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Entrevista a 
Jaume Collboni, 
primer tinent d’alcaldia 
de Barcelona (PSC)
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“Volem fer 
de Nou Barris
un motor 
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El Kasal de Joves
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bus 138 a Ciutat Meridiana
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La política que ve:
així és la pedrera local

El districte comença l’any amb
els desnonaments disparats

Fa pocs dies se’n van aturar 22 en només una jornada i arriba un nou crit d’alerta des del Turó de la Peira pàg 10
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L’Ateneu Popular 9 Barris
celebra el 45è aniversari
teixint xarxa comunitària

BÀSQUET pàg 18

Sandra Gómez: "Per a mi 
el SESE és una família i espero
jugar-hi molts més anys"
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L’Ateneu Popular 9 Barris és
molt més que un centre socio-
cultural. És un espai que durant
els seus 45 anys de vida ha apor-
tat al districte i a barris com Ro-
quetes i la Trinitat Nova un va-
lor que tant de bo estigués més
present a tota Barcelona: cultu-
ra amb capacitat de canvi.

El passat 9 de gener es van
complir 45 anys des que Nou
Barris va veure néixer aquest
equipament, i els seus orígens són
una mostra del gran poder que
poden tenir les lluites veïnals.
Tal com recorda Mariona Soler,
membre de la gestora de l’Ateneu
Popular 9 Barris, l’actual ateneu
era, el 1977, una planta asfàltica

que es trobava a només 10 metres
d’habitatges de la Trinitat Nova.
El veïnat, diu, fart de la contami-
nació i que no hi hagués cap espai
cultural al barri,  va entrar a la fà-
brica, va parar la maquinària i va
ocupar l’espai. Va aconseguir fer-
lo seu i, el més important, va
marcar l’inici d’un equipament
que avui és una peça fonamental
en l’ànima dels barris que l’en-
volten. “És un projecte comunitari
que fa activitats culturals, sobre-
tot de circ, amb una vocació trans-
formadora”, assenyala Soler.

PROJECTES PER AL VEÏNAT
Els projectes comunitaris que fa
actualment són una prova de les
paraules de Soler. Tal com expli-
ca, l’ateneu organitza escoles de
circ infantils i juvenils i circ a es-
coles i amb casals de gent gran,
entre altres. Però, recalca, no són

formacions basades només en
aspectes tècnics, sinó en el “circ
social”. “Es fa servir el circ per tre-
ballar els valors i les maneres de
relacionar-se de les persones. Es
treballa amb les persones”, sub-
ratlla fent referència a uns pro-
jectes que des de l’Associació de
Veïns de Roquetes són vistos
amb bons ulls. 

“Potencien la salut amb el
circ”, assegura la presidenta de
l’entitat veïnal, Amparo Iturriaga,
qui també cataloga totes les seves
iniciatives de “meravella”. I la
veritat és que no exagera si es té
en compte com els seus beneficis,
apunta Soler, són vistos, per ex-
emple, en el treball fet  amb per-
sones amb diversitat funcional.
“Després de les formacions, ens
han dit que aquestes les han aju-
dat a relacionar-se o a millorar
l’autoestima”, afirma.

ACCIONS AL BARRI
La funció social d’aquest equi-
pament sobrepassa els límits de
la cultura. Tal com indica Itur-
riaga, els seus membres partici-
pen en espais pensats per fer de
Roquetes un lloc millor per viu-
re. “A la taula de salut, a la so-
cioeducativa o a la de feminisme
aporten informació de col·lecti-
us o recursos que poden ser útils
per a aquests temes. També són
a la Festa Major o a les activitats
que es fan pel 8M. Estan a totes
les accions del barri”, apunta i
afegeix: “Sempre ha estat un ele-
ment de canvi important”.

És impossible continuar par-
lant del poder de canvi de  l’ate-
neu si no es posa sobre la taula la
programació cultural que ofe-
reix, “sempre crítica”, tal com in-
sisteix Soler. Un exemple, afegeix,
és el cicle Crític, que a través de

contingut teatral o musical “criti-
ca l’statu quo” i busca generar “un
esperit crític” en els espectadors.
Un altre, indica, és Lokal de risc,
que fa que persones amb pro-
postes culturals amateurs, o que
no s’han pogut desenvolupar,
comparteixin petits números a
l’escenari. “Es potencien cultures
que estan als marges”, subratlla.

En aquest punt del reportat-
ge, ha quedat clara la gran reper-
cussió que té l’Ateneu Popular 9
Barris, però no està de més fer-la
més evident. Tal com recorda
Soler, “té incidència en la políti-
ca i impacte a la cultura de la ciu-
tat i d’un barri de la perifèria. És
molt fort que estigui aquí. Si l’es-
pai no hagués estat ocupat en el
passat, l’Ajuntament no l’hauria
instal·lat mai aquí”. I és per això,
que el mínim que es pot dir és grà-
cies, veïns del 1977.

A l’esquerra, una imatge de fa dècades de l’ateneu. A la dreta, el mateix equipament en els temps actuals. Foto: Ateneu Popular 9 Barris

Alba Losada
LA TRINITAT NOVA

45 anys amb el veïnat
» Amb motiu del seu aniversari, l’Ateneu Popular 9 Barris parla de la seva implicació en el districte

» Projectes comunitaris o activitats de barri fan evident la seva gran capacitat transformadora
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La lupa

uan el 28 d’octubre del 1848 es va inaugurar
la línia de ferrocarril Barcelona-Mataró (la pri-
mera de tota la península Ibèrica), pocs podien
imaginar les incomoditats i els contratemps que
implicava aquesta decisió. Ben al contrari, eren

temps d’alegria i d’expansió econòmica, les albors del ca-
pitalisme i les acaballes d’una Revolució Industrial que
culminava amb aquest formidable invent.

Aviat es van multiplicar les companyies que van im-
plantar ferrocarrils a tota Espanya, rendides a la seva
enorme capacitat de transport de viatgers i mercade-
ries comparada amb la de les formes rudimentàries de
tracció animal utilitzades fins aleshores. Per motius tèc-
nics, el rendiment d’aquestes locomotores disminuïa
com més vagons hi havia, limitant en conseqüència el
pendent màxim d’aquests “camins de ferro”, per la qual
cosa es buscava sempre, en el disseny del seu traçat, llocs
amb poc desnivell.

La Mediterrània i els grans rius han estat sempre els
mitjans del comerç per al transport de gran capacitat,
així que les primeres línies fèrries van seguir costes i con-
ques fluvials, connectant grans ports i ciutats. En pocs
anys es van habilitar milers de quilòmetres de vies, mol-
tes en paral·lel, per doblar la capacitat o la freqüència
dels viatges, així com vies mortes per a la reparació i el
manteniment dels trens.

Aquest creixement va deixar bona part del territo-
ri en situació marginal, literalment “a un marge” de la
via del tren. Una de les “qualitats” de les línies fèrries
és precisament la de separar territoris, fent difícil la seva
connexió posterior.

La invenció de l’automòbil més tard no va fer més
que consolidar aquest creixement exponencial. Les car-
reteres i l’asfalt van complementar la xarxa de transport
ferroviari, gairebé sempre al costat del mateix traçat, amb
l’ànim de potenciar i connectar ciutats cada cop més po-
laritzades al territori. Avui observem, atònits, com s’a-

munteguen estructures viàries en altura al pas entre Ciu-
tat Meridiana i Montcada i Reixac, a l’estret espai na-
tural entre Collserola i la Serralada de Marina.

Un territori que aspiri a tenir un futur en equilibri
ha de replantejar aquest creixement insostenible. I, tot
i semblar difícil, és possible.

Alguns recordem com es va transformar el litoral bar-
celoní, de la mà d’Oriol Bohigas, mort recentment, i com
es van canviar platges de vies per platges de sorra. Qui
no ha dit o ha sentit alguna vegada que la Barcelona d’a-
bans del 1992 vivia d’esquena al mar? En una de les se-
ves múltiples entrevistes, Bohigas ressaltava la impor-
tància d’haver guanyat aquestes platges com a lloc pú-
blic de lleure i d’esbarjo. Avui ningú s’imagina Barce-
lona sense aquest fabulós llegat per als seus habitants.

Aquesta és una assignatura pendent del nostre lito-
ral al Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme. A l’a-
parició, fa més de 170 anys, del ferrocarril Barcelona-
Mataró se li va sumar una altra via en sentit contrari i la
carretera davant del mar. En aquest temps han apare-
gut diferents propostes per traslladar les vies del tren, així
com per pacificar o domesticar l’N-II al Maresme o des-
carregar la C-31 i desviar el pas del tren a les poblacions
del Baix Llobregat. Tanmateix, malgrat l’aparició de ro-
tondes i la desaparició recent d’alguns peatges, la inèr-
cia d’aquestes infraestructures continua massa consoli-
dada per pensar en la transformació real del litoral. Hem
normalitzat la desconnexió de les poblacions del Maresme
amb la costa, els estrets passos subterranis per accedir
a les platges, sovint inundats, i els tràgics accidents a l’ho-
ra de travessar les carreteres o les vies del tren.

Potser l’innegable canvi climàtic no ens donarà més
treves. Hem d’actuar i no tenim gaire temps, atesa la
magnitud de la transformació a emprendre. Episodis
com la tempesta Glòria o el temporal Filomena co-
mencen a estar perillosament assumits per la població,
que no acabem de comprendre que són l’avantsala d’un

veritable repte per a la humanitat. Hem sentit sovint la
necessitat d’adaptar-nos al canvi climàtic i la resposta
ve, gairebé sempre, en forma de plaques fotovoltaiques
o de consum “responsable”, però hi ha pocs estudis se-
riosos sobre relocalització de ciutats i assentaments hu-
mans a conseqüència de la pujada del nivell del mar a
causa de l’escalfament global i la fosa del gel polar.

Després dels tímids suports al COP26 dels països
més contaminants, els nostres litorals han de comen-
çar a repensar-se amb urgència. Potser serem capaços
d’evitar una pujada dràstica i irreparable del nivell del
mar, però ja és del tot evident que els estralls dels con-
tinus temporals inutilitzen vies i carreteres.

Hi ha nombrosos estudis sobre el trasllat del tren i les
carreteres cap a l’interior, alguns de tan curiosos com el
de tunelar les vies sota la C-32 o passar-les sobre el mar
en un viaducte damunt de pilones. Tot i això, el creixe-
ment longitudinal de les poblacions del Maresme al llarg
de la carretera i les vies del tren permet crear noves cen-
tralitats a la part posterior dels municipis, a prop del seu
centre gravitatori, amb l’aparició de noves estacions i con-
centració d’activitat econòmica i urbana, compensant el
possible benefici (o gentrificació) que produirà la des-
aparició del tren i la carretera als barris de davant del mar.

Podem acostumar-nos a conviure durant anys amb
el tren i els cotxes passant per davant de les nostres plat-
ges, però no serà possible enfrontar-nos a la magnitud
d’aquests canvis de la naturalesa sense una relocalització
de les infraestructures de les nostres costes. Aquesta ve-
gada no hi haurà unes Olimpíades que ens obliguin a
transformar el territori. Potser, després de tot, el can-
vi climàtic ens forçarà a ser sostenibles a l’hora de re-
pensar el litoral.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter 
és arquitecte fundador de haz arquitectura

i professor de projectes arquitectònics a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Repensar el litoral
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El toc de queda va en-
trar en vigor quan hi

havia 1.405 pacients in-
gressats i una incidència a 14 dies de
2.894 casos per cada 100.000 habitants.
El treuen amb 2.617 pacients ingressats
i una incidència de 4.500 casos per cada
100.000 habitants. Ha estat una mesu-
ra molt útil, eh.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Al llarg de les festes i
dies següents, a casa

hem comprat 28 testos
d’antígens i ens hi hem deixat més de
190 euros. Amb el preu regulat, ens
haurien costat poc més de 80. La re-
gulació arriba tard i, en el nostre cas, 80
euros de més després. (PD: Haurien de
ser gratuïts.)

@EliBorreda

El 17A va causar 140
ferits i 16 persones van

perdre-hi la vida. Les de-
claracions de Villarejo no poden passar
desapercebudes. Tenim dret a saber la
veritat i l’Estat el deure d’explicar-la. Des
del Departament de Justícia impul-
sem un acord de govern perquè es creï
una comissió d’investigació.

La mesa del Parlament
havia aprovat el 21 de

desembre una petita re-
forma que mantenia els privilegis [als
funcionaris]. Avui ha acordat revisar
aquella reforma. És evident que és con-
seqüència de la denúncia periodística i
que sense la publicació de l'Ara l’acord
d’avui [18-01-2022] no s’hauria produït.

@gcapdevila@lciuro@alexsnclmnt
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S’amplia el recorregut del bus 
183 a Ciutat Meridiana1

2 El Circ d’Hivern recorda com 
la tecnologia deshumanitza

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

Lluita veïnal contra l’escletxa 
digital a Ciutat Meridiana

Collserola es prepara per 
combatre els incendis

El + llegit líniaNouBarris.cat
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A les xarxes

@SindicatLloguer: [...] El jovent no pot
pagar el lloguer perquè en els darrers anys
ha pujat un 50%. Si s’aprova la Ley Vivienda
amb la regulació, no caldran ajudes.

@Catinformacio: La mesa del Parlament ha
decidit per unanimitat eliminar el règim que
permetia als funcionaris del Parlament co-
brar sense treballar al final de la vida laboral.

#ProuCobrarSenseTreballar

@govern: @patriciaplaja: “El confinament
nocturn és vigent fins a la matinada del 21
de gener. [...] Les mesures que segueixen vi-
gents passaran a revisar-se setmanalment”.

#AdeuTocDeQueda #250€AJovesLlogaters

Safata d’entrada

Aquest any 2021 que ens
acaba de deixar, a banda
de la inacabable pandè-

mia, hem hagut de patir, una
vegada més, el que sembla ser
una dictadura de les entitats fi-
nanceres, que s’estan eviden-
ciant a ulls de la ciutadania
com un sòlid grup de pressió
que passa per damunt del Go-
vern o, dit amb paraules més
planeres, menja a part.  

Han estat artífexs, a molta
distància de les empreses, de la
destrucció de llocs de treball,
amb milers i milers d’empleats
acomiadats, sense resposta per
part de l’administració. I, per
acabar-ho d’adobar, mantenint
una gran quantitat d’habitatges
que romanen tancats i barrats,
sense posar-los a disposició del
mercat de lloguer.

Últimament, tant a les ciutats
com als pobles, han abaixat la

Desprotegits davant el capital
per Antoni Moliné

persiana nombroses sucursals
bancàries, deixant els seus
clients orfes de caixers auto-
màtics on poder treure l’efec-
tiu necessari per al dia a dia. I
qui en resulta perjudicat? Com
sempre, la gent gran, que està
suportant llargs desplaça-
ments per manca d’un servei
que, no oblidem, està catalogat
com a “servei públic”. Conec
un cas d’una persona que té la
seva residència davant del
Mercat de Sant Antoni de Bar-
celona i, sense avisar-la, li han
traslladat el compte, ni més ni
menys, que a escassos cent
metres de la Catedral. Amb
aquest exemple està tot dit.

I ens preguntem, davant
d’aquest immens problema,
què podem fer? Tot, menys
quedar-nos de braços ple-
gats. Em permeto suggerir a
les associacions de veïns la
presentació d’una queixa for-
mal, tant a la Generalitat com
a la delegació del govern es-
panyol a Catalunya, en justa
defensa dels nostres drets re-
flectits a la Constitució. Això
com a primer pas abans de fer
el pas definitiu, demanant
empara al Tribunal Consti-
tucional en cas de no rebre
suport dels governs esmen-
tats. Si us plau, no defallim:
ens hi juguem molt.         
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Els semàfors

L’Ateneu Popular 9 Barris, que 
el passat 9 de gener va fer 

45 anys, s’ha estat implicant des 
de fa molt temps en la vida 

del districte oferint projectes
comunitaris, programació

cultural crítica o participant 
en accions de barri.

pàgina 3Ateneu 9 Barris

A Ciutat Meridiana s’ha ampliat
el recorregut de la línia

d’autobús 183 per donar
resposta a l’alta demanda que
té. A més, ara passa amb una
freqüència de 20 minuts i el
servei comença més aviat 

de dilluns a dissabtes. 
pàgina 10Ajuntament

L’associació en defensa de
l’habitatge 500x20 està molt
involucrada en la lluita contra

els desnonaments. El passat 14
de gener va estar fent costat als
serveis municipals d’habitatge

en mediacions per aturar
desnonaments al districte.

pàgina 10500x20
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Mirada pròpia

“En l’actual transició nacional, allò que en
diem l’àrea metropolitana és, per a molts,
un territori massa desconegut, vist amb
més prevenció que respecte, un ‘problema’

que cal suportar i en tot cas tractar amb una bona tàcti-
ca pensada només en clau de ‘sí o no’. (…) Però resulta que
els barris que la conformen, tan vius i acolorits, tan diversos,
en realitat són ben poc perifèrics; no es conformen a ser
objectes del màrqueting polític de torn. Ben al contrari,
reclamen avui la seva centralitat en la història recent del
país, el seu lloc en el procés constituent actual. (…) Cal tre-
pitjar aquests barris no pas per explicar la bona nova, sinó
per entendre una mica millor qui
som (i qui serem, especialment
quan siguem independents)”.

“(…) No es tracta pas d’alentir
ni d’aigualir res, sinó d’entendre
que construir un estat és un procés
col·lectiu que, perquè tingui èxit,
s’ha de basar en el reconeixement
de tots els accents possibles. Per
aconseguir-ho cal empatia, no no-
més eloqüència; saber escoltar,
no només recitar el corol·lari de
raons; somriure més, insultar me-
nys; explicar on volem anar, no no-
més d’on volem sortir…”.

“Són històries d’èxit que no cal
inventar, sinó ‘tan sols’ reconèixer.
Formen part d’un relat de país
amb el qual jo em sento més a
prop i crec que poden ser eines
útils per a un procés constituent
més profund i enriquidor… I amb
més opcions d’èxit.(…) Vegem al-
gunes d’aquestes realitats que o bé
oblidem o bé donem alegrement
per descomptades:

> Els pares i mares de Santa Coloma de Gramenet
que a principis dels vuitanta van garantir l’èxit del mo-
del d’escola catalana amb una sola línia (la immersió) i
que, malgrat les grans quantitats de diners i recursos abo-
cats a fer néixer un conflicte on no existeix ni existia, con-
tinuen mantenint com a absolutament residuals les de-
mandes de doble escolarització.

> Les famílies castellanoparlants (tants amics meus)
que han decidit fer del català la llengua de relació amb els
fills… Famílies que han vibrat, vibren (i vibraran) amb la

‘Roja’ i que, en canvi, s’han compromès amb el que és més
íntim i valuós, la llengua. Són també els avis i les àvies que,
ara que per fi tenen una mica de temps, participen en ex-
periències com En Català Llegim i Parlem i que volen
aprendre el català per ajudar a fer els deures als seus nets.

> Els activistes que van manifestar-se a les acaballes
de la dictadura, aquells ‘altres catalans’ de Candel que, tot
desafiant la legalitat del moment, van lluitar per uns bar-
ris més dignes o, més recentment, per un rebut de l’aigua
més assequible. Una part d’aquells ‘veïns’ la trobem avui
en moviments socials que treballen incansablement per
ciutats més justes, reactivats amb la PAH o els tancaments

dels CAP. Segur que hi ha moltes coses a agrair, i a apren-
dre, d’aquelles lluites passades, i presents.

> Els artistes que amb un esprai, amb unes palmes
o amb una càmera de vídeo han fet de la ‘barrecha’ cul-
tural la carta de presentació i ens han regalat grans ob-
res en català, castellà, àrab o urdú… I que tan bé ex-
pliquen el lloc d’on són, que tan bé expliquen el seu (i
el nostre) país.

> Els casos de tants i tants joves que en aquests bar-
ris tan castigats per la crisi han acabat la carrera amb
nota gràcies a l’esforç d’ells i de les seves famílies quan

tenien tan poc a favor. Joves que han desafiat la inèr-
cia d’abandonar els estudis, malauradament encara ben
present en el seu entorn”.

“És aquest un recull interessadament en positiu, però
no per això menys real. (…) De moment, que aquestes
línies almenys serveixin, per a qui les vulgui llegir, com
a recordatori que la condescendència i el paternalisme
són pèssims companys de viatge. Els catalans que vi-
uen a l’àrea metropolitana o en algunes zones del camp
de Tarragona no són un problema, sinó part de la so-
lució, i en tot cas, i sobretot, són País, en majúscules. No
pas el país que volem deixar enrere, sinó el país que te-

nim i tindrem davant”.
Les línies precedents formen

part d’un apunt al meu blog escrit
a finals del 2012, ja fa 9 anys! De ve-
gades m’agrada fer aquests exerci-
cis d’arqueologia textual, i més
quan hi veus reflectit amb sorpre-
nent nitidesa el temps present.

Tot plegat ve a tomb del projecte
(Re)voltes d’Òmnium, una inicia-
tiva que mostra la tantes vegades
(mal) citada ’Catalunya real’: di-
versa, rica i enxarxada en tantes
#lluitescompartides i que desbor-
da tot intent de simplificació. Aques-
tes darreres setmanes s’ha fet una
marató d’aquestes convocatòries cí-
viques arreu del país; el país que té
forma de ciutat, el país que té for-
ma de poble, i també, natural-
ment, en territori Línia. Es tracta
d’unes passejades guiades en grup
per barris o pobles i que tenen com
a fil conductor els relats en prime-
ra persona de les persones i les en-

titats protagonistes de les lluites i els processos de trans-
formació social que hi han tingut lloc. Sant Roc o la Mina
han estat dues de les cites en clau de comarca.

(Re)voltes mostra la Catalunya del punt i seguit, la
que no es dona mai per acabada, la que busca una al-
tra frase, un relleu que no s’acaba. La que ens obliga a
parar la mirada (i l’orella) en carrers i places que no són
un mer decorat en la nostra vida apressada. I en aquest
llenç que es va pintant, la idea de reconèixer-nos —en
realitat era el que inspirava el meu apunt del 2012— hi
és central. I plenament vigent.
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per Oriol Lladó

(Re)voltes en la Catalunya del punt i seguit

NLes millors
perles

Acomiaden dos policies de Los Angeles per caçar pokémons
mentre s’estava produint un robatori en uns grans

magatzems. Els agents van ignorar l’avís perquè estaven
jugant a Pokémon Go. És que és clar, havien trobat un Snorlax!

Descomptes i ofertes en cirurgia estètica i implants
capil·lars: és un dels beneficis que ofereix CCOO als

seus afiliats, tal com ha publicat NacióDigital. Perquè el
sindicalisme no està renyit amb la bellesa.

La lletra de la nova cançó de Rosalía, Hentai, ha rebut moltes
crítiques i fins i tot els més fans han fet arribar el seu

desconcert a la cantant. Però una seguidora ha descobert el
misteri de tot plegat: “Creo que es catalán”, ha resolt. 

Una passatgera d’un vol de Qatar a Uganda es va posar
de part a més de 10.000 metres d’altitud. La doctora

Aisha Khatib compartia avió amb ella i la va atendre. En
veure la nena, la mare va tenir clar el nom: Miracle Aisha.

LA FOTOAlbert Segura Lorrio / ACN
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Si llegiu el darrer informe del Panell Intergover-
namental del Canvi Climàtic, haureu de fer un au-
tèntic exercici d’autocontrol emocional per evi-
tar caure en el desassossec. Qui ho ha fet sap del

que parlo. Portat a l’extrem, l’Associació Americana de
Psicologia va arribar a definir aquest sentiment com a
ecoansietat, és a dir, el temor crònic al cataclisme am-
biental, i qui més ho pateix és el jovent.

Això s’explica en part perquè, d’una banda, les joves
són la generació amb més coneixement científic i cons-
ciència ambiental. I, de l’altra, són la generació amb un
futur planetari més incert i desolador de la història hu-
mana. Fet i fet, en podem dir ecoansietat, por, ansietat
o desassossec, però al capdavall, ¿qui no sent certa in-
tranquil·litat en veure que el compte enrere climàtic, el
tic-tac de l’escalfament global, s’accelera mentre el
món s’ho mira de braços plegats?

Sentir neguit, en l’actual context climàtic, és una re-
acció natural de qui veu l’esdevenir dels fets com a es-
pectador. Per aquest motiu, la por precedeix sovint una
certa impotència, un sentiment d’incapacitat per donar
resposta a l’enorme repte climàtic. Al capdavall, si in-
dividualment ens sentim sobrepassades pel context cli-
màtic que se’ns presenta com a catastròfic, és més fàcil
que col·lectivament no reaccionem, de manera que la por
esdevé el millor mecanisme de control social.

Seria molt ingenu pensar que això és fruit de l’atzar.
Ans al contrari, com ja apuntava la periodista Naomi
Klein en el seu darrer llibre, tot plegat és el resultat d’a-
plicar, amb precisió quirúrgica, tècniques de psicologia
social a escala planetària. En aquest context, la imposició
d’una doctrina de xoc climàtica té l’objectiu de recordar-
nos permanentment que no podem fer res per aturar l’es-
calfament del planeta. I en aquesta guerra comunicati-
va no declarada, la no acció climàtica es tradueix en be-
neficis per a aquelles corporacions que van boicotejar la
Cimera del Clima de Glasgow.

De fet, si ens aturem a analitzar-ho, veurem que pràc-

ticament tota la informació sobre el canvi climàtic que
rebem dels mitjans de comunicació o de les xarxes so-
cials té una forta càrrega negativa. En canvi, la gran quan-
titat de projectes amb responsabilitat social i ambien-
tal que promouen la mitigació i l’adaptació al canvi cli-
màtic, des de l’agroecologia fins a les cooperatives d’e-
nergia renovable, entre molts d’altres, no tenen quota
de pantalla. Tampoc en els mitjans de comunicació pú-
blics. Són realitats que escapen dels noticiaris i de les ter-
túlies intencionadament.

Sense imaginaris col·lectius propositius i positius, sen-
se conèixer que hi ha alternatives diferents del model de
desenvolupament actual, sense ser conscients que hi ha
una altra manera de viure, produir i consumir és molt
difícil pensar que hi ha una sortida a aquest atzucac cli-
màtic i ecològic en el qual hem entrat. Però, alhora, és
molt fàcil caure en el catastrofisme, pensar que no po-
dem fer res, que tot està perdut o, en tot cas, creure que
un miracle tecnològic solucionarà aquest desgavell.

No deixar-se portar pel catastrofisme és el principal
repte de la comunicació climàtica. Una tasca molt difí-
cil i que ha obert, perquè no dir-ho, apassionants debats
entre les companyes que en major o menor mesura par-
lem de canvi climàtic. En un llibre que vaig comprar a
la desapareguda llibreria Canuda de Barcelona i que es
titulava La catàstrofe i el catastrofisme, s’afirmava que
les catàstrofes són discontinuïtats que es presenten en
l’evolució d’un sistema.

No estic del tot segur de ser capaç d’afirmar que
l’actual canvi climàtic arribi a ser una catàstrofe en un
futur pròxim. El que estic convençut és que en el ter-
reny de la comunicació climàtica, malauradament, el
catastrofisme impregna la majoria de discursos. Per
això, transformar la por, el desassossec o l’ecoansie-
tat en accions positives i transformadores ha de ser
una prioritat. No fer-ho sí que seria catastròfic, i dar-
rerament anem massa servides de calamitats per per-
metre’ns el luxe de no actuar.

Transformar la por, 
el desassossec 
o l’ecoansietat 

en accions positives 
i transformadores 

ha de ser una prioritat

“

“
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per Marc Cerdà, ambientòleg

La guerra de la comunicació climàtica

@3voltesrebel: Ha arribat aquell moment
que ja no puc recordar més contrasenyes.
Aviat oblidaré els meus cognoms per fer-
hi lloc.

@massanagranaire: [Sobre les paraules de
Villarejo] Porto llegits 7 milions i mig de 
tuits dient que és una vergonya que no sor-
tim al carrer i només ens dediquem a fer tuits.

@jordibaste: Guanya Alexia Putellas el
The best [premi de la FIFA] però el Barça
del triplet no té cap jugadora a l’11 ideal.
Ni la mateixa Alexia Putellas. 

Flaixos
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Jaume Collboni
Primer tinent d’alcaldia de Barcelona (PSC)

“Puc concitar una majoria àmplia
més enllà de la ideologia política” 

El primer tinent d’alcaldia de l’Ajun-
tament de Barcelona arriba amb
puntualitat alemanya a la nova re-
dacció dels diaris Línia, i la referència
a Alemanya no és fortuïta. Ell mateix
cita aquest país en la conversa infor-
mal inicial per celebrar que la social-
democràcia recupera terreny arreu.
Socialista de pedra picada, Jaume
Collboni fa equilibris per marcar per-
fil propi i alhora no caure en la crítica
al govern del qual forma part. Diu
que no governa amb la calculadora
electoral a la mà, però a la vegada es
proclama com el millor candidat
que pot presentar el PSC a Barce-
lona el 2023 i està convençut que els
socialistes guanyaran les eleccions. 

“Barcelona lidera la recu-
peració postpandèmia
a Espanya. L’atur mi-

llora respecte del 2019. Som un
pol d’inversió internacional, capi-
tal tecnològica del sud d’Europa i
cocapital cultural i científica de
l’Estat”. Escoltant-lo sembla que
Barcelona va com un coet.
Barcelona va com un coet. Una altra
cosa és que la percepció que hi hagi

sigui una altra, sobretot després de
la crisi de la pandèmia. Però jo el
que intento explicar, per combatre
un cert desànim que probable-
ment hi ha a la ciutat i al conjunt del
país, és que les dades que tenim
avui són molt bones. I fer-ho és fo-
namental per recuperar part de
l’autoestima que hem perdut. 

Per tant, del missatge que Ma-
drid ens està passant la mà per la
cara, res de res?
És evident que Catalunya ha viscut
uns anys molt complicats des del
punt de vista de l’estabilitat institu-
cional i de no haver-se centrat en
les coses reals i en el dia a dia de la
gent. I això ha provat frustració i de-
satenció envers les polítiques con-
cretes que necessitava el país i la
ciutat. Actualment, però, tornem a
tenir un to institucional normal,
correcte. I això ens ha de permetre
centrar-nos en la gent i recuperar
l’autoestima que citava abans.

Ja s’està superant, per tant, “la des-
trucció de la imatge internacional
de Barcelona com a ciutat admi-
rada arreu” que vostè denunciava
literalment no fa pas tant?
S’està superant, sí. En aquests mo-
ments la ciutat està preparant i
presentant 90 candidatures inter-

nacionals de tota mena. Seus de
grans fires i congressos, capitalitats
d’esdeveniments culturals, grans
esdeveniments esportius interna-
cionals... Estem rellançant la pro-
jecció exterior de la ciutat, que
havia quedat malmesa per la con-
juntura política i econòmica de la
darrera dècada.

Aquesta situació malmesa l’atri-
bueix, per tant, al context català,
en cap cas a la gestió del govern
municipal anterior –dels comuns
en solitari–.
Si demanen a qualsevol veí que els
digui les quatre imatges negatives
de la ciutat dels darrers quatre o
cinc anys, segurament els citarà els
aldarulls, els missatges contradic-
toris, la inestabilitat... I això s’explica
pel context català, sí. Quan no tens

ordenada la casa, difícilment pots
sortir a fora a vendre res.

Hi ha sectors que veuen Barce-
lona en un escenari de decadèn-
cia, segons diuen. Un exemple és
el de Foment i el seu president
Josep Sánchez Llibre. S’equivo-
quen en el seu diagnòstic?
Jo no negaré el que la gent sent o
percep, de vegades amb fona-
ments objectius i de vegades sense.
Soc conscient que la gent està fati-
gada, decebuda o que té l’autoes-
tima col·lectiva baixa. Però per voler
criticar algunes polítiques no s’ha
d’acabar criticant i perjudicant la
imatge de la ciutat. Qualsevol líder
econòmic, social, sindical... hauria
de saber distingir entre una cosa i
l’altra. Actualment, Barcelona és la
campiona d’Espanya en creació de
llocs de treball i d’empreses. La re-
activació econòmica de la ciutat va
com un coet. 

Ja només faltaria tornar a les xi-
fres de turistes que la ciutat tenia
abans de la pandèmia?
No necessàriament. Jo vull millor tu-
risme, no més turisme. Que respecti
la destinació i que deixi llegat en po-
sitiu. Jo defenso la indústria del tu-
risme, però no es tracta de tornar
mimèticament a les xifres del 2019.

Es tracta d’aprofitar el reset pandè-
mic per fer-ho millor. Cosa que també
vol dir diversificar l’economia de la
ciutat, com ja estem fent. 

Què li diria a un veí d’algun dels
barris més turístics de la ciutat
que ha patit el fort increment del
preu del lloguer i la gentrificació i
n’ha hagut de marxar?
[Pensa] Que el creixement en algu-
nes zones de la ciutat s’havia de limi-
tar, i s’ha limitat. Però que, tanmateix,
hi ha barris en què ens passa al revés.
Que ens diuen que volen més tu-
risme. Per tot plegat, estem fent un
esforç per desconcentrar i desesta-
cionalitzar l’oferta turística. Resumint,
a aquest veí li diria que per això és im-
portant que es prenguin decisions.
Barcelona no es pot deixar anar.

Precisament el regidor de Tu-
risme, Xavier Marcé, deia en una
entrevista recent al Líniaque cal
admetre amb naturalitat que, tot
i ser socis de govern, amb els co-
muns no coincideixen en qües-
tions com la del turisme. Més enllà
d’aquest mandat, veu recorregut
al pacte actual?
Jo crec que el que necessita la ciutat
és un alcalde socialista. A Barcelona,
la recepta socialista ha funcionat
molt bé històricament. Ara bé, fins4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“La ciutat 
és pacte 
i estabilitat; 
cal fugir del
dogmatisme”
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3i tot quan en aquesta ciutat hi ha
hagut majories àmplies del PSC, hi
ha hagut governs de coalició. I fins
i tot quan hi ha hagut governs de
coalició, hem buscat consensos
més enllà de la majoria governa-
mental. La ciutat és pacte i estabili-
tat; cal fugir del dogmatisme.

En una entrevista al Línia pocs
mesos abans de les últimes elec-
cions municipals, vostè deia que
“governar Barcelona no és apte
per a activistes”...
... Saben qui també ho diu això?
Manuela Carmena. Perquè un dels
seus problemes a dins del seu espai
va ser justament aquest.

És compatible tenir aquesta opi-
nió i governar conjuntament amb
els comuns?
Per descomptat. Si no, no hi esta-
ríem governant. El que jo volia dir
amb aquesta afirmació és que crec
que no es pot governar una ciutat
des d’un apriorisme ideològic i po-
lític. I penso que en aquesta última
etapa en cap cas ho hem fet. Amb
els socialistes al govern s’ha obert
l’espectre. 

El fet d’estar governant amb els
comuns no el pot perjudicar de
cara a les eleccions?
Jo no governo amb la calculadora
electoral a la mà. Mai. Jo faig el que
crec que he de fer en cada mo-
ment. Després de les últimes elec-
cions, creia que Barcelona havia de
tenir un govern progressista cen-
trat en els problemes reals de la
gent, i això Esquerra Republicana
no ho donava. El candidat Maragall
no ho donava. Ell volia posar la ciu-
tat al servei de l’independentisme,
i nosaltres vam dir que havíem de
posar la ciutat al servei de la gent.
Amb qui ho podíem fer? Amb els
comuns. Doncs vam fer un pacte,
que, per cert, crec que és indubta-
ble que està donant bons resultats.
I penso que els ciutadans ho apre-
ciaran a les urnes.

Es veu guanyador de les eleccions
del 2023?
Sí. Em sento preparat, i això és molt
important per a un candidat. Conec
l’Ajuntament, que no és fàcil, i tinc
una visió molt clara de cap a on ha
d’anar la ciutat els pròxims anys. I
crec que aquesta visió és compar-
tida per la majoria de barcelonins i
barcelonines. El que nosaltres pro-
posarem de cara al 2023 pot concitar
una majoria àmplia a la ciutat, fins i
tot independentment de la ideolo-
gia política que es tingui.

Per tant, cap dubte que serà vostè
el candidat del PSC.
Cap dubte. Però queda molt per a
les eleccions i és normal que la gent
especuli i faci comentaris. Sé tot el

que es diu i el que no es diu, però no
em preocupa gens.

Vostè estaria disposat a fer un
gest com el que va fer Miquel Iceta
amb Salvador Illa, apartant-se si
hi hagués un candidat socialista
que tingués millors perspectives
a Barcelona?
És que jo soc el candidat socialista
que té millors perspectives, perquè
conec la ciutat, l’he governat, he
estat a l’oposició, l’estimo... Soc au-
tèntic. No soc un paracaigudista ni
un experiment. Soc una persona
que ha treballat molt per aquesta
ciutat i que la coneix molt bé. Per
tant, soc el millor candidat que pot
presentar el PSC a Barcelona. Si no,
no em presentaria. És que ho crec.

Ara que parla de paracaigudistes,
creu que el 2023 el PSC pot recollir
tota la bossa de vots que el 2019
va aconseguir Manuel Valls? 
Quan un partit socialdemòcrata
està ben assentat i fort, i el PSC ara
ho està, té capacitat d’atraure molts
electors que a priori podrien o ser
més moderats o estar més a l’es-
querra. Això dependrà que l’oferta
que faci el PSC sigui molt nítida,

molt clara. I penso que si tot plegat
es fa bé, tindrem capacitat d’atraure
votants d’altres forces. De fet, estic
convençut que guanyarem les elec-
cions a Barcelona.

Li agradaria poder sumar alguna
cara visible de ‘Barcelona és im-
parable’ a la seva candidatura? El
seu discurs de “la Barcelona del sí”
encaixa amb el que fa el PSC.
Si “la Barcelona del sí” vol dir construir
un projecte de ciutat en positiu, en
afirmatiu, jo represento “la Barcelona
del sí”. L’Hermitage, l’ampliació de
l’aeroport... Jo hi estic a favor, ja ho
he dit. I, per tant, puc estar d’acord
amb la base o amb el sentit d’algu-
nes d’aquestes plataformes. De fet,
els he ofert diàleg, però de moment
no he obtingut resposta. Jo entenc
un cert malestar, però alerta amb la
protesta per la protesta. Protestar és
absolutament legítim i està molt bé
si es fa de manera constructiva i per
aportar solucions. 

No és el cas d’aquesta plataforma?
De moment, no. Nosaltres els hem

ofert diàleg en dues ocasions i en-
cara no hem obtingut resposta. Veu-
rem com evoluciona.

Deixem les eleccions, que encara
queden molts mesos, i tornem a
l’actualitat. Estava al corrent de
l’acord entre els comuns i ERC per
als pressupostos de la Generalitat
i l’Ajuntament?
Jo sabia que se n’estava parlant, per
descomptat. I sobre aquest tema
només criticaré una cosa pel que fa
a Esquerra Republicana. Tot just una
setmana abans, el senyor Maragall
deia frases grandiloqüents sobre el
subjecte polític de Barcelona i la in-
subordinació de la ciutat respecte
de la política catalana. I resulta que
quatre dies després, donde dije digo,
digo Diego i el més important ja era
el pressupost de la Generalitat. Però
no només això, sinó que a més no
vol ni fer aportacions al pressupost
de Barcelona. “Ja us ho fareu”, diu. Jo
mai havia vist una cosa igual. És ab-
solutament inversemblant.

Creu que Maragall ha quedat des-
acreditat per tornar a encapçalar
la llista d’ERC a Barcelona el 2023?
Això és una decisió que ha de pren-
dre Esquerra Republicana. Crec que
pateixen una confusió i una des-
orientació molt greu. No respecte al
govern municipal, sinó respecte als
seus postulats i als seus electors. Sé
els debats que estan fent en aquests
moments sobre els candidats, però
no em pertoca a mi opinar al res-
pecte. Sí que penso que és bo que
els partits estiguin ordenats i ben di-
rigits, i aquest no és el cas d’Esquerra
Republicana avui a Barcelona.

És molt dur amb ERC i, en canvi,
l’hem notat molt suau amb els co-
muns al llarg de tota l’entrevista.
No creu que hauria de marcar més
perfil propi respecte de Colau?
Ja ho faig. El perfil no es predica, s’a-
plica. I crec que ha quedat demos-
trat que tenim posicions diferents en
moltes qüestions: en el debat sobre
l’aeroport, amb l’Hermitage, en el
cas del PEUAT i les llars compartides,
amb les terrasses... Tenim posicions i
perfils diferents. Ara bé, això és nor-
mal, i crec que la cultura de coalició
és aquesta. Jo no vull que a l’Ajunta-
ment de Barcelona succeeixi el que
passa a la Generalitat. Que de nosal-
tres ningú esperi els espectacles la-
mentables que ens dona el Govern
català: declaració i contradeclaració,
paralització de decisions... A mi el
que em preocuparia seria que, per
marcar perfil o fer politiqueria, es pa-
ralitzés l’acció de govern. Nosaltres
hem fet un esforç, des dels perfils di-
ferenciats, per construir solucions
per a la ciutat. I estic convençut que
això és el que la ciutadania espera
de nosaltres. La gent està molt can-
sada de tanta tonteria.<

“Soc el millor candidat que 
pot presentar el PSC a Barcelona”

“ERC pateix una
desorientació
molt greu; el cas
del pressupost és
inversemblant”

El districte, i sobretot al-
guns barris com Ciutat
Meridiana, pateixen el

drama dels desnonaments,
una problemàtica cronificada.
L’Ajuntament hi pot fer alguna
cosa més, a banda del que ja
ha fet fins ara?
La solució immediata passa per
incrementar el nombre d’habi-
tatges socials disponibles. És
per això que l’Ajuntament de
Barcelona ens hem convertit
en el primer operador d’habi-
tatge públic de Catalunya. Tot
i no tenir les competències
en matèria d’habitatge, estem
construint més de 2.300 pisos
que pretenem ampliar fins a
3.600 gràcies a les ajudes de
l’Estat, i hem decidit destinar 53
milions d’euros del pressupost
del 2022 a la construcció d’ha-
bitatge. Aquesta manera de fer
contrasta amb la de la Genera-
litat, que és qui té la competèn-

cia i actualment només té en
marxa dues promocions. En
canvi, des de l’Ajuntament des-
tinarem 51 milions d’euros a
construir habitatge a Torre Baró
i a la Trinitat Nova. 

Serà suficient?
Nosaltres creiem en Nou Barris
com a nou punt de centralitat
econòmica de Barcelona. Hem
fet una aposta molt important
per aquest districte i la mantin-
drem. Hi hem instal·lat  equipa-
ments, com el Cibernàrium,
que busquen formar els ciuta-
dans i ciutadanes de Barcelona
en noves habilitats que seran
clau per a l’economia del futur.
És així com crearem noves
oportunitats. La voluntat del
govern municipal de cara al
futur és atraure inversions de
primer nivell per convertir Nou
Barris en un autèntic motor
econòmic de la ciutat.
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El començament del 2022 ha es-
tat marcat a Nou Barris per la
fosca taca dels desnonaments.
Tal com explica una integrant de
l’associació en defensa de l’ha-
bitatge 500x20, Lourdes Garcia,
a partir del que li van traslladar
des del Districte, el passat di-
vendres 14 de gener hi havia 22
desnonaments programats.
Afortunadament,  tots es van
acabar aturant gràcies a la feina
dels serveis municipals contra
els desnonaments i dels movi-
ments d’habitatge veïnals. Però
aquest resultat no implica cap
victòria. “Quan s’atura un des-
nonament només es guanya
temps. Serveix perquè la gent
pugui trobar alguna altra cosa o,
en els pitjors dels casos, acabi al
carrer”, alerta Garcia.

Un dels casos que recorda
d’aquell divendres negre és el
dels inquilins d’un pis del nú-
mero 48 del carrer Cadí, al bar-
ri del Turó de la Peira. Allà hi vi-
via un matrimoni de migrants
amb tres fills menors, el més
gran dels quals tenia 13 anys, i
amb ingressos fixos però baixos.
El motiu pel qual aquesta famí-
lia, assenyala, quasi perd casa
seva, és un canvi de propietat.
Aquesta, afegeix, no li va voler re-
novar el lloguer social que havia
acordat amb l’anterior propietat,
una entitat bancària, perquè no
podia continuar  pagant el pis del
qual era propietària. “Imagino
que no tenien contracte de feina
indefinit per llogar un altre pis”,

subratlla i afegeix: “Tot i que,
després de la covid, a veure qui
té un contracte així...”.

Encara que la història d’a-
questa família és molt dura, se-
gurament no és la pitjor que es

va sentir als carrers del distric-
te el divendres 14 de gener. Tal
com assegura Garcia, “tots els ca-
sos eren vulnerables”, encara
que ara hi ha un decret llei que
estableix que no es pot desnonar
persones vulnerables. 

EL TURÓ DE LA PEIRA
Un dels barris colpejats aquell dia
va ser el Turó de la Peira. La si-
tuació de desnonaments que viu
ara el barri és, malauradament,

pitjor que temps enrere. Tal com
explica el president de l’Associa-
ció de Veïns del Turó de la Peira,
Antonio Silva, aquests han aug-
mentat durant la pandèmia per
les fortes conseqüències de la
crisi. “Molta gent està a l’atur i al-
tres ni tan sols cobren els ERTO
perquè treballaven sense con-
tracte”, afirma amb un to de veu
que denota la tristesa que provoca
veure com es va trencant el bar-
ri setmana rere setmana. 

A banda de la tristor, no pot
evitar mostrar la ràbia que li ge-
neren aquestes circumstàncies
que estan augmentant les desi-
gualtats a la ciutat. “Segons la
Constitució espanyola, tothom
ha de tenir treball i habitatge
digne i les administracions estan
incomplint aquests drets”, re-
calca sobre una realitat davant
la qual creu que no s’està fent
prou. “Els governs estan tirant
la culpa a la covid de tot quan,
en realitat, ells no estan fent res”,
conclou Silva.

La lluita per l’habitatge, una constant al districte. Foto: Twitter (@500x20)

Alba Losada
NOU BARRIS

Aturats 22 desnonaments
programats en un dia

» L’associació 500x20 recorda que només s’ha guanyat temps
» Des de Turó de la Peira, lamenten l’augment de llançaments

El Kasal de Joves Roquetes
demana un nou espai

EQUIPAMENTS4El Kasal de Jo-
ves de Roquetes (KJR), que ja fa
30 anys que està al barri, ne-
cessita un  nou espai. A mitjans
de gener, des del casal autoges-
tionat van recordar en un co-
municat que es troben des del
2006 en el número 16 del carrer
Vidal i Guash. Allà, però, van ex-
plicar, no poden desenvolupar bé
les seves activitats perquè el
carrer és estret, el casal està
massa a prop dels veïns i com-
parteixen espai amb el Centre
Cultural Ton i Guida. El local,
van afegir, se’ls ha quedat petit. 

És per aquests motius que
van demanar traslladar el KJR a
l’Amfiteatre. Un punt del barri,
van indicar, que es fa servir
molt poc, on no hi ha habitatges
propers i on, a més, hi ha més es-
pai. “Amb aquesta proposta fem
una crida a l’Ajuntament perquè
atengui ja, d’una vegada, les ne-
cessitats de les joves de Roque-
tes”, van insistir.

D’altra banda, van anunciar
que han organitzat una calçota-
da el pròxim 5 de febrer a l’Am-
fiteatre per reivindicar el nou ca-
sal que diuen necessitar.  

S’amplia el recorregut del 
bus 138 a Ciutat Meridiana

MOBILITAT4La línia 183 d’au-
tobús va viure canvis el passat
10 de gener. Es va ampliar el seu
recorregut a Ciutat Meridiana
per donar resposta a l’alta de-
manda que té aquesta línia.
Ara passa amb una freqüència
de 20 minuts i, a més, el servei
comença de dilluns a dissabtes
més aviat. En comptes de les
cinc de la matinada, ara ho fa
mitja hora abans. D’aquesta
manera, el veïnat que ho ne-
cessiti, pot arribar a temps d’a-
gafar el tren a  primera hora a
l’estació de Torre Baró. 

A banda de la línia 183, tam-
bé va haver-hi canvis a la 182,
que es va convertir en una línia
circular. És a dir, ara té com a
origen i final Torre Baró i, d’a-
questa manera, s’escurça el
temps del trajecte. 

Un altre canvi important en
la mobilitat del districte és que
el passat 10 de gener també es va
ampliar el bus a demanda de
Torre Baró. En aquests mo-
ments es poden demanar auto-
busos fins a les 21 hores, en
comptes de fins a les 20.30 ho-
res, com era fins fa poc. 

El casal es troba des del 2006 en aquesta ubicació. Foto: Google Maps

El Turó de la Peira | El nou pavelló opta a un gran premi
El Centre Esportiu Municipal Turó de la Peira és un dels 40 candidats a guanyar

el prestigiós Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe 2022. El 16 de febrer 
es coneixeran els cinc projectes finalistes i el pròxim abril els guanyadors.

“Quan s’atura un
desnonament, només
es guanya temps”,
assenyala Garcia
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4Nou Barris està executant des
de finals de novembre les obres
a la franja coneguda com el bal-
có d’equipaments, que tenen per
objectiu bàsic millorar l’accessi-
bilitat d’aquest entorn i constru-
ir-hi nous recorreguts.

El projecte, ubicat al barri de
Can Peguera, comprèn el tram
que va des del carrer de Beret,
des del límit del Turó de la Peira
amb el balcó d’equipaments,
fins al carrer de Vila-seca, els jar-
dins i la pista esportiva del Cen-
tre de Dia Llar - Residència Dr. Pi
i Molist, el carrer de Biure, el
balcó d’equipaments des del
carrer de Beret fins a l’associació
juvenil “Tronada”, així com els
trams del carrer de Ribelles i el
carrer de Cornudella des del car-
rer de Biure fins al carrer de
Quer. En total, són més de 10.500
metres quadrats.

MÉS CONNEXIONS
El projecte proposa un recorre-
gut longitudinal a través del bal-
có d’equipaments, convenient-
ment pautat amb els diferents
edificis existents i l’espai públic
generat, i una sèrie de conne-
xions que uniran i permetran

una comunicació fluida entre
els barris de Can Peguera i el Turó
de la Peira.

Les comunicacions existents
milloraran l’accessibilitat actual.
En aquest sentit, es refaran les es-
cales adaptades amb un ascensor
amb parada intermèdia al Centre
de Dia Llar - Residència Dr. Pi i
Molist. També es refarà la con-
nexió des del carrer de Vila-seca
al balcó d’equipaments de forma

independent, i es crearan escales
a la nova plaça de Biure.

La connexió entre el barri
del Turó de la Peira i la franja
d´equipaments també es millo-
rarà amb la creació d’un nou
accés mitjançant escales.

D’aquesta manera, doncs,
els punts de connexió actuals,
sumat als proposats, permetran
una flexibilitat i una multiplicitat

de recorreguts que comunicaran
els tres nivells actuals del barri
de Can Peguera, no només entre
ells, sinó amb altres punts dels
barris adjacents, cosa que per-
metrà que els veïns es puguin
desplaçar amb moltes més faci-
litats i comoditat.

NOU ASCENSOR
En paral·lel, el projecte preveu la
construcció d’un nou ascensor
que donarà accessibilitat al car-
rer de Beret des del carrer de
Vila-seca, amb  parada intermè-
dia al Centre de dia Llar - Resi-
dència Dr. Pi i Molist. A més, es
farà una posada a punt dels al-
tres dos ascensors ja existents a
la zona, el que comunica el car-
rer de Vila-seca amb el carrer de
Biure, i el que connecta el carrer
de Biure amb el Casal de Barri “La
Cosa Nostra”.

A més de les millores en ac-
cessibilitat, les obres implica-
ran una sèrie de millores, com
ara la col·locació de mobiliari
urbà, la instal·lació de nou en-
llumenat, l'adequació de la xar-
xa de clavegueram i la plantació
de nou arbrat amb la correspo-
nent xarxa de reg.

En marxa el Balcó de Can Peguera
» Les obres acabaran d’aquí a un any i milloraran l’accessibilitat de la zona amb nous recorreguts

»El projecte final es va definir amb la participació ciutadana a través d’un concurs d’idees

4El projecte final s’ha definit
conjuntament amb la participa-
ció ciutadana. L’any 2017, l’Ajun-
tament de Barcelona va convocar
un concurs d’idees amb l’objec-
tiu de trobar una solució que
ordenés aquesta franja i la con-
vertís en una successió d’espais
de vinculació i agregació social. 

Les obres, a càrrec de Barce-
lona d'Infraestructures Munici-

pals (BIMSA), tenen un període
d’execució de 13 mesos. Per
tant, se’n preveu la finalització el
gener del 2023. L’obra afectarà
els accessos a la zona i al veïnat,
al qual s’han fet arribar 645 avi-
sos d’escala. 

El pressupost total és de
4.100.677,90 euros i l’obra s’e-
xecutarà amb càrrec al pressu-
post municipal.

Projecte participatiu

La connexió entre el
Turó de la Peira i Can
Peguera millorarà

A l’esquerra, dues imatges actuals de la zona, i a la dreta dues reproduccions de com serà l’espai un cop feta la reforma. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Si la política fos futbol, Car-
les Puigdemont, Oriol Jun-
queras, Ada Colau o Inés
Arrimadas serien algunes

de les grans estrelles catalanes so-
bre la gespa. Les que acaparen l’a-
tenció mediàtica. Malgrat això,
són excepcions, ja que a Catalunya
hi ha uns 12.000 càrrecs electes;
quinze per cada 10.000 habitants.
La majoria són persones descone-
gudes, com ho van ser els polítics
catalans més famosos quan eren jo-
ves i participaven en el món local. 

Com eren les superestrelles
polítiques quan ningú les coneixia?
Quines eren les seves aspiracions?
És gairebé impossible saber-ho,
perquè el relat que fan els polítics
de primer nivell sobre la seva tra-
jectòria acaba, deformat, obeint el
moment actual que viuen. Amb tot,
sí que podem mirar les generacions
de polítics joves que comencen a
entrar en joc per entendre com es
forja un polític en els seus inicis.
Com és la pedrera política local?

“NO TENS VICIS”
Ot García va entrar a les joventuts
del PSC perquè eren l’opció que el
representava en “l’eix nacional i
d’esquerres”. Tenia 16 anys. Ara en
té 27. A les JSC va ocupar diferents
càrrecs, fins que el 2019 va con-
vertir-se en regidor de Cornellà. En
aquell moment va entendre la
distància que separa la política
d’organització i la municipal. “Nin-
gú t’ensenya a fer factures o com
gestionar una pandèmia”, diu.
Són tasques que poden semblar ti-
tàniques per a un sociòleg nascut
el 1994, però García creu que la jo-
ventut en política també té avan-
tatges: “Tens poca experiència,
però no tens vicis”.

Actualment, García està a càr-
rec de la regidoria de Cultura. Sap
que és una tasca esporàdica, però
malgrat això creu que les carteres
no haurien de canviar sovint. “No
és el millor per a la ciutat... El pri-
mer any aprens moltes coses sobre
la vida de les entitats, que a Cornellà
en són més de 350”, comptabilit-
za. En aquest sentit, tot i estar molt
orgullós de la feina com a regidor,
li agradaria continuar. “Mai diria
que no al Parlament, perquè allà els
debats també són enriquidors,
però a curt termini estic al món lo-
cal, on fer política vol dir canviar la
direcció d’un carrer”, conclou.

“T’HAS D’IMPOSAR”
Jordi Castellana té 33 anys, però
ja en fa més de dos que és regidor
de Barcelona. No obstant això, tot
va començar quan en tenia 16 i es
va afiliar a les JERC. La relació de
Castellana amb la política és ga-
irebé hereditària. “Soc el tercer de
tres germans que van ser de les
JERC, el meu avi va estar en un
camp de concentració i el seu ger-
mà va ser afusellat... A casa sem-
pre hi ha hagut tradició d’esquer-
res i independentista”, relata.

Castellana és de les Corts, i allà
va començar el seu camí. Amb 28
anys va tenir l’oportunitat de ser
conseller de Districte, i el 2019 va
entrar al consistori de Barcelona.
“A l’Ajuntament m’he trobat amb

gent d’altres partits i entitats que et
veuen d’una manera molt pater-
nalista i t’has d’imposar”, critica. Al
consistori barceloní, la majoria de
regidors té entre 40 i 50 anys, però
Castellana considera que la políti-
ca no té edats, ja que “s’hi pot es-
tar molts o pocs anys”, encara que
per a ell no es tracta d’una profes-
sió. “Jo soc un economista que fa
de polític”, es defineix. El republi-
cà no descarta acabar en un càrrec
més amunt: “Si m’ho proposessin,
ja parlaríem d’anar al Parlament”.

DE MIRADA LLARGA
Ara Albert Cerrillo té 30 anys i és
conseller de Districte a l’Eixample
barceloní per Junts, però tot va co-
mençar quan en tenia 16. “Al bar-
ri vam tenir un problema amb un
hotel i aleshores va venir Xavier
Trias, que estava a l’oposició, i ens
va ajudar molt”, recorda. Més
tard, quan va entrar a la UAB va
decidir fer el pas definitiu i afiliar-
se a la Joventut Nacionalista de Ca-
talunya (JNC). Sens dubte, era una
opció estranya en una universitat

on els moviments socials són ma-
joritàriament d’esquerres. “La
JNC representava el que jo volia i
hi vaig entrar perquè Convergèn-
cia abandonés l’autonomisme”,
explica. D’allà va saltar a les jo-
ventuts de l’Eixample i més tard el
van nomenar conseller de Dis-
tricte. Per a Cerrillo, la política és
vocació i parlar amb la gent. Tam-
bé és gestió, remarca, i creu que
“perquè tothom visqui bé i hi hagi
igualtat, la millor política social és
generar feina de qualitat”. Actu-

alment, es dedica a la política
mentre treballa en una consulto-
ria d’estudis sociològics, però té
clar que li agradaria implicar-se
més temps en el món polític. Es-
tar-hi anys. “Si algú fa bé la seva fei-
na, ha de seguir-la fent: és un bé
públic”, sentencia.

“CREMA MOLT”
Laura Alzamora té 34 anys i és re-
gidora de Podem a l’Hospitalet des
de fa pocs mesos, després que un
company decidís abandonar el

Abans de militar en un partit, alguns dels polítics joves passen per organitzacions com la JNC, les JERC, Arran o les JSC. Foto: Job Vermeulen/ACN

Tenen entre 20 i 35 anys. Alguns fa temps que tenen contacte amb la política 
de base. Altres fa anys que són regidors i que toquen poder. N’hi ha que es veuen
durant temps a la política. Alguns pensen que aquesta etapa és circumstancial. 

Parlem amb set polítics joves de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La política que ve:
així és la pedrera local
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n Qualsevol polític que comença a
despuntar s’emmiralla en altres que
l’han precedit. Els polítics joves del
món local metropolità també ho fan, i
els seus referents són molt variats. De
vegades són sorprenents, altres cops
tòpics. Una mescla entre grans refe-
rents de cada formació, figures de ta-
lla internacional i familiars propers.

Ot García (PSC), per exemple, as-
senyala que, tot i que el seu avi mai
va ser polític, sí que va ser un gran
lluitador per aconseguir drets de
base. Alhora cita l’expresident José
Luis Rodríguez Zapatero. “Per a mi

és un referent per una qüestió d’e-
dat... Li vaig tenir molta estima i va
aconseguir molts drets”, afirma.

Jordi Castellana (ERC) explica que,
més enllà de Catalunya, els seus refe-
rents són Nelson Mandela, Arnaldo
Otegi i Alexandria Ocasio-Cortez,
mentre que en l’àmbit nacional són
Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi
Cuixart i Carme Forcadell.

“A escala nacional, un referent per
a mi és Carles Puigdemont”, explica
Albert Cerrillo, de Junts per Catalu-
nya. En el seu cas, però, la seva impli-
cació amb la política té molt a veure
amb Xavier Trias i amb dos portaveus
de Districte a l’Eixample barceloní
que va conèixer de casualitat quan

era jove i que ara ha substituït: Joan
Queraltó i Joan Rodríguez.

Per a Laura Alzamora (Podem),
Pablo Iglesias i Julio Anguita són figu-
res que la inspiren. “En el seu dia tam-
bé ho va ser Mónica Oltra, però ara
conec més les seves polítiques i ja no
em convenç”, diu. Amb tot, aclareix
que, a ella, més que les persones li
agraden “les coses que fan aquestes
persones”. En aquest sentit, cita la
seva mare “per la vocació de servei” i
el seu avi “per la part més crítica”.

Aleix Abadia, de la CUP, és més
concís que la resta de polítics joves.

Per a ell, que es declara marxista, la
seva mare, que va militar al PSUC, és
un referent en tota regla.

“Inés Arrimadas és la bomba, per-
què és propera i entén la realitat des
dels municipis”, diu María Duarte,
de Ciutadans. La regidora afegeix
que també li agrada Begoña Villacís.
Amb tot, potser la frase més impor-
tant de la seva carrera política li va
dir la seva mare: “Deixa la política
quan no et reconeguis”.

Per últim, Pau Ferran (PP) afirma
que, per a ell, José María Aznar o Es-
peranza Aguirre són referents libe-
rals. “També ho és Xavier García Al-
biol, per com ha gestionat la seva ciu-
tat”, conclou el jove de Castelldefels.

Referents 

càrrec. La política li ha interessat
sempre, “des que era monitora i
treballava en temes de solidaritat”.
Fa tres anys va començar a mili-
tar a Podem, però en el seu cas les
reivindicacions del 15-M i del 8-M
han estat cabdals per fer el salt a
la política. També ho ha estat la re-
alitat de la seva ciutat, on segons
descriu “la situació és complicada
i les injustícies estan més a flor de
pell”. Amb aquesta motxilla va de-
cidir apropar-se a la formació que
considerava més útil. “A Podem no
hi ha un sentiment de partit, la for-
mació és una eina”, reflexiona.
“Vaig entrar-hi per ajudar, i a poc
a poc vaig anar encapçalant el mo-
viment a la ciutat”, afegeix.

A diferència d’altres polítics jo-
ves, per a Alzamora la política ha
de ser ocasional, perquè “crema
molt”. “És un càrrec puntual i cal
saber reinserir-se al món laboral”,
assenyala ella que és psicòloga i
educadora de formació. Tot i això,
no descarta acabar algun dia en
política nacional, malgrat que
creu que el seu tarannà s’adapta
millor a la política de proximitat.  

LA POLÍTICA A LES VENES 
Té 23 anys i sempre ha viscut en
una casa d’esquerres i indepen-
dentistes. A Aleix Abadia la polí-
tica li corre per les venes. Físic de

professió, va treballar al Cosmo-
Caixa, on va organitzar una llui-
ta per la millora dels drets labo-
rals. Però va ser l’1-O el que ho va
alterar tot. “Vaig entrar als CDR,
no per vocació, sinó per conque-
rir drets”, apunta. Alhora, mili-
tava a Arran i a la CUP, i quan el
regidor d’aquest partit a Sant
Just ho va deixar, l’assemblea va
nomenar Abadia nou regidor.
Ara compagina aquesta tasca
amb la seva formació, i conside-
ra que la seva presència a l’Ajun-
tament és circumstancial. 

“La política institucional deriva
del règim del 78... És un paripé en
què cada quatre anys es decideix
qui serà el gestor del capital”, de-
nuncia. Amb tot, reconeix que  el
“front institucional” pot donar
peu a certs canvis “al servei de la
revolució catalana”. Abadia és un
dels polítics més joves del país, i
com a tal considera que falta sen-
sibilitat envers les problemàti-
ques juvenils. “En salut mental,
per exemple, al món local hi ha
molt paternalisme”, assevera.

“COM ELS ANYS DELS GATS”
María Duarte es va afiliar a Ciuta-
dans cansada del procés indepen-
dentista. No era la primera vega-
da que aquesta jove de 32 anys de
Santa Coloma s’interessava per la

“Quan vaig entrar a
l’Ajuntament em vaig
trobar amb gent
d’altres partits i
entitats que em veien
d’una manera molt
paternalista i em vaig
haver d’imposar” 

política. Abans havia participat en
el moviment associatiu de la seva
ciutat, però dels 19 als 24 anys va
viure una certa desafecció. Va ser
a la universitat on va decidir afiliar-
se a Ciutadans. “De portes enfora
jo era l’única veu discordant; tot-
hom deia que Espanya ens roba-
va”, recorda. “Ciutadans va supo-
sar frescor. Estava format per gent
de la societat civil i proposava co-
ses innovadores, com la materni-
tat subrogada o la despenalització
de la marihuana”, argumenta. 

Va anar a les llistes locals d’a-
quest partit el 2015, i des d’ales-
hores és regidora de Santa Colo-
ma. “Un any en política és com els
anys dels gats, perquè cal multi-
plicar-lo per set”, bromeja. “Cada
dia saps quan comences, però no
quan acabarà la jornada laboral”,
afegeix. És per això que ella té clar
que “a la política cal entrar-hi jove
i acabar jove, perquè encara no
tens un projecte familiar, o en-
trar-hi gran i amb amplis conei-
xements, però mai fer d’aquesta
tasca una professió”.

QUAN SER JOVE ÉS UN VALOR
Pau Ferran és contundent: “Tenim
un Govern revolucionari i per
això els veritables rebels militen en
partits com el PP”. Nascut a Cas-
telldefels, té 24 anys i és vicepre-

sident d’organització de les Noves
Generacions del PP a Catalunya.
Des dels 18 anys la seva activitat
política ha estat vinculada a aques-
ta ciutat del Baix Llobregat, on es
va presentar com a regidor però no
va ser escollit. “Em vaig afiliar al
PP quan el procés independentista
estava entrant al seu punt àlgid, i
perquè em considero de dretes, li-
beral pel que fa a l’economia,
amb forts valors familiars i de res-
pecte per la vida”, detalla.

Ferran creu que la joventut no
és un impediment. De fet, en un
partit com el PP, que té la mili-
tància i els votants més grans, és
un valor. Malgrat que diu que està
en política de forma “altruista”,
no costa d’imaginar-lo ostentant
algun càrrec en el futur. “Treba-
llo en el departament de Recur-
sos Humans d’una empresa, però
veuria factible dedicar-me a la po-
lítica”, reflexiona.

Tots ells formen part de la pe-
drera política metropolitana, que,
tornant al símil futbolístic, comen-
ça a nodrir amb força els primers
equips dels partits catalans. Són la
política que ve.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“A la política cal 
entrar-hi jove i acabar
jove, perquè encara 
no tens un projecte
familiar, o entrar-hi 
gran i amb amplis
coneixements, però 
mai fer-ne una professió”

Zapatero, Junqueras, Iglesias, Aznar,  
Arrimadas o Puigdemont són alguns dels referents 

en els quals s’emmirallen els polítics joves
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VENDES4La campanya de Na-
dal no va ser tan bona com
s’esperava. Des de la Fundació
Barcelona Comerç reconeixen
que els bons resultats de les
compres fetes al novembre els
van fer pensar que Nadal seria
molt millor de com va acabar
sent. Però aquestes expectatives
van sorgir abans que la variant
òmicron disparés el nombre de
casos a Barcelona i fes tornar al-
gunes restriccions que en prin-
cipi ja s’havien deixat enrere. 

“Les restriccions no ens han
ajudat gens. La limitació de tro-
bades de 10 persones va fer que
es comprés menys menjar i la re-
ducció dels aforaments als co-
merços genera certa por”, la-
menta un dels vicepresidents
de Barcelona Comerç, Pròsper
Puig. En aquest sentit, Puig ca-
taloga la campanya de Nadal de
“correcta”. I, encara que aquest
inesperat resultat hagi deixat
entre els comerciants una sen-
sació agredolça, almenys la si-

tuació ha estat millor que fa un
any. “Totes les dades apunten
que ha estat millor que el 2020
i al voltant de cinc punts per sota
del 2019”, assenyala. 

A diferència de la campanya
de Nadal, a les rebaixes encara
li queden diversos dies per aca-
bar. Tot i que encara és aviat per
pronosticar quin serà el seu ba-
lanç final, de moment Puig in-
dica que més aviat estant sent
fluixes, que no s’està gastant ga-
ire. “La gent té por perquè hi ha
molts contagis. La gent està pa-
tint”, recorda.

Tot i les paraules de Puig, cal
posar sobre la taula que no tots
els establiments estan vivint la
campanya de rebaixes de la ma-
teixa manera. Segons ha com-
provat l’ACN, alguns petits co-
merços de barri la veuen com l’i-
nici de la recuperació econòmi-
ca. En canvi, establiments pro-
pers al centre han reconegut a
l’ACN que afronten l’arrancada
del 2022 amb incertesa.

NOU BARRIS
En el cas de Nou Barris, la cam-
panya de Nadal va ser  força do-
lenta. Així ho manifesta el presi-
dent de l’Eix Comercial Nou Bar-
ris, Juan Tornero, a partir del que
li van dir comerços de sectors di-
ferents, com la perruqueria, la
restauració, les botigues de roba,

les perfumeries o l’alimentació.
“Sempre esperem que Nadal ens
salvi l’any i no ens podem centrar
només en un mes. Però s’entén,
perquè, com que la gent ho està
passant tan malament, s’il·lusio-
na molt”, reconeix Tornero.

Pel que fa a les rebaixes, afe-
geix, no s’està venent en “excés”.

I, des del seu punt de vista,
aquesta situació es pot deure a
dos fets. “Per un costat, el poder
adquisitiu de les persones és
molt més just i, per l’altre, hi ha
gent que gasta poc perquè hi ha
incertesa sobre el que passarà en
el futur”, diu esperant que, al-
menys, l’any que ve sigui millor.

L’òmicron marca Nadal i les rebaixes
» Les restriccions han fet que la campanya de Nadal no hagi anat com preveien els comerciants

»  “La gent té por perquè hi ha molts contagis”, diuen des de Barcelona Comerç sobre les rebaixes

De moment la ciutadania no està gastant gaire durant les rebaixes. Foto: Jordi Bataller/ACN

Exposició | La feina dels mercats
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) acull l’exposició ‘Alimentar

Barcelona. Ciutat, proveïment i salut’. Una manera de descobrir com
s’alimenten les ciutats i la història de la xarxa de mercats de Barcelona.
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4Des del 2017, el Districte de Nou
Barris ofereix a les entitats el servei
d’assessorament i suport per als trà-
mits digitals, batejat amb el nom de
Nou Barris Digital. L’aparició el 2015
de la nova llei de procediment ad-
ministratiu, que estableix com a ob-
ligatòria l’adaptació progressiva de
les entitats a un format telemàtic en
les seves relacions amb les admi-
nistracions, va fer que es decidís
d’oferir aquest suport extraordinari
i pioner pensant en les necessitats de
les entitats del districte, un dels sec-
tors més afectats per l’anomenada
bretxa digital. Ara, passats quatre
anys, les entitats de Nou Barris són
capdavanteres en la tramitació de
subvencions en format telemàtic.

Però Nou Barris Digital no s’ha
aturat aquí. Aquest és un projecte viu
que s’actualitza permanentment i
que treballa conjuntament amb les
entitats per fer un seguiment de l’e-
volució de la digitalització del teixit
associatiu del districte. Aquesta tas-
ca d’observatori de la implantació del
seguiment telemàtic permet crear
nous continguts i actualitzar els ma-
terials didàctics de manera conti-
nuada, com per exemple el còmic
“Nou Barris Digital”, un material di-
dàctic amb què, a través d’entra-

nyables personatges que viuen a
Nou Barris, es vol contribuir a fer els
tràmits més fàcils i entenedors.

SUBVENCIONS A PUNT!
En els darrers mesos s’ha implemen-
tat l’últim dispositiu de treball de
Nou Barris Digital. Es tracta de “Sub-
vencions a punt!”, que vol ampliar el
suport i l’acompanyament fet fins ara
amb tres accions diferents i innova-
dores. Actualment som en la darrera,
l’etapa destinada a la revisió prèvia.
Així, fins al 18 de febrer, les entitats po-
den enviar, via mail a subvencions-
noubarris@bcn.cat, els diferents do-
cuments que tinguin previst de pre-
sentar per justificar els projectes. Des
del Districte es farà una primera revi-
sió abans de l’entrega definitiva per
corregir els errors més comuns.
Aquest servei també es prestarà pre-
sencialment a les entitats que ho
demanin a través del mateix correu
electrònic, a partir del 31 de gener.

UN PROJECTE D’ÈXIT 
Les dades de Nou Barris Digital par-
len per si soles. Els anys 2018 i 2019,
el 80% de les sol·licituds de subven-
cions al districte es van presentar te-
lemàticament gràcies al programa.
Durant els primers tres anys de fun-

cionament, Nou Barris Digitalva dur
a terme 27 sessions informatives i
prop de 200 acompanyaments per
difondre els conceptes del canvi. I en-
tre els mesos de novembre del 2020
i febrer del 2021, unes 70 persones,
representants d’unes 50 entitats,
van participar en quatre sessions in-
formatives sobre justificació tele-
màtica, i 73 entitats van prendre
part en la sessió informativa sobre la
convocatòria general de subven-
cions 2021. En aquest període es van
atendre més de 70 consultes diferents
relacionades amb temes que pre-
ocupen al teixit associatiu. També es
van treballar qüestions relatives a can-
vis de junta, certificats de dades re-
gistrals, obtenció d’altres tipus d’i-
dentificació digital, obtenció o re-
novació del certificat de Representant
Legal de la Fàbrica Nacional de Mo-
neda i Timbre (FNMT) o la presenta-
ció de sol·licituds de subvenció i de
justificacions.

Tota la informació i documenta-
ció sobre Nou Barris Digital la troba-
reu a l’apartat “Us pot interessar” del
web del Districte de Nou Barris. Tam-
bé podeu contactar telefònicament
amb qualsevol de les dues persones
responsables: Erika (655 635 742) o Sil-
vano (654 436 178).

Nou Barris és digital
» ‘Nou Barris Digital’ és un programa contra la bretxa digital que ajuda les entitats del districte
»Actualment assessora les entitats sobre subvencions amb el dispositiu ‘Subvencions a punt!’

4Fins al 27 de gener, es poden
presentar les sol·licituds per a les
subvencions del 2022. Aquesta
vegada, es destinaran més de 21
milions d’euros per a un total de
104 línies d’ajut pertanyents a 26
àmbits temàtics, amb un de nou,
el benestar animal.

La convocatòria general de sub-
vencions té l’objectiu de donar su-
port a projectes, activitats i serveis
de districte i de ciutat que fomen-
tin i millorin la cohesió social, la in-

clusió i la diversitat, la participació
i l’acció comunitària, la cooperació,
la sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic, l’economia de pro-
ximitat i el consum responsable, i el
benestar i els drets de la ciutadania.

A més, enguany s’inclou el cri-
teri intercultural en tots els projec-
tes presentats a l’Ajuntament de Bar-
celona. És a dir, en aquesta convo-
catòria es donarà puntuació espe-
cífica als projectes que incorporin la
perspectiva intercultural.

Subvencions per al 2022

La digitalització és present en el dia a dia de la ciutadania. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Alimentació
L’alimentació saludable i de proximitat
està en auge. Malgrat això, en ciutats com
Barcelona no sempre hi ha una oferta
prou gran per atendre aquesta forma de
consumir aliments.

És per aquest motiu que l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Unió de Pagesos
han decidit impulsar una prova pilot que
té per objectiu acostar els petits produc-

tors d’aliments d’arreu del territori a la
capital catalana. Sota el títol de Terra Pa-
gesa, el projecte permetrà que 16 pro-
ductors distribueixin les seves fruites i
verdures directament a set comerciants
de sis mercats de la ciutat. El repartiment
d’aquests productes agrícoles serà possi-
ble gràcies a la intermediació en el pro-
cés d’un centre logístic que serà gestionat
pel Centre d’Intercanvi d’Aliments de
Proximitat (CIAP).

La iniciativa s’emmarca en el programa
d’activitats i iniciatives de Barcelona com
a capital mundial de l’alimentació sosteni-
ble. Segons apunten des del consistori bar-
celoní en un comunicat, Terra Pagesa vol
“fomentar que la ciutat pugui facilitar i en-
fortir el teixit de productors i productores
locals que fan venda de proximitat, tot
apostant per un canvi de model alimen-
tari, el suport al comerç de barri, la quali-
tat alimentària, la garantia de l’origen dels

productes i la sostenibilitat ambiental i
territorial”.

La prova durarà tres mesos i, un cop
s’acabi, es preveu desenvolupar el projecte
durant l’any 2022 al Biomarket de Mer-

cabarna, aprofitant el centenar de pro-
ductors de la Unió de Pagesos que s’han
mostrat interessats a participar-hi.

D’ARREU DEL TERRITORI
Tot i que encara no s’han definit els 16
productors i els sis mercats que integraran
la prova pilot, sí que s’ha donat a conèixer
que entre els pagesos que en formaran
part n’hi haurà de les Terres de l’Ebre,
Lleida, la Noguera o el Priorat. Així ma-
teix, també hi haurà productors de la regió
metropolitana, de municipis com Torre-
lles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts,
Sant Boi, Castellbisbal o Palafolls.

D’altra banda, també ja se sap que al
Mercat de Sants, el Mercat de la Con-
cepció, el Mercat d’Horta, el Mercat de la
Llibertat i l’Economat Social de Sants es
podran trobar els productes ecològics.

Terra Pagesa apropa els
aliments de km 0 a la ciutat

Setze petits productors
catalans distribuiran les

seves fruites i verdures en
sis mercats de Barcelona

Gastronomia
El Menú de les Estacions tanca aquest hi-
vern la jornada gastronòmica del 2021 que
va començar el març passat. Aquesta ini-
ciativa –que s’emmarca en els actes i pro-
jectes de Barcelona com a capital mundial
de l’alimentació sostenible– pretén reduir
l’impacte del nostre sistema alimentari i
combatre el malbaratament d’aliments, ela-
borant una proposta gastronòmica per a
cada una de les estacions amb productes de
proximitat i de temporada.

L’edició d’hivern del menú ha comptat
amb la col·laboració del xef del restaurant
Gat Blau, Pere Carrió, i de l’Escola d’Ho-
teleria i Turisme de la Universitat de Bar-

celona (CETT), l’Escola Superior d’Hos-
taleria i Turisme Jesuïtes Sarrià-Sant Ger-
vasi i l’Escola Superior d’Hostaleria de
Barcelona (ESHOB). 

La proposta arrenca amb un api-rave a
la sal amb xips de salsifí, pastanaga confitada
amb mel i romaní i suc de rostit vegà. De
segon, fregitel·la de peix de costa amb pa
amb tomàquet, una recepta molt tradicional
elaborada amb peixos de la costa catalana
que tenen poc valor comercial i que habitu-
alment no s’aprofiten. La cirereta la posen
els postres, amb el clàssic pastís de carabassa.

Les receptes –amb alguna variació in-
troduïda pels xefs de cada establiment– es
podran degustar en els més de 160 restau-
rants de Barcelona i d’arreu de Catalunya
que s’han adherit a la iniciativa. 

Menú d’hivern: una proposta gastronòmica 
sana i sostenible per reduir l’impacte alimentari
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Solidaritat
Els mercats de Sants i de la Boqueria van
ser l’escenari el passat mes de desembre de
la nova edició de les jornades Acull un plat.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR),
consisteix en una mostra de cuina on per-
sones refugiades preparen receptes tradicio-
nals dels seus països d’origen acompanyades
d’un xef de renom. En aquest sentit, l’objec-
tiu és visibilitzar a través de la cuina la si-
tuació de moltes persones migrades que
busquen asil i refugi a Europa i donar a co-
nèixer la seva història personal.

Els protagonistes de les dues jornades del
desembre van ser l’Ismael i l’Alhassan, dos

joves de 26 i 21 anys naturals de Guinea Co-
nakry. L’Ismael va cuinar a l’Espai Boqueria,
i de la mà del xef Víctor Galceràn, l’atiéké,
un plat tradicional de l’Àfrica tropical molt
semblant al cuscús, però elaborat a base de
iuca fermentada.

D’altra banda, l’Alhassan –que fa dos
anys que viu a Barcelona– va preparar a
l’Aula Gastronòmica del Mercat de Sants
un estofat de iuca, recepta molt típica de
Guinea. Als fogons, el jove va estar acom-
panyat de la xef Ada Parellada. La història
de l’Alhassan arrenca com la de tants altres
migrants africans, fugint de la repressió dels
seus països i forçat a creuar el Mediterrani
en pastera a la recerca d’un futur millor. Ara,
però, confia a poder aconseguir una feina i
continuar-se formant a la capital catalana.

La iniciativa Acull un plat 
torna als Mercats de Barcelona

El petit comerç redobla la seva
aposta per la sostenibilitat

EN PRIMERA
PERSONA

Sostenibilitat
Els comerços de proximitat han tornat a fer
un pas endavant per fomentar un consum
més sostenible. Diversos gremis i entitats
del teixit comercial barceloní han signat re-
centment un pacte per impulsar la reutilit-
zació d'envasos i lluitar contra el plàstic
d'un sol ús. Amb aquest acord –que ha estat
impulsat per la fundació Rezero i que
compta amb el finançament de l’Agència
de Residus de Catalunya (ARC)–, els es-
tabliments comercials es comprometen a
facilitar als clients reomplir els seus propis
envasos amb productes disposats a granel,
com la carn, el peix, els llegums, els ous, els
sucs o altres aliments.

La iniciativa és especialment rellevant
perquè posa per primer cop sobre paper el

compromís del comerç per permetre que els
consumidors puguin comprar sense endur-
se envasos de plàstic d’un sol ús a casa. L’ob-
jectiu final de la mesura és poder contribuir
a revertir la situació actual pel que fa a la ge-
neració d’envasos d’un sol ús a l’espera de
l’entrada en vigor d’un nou marc normatiu
tant català com espanyol al respecte. En
aquest sentit, és important tenir en compte
que, segons dades del 2019, cada català pro-
dueix una mitjana de 527 quilograms de re-
sidus cada any, dels quals més de la meitat
van directament al contenidor de resta.

El pacte en clau de sostenibilitat ha tin-
gut una gran acollida al sector, i ja compta
amb el suport del Gremi de Carnissers i
Xarcuters de Barcelona i Província, del
Gremi de Peixaters de Catalunya i del
Gremi de Carn de Barcelona. Pel que fa a

les institucions, també han volgut involu-
crar-se en la iniciativa l’Agència Catalana
del Consum, la Direcció General de Co-
merç, l’Agència de Salut Pública de Barce-
lona i l’Institut Municipal de Mercats de
Barcelona, entre altres. 

SUPORT LEGISLATIU
Per la seva banda, el ministeri de Transició
Ecològica i Repte Demogràfic del govern
espanyol està treballant en l’esborrany del
Reial decret d’Envasos, que preveu ser apro-
vat a mitjans d’aquest 2022 i que incideix a
regularitzar que els establiments hagin d’ac-
ceptar els envasos dels seus clients. En
paral·lel, el Govern català i les entitats del
sector aposten per incloure a la futura llei
catalana de residus mesures i objectius per
fomentar la reducció d’envasos d’un sol ús.

La botiga Fotocòpies València,
de Sílvia Gil, arriba aquest 2022
als 38 anys d’història convertida
en un dels petits comerços vete-
rans que sobreviuen a la zona
baixa de l’Eix Sagrada Família.

Per què us vau decidir a obrir la
copisteria?
Tot va venir per casualitat, i des-
prés de la mort del meu pare en
un accident. La meva mare havia
treballat molts anys en una bo-
tiga de matalassos, però final-
ment es va acabar decidint per
muntar un negoci que fos un
servei. Ella es va jubilar fa deu
anys i jo soc la segona generació.

Com ha canviat el sector en
aquests 38 anys?
Abans només fèiem fotocòpies, i
a poc a poc vam anar ampliant
l’oferta. Ara oferim tota mena de
productes de papereria.

I el barri? Quin impacte ha tin-
gut el boomdel turisme?
Abans aquesta zona era mera-
vellosa. Hi havia sabateries, bo-
tigues de roba... Però cada cop
que algú es jubila, el seu lloc l’o-
cupa una botiga de souvenirs o
un restaurant. Si no volem que
es perdi el comerç de proximi-
tat, hem d’aconseguir que els
veïns no marxin del barri.

Com s’ha viscut la pandèmia a
l’Eix?
Alguns negocis han hagut de
tancar i diversos socis ens han
demanat la baixa temporal. Des
de l’Eix hem condonat quotes i
hem intentat ajudar amb tot el
que hem pogut.

“Hem d’aconseguir
que els veïns no
marxin del barri”
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Sílvia Gil
Fotocòpies València 

(Eix Sagrada Família)
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Vagi com vagi el partit, Sandra
Gómez (Barcelona, 1999) mai el
dona per perdut. O li costa molt
fer-ho. Sempre té molt present
la semifinal del campionat d'Es-
panya júnior de Lugo de 2017,
en la seva etapa en el Bàsquet
Femení Sant Adrià. "Malgrat
que vam començar l'últim quart
13 punts per sota contra el CB
Claret, vam repetir-nos que po-
díem remuntar-ho. I fer-ho, de
la mà d'una Lula Roig extraor-
dinària i una gran defensa, va
ser increïble", recorda la capi-
tana del SESE.

Aquella nit el seu mòbil tre-
ia fum. Gómez va rebre molts
missatges de felicitació. També
de condol, "de persones que no
havien vist el partit sencer i
m'animaven". "T'ho explico i
se'm posa la pell de gallina. És

indescriptible remuntar així una
semifinal!", reconeix.

L'alera barcelonina és SESE.
És el seu 13è any al club on va
començar a jugar a l'escoleta als
5. Amb 10 anys, a mini, quan ja
entenia i comprenia molt millor
el joc, es va enamorar del bàs-
quet. Recorda amb especial
afecte l'entrenadora, Mònica
Gónzález, perquè era una líder
que els donava molt suport.
"La Mònica era molt empàtica
i l'empatia és la qualitat que més
valoro de qui dirigeix un equip.
Qui no la té, és molt complicat
que arribi al grup", defensa Gó-
mez, ajudant del cadet A feme-
ní, que dirigeix la seva compa-
nya Elsa Pardo.

CONNEXIÓ I AMISTAT
Després del seu pas pel Basket Al-
meda, el Bàsquet Femení Sant
Adrià i el Draft Gramenet, va
tornar al club de la seva vida.
"Aquí m'he format com a juga-
dora i com a persona. Per a mi el

SESE és com una família i espe-
ro jugar-hi molts més anys", as-
segura, orgullosa. També ho està
del seu equip, que ha pujat a Copa
Catalunya. "Des de fora potser hi
havia dubtes sobre com funcio-
naríem. Nosaltres ens vam cen-
trar a ser competitives i unir-nos.

Connecten i som molt amigues,
i això es nota en el joc", descriu.
El pròxim dissabte 29 de gener
s'enfrontaran al CB Granollers,
"un rival complicat que a casa
seva serà encara més perillós".

Fins al pont de la Puríssima
de desembre no havien tingut cap

cas de covid a l'equip. La calma
es va trencar després i van haver
d'ajornar dos partits seguits. El
primer, contra l'AB Premià i que
encara no té data. "Vaig ser jo qui
va donar positiu i m'he recupe-
rat molt bé. Els dos primers dies
vaig tenir febre". Després d'una
setmana i mitja sense exercitar-
se i un nou ajornament (contra el
CBF Cerdanyola i que ja han re-
cuperat, derrota per 46-57) i fe-
tes les PCR, ja era Nadal i no hi
havia competició.

Mentre estudia podologia
treballa a la Unitat de Notifica-
ció i Seguiment Covid d'un cen-
tre d'atenció primària. "Hi ha
molta gent que no és conscient
que el virus continua i que hem
de cuidar-nos i conviure-hi",
ressalta. Totes les jornades s'es-
tan anul·lant partits, també en
les categories professionals. "Sa-
bem que no seria estrany que
abans d'acabar la temporada
s'ajorni algun partit dels nostres.
No hi podem fer res", lamenta.

Sandra Gómez, capitana del SESE. Foto: Andreu Domènech

Sandra Gómez sempre hi creu  
» La capitana del SESE porta al club de la seva vida 13 anys, repartits en dues etapes diferents 

» És estudiant de podologia i treballa a la Unitat de Notificació i Seguiment Covid d'un CAP

Futbol | L’EE Guineueta visita l’EC Granollers
El conjunt de Luis Gallego visitarà l’EC Granollers el pròxim diumenge 30 de
gener, en partit corresponent a la 21a jornada del grup 5 de Tercera Divisió

RFEF. El cap de setmana passat l’EE Guineueta va ser l’equip que va descansar. 

Toni Delgado
NOU BARRIS
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Drama còmic de crítica social, que parteix
del realisme quotidià per convertir-se
en un viatge en què els protagonistes cre-
uen continents a través de portes grogues,
pantalles d’ordinador i maleters de cotxe.
Una posada en escena simbolista i mini-
malista permet acompanyar els set per-
sonatges en la recerca de la seva llibertat.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Nyotaimori, espines del sistema
Sarah Berthiaume

Viure i gaudir aquí i ara: aquesta és la fi-
losofia del quart àlbum del grup El Diluvi.
Sota el títol Present (Halley Supernova),
la banda de la comarca valenciana de l’Al-
coià presenta una quinzena de can-
çons que demostren les seves ganes d’a-
profitar, justament, el present. El disc in-
clou col·laboracions amb artistes com
Guillem Solé, el cantant de Buhos.

Música

Guillermo del Toro presenta aquest re-
make de la pel·lícula de 1947 El callejón
de las almas perdidas, en què Bradley Co-
oper es posa a la pell d’un home ambi-
ciós, amb talent per a la manipulació i l’en-
gany. El protagonista coneix una pito-
nissa tan perillosa com ell, interpretada
per Cate Blanchett, que es convertirà en
la seva aliada per estafar milionaris.

Pelis i sèries

El callejón de las almas perdidas
Guillermo del Toro

Present
El Diluvi

Replantejant Gaudí
“Antoni Gaudí (1852-1926) és, sense cap mena de dubte,
l’arquitecte català més popular i reconegut en l’àmbit in-

ternacional. Podem replantejar-nos avui la imatge que te-
nim d’ell?”. Aquesta és la pregunta que es fa l’exposició
Gaudí, instal·lada al Museu Nacional d’Art de Catalunya

(MNAC), a Barcelona, des del novembre passat i fins al 6
de març. La mostra, comissariada per Juan José Lahuerta,

proposa una nova mirada sobre la figura de l’arquitecte:
una desconstrucció del mite i de la seva obra perquè el

públic s’acosti al personatge complex que en realitat era.

Com a actriu, molts la recordareu pel seu paper de Ma-
ría a la sèrie El Internado, d’Antena 3, i com a presenta-

dora, la seva feina més recent ha estat al capdavant del
programa Persona infiltrada, de TV3. També va presen-

tar Cámbiame a Telecinco i actualment és col·labora-
dora habitual de Zapeando, a La Sexta. Ara, Marta Tor-

né (Barcelona, 1978) ha estat escollida per presentar,
juntament amb el cantant Miki Núñez, el nou talent

show musical de TV3, Eufòria. Diversos portals digitals
s’han fet ressò de la notícia i hi ha hagut un titular que
ha despertat la indignació d’algunes usuàries de Twit-

ter. Es tracta del titular d’En Blau, el portal de premsa
rosa d’ElNacional.cat, que diu així: “TV3 fitxa Miki Nú-

ñez i una presentadora de La Sexta per al seu nou pro-
grama estrella”. Més enllà del clickbait, les veus críti-

ques es queixen que el nom d’ell sí que hi aparegui i el
d’ella no, malgrat tenir una trajectòria molt més llarga

que el seu company. Ho atribueixen al masclisme.

M A R T A  T O R N ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser actriu i presentadora de televisió
Ara condueix ‘Persona infiltrada’ i col·labora a ‘Zapeando’

Famosos

Ser escollida per presentar ‘Eufòria’
Es tracta del nou ‘talent show’ musical de TV3

Suport i reconeixement
Sobretot després que un mitjà l’hagi invisibilitzat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Una història d’amor i d’amistat, de mort
i de desamor que transcorre a València
ciutat i a la Vall de Gallinera. Allà hi viuen
el Joan, un professor d’institut, i la Sara,
una psicòloga que conrea bancals. Tam-
bé hi va a parar en Carles, un editor de
llibres que pretén escapar del dolor
que li genera un fill d’acollida amb pro-
blemes de drogues i de delinqüència. 

Llibres

El carrer de baix
Vicent Flor

|Blackwind 
Un videojoc de ciència-ficció per posar-te a la pell d’un adolescent atrapat
durant una invasió alienígena. Disponible per a PC, PS4 i 5, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

SI ÉS RÀPID

Si tens diverses tasques pendents, comença per la més
difícil: quan l’hagis fet, la resta serà bufar i fer ampolles

ANAR A PAMS

EL MÉS DIFÍCIL

RECOMPENSA

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

i ORGANITZACIÓ

“No deixis per a demà el que puguis fer avui”. Segur que
has sentit molts cops aquesta frase, i pot ser que n’ha-
gis fet cas, però també és probable que t’hagis pre-

guntat: “Si ho puc fer demà, per què fer-ho avui?”. Si ets dels se-
gons, has de saber que ets un expert en procrastinar. Procrasti-
nar, una paraula no recollida al DIEC però cada cop més estesa,
és deixar per a més endavant qualsevol tasca que hagis de fer i
no et vingui de gust: estudiar, rentar els plats o respondre aquell
correu que tens pendent de fa dies. Si aquest 2022 vols aconse-
guir deixar aquest mal hàbit, que pot acabar-te provocant estrès
i angoixa, aquí tens alguns consells. 

En primer lloc, pensa quant trigaràs realment a fer allò que et
fa tanta mandra: potser n’estàs fent un gra massa, tenint en
compte que trigaràs deu minuts. Un cop t’adonis que serà una
cosa ràpida, fes-la ja. Si tens diverses tasques pendents, és reco-
manable començar per la més difícil: quan te l’hagis tret de so-
bre, la resta et semblarà bufar i fer ampolles. Un altre bon consell
és anar a pams: no vulguis fer-ho tot de cop. Per últim, pots pen-
sar en petits premis per motivar-te.

Fes-ho ja: deixa de procrastinar

Para’t a pensar quant trigaràs realment a fer aquella tasca 
que et fa tanta mandra: si és poca estona, fes-la ja

Les claus

És important que t’organitzis i vagis a pams: no vulguis 
fer-ho tot de cop perquè al final acabaràs trigant més

Pots pensar en petits premis o recompenses per motivar-te:
“Si acabo avui, miro un capítol d’una sèrie”
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