals que, després de la
pandèmia, són més necessaris que
mai per reactivar l’economia. La ins-
cripció està permanentment oberta
a 42barcelona.com, la formació és
gratuïta, no hi ha límit d’edat (18 anys)
i no es requereix cap mena de for-
mació ni de coneixements previs de
programació. 42 Barcelona és fruit de
l’acord institucional entre la Funda-
ción Telefónica, la Generalitat de Ca-
talunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Formació al 42 Barcelona

Nou Barris ha estat en les darreres setmanes l’epicentre del debat sobre la recuperació econòmica. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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4La pandèmia del coronavirus ha
capgirat per complet el nostre
dia a dia durant més d’un any i
mig. Amb la progressiva millora
dels indicadors, la majoria de sec-
tors han anat tornant escalona-
dament a una relativa normalitat.
Però el sistema sanitari ha conti-
nuat fins ara immers en l’operati-
va que es va establir en plena
pandèmia per aturar el col·lapse als
hospitals i als Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP). Ara, a ell també li ar-
riba l’hora dels canvis.

En concret, les novetats més
immediates afecten com dema-
nem cita al nostre CAP. Fins ara, do-
nades les circumstàncies, no po-
díem demanar hora al metge di-
rectament al centre: calia fer una
petició prèvia i era el centre qui
contactava amb el o la pacient i va-
lorava si calia donar-li una cita o fer-

li una visita per telèfon. Aquest fun-
cionament deixa pas a una nova
modalitat per demanar cita al met-
ge més directa i endreçada.

COM DEMANAR HORA
El Departament de Salut ha im-
plementat una nova eina digital
que permet als usuaris progra-
mar-se les visites no urgents als CAP
i especificar-ne el motiu. Abans
de la pandèmia ja es podien de-
manar cites de forma telemàtica,
però aquesta eina és més completa
i esdevé una via més per accedir a
l'atenció primària, complemen-
tant els altres canals, com el telèfon
o taulell del CAP o el 061, que
continuen funcionant com sempre.
A la nova eina s'hi pot accedir des
de citasalut.gencat.cat o des de
La Meva Salut.

Amb aquest canvi es pretén re-
cuperar el percentatge d’atenció
mèdica que s’ha deixat de banda
a causa de la Covid-19. L’objectiu,
segons explicava recentment a
TV3 la responsable d’atenció a la
ciutadania de l’Institut Català de la
Salut (ICS), Marga Garcia, “és posar
ordre perquè els professionals tin-
guin més temps per atendre i ho fa-
cin d’una manera més efectiva”.

MÉS PRESENCIALITAT
I és que, en aquesta línia, Salut ja ha
demanat als centres sanitaris que
incrementin l’activitat per poder re-
cuperar les proves, consultes i ope-
racions que no s’han pogut fer en
el darrer any i mig a causa de la Co-
vid-19, i està aplicant una política
d’incentius econòmics al respecte.
“Són incentius que es traslladen a
la primària i als hospitals, i alguns
els obliguen a parlar entre ells
perquè són objectius compartits.
En funció del grau d’assoliment, te-
nen més diners”, assenyalava fa
poc la directora del CatSalut, Gem-
ma Craywinckel, en una entrevis-
ta a l’ACN. Craywinckel explicava
que també han traslladat als CAP
la necessitat de recuperar presen-
cialitat i accessibilitat i reconeixia
que cal tornar a intensificar el se-

Salut aposta per la pr
» La Generalitat incentiva l'increment d'activitat no Covid als CAP i als hospi     
»Una nova eina digital permet als usuaris programar-se visites no urgents       

Es volen escurçar els
temps d’espera de les
visites a l’especialista

Fo
to
: A
CN



17 | 

líniaNouBarris.catDesembre 2021

4Dues grans fórmules, recuperació i transforma-
ció, i dos actors principals, ciutadania i professio-
nals. En això es basen els 12 grans eixos de treball
del Departament de Salut per a aquesta legislatura,
que resulten dels aprenentatges fets durant la pan-
dèmia de la Covid-19 i que busquen, fonamental-
ment, la recuperació del sistema sanitari en el seu
sentit més ampli i la seva transformació per res-
pondre millor al que la ciutadania necessita.

1. SALUT COMUNITÀRIA
El benestar emocional i la salut comunitària pas-
sen a ser un dels elements clau. L’objectiu és
aconseguir una atenció més accessible, proactiva,
propera, resolutiva i longitudinal, apoderant i po-
tenciant l’autonomia de les persones. Per fer-ho,
el sistema incorporarà aquest any, entre altres, 150
psicòlegs als CAP. 

2. SALUT MENTAL
En aquest sentit, la salut mental és “una prioritat
ineludible d’aquesta legislatura”, ja ha remarcat el
conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Es po-
tenciarà el Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi.

3. GENT GRAN
Una altra prioritat serà el replantejament de l’aten-
ció i la cura de les persones grans o amb dependència,
que passa per integrar els recursos d’atenció sanitària
i atenció social, una situació encara no resolta. 

4. ATENCIÓ PRIMÀRIA
L’enfortiment de l’atenció primària i comunitària,
que ha estat cabdal en la resolució, contenció i mo-
nitoratge de la pandèmia, és una altra de les pe-
ces clau. Per dotar-la del lideratge necessari es pro-
mouran nous perfils professionals a l’atenció pri-
mària, com ara psicòlegs, fisioterapeutes o nutri-
cionistes, i s’ampliarà el Pla d’Enfortiment de l’A-
tenció Primària amb l’objectiu d’arribar al 25% del
pressupost de Salut. 

5. MODEL ASSISTENCIAL
El model assistencial ha de constituir-se en xarxa,
i això significa introduir reformes a l’atenció es-
pecialitzada i als centres hospitalaris.

6. REFORÇAR L’AGÈNCIA
L’adequació de la salut pública a les necessitats del
segle XXI és un altre dels eixos de treball. Per acon-
seguir-ho, Argimon ja ha anunciat que “es dobla-
rà el pressupost” de l’Agència d’Atenció Integrada
Social i Sanitària.

7. LA MEVA SALUT
Es dotarà La Meva Salut de més funcionalitats, sent
una aplicació que va passar dels 700.000 usuaris
actius a les 3,3 milions d’altes durant la pandèmia.

8. PROFESSIONALS
Reconèixer els esforços que han fet els professio-
nals durant la pandèmia, millorant les seves con-
dicions de treball, també és clau, així com dotar el
sistema de perfils adaptats a les noves necessitats.

9. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Es crearà la Comissió clínica de salut i gènere per
incorporar aquesta visió dins l’atenció assistencial.

10. INNOVACIÓ
La innovació ha de ser també clau en el sistema
de salut del futur, i s’intentarà accelerar amb els
fons europeus.

11. MEDI AMBIENT
L’impuls d’un sistema sanitari verd i responsable
amb el medi ambient també és un altre gran eix
de treball.

12. COHESIÓ SOCIAL
Finalment, l’increment de recursos per a la cohe-
sió social i la reducció de les desigualtats és el dot-
zè, però no menys important, eix d’actuació del De-
partament de Salut per a aquesta legislatura.<

12 grans eixos de treball 
per un millor sistema sanitari

Pàgines especials

roximitat
           itals i vol recuperar presencialitat
           als CAP i especificar-ne el motiu 

guiment dels pacients crònics, el
qual, per força, ha perdut qualitat
durant la pandèmia.

Recuperar activitat no Covid-
19 és, doncs, un dels grans reptes
del sistema sanitari després d’un

any i mig de pandèmia, i l’infra-
diagnòstic d’altres malalties és
una de les principals preocupa-
cions en aquests moments. La di-
rectora del CatSalut calcula que
s’han diagnosticat un 30% menys

de malalties durant la pandèmia
i reconeix que, pel volum d’acti-
vitat, haurien de tenir llistes d’es-
pera més llargues en alguns àm-
bits, segons va indicar a l’ACN.

És precisament per això que Sa-
lut ha demanat als centres que in-
crementin l'activitat no Covid i
així també escurçar els temps d'es-
pera de les visites a l'especialista o
de resolució de proves diagnòsti-
ques i cirurgies. Per altra banda, la
demanda als CAP perquè aug-
mentin presencialitat i accessibili-
tat també busca recuperar el dia-
gnòstic precoç. “La primària ha
de tornar a obrir portes, no només
en el sentit de la presencialitat, sinó
també d'accés fàcil, per detectar
com més aviat millor patologies
des de la proximitat que la carac-
teritza”, conclou Craywinckel.<

“La primària ha de
tornar a obrir portes,
cal la seva proximitat”

La salut mental és “una
prioritat ineludible d’aquesta
legislatura”, remarca Argimon
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El 29 d’octubre de 1993 a
les 17:20 h es va trobar el
cadàver de Nick Wasics-
ko al cementiri d’Oak-

land de la ciutat de Yonkers, a Nova
York. El seu cos estava ajagut a ter-
ra, amb l’esquena recolzada en un
arbre, davant de la làpida del seu
pare difunt. Tenia un forat de bala
al cap. Sis anys abans, Wasicsko
havia estat nomenat alcalde de la
ciutat quan només tenia 28 anys.
La seva precocitat el va convertir
en el polític més jove dels Estats
Units a ocupar el primer càrrec
d’un gran ajuntament del país,
però el seu mandat va durar poc,
perquè es va enfrontar amb els tri-
bunals i amb part de la ciutadania.
Tot i que no hi estava del tot en des-
acord, es negava a construir habi-
tatges socials en un barri de clas-
se mitjana blanca. Per això, els tri-
bunals van amenaçar de portar a
la bancarrota el consistori de Yon-
kers i, finalment, Wasicsko va
acabar claudicant, en contra del
barri de blancs. Des d’aleshores, la
seva carrera política ja mai més va
remuntar. Tot i que va intentar
ocupar diversos càrrecs de res-
ponsabilitat, el Partit Demòcrata
mai ho va permetre.
Sis anys després de convertir-

se en alcalde es va suïcidar. La his-
tòria l’ha recordat per ser el polí-
tic que va acabar amb la segrega-
ció racial a la ciutat de Yonkers. Al-
gunes veus diuen que, abans de la
seva mort, estava a punt de sortir
un cas de corrupció que enfonsa-
ria tota la seva reputació. De totes
maneres, aquesta hipòtesi va que-
dar desmentida perquè mai hi va
haver una investigació que l’in-
criminés. Existeixen altres con-
jectures: Wasicsko va suïcidar-
se en saber-se irrellevant. Es va
treure la vida en sentir que mai tor-
naria a dedicar-se a la política.
La història, que queda reflec-

tida a la minisèrie Show me a hero
(HBO, 2015), fa bona la frase
d’un altre polític, en aquest cas de
dretes i famós per sobreviure més
de mig segle a la cúspide del po-
der italià. Des de l’any 1954 fins al
2013, Giulio Andreotti va ser, en-
tre altres càrrecs, diputat, minis-
tre de cinc carteres i senador. A
aquest supervivent, al qual es va
arribar a relacionar amb la màfia,
s’atribueix la cèlebre frase que
resa: “El poder desgasta, però
desgasta més no tenir-lo”. És fà-
cil d’imaginar la validesa de la sen-
tència en la política d’Estat, però
si centrem l’objectiu al món local,
podem dir el mateix? Què passa
quan s’acaba una carrera política
municipal? Què succeeix quan
els focus mediàtics s’apaguen?

DESPRÉS DE GOVERNAR
Escena 1: un mes abans, el telèfon
no parava de sonar. Trucaven pe-
riodistes, veïns, empresaris... La
safata d’entrada del correu elec-
trònic estava plena de gom a
gom. Era una vida intensa.
“Passes de rebre 70 trucades al

dia i 150 correus a no rebre res”,
explica l’exregidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona per CiU Rai-
mond Blasi. En el seu cas, va dei-

xar el càrrec el 2015, després de de-
dicar-s’hi des del 2007. “A fora de
la política fa molt fred, perquè
quan ets a dins sents molta estima,
però quan marxes molta gent
desapareix i descobreixes les per-
sones a les quals realment im-
portaves”, diu. Actualment, Blasi
combina la seva feina a l’empre-
sa familiar d’aparells d’il·lumina-
ció amb la tasca de consultor.
Xavier Godàs, alcalde de Vi-

lassar de Dalt entre els anys 2011
i 2019 fruit d’una coalició d’es-

querres, també va viure aquesta
desacceleració que suposa deixar
la política. “Vaig passar d’una di-
nàmica on em relacionava amb
moltes persones i tenia moltes in-
teraccions a una altra de ben dife-
rent... En certa manera hi ha enyo-
rança, perquè tant la lluita als mo-
viments socials com a les institu-
cions té una cosa afrodisíaca”, ex-
plica. Avui, Godàs treballa en una
consultoria d’estudis sociològics.
Tanmateix, no tothom ho viu

així. Per a altres polítics, com el que

va ser alcalde de Badalona i després
va treballar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Jordi Serra
(PSC), no hi ha motius per a la nos-
tàlgia. “Cal acceptar que les coses te-
nen un principi i un final... Potser
hi ha gent que ho enyora, però jo no.
Has de saber buscar altres inte-
ressos”, diu ara que ja està jubilat.
Però quan deixes el càrrec no

només hi ha un buit emocional.
“En política et guanyes bé la vida.
Qui digui el contrari menteix.
Aconseguir un sou similar a l’em-

presa privada és difícil”, afirma
Blasi. És per això que, de vegades,
deixar la política es fa difícil, i mol-
tes persones que no tenen una car-
rera professional fan mans i mà-
nigues per seguir asseguts a la ca-
dira. “Si la teva subsistència depèn
del càrrec, faràs el que sigui per
mantenir-lo”, resumeix Godàs.

BUSCAR FEINA
Escena 2: veus com els teus dies
a l’Ajuntament s’acaben. Ja tens
una edat i et preguntes si serà

Amb el temps, molts polítics prenen distància i comencen a recordar la seva etapa al consistori amb agraïment, sense nostàlgia. Foto: Ajuntament de Barcelona

Deia el polític italià Giulio Andreotti que “el poder desgasta, 
però desgasta més no tenir-lo”. Parlem amb set expolítics locals de l'àrea

metropolitana per saber què va significar per a ells deixar la política 
i per descobrir com és la vida lluny del poder municipal.

I després de la
política local... què?
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n “Tots els polítics són iguals”. “Tots
es recol·loquen a feines molt ben pa-
gades en empreses privades o a l’ad-
ministració”. “Tots s’agafen amb força
a la cadira”. Hi ha molts mites sobre la
classe política, i encara que de vega-
des són certs, al món local no sempre
es compleixen. De fet, les anomena-
des portes giratòries que tant resso-
nen a la política catalana o estatal són
menys freqüents als municipis. 

El cas de Gala Pin n’és un exemple.
La regidora de l’Ajuntament de Barce-
lona va estar entre els anys 2015 i
2019 al consistori, i encara que li van

oferir anar a les llistes del Parlament o
a l’AMB quan va plegar, diu que va
preferir reincorporar-se a la vida pro-
fessional. Altres polítics com l’exalcal-
de de Badalona, Jordi Serra, o l’exal-
calde de Sant Adrià, Joan Callau, amb-
dós del PSC, sí que van aprofitar el seu
bagatge per tenir una cadira a l’AMB. 

Segons relata Pin, el juliol del
2019 va anar a l’atur amb “3.000 eu-
ros més” que quan va entrar a l’Ajun-
tament, i després va passar dos me-
sos descansant. Va ser aleshores quan
va començar a buscar feina. Qualse-
vol diria que, amb els seus coneixe-
ments, devia ser una tasca fàcil, però
va ser tot el contrari. “Em van arribar a
oferir una dotzena de feines, però si

has estat governant no pots treballar
amb empreses subvencionades du-
rant el teu mandat”, assevera. “Recor-
do que una fundació que havia rebut
6.000 euros quan jo era regidora em
va oferir una feina de 400 euros men-
suals per a sis mesos, però no vaig po-
der accepta-la perquè els serveis jurí-
dics m’ho van desaconsellar”, afegeix.
Finalment, la seva recerca de feina va
acabar als mitjans de comunicació
quan JxCat va qüestionar-la per haver
estat contractada per Goteo, una fun-
dació que havia rebut diners públics
quan era regidora. No era il·legal,

però Pin va ser reprovada pel Comitè
d’Ètica del consistori.  

Ara treballa en una fundació i en
una ONG, de les quals prefereix no
donar els noms, i explica que la va
“cabrejar molt aquella acusació de
portes giratòries venint dels hereus
d’un partit amb la seu embargada”. A
més, Pin es queixa perquè la feina a
Goteo era molt similar a la que estava
fent abans d’arribar a l’Ajuntament. 

Tant ella com altres polítics respo-
nen a la descripció que fa l’exregidor
de Barcelona per CiU Raimond Blasi,
que va tornar a l’empresa familiar: “La
política local, més que una porta gira-
tòria, és una porta de 360 graus: vaig
sortir-ne per on hi vaig entrar”. 

Portes de 360 graus

possible reenganxar-te al món la-
boral. Has provat de moure con-
tactes per treballar a fora de la
institució, però és complicat. Un
dia vas a una entrevista de feina
i, de sobte, et diuen: “Però tu no
eres regidor? Ens sap greu, però
no volem problemes”.
Per a Alfonso Salmerón, regi-

dor d’EUiA a l’Hospitalet entre els
anys 2004 i 2014, no va ser fàcil re-
ciclar-se. “El 2011 sabia que era l’úl-
tim mandat i vaig començar a
formar-me en el meu camp, la psi-
cologia”, relata. Aleshores tenia 40
anys i pensava que aquella era l’úl-
tima oportunitat de tenir una vida
professional a fora de la política.
També ho explica Ferran Fal-

có, regidor a Badalona per CiU del
2003 al 2015 i secretari general del
departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat del 2016
fins al recent canvi de Govern. “El
2020 ja tenia planejat sortir, i ja no
hi havia una segona oportunitat per
reincorporar-me al món laboral”,
diu ara que treballa en una em-
presa de comunicació. “Tot i que la
vida política exigeix un sacrifici
molt gran, algú que només ha es-
tat en política ha de tenir clar que
la vida a fora és difícil”, considera.
En altres casos, com el d’Arnau

Funes, que des del 1999 fins al
2019 va estar en política local a

Cornellà amb ICV, la transició va
començar abans. Tot i entrar en
política amb 23 anys, no va ser fins
al 2007 que s’hi va començar a de-
dicar exclusivament. “Abans de
deixar de ser regidor vaig com-
paginar-ho amb la meva feina
anterior durant un any. Havia
estat 12 anys desvinculat de la vida
professional, i quan vaig tornar a
fer d’educador els serveis socials
havien canviat”, recorda.
Segons explica Gala Pin, regi-

dora a l’Ajuntament de Barcelona
entre el 2015 i el 2019 pels co-
muns, sortir de la política és difí-
cil per diferents motius. “En pri-
mer lloc, hi ha la llei d’incompa-
tibilitats de càrrecs electes, que dic-
ta que no pots treballar amb gent
que hagi rebut una subvenció
mentre governaves”, detalla Pin.
A més, assenyala que moltes em-
preses o entitats no volen contra-
ctar persones que han estat en po-
lítica perquè tenen por d’estar en
el punt de mira dels mitjans de co-
municació. “Encara més quan
has rebut campanyes de difama-
ció com jo”, argumenta.
Això fa que, en moltes oca-

sions, la classe política acabi con-
formada per dos tipus de perfils
concrets. “O bé funcionaris de
carrera o bé gent que tenia feines
a les quals pot tornar després de

“A fora de la política fa
molt fred, perquè quan
hi ets et sents estimat,
però quan marxes
molta gent desapareix 
i descobreixes les
persones a les quals
realment importaves”

demanar una excedència”, consi-
dera Pin. “Si no ets milionari o fun-
cionari, l’ofici de polític és even-
tual”, ho resumeix de manera si-
milar Falcó.
Potser el problema rau en la

relació entre el sector públic i el
privat. “Les empreses, i fins i tot
l’administració, no valoren el fet
d’haver passat per la política i
pensen que això no té mèrit, però
hauria de ser un honor”, diu Fu-
nes per afegir que, sense regidors,
les administracions funcionarien
com “una màquina inhumana”.

TEMPS DESPRÉS 
Escena 3: ja han passat anys des
que ocupaves un lloc al ple de l’A-
juntament. Treballes en una em-
presa. Un dia, com tants altres,
ets al supermercat i sents que
algú et mira i xiuxiueja. Res més,
passa de llarg i tu segueixes fent
cua. És la teva nova vida.
“Ara puc anar al Condis tran-

quil·lament sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina feta ho faig
amb el cap ben alt”, relata Serra.
L’exalcalde de Badalona ho té
molt clar: viu bastant millor ara pel
que fa a la “tranquil·litat mental,
a la llibertat i a la pressió”.
Tranquil·litat és la paraula

més utilitzada per les persones
que han abandonat la política lo-

cal. Godàs ho descriu amb una
escena: “Ara, quan estic cuinant
a casa a la nit i sento una sirena,
ja no m’he de preocupar del que
està passant... Abans, si veia una
ambulància, sabia que hauria
de trucar per saber si tot anava
bé”. És la mateixa tranquil·litat
que porta Blasi a afirmar que
“per fi” ha pogut dedicar “més
temps a la família”. O la que por-
ta Falcó a dir que ara té “caps de
setmana i vespres”. Amb el
temps, pensa Salmerón, molts
polítics prenen distància i co-
mencen a recordar la seva etapa
al consistori amb agraïment,
sense nostàlgia. 
Qui sap si ho diuen de debò

o si, com els que deixen la seva
parella, s’entesten a creure que la
vida d’ara és molt millor. De fet,
la comparació no és fortuïta. La
mateixa Pin afirma que la política
és com una relació amorosa:
“Amb el temps canvia”. Potser
ho diuen d’una manera sincera
o potser, com reconeix Blasi,
“sempre queda el cuquet de tornar
a la política”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ara puc anar al 
Condis tranquil·lament
sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina
feta ho faig amb el cap
ben alt... Tinc més
tranquil·litat mental 
i més llibertat”

Gala Pin relata que quan va deixar de ser regidora 
a l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar 12 ofertes 
de feina per incompatibilitats com a excàrrec electe
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L’Ajuntament mantindrà 
les terrasses ampliades

RESTAURACIÓ4L’Ajuntament
manté l’aposta per consolidar
les terrasses ampliades durant la
pandèmia. Després d’estudiar
les al·legacions rebudes a la pro-
posta per modificar l’ordenança
de terrasses vigent, el govern
municipal seguirà amb els seus
plans per consolidar les terrasses
sempre que compleixin amb els
criteris fixats.
En el cas de les terrasses en

calçada, hauran d’utilitzar obli-
gatòriament plataforma i uns
dissenys homologats pel consis-
tori i així es deixarà enrere l’ús

d’elements provisionals com els
blocs de formigó. En el cas de les
ampliacions a les voreres, s’es-
tudiarà cas per cas, però els bars
i restaurants podran mantenir les
taules si compleixen els criteris
d’accessibilitat, distàncies i ga-
ranties de pas que ja recull l’or-
denança actual. 
Segons van explicar fa uns

dies la tinenta d’alcaldia d’Urba-
nisme, Janet Sanz, i el primer ti-
nent d’alcaldia d’Economia, Jau-
me Collboni, es va rebutjar la pe-
tició d’ERC de retirar la propos-
ta de modificació d’ordenança.

ACTIVITATS4Aquest és el pri-
mer Nadal en el qual Nou Bar-
ris té una pista de gel. Està si-
tuada als Jardins de Can Cirin-
goi, del barri Vilapicina i la Tor-
re Llobeta, i estarà oberta fins al
9 de gener. Els responsables de
la iniciativa són els eixos co-
mercials Eix Maragall, Nou Bar-
ris Centre Comerç, l’Associació
de Comerciants d’Entorn Virrei
i la Unió de Comerciants del
Passeig Fabra i Puig, que tenen
l’objectiu de dinamitzar les ven-
des a la zona durant les pròxi-
mes setmanes. 
Llogar uns patins i patinar

durant 20 minuts en aquesta
pista, que és sintètica i no de gel
de veritat, té d’entrada un preu
de sis euros. Però comprant a es-
tabliments associats als eixos
comercials que estan darrere
de la instal·lació, es pot aconse-
guir un descompte del 50%.

HORARIS FLEXIBLES
Els horaris de la pista de gel ani-
ran variant durant les pròximes
setmanes. Mentre el passat cap

de setmana va obrir d’11.00 a
13.30 hores i de 14.00 a 20.30
hores, el dia de Nadal, 25 de de-
sembre, ho farà de 17.00 a 20.30
hores. Entre el 26 i el 30 de de-
sembre, estarà disponible
d’11.00 a 13.30 hores i de 17.00
a 20.30 hores. Aquest darrer
horari es repetirà entre el 2 i el
4 de gener i el 6 i el 9 de gener,

just abans que acabin les va-
cances i el veïnat hagi d’aco-
miadar-se de la pista de gel. 
A més de la pista de Nou Bar-

ris, Barcelona en té una a l’altra
punta de la ciutat, a l’Illa Dia-
gonal, del districte de les Corts.
Es va estrenar el passat 26 de no-
vembre i també estarà oberta
fins al 9 de gener. 

L’entrada a la pista té un preu de sis euros. Foto: Twitter (@Natxo62)

Els comerciants aposten per
un Nadal amb una pista de gel

Les terrasses han de complir amb les distàncies. Foto: Carola López / ACN

Descomptes| Èxit dels ‘Bonus Consum’
Els ‘Bonus Consum’ s’han esgotat en poc més de dos mesos. Es tracta

d’uns bonus per valor de 20 euros que es podien descarregar per
bescanviar per productes o serveis a comerços adherits a BCNMarket.



21 | 

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



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Alimentació
Quan pensem en alimentació saludable i
de qualitat sovint ens venen al cap els se-
güents conceptes: proximitat, mediter-
rani o ecològic. Com de fàcil és mantenir
una dieta basada en aquesta mena de
productes? Segons un estudi fet per
l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona (IERMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),

una dieta saludable depèn del barri i de
la renda econòmica. 

L’oferta d’alimentació ecològica ha
crescut a tot l’entorn metropolità un 38%
des de l’any 2016 –en especial a Barcelona
i al centre dels municipis metropolitans–,
però, quins són els barris on és més fàcil
menjar saludable? Segons l’IERMB,
aquests “oasis alimentaris” són els distric-
tes de les Corts (16%) i Gràcia (14%), on
es troba la proporció més elevada de co-

merços alimentaris amb producte ecolò-
gic. En part, això té a veure amb “la den-
sitat de població i d’allotjaments hotelers,
que afavoreixen aquesta tipologia de co-
merços”. De totes maneres, l’element de-
terminant és la renda: com més renda,
més botigues amb aliments saludables.

A l’altra banda de l’equació hi ha els
anomenats “deserts alimentaris”. “Els
barris amb percentatges elevats de po-
blació en risc de pobresa és on la diver-

sitat d’oferta ecològica és més baixa”, diu
l’IERMB. És el cas de Torre Baró, on
aconseguir una alimentació saludable és
missió quasi impossible. A més de ser un
indret amb rendes baixes que dificulten

l’adquisició de productes frescos, la dis-
tància de la majoria de la població res-
pecte dels comerços amb aquests
aliments és superior als 1.000 metres. A
Barcelona, el 52% de la ciutadania viu a
250 metres d’un supermercat, i un 94% a
una distància igual o inferior a 1.000
metres. A Torre Baró, només l’1% viu a
prop d’un supermercat.

Tanmateix, Barcelona i el seu entorn
està de mitjana a anys llum d’altres pa-
ïsos d’Europa. “El 62% dels punts de
venda de la ciutat són establiments amb
predomini de l’oferta saludable”, expli-
quen des de l’IERMB. Així doncs,  el
nombre de botigues per cada 1.000 ha-
bitants se situa en les 0,55 a la capital ca-
talana, una xifra superior a la registrada
en ciutats com Amsterdam (0,15), Glas-
gow (0,12) o Bratislava (0,17).

Oasis alimentaris: barris on
menjar saludable és més fàcil

Les Corts i Gràcia són els
districtes barcelonins amb
més oferta d’alimentació

ecològica i de qualitat 

Sostenibilitat
Els mercats de Barcelona són fins a finals
de gener del 2022 la seu d’una exposició
itinerant sobre alimentació i sostenibilitat.
La mostra Per una alimentació sostenible.
Actuem! ja fa setmanes que està en marxa
i recorrerà els deu districtes de la ciutat per
sensibilitzar la ciutadania sobre els benefi-
cis de consumir productes saludables i de
proximitat.

La iniciativa –que s’emmarca en el
conjunt d’actes que commemoren l’any
de la Capitalitat Mundial de l’Alimenta-
ció Sostenible– pretén incentivar la parti-
cipació ciutadana de manera pedagògica
a través d’un divers ventall d’activitats gra-

tuïtes, lúdiques i experimentals. En aquest
sentit, l’exposició, instal·lada en un conte-
nidor a les portes dels diferents mercats,
ofereix cada setmana activitats escolars
que donen opcions per alimentar-se de
manera més saludable i amb aliments
produïts i distribuïts de manera sosteni-
ble. També es posa a disposició de les fa-
mílies tota una sèrie de tallers de rutes
etnobotàniques, cuina d’aprofitament o
debats amb experts en alimentació, agroe-
conomia i gastronomia.

La mostra –que va arrencar a l’octubre
al Mercat de Sant Andreu– conclourà el
seu recorregut pels deu districtes de Barce-
lona al Mercat del Fort Pienc del 24 al 30
de gener. Després, l’exposició es traslladarà
a diversos municipis de la metròpoli.

En marxa una mostra itinerant per sensibilitzar
sobre l’alimentació sostenible als mercats
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Innovació
La desena edició de l’Smart City Expo
World Congress (SCEWC), la cimera in-
ternacional de referència sobre ciutats i so-
lucions urbanes intel·ligents, va comptar
enguany amb la participació de Mercats de
Barcelona. El gerent de l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona (IMMB),
Màxim López, va presentar en el reputat
congrés celebrat el passat novembre dues de
les iniciatives en l’àmbit de la digitalització
que s’estan treballant des de l’entitat per
aplicar als mercats de la ciutat.

Un dels projectes exposats va ser l’obertura
de la xarxa de mercats a la venda online, una
proposta que pretén implementar-se a través

d’un canal comú de compra en línia i que per-
metria als clients rebre  la comanda a casa o bé
anar-la a buscar als punts de recollida.

RECOLLIDA SENSE HORARIS
L’altra gran iniciativa presentada va ser preci-
sament la creació d’una xarxa de punts de re-
collida de comandes. Aquest servei pretén ser
un complement per a la compra online a tra-
vés de la col·locació de diversos espais amb ar-
mariets adaptats per conservar-hi productes
frescos, secs o refrigerats. D’aquesta manera,
els clients que facin les seves comandes per in-
ternet podran recollir els aliments fins i tot
fora de l’horari d’obertura al públic del mateix
mercat. Actualment, aquest projecte ja es troba
en fase pilot i s’han començat a instal·lar ar-
mariets a una desena de mercats de la ciutat.

La digitalització dels mercats, present
a l’Smart City Expo World Congress

Premien l’Abaceria i la
Boqueria, mercats centenaris

EN PRIMERA
PERSONA

Reconeixement
Els mercats barcelonins de l’Abaceria Cen-
tral i la Boqueria han estat guardonats en-
guany per la Generalitat de Catalunya amb
el Premi Nacional als Establiments Co-
mercials Centenaris. Aquest reconeixement
vol posar en valor l’extensa trajectòria d’a-
quests dos espais emblemàtics de la ciutat,
que acumulen conjuntament més de 300
anys d’història.

Aquests mercats són dos del total de 33
comerços i equipaments municipals guar-
donats en l’edició d’aquest 2021 dels premis,
que convoca anualment el departament
d’Empresa i Treball amb l’objectiu de dis-
tingir els establiments comercials en actiu
que al llarg de cent anys o més han ofert un
servei de qualitat i personalitzat als clients,

tot adaptant-se als canvis en les necessitats
que s’han produït al llarg de les seves dèca-
des d’existència.

La història de la Boqueria es remunta al
19 de març del 1840, quan es va posar la pri-
mera pedra d’aquest espectacular espai pro-
jectat a la Rambla per l’arquitecte Josep Mas
i Vila. La primera de les grans actuacions
que es va fer per ampliar el mercat va ser
l’adquisició del solar adjacent on s’ubicava
un antic convent. Anys més tard, pels volts
del 1913, s’introduïa en l’esquelet de la Bo-
queria l’icònic arc modernista que encara
presideix actualment l’entrada i també es co-
bria l’espai amb una teulada metàl·lica.

Amb el pas del temps, la Boqueria –que
és el mercat municipal del barri del Raval–
s’ha convertit en una icona i en un referent
indiscutible de la gastronomia de la ciutat.

Amb més de 22.000 productes diferents a la
venda, és un aparador d’aquesta gran diver-
sitat d’aliments. Un recinte únic on els bar-
celonins sempre han pogut trobar el que no
trobaven enlloc.

Per la seva banda, la trajectòria de l’A-
baceria arrenca a finals del segle XIX a la
plaça de la Revolució com un mercat a l’a-
ire lliure. La construcció d’un mercat cobert
al costat d’aquestes parades va impulsar el
trasllat progressiu dels venedors a l’espai on
actualment s’ubica l’equipament. L’Abace-
ria va ser reconstruïda el 1965 i amb els anys
ha canviat força la seva estructura interior,
que abans comptava amb taulells de fusta i
de marbre en comptes de parades. Malgrat
la seva evolució, molts dels actuals comer-
ciants són nets o besnets dels primers vene-
dors de la plaça de la Revolució.

El projecte Bebe-Té de Jordi
Arias va néixer fa quinze anys,
primer a Horta i després al car-
rer Parlament del barri de Sant
Antoni, on ha esdevingut un
dels comerços de referència.

Com va sorgir la idea d’obrir
una botiga a Sant Antoni?
Jo soc del barri d’Horta, però
vaig venir a viure fa uns anys a
Sant Antoni i me’n vaig en-
amorar. Va sorgir l’oportunitat
d’obrir una botiga aquí i ara ja fa
vuit anys que hi treballem.

Què té Sant Antoni que no
tinguin altres barris?
Sant Antoni té una vida impres-
sionant. És una zona cèntrica
amb un fort sentiment de poble
que atrau molta gent d’altres
barris i d’altres països. M’agrada
aquesta barreja multicultural.

Com ha canviat el consum de
te en els darrers temps?
Abans no s’entenia, faltava edu-
cació i més consum. Ara, amb
les noves generacions i l’esclat de
les xarxes, s’ha produït una ober-
tura molt gran envers el món del
te. Tenir pàgina web i estar pre-
sent a les xarxes és primordial.

D’on prové aquesta passió pel
te i les infusions?
Jo vaig estudiar pedagogia, però
el meu pare ha estat botiguer
tota la vida i he mamat comerç.
També feia temps que era con-
sumidor de te i em costava tro-
bar botigues amb un producte
de qualitat. Vaig decidir unir les
dues coses i obrir una botiga es-
pecialitzada, però de proximitat.

“Tenir pàgina web 
i estar present a les
xarxes és primordial”
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Jordi Arias
Bebe-Té

(Sant Antoni Comerç)
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Esports

Rocío, l'amor molts cops és
un procés, però... Saps, més
o menys, quan et vas en-

amorar de la gimnàstica rítmica?
ROCÍO MOLINA: Vaig començar
amb 4 anys amb una entrenado-
ra increïble i aquest esport em va
fascinar tant que només l'he dei-
xat tres temporades, i per la uni-
versitat. Aquest any soc entrena-
dora i gestora de continguts, la
responsable de les xarxes socials.
Qui entri al nostre Instagram
(@ae_nou_barris) veurà les acti-
vitats que fem (dansa urbana,
parkour, skate roller, kick boxing,
gimnàstica rítmica...), però, so-
bretot, que som una entitat on pri-
men els valors, el sentiment de
pertinença i d'equip. 

Quantes persones vau anar a la
gala dels Premis Dona i Esport,
al Saló de Cent, el passat 1 de de-
sembre? Sou una família!
ROCÍO: Tots i totes som l'AE Nou
Barris i hi vam convidar tothom: fa-
miliars, excaps, excoordinadores,

usuaris i usuàries... Hi vam portar
l'afició perquè som una pinya!
Som un club molt i molt familiar.
El Premi Dona i Esport és una
gran manera de celebrar el nostre
40è aniversari.  

Al vostre president, Gil Modro-
ño, li tremolava tot el cos men-
tre llegia el seu discurs. Nervis
d'orgull. "En un moment d'em-
poderament de la dona, aquest
reconeixement és tot un honor
per a nosaltres, que sempre
hem treballat des de i per a la
igualtat", va ressaltar.
ROCÍO: Es desviu per l'associació,
és pròxim des del primer mo-
ment, com si et conegués de
tota la vida. Fa moltes coses i és
a tot arreu. Tots i totes ens hi dei-
xem l'ànima. 

Núria, què és el que creus que
més t'ha ensenyat la gimnàsti-
ca rítmica? 
NÚRIA GÓMEZ: Sobretot molts
valors. La gimnàstica rítmica va
molt més enllà de l'esport. És
una amistat infinita.   

És una disciplina extremada-
ment exigent.  

NÚRIA: Sí, però sempre dependrà
de la teva mirada. En un minut i
mig mostres el treball de mesos,
i en aquest sentit potser sí que és
un esport injust. Jo no exigeixo a
les meves nenes ni resultats ni te-
nir certes condicions. Només vull
que donin la seva millor versió i
que cada dia se superin física-
ment i mental. La vida és un rep-
te continu!  

Com formeu en una societat
tan competitiva? 
NÚRIA: Mai parlem de competi-
ció, només ho fem de moments
compartits amb les amistats amb
l'excusa de la gimnàstica rítmica.
Ens vam fer unes samarretes per
a les competicions amb el lema
Nou Barris, al tapís a gaudir! És un
resum molt gràfic de l'objectiu:
gaudir tot el dia de les proves, de
compartir temps i espai, jugar, ba-
llar les cançons d'altres nenes

que estan competint... Gaudir és
sempre la clau. 

Amb la gimnàstica rítmica us
sentiu més nenes que mai?
LAURA MOLINA: Quan feia gim-
nàstica rítmica era molt  vergo-
nyosa i quan l'entrenadora ens
posava música perquè balléssim...
Ni em movia! Ara les tres posem
música i ens tornem boges! Com
a entrenadora estic gaudint més
de la gimnàstica rítmica que com
a gimnasta. Aquest és el meu
món. Espero poder-m'hi dedicar
tota la vida.   
ROCÍO: Quan la mainada està
trista, la intentem animar fent
ximpleries. 
NÚRIA: Totalment d'acord! Amb
18 anys, quan vaig començar  a tre-
ballar, tot em feia molta vergonya.
Als meus inicis com a entrenado-
ra volia que em veiessin com una
professional increïble i seriosa.
Ara em sento molt més còmoda i
soc qui comença a fer bromes
perquè el grup s'ho passi bé. La di-
versió i l'aprenentatge són total-
ment compatibles. 

LAURA: A les tres la gimnàstica rít-
mica ens fa oblidar, encara que si-
gui una estona, els problemes de
fora. Aprofitem el temps al màxim
per a fer coses a l'AE Nou Barris.
Que només tenim cinc minuts?
Doncs 5 minuts!  

La gimnàstica rítmica és viure la
música. 
ROCÍO: En part sí. És un esport en
què es treballa a partir de la mú-
sica, que és fonamental, el fil
conductor. És un exercici, però
també ball, dansa... Hi ha ele-
ments com la cinta, la corda o la
pilota, és coordinació, flexibilitat,
força, resistència... És un esport
molt complet i que nosaltres tre-
ballem sempre des dels valors,
com la companyonia, el respec-
te, la generositat, la igualtat, la to-
lerància, els hàbits saludables...
Com deia la Núria, la gimnàstica
rítmica és amistat i competir d'u-
na manera més lúdica. Els inten-
tem transmetre que visquin la
música i el ball, que expressin què
estan sentint. És molt bonic fer-
ho, eh! Molt! 

“La gimnàstica rítmica
ens fa oblidar els

problemes de fora”
Laura Molina, Rocío Molina i Núria Gómez / AE Nou Barris

Hi ha persones tan màgiques que contagien tant la seva passió que t'entren ganes
de provar un esport que mai t'has plantejat. Les barcelonines Laura Molina (1993),
Rocío Molina (1994) i Núria Gómez (1996) són entrenadores de gimnàstica rítmica 

a l'Associació Esportiva Nou Barris, Premi Dona i Esport al Club Esportiu.

“La gimnàstica rítmica
va molt més enllà 
de l'esport. És una
amistat infinita”

Foto: AE Nou Barris

Futbol | Miki Poveda, nou jugador del CF Montañesa 
L’extrem barceloní és l’últim fixatge del conjunt de Raúl Paje i prové del CE Europa,
de Segona Divisió RFEF. Miki Poveda s’ha recuperat d’una llarga lesió i jugarà al CF
Montañesa, que el pròxim 9 de gener de 2022 rebrà el CE Banyoles a les 12 hores. 

Toni Delgado
NOU BARRIS
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4La modernització i la digitalit-
zació dels serveis que ofereix la Se-
guretat Social han suposat un gran
avenç: n’han millorat l’eficàcia i, en
temps de pandèmia, han permès
garantir la seguretat d’usuaris i
treballadors. No obstant això,
aquesta evolució no ha fet ni farà
desaparèixer l’atenció presencial,
que continua sent necessària en
molts casos i que és un dret per a
la ciutadania.

Però les visites presencials a
les oficines de la Seguretat Social –
és a dir, als Centres d’Atenció i In-
formació de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (CAISS)– s’han de
gestionar de forma ordenada per
tal d’evitar cues, esperes i aglome-
racions i per oferir el millor servei
possible als ciutadans. Per aquest
motiu, és imprescindible dema-
nar cita prèvia per poder-hi anar.

Així doncs, abans de poder
tramitar presencialment alguna
de les pensions o prestacions del
sistema (com ara la jubilació, la in-
capacitat o l’Ingrés Mínim Vital,
entre d’altres) cal fer servir una de
les dues vies que existeixen per de-
manar cita prèvia: per internet o
per telèfon. Les dues són fàcils.

PER INTERNET
En cas que prefereixis demanar cita
per internet, tens dues opcions. Si
disposes de certificat digital o
cl@ve, ho podràs fer a través del
portal Tu Seguridad Social. Si no
tens cap mètode d’identificació, ho
podràs fer a través de la pàgina
web de la Seguretat Social i la
seva Seu Electrònica. 

Centrem-nos en la segona op-
ció. Un cop a dins de la pàgina web
o de la Seu Electrònica de la Segu-
retat Social, podràs escollir entre
“obtenir cita prèvia per a pensions
i altres prestacions de l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social (INSS)”
o fer tràmits de l’Institut Social de
la Marina, un servei adreçat a tre-
balladors del mar. L’espai també
permet consultar o anul·lar la cita.

El següent pas és triar si vols
sol·licitar la cita amb certificat di-
gital, usuari i contrasenya cl@ve o
si ho vols fer sense certificat digi-
tal. En aquest segon cas, caldrà que
donis les següents dades: nom i co-
gnoms; DNI, NIE o passaport; te-
lèfon mòbil i, opcionalment, adre-
ça de correu electrònic.

Després hauràs d’escollir si vols
obtenir la primera cita disponible

a una oficina del codi postal se-
leccionat, si prefereixes quedar-
te amb la primera cita disponible
a la teva província o bé si vols se-
leccionar tu mateix el centre, el dia
i l’hora de la cita.

A continuació, se t’oferiran cinc
opcions més: aconseguir una cita
telefònica en comptes de presen-
cial, sol·licitar el certificat digital o
cl@ve (que permet fer tràmits on-
line de forma segura), demanar
pensions, altres prestacions i l’In-

grés Mínim Vital. Després d’elegir
el motiu de la cita, t’apareixeran les
dates i hores disponibles. Un cop
hagis triat això, obtindràs un nú-
mero de confirmació de la cita
que caldrà que conservis. A més, re-
bràs una altra confirmació per SMS
i per correu, si prèviament has do-
nat la teva adreça. 

PER TELÈFON
Si prefereixes demanar cita per te-
lèfon, hi ha dos números possibles:

el 91 541 25 30 o el 901 10 65 70.
Truca-hi i segueix les instruccions
del sistema automàtic. Primer et
preguntarà el tràmit per al qual
vols demanar cita, el codi postal i
el DNI o el NIE. Després et dirà la
primera cita disponible, que po-
dràs acceptar o rebutjar i canviar-
la, i quan n’acceptis una et pro-
porcionarà un localitzador. En cas
que més endavant decideixis can-
cel·lar la cita, ho podràs fer amb el
teu DNI o NIE i el localitzador.

Demanar cita amb la Seguretat Social es pot fer per internet o per telèfon... i fins i tot des del llit. Foto: Pexels

Demanar cita prèvia a la
Seguretat Social ésmés fàcil quemai
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Viu en línia

Un poble que vivia galopant en l’eufòria
eterna es va veure amenaçat per un final.
Qualsevol intent de rebel·lar-s’hi produ-
ïa l’efecte contrari. La majoria va preferir
anticipar-se i esclatar abans. Qui es va que-
dar va haver de tirar enrere, travessar un
pantà bipolar i tornar al principi per po-
der, a la fi, assumir que s’acabaria.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Eufòria
Lara Díez Quintanilla

Ferran Palau ha publicat aquest de-
sembre el seu disc més “existencialista”,
segons ha dit ell mateix. Joia (Hidden
Track Records) inclou nou cançons que
el cantautor collbatoní ha enregistrat al
llarg d’aquest any amb Jordi Matas, en
les estones lliures que tenien entre les
gravacions d’artistes de la mateixa dis-
cogràfica, com Iris Deco o Anna Andreu.

Música

Sis dies corrents narra una setmana a la
vida d’en Moha, en Valero i en Pep, tres
treballadors d’una petita empresa de fon-
taneria dels afores de Barcelona. En
Moha, el més jove, està en període de
prova i després haurà de substituir en Pep,
a punt de jubilar-se. En Valero no ho veu
clar: en Moha no està a l’altura i creu que
els clients no acceptaran un marroquí.

Pelis i sèries

Sis dies corrents
Neus Ballús

Joia
Ferran Palau

Natura encesa
Els Jardins de Pedralbes de Barcelona acullen aquest Na-

dal l’espectacle de llums ‘Natura encesa’. Es tracta d’una
instal·lació lumínica que ofereix una experiència immersi-

va per deixar bocabadats petits i grans. ‘Natura encesa’
compta amb un milió de llums led i més d’un quilòmetre

de cablejat, que permeten crear flors, ocells, bancs de pei-
xos i tota mena de criatures amb llums. Aquesta instal·la-

ció, que es va inaugurar el 7 de desembre, es podrà visitar
fins al 23 de gener, dues setmanes més del previst. Aques-

ta pròrroga és fruit de l’èxit que ha tingut entre el públic.

Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor,
1989) s’ha convertit en l’actriu catalana amb

més projecció internacional gràcies a l’èxit
rotund de la sèrie de Netflix La casa de papel.
Abans l’havíem conegut com la Ruth de Físi-
ca o química i, tirant encara més enrere, l’ha-
víem vist a sèries de TV3 com Ventdelplà. És

per això que veure-la al programa de Jimmy
Fallon, el late night més important dels Es-

tats Units (hi van totes les estrelles de Holly-
wood), ha sobtat el públic català i ens ha fet
entendre la magnitud que està agafant la fi-
gura de Corberó, que té prop de 25 milions

de seguidors a Instagram. Amb un anglès
excel·lent i amb molta gràcia, l’actriu del Va-
llès Oriental va explicar a Fallon que Madon-

na és la seva fan. La mateixa cantant li va
confessar quan es van trobar en un avió. 

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser l’actriu de moda
La sèrie ‘La casa de papel’ l’ha catapultat a la fama

Famosos

Triomfar al programa de Jimmy Fallon
És el ‘late night’ més important dels Estats Units

Motiu d’orgull
Recorden quan sortia a ‘Ventdelplà’ i s’alegren del seu èxit

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“El teniu i no ho sabeu!”, etzibava el ca-
pellà de la cripta de la Sagrada Família al
personal de l’hospital de pobres de la
Santa Creu. Els metges no es podien
creure que aquell ancià consumit de bar-
ba llarga i roba estripada que havia
atropellat el tramvia de Barcelona fos An-
toni Gaudí. Com havia acabat així, el més
gran arquitecte del seu temps?

Llibres

Codi Gaudí
Joan Bosch

| Transient
Un joc de terror que ens porta a un perillós món postapocalíptic

on queden pocs humans. Per a Xbox One, Switch i PS4.
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Viu en línia

CONSELLS PER VIURE MILLOR

DESCONFIANÇA

Configura el teu telèfon mòbil (i altres
dispositius) per millorar-ne la seguretat

PRECAUCIÓ

PROTECCIÓ AL MÒBIL

BLOQUEIG

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

i SEGURETAT

Smishing (contracció d’SMS Pishing) és un frau en què l’estafador
envia un SMS a la víctima, convencent-la que faci clic en un en-
llaç. L’atacant sol conèixer alguns detalls del destinatari, com el

nom o la ubicació, i això fa el missatge més realista i de confiança.
Acostuma a fer servir noms d’empreses o d’entitats conegudes, com
Correus o Amazon, i ofereix promocions, descomptes o diners, o bé
amenaça d’haver de pagar si no es proporcionen certes dades. 

Aquests SMS són perillosos si l’usuari clica l’enllaç, ja que se’l re-
dirigeix a webs que solen imitar les originals i que serveixen per
obtenir dades bancàries i informació privada. En altres casos, obli-
guen a trucar a telèfons d’alta tarifació o es descarreguen virus tro-
ians, amb els quals els pirates informàtics poden arribar a controlar
els dispositius i obtenir informació. Per això, el Banc d’Espanya re-
comana desconfiar dels SMS en anglès, amb moltes faltes d’orto-
grafia o amb males traduccions; configurar més protecció als mò-
bils; no instal·lar aplicacions que provinguin d’SMS ni facilitar da-
des bancàries ni de targetes de crèdit per SMS. I, per últim, bloque-
jar els números que semblin sospitosos.

per Eva Remolina, AMIC

‘Smishing’: alerta amb els SMS

Desconfia dels SMS que t’arribin en anglès, 
amb moltes faltes d’ortografia o amb males traduccions

Les claus

No instal·lis aplicacions que provinguin d’SMS ni facilitis 
dades bancàries ni de targetes de crèdit per SMS

Davant el dubte, bloqueja els números de telèfon que 
et semblin sospitosos perquè no puguin contactar més amb tu
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