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DISTRICTE CULTURAL pàg 10

El Circ Rogelio Rivel
estrena la seva nova
carpa amb un espectacle

MOBILITAT pàg 10

En marxa les obres per
millorar la línia L5 del metro

A FONS pàgs 24 i 25

El món local ha impulsat
la solidaritat amb Ucraïna

Inaugurat un edifici a Roquetes per viure en comunitat pàg 10

Alternatives reals

Arrenca la votació ciutadana
dels PremisNouBarris

Es pot votar les set candidatures que aspiren als guardons fins al 30 d’abril al web de Línia Nou Barris pàg 3
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DESIGUALTATS pàg 10

Més pressió veïnal per
ajudar els joves que viuen
a l’antic camp de la Damm

BOXA pàg 28
Sandor Martín: “Sempre 
he treballat per fer història 
i arribar a ser el millor”
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RECONEIXEMENT4La votació
popular per escollir els Premis
Nou Barris d’aquest any 2022 ja
està en marxa. Estarà oberta
fins al 30 d’abril i es porta a ter-
me a través del web de Línia
Nou Barris de manera total-
ment anònima i sense necessi-
tat de registre previ, en col·la-
boració amb el Districte.

Cada persona només pot vo-
tar una vegada un noubarrienc,
una noubarrienca i una entitat
(en total, tres únics vots). L’a-
plicatiu dissenyat per Línia Nou
Barris ho garanteix controlant
la IP dels votants, però no re-
gistra cap dada més, respectant
l’anonimat de tothom.

Per poder votar només s’ha
d’accedir a linianoubarris.cat i
buscar a la pàgina principal l’a-

plicatiu de la votació, de color
groc, fàcilment identificable sota
el títol “Vota els Premis Nou Ba-
rris”. Aleshores cal seleccionar
un noubarrienc, una nouba-
rrienca i una entitat i prémer el

botó de “Vota”. Tot seguit apa-
reix un missatge que indica que
s’ha votat correctament.

És important seleccionar un
home, una dona i una entitat i
emetre el triple vot alhora, atès
que si no es fa així, l’aplicatiu no

permet registrar el vot (un mis-
satge d’alerta indica que s’ha de
seleccionar un noubarrienc,
una noubarrienca i una entitat).
Per tant, no es pot votar només
un home, només una dona o
només una entitat (un sol vot o
dos), sinó que s’ha de fer el tri-
ple vot per un noubarrienc,
una noubarrienca i una entitat
obligatòriament.

Les set candidatures (dos
homes, dues dones i tres enti-
tats) que opten al guardó les va
fer públiques el Districte l’1 d’a-
bril després del corresponent
procés deliberatiu amb les enti-
tats i els partits amb represen-
tació al plenari noubarrienc.

En cas d’empat entre dues o
més propostes d’elecció es di-
rimirà a sorts.

Encara nohas votat?
» Ja està en marxa la votació ciutadana per escollir els Premis Nou Barris d’aquest any 2022

» Es pot votar fins al 30 d’abril a través del web de Línia Nou Barris de manera totalment anònima

Les 7 candidatures que opten al guardó les va fer públiques el Districte l’1 d’abril. Foto: Arxiu

LES SET CANDIDATURES

Cada persona només
pot votar un cop 
un home, una dona 
i una entitat

Referent del CCD Turó de la Peira, treballa in-
cansablement per mantenir el club a la su-
perfície i garantir l’accés a l’esport.

FERMIN DÍAZ ARIAS

1
EN CATEGORIA MASCULINA

Docent de llarga trajectòria a Roquetes, es va
mantenir fidel al projecte educatiu de l’escola
Ton i Guida i va lluitar perquè fos pública.

FRANCESC I. FREIXANET PALLÉ

2
EN CATEGORIA FEMENINA

EN CATEGORIA D’ENTITATS

Veïna del barri del Verdun, és considerada la
primera dona que va obtenir llicència pro-
fessional en boxa.

ESTHER PÁEZ LÓPEZ

3
Presideix l’AFA de l’escola Víctor Català amb
les mateixes ganes, empenta i il·lusió que el
primer dia.

MERITXELL LÓPEZ CAVA

4

Ha aturat 52 desnonaments de 52 famílies en
el darrer any a tot el districte i treballa incan-
sablement per defensar el dret a l’habitatge.

SINDICAT D’HABITATGE 

5
Associació educativa enfocada en la infància i
l’adolescència que vol garantir una societat més
igualitària, cohesionada i socialment justa.

TROPEZANDO CON SUERTE

6
Escola de taekwondo creada fa 29 anys i que
és un referent en el món de l’esport, fomen-
tant valors com l’honradesa i el respecte.

TAEKWONDO H. ARGUDO

7
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Tribuna

El TSJC ha tombat la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE) de Barcelona i dels municipis li-
mítrofs. És una mala notícia per a les ne-
cessàries polítiques de lluita contra la con-

taminació, que venen dictades, en bona part, per la
UE. La sentència, però, dona la raó a Junts per Ca-
talunya i a les al·legacions que vam presentar per mo-
dular algunes de les mesures i fer-les més racionals
i progressives. Vam reclamar que el projecte incorporés
estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les
restriccions i una memòria de l’impacte econòmic so-
bre els col·lectius i els sectors més afectats, a partir de
la qual aplicar mesures compensatòries. Vam dema-
nar que es mantingués la moratòria per als vehicles
de transport de mercaderies de manera indefinida i
vincular la seva incorporació progressiva als estudis
d’impacte econòmic de la ZBE.

Ada Colau i Jaume Collboni no van fer cas de cap
d’aquestes aportacions i ara tot són laments. És pro-
bable que si les nostres esmenes s’haguessin incorporat
a la ZBE, el TSJC no l’hauria tombat. El problema de
fons, que fa temps que denunciem, és la manera de
fer d’aquest Ajuntament, que no practica cap diàleg
ni justifica les seves decisions. Aquesta manera de go-
vernar no deixa altra opció als que se senten perju-
dicats que recórrer a la via judicial per defensar els seus
drets. És exactament el que ha passat amb la ZBE. I
una bona eina de la lluita contra la contaminació ha

degenerat en una batalla judicial que pot acabar te-
nint un gran cost econòmic per a la ciutat i pot ser un
fre per a les necessàries polítiques mediambientals.

La judicialització de la ZBE lamentablement no és
una excepció. La pèssima gestió administrativa i les
irregularitats freqüents d’aquest Ajuntament ens es-
tan costant molts diners, molts endarreriments i molts
problemes que paguem tots plegats. Hem vist com di-
versos projectes han acabat judicialitzats, i sovint amb
decisions judicials contràries a l’equip de govern de

comuns i PSC. Per exemple, ho hem vist amb el PE-
UAT, ho hem vist amb la Casa Buenos Aires de Vall-
vidrera i ho hem vist amb el projecte hoteler a Santa
Madrona. I aviat ho veurem amb la reforma de la Via
Laietana, un dels més grans despropòsits urbanístics
que es poden imaginar.

També és possible que la Superilla de l’Eixam-
ple acabi judicialitzada. I això és possible perquè l’A-
juntament ha començat a licitar les obres sense te-
nir aprovat el projecte. La Superilla és un projecte

que no té cap urgència, però Ada Colau té pressa per
tenir-lo enllestit abans de les eleccions municipals
i per això tira pel dret, vulnerant la Llei d’Urbanis-
me de Catalunya i menyspreant de manera flagrant
els processos participatius dels quals el propi Ajun-
tament fa bandera. No hi incorpora un pla de mo-
bilitat, que seria el mínim exigible, ni tampoc estudis
sobre l’impacte real que la peatonalització tindrà so-
bre el trànsit i sobre l’activitat econòmica i comer-
cial. La Cambra de la Propietat Urbana ja ha de-
manat que s’aturin les obres per les greus irregula-
ritats. Per exemple, com és possible que el termini
que tenen les empreses per presentar ofertes per a
les obres acabi abans que el termini que tenen els
veïns i les veïnes per presentar esmenes i al·legacions
al projecte? Això genera una gran inseguretat jurí-
dica i és un menyspreu als ciutadans i ciutadanes que
vulguin fer-hi aportacions.

Estem acostumats que comuns i PSC governin
d’esquena a la gent i a l’oposició, però governar d’es-
quena als procediments més elementals és una in-
decència perillosa que es pot acabar pagant molt cara.
Comuns i socialistes tiren pel dret amb una gran fri-
volitat, però hem de ser conscients que ens arrosse-
guen a tots amb la seva irresponsabilitat.

Elsa Artadi, presidenta del grup municipal 
de Junts a l’Ajuntament de Barcelona

La judicialització de la Zona de
Baixes Emissions lamentablement 

no és una excepció

per Elsa Artadi

Govern sense rigor
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S’ha parlat molt de si
els mitjans públics ha-

vien de facilitar veu a
l’extrema dreta, i gens sobre si havien
de fer el mateix amb personatges eso-
tèrics, negacionistes, conspiracionis-
tes i bocamolls. Convindria parlar-ne
d’una vegada i enretirar micros a
aquesta genteta farsant.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En el cole, el maestro
de música siempre me

decía: “Tú de mayor vas a
ser ATS: A los Tomates Seguro, como tus
padres”. Y ahora yo cuento esta histo-
ria diciendo el orgullo que me dan mis
padres y su trabajo en el campo, mien-
tras él amarga la vida a niños de pri-
maria sin recursos.

@thelazaruslady

En una estació de ser-
vei a França, en Yaromir

(de 10 anys), que viatjava
silenciós en el comboi, veu un piano.
Feia tres setmanes que no tocava. El 24
de febrer tenia un concert a Ucraïna.
Aquella matinada va començar la gu-
erra i va haver de fugir de casa seva, a
Kherson.

He deixat la meva filla
petita plorant a l’escola.

Deia que a l’escola està
bé però que avui volia estar amb mi.
Que només li passava això, però que
només volia estar amb mi. I porto el
matí sentint-me un cuc de terra re-
pugnant. Ser adult és una merda. DEI-
XEU-ME EN PAU JA JODER.

@OriolMalet@andreajvilloria@XavierGodas
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Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

Ja pots votar els Premis Nou Barris: 
coneix aquí les 7 candidatures1

2 La Prosperitat celebra
el retorn de la Prospe Beach

Dones i moviment veïnal de Nou Barris

Polèmica pel futur projecte 
de l’illa de la Ideal Plástica Flor

Unes trobades per trencar barreres

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

A les xarxes

@AdriaSoldevila: Laporta: “Puc anunciar
que Spofity presentarà la seva aplicació en
llengua catalana, la llengua del nostre país
i del nostre club”.

@sgarmas: Bucha, un reguero de cadáveres
y tanques quemados. Siguen apareciendo
cuerpos. Hoy mismo hemos visto como le-
vantaban seis, tiroteados y quemados.

#LaMassacreContinua

@324cat: Les comarques del Pirineu vota-
ran sobre la candidatura dels Jocs Olímpics
d’hivern del 2030 el 24 de juliol. Hi haurà
dues preguntes en funció de la comarca.

#JocsD’HivernSíONo #SpotifyEnCatalà

Safata d’entrada

Benvolgut síndic de greuges
de Catalunya, senyor Ra-
fael Ribó.

M’adreço a vostè en una car-
ta oberta per explicar-li que, jun-
tament amb moltíssima gent,
he participat en els cinc dies de
vaga del sector de l’educació.
Com ja sap, la vaga va ser con-
vocada de forma unitària per
set sindicats (sectorials i gene-
ralistes), la CNT i els sindicats
d’estudiants (que es van unir els
dos últims dies). Donada la ca-
pacitat de negociació de la con-
selleria i el govern, considero
que, tot i que tenim un bon equip
de representants sindicals, ens
trobem en situació de desempa-
rament davant l’administració.

Repassant les seves últimes

El problema número 2 del sistema educatiu
per Luna Haro

actuacions sobre el Pacte con-
tra la segregació escolar, po-
dria estar d’acord amb vostè
en la idea que el problema nú-
mero 1 del nostre sistema edu-
catiu és la segregació escolar;
espero que aleshores també
puguem acceptar que, actual-
ment, el problema número 2
és una conselleria que no es-
colta els i les docents i que no
creu en la funció pública. Soc
d’aquestes persones ingènues
que encara ho fa, això de creu-
re que hi ha certs drets que no-

més es poden garantir des
d’un espai públic de qualitat.
És per això que també crec en
vostè i, aquesta vegada, li en-
vio una carta oberta. També
l’enviaré a través de la seva pà-
gina web, on sempre he rebut
un tracte excel·lent. De mo-
ment, agafi, si us plau, qual-
sevol dels greuges que està pa-
tint l’escola pública catalana
des de fa més de deu anys,
qualsevol de les demandes
dels sindicats seria idònia per
obrir una actuació d’ofici.
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Els semàfors

El Circ Rogelio Rivel, del Centre de
Creació que porta el mateix nom, 

va estrenar fa pocs dies una
carpa, ja que l’anterior s’havia
deteriorat. Gran part del

finançament que necessitava 
la instal·lació ha vingut des
del Districte de Nou Barris. 

pàgina 10Districte

Fa pocs dies es va inaugurar 
al barri de Roquetes l’edifici
cooperatiu dels Cirerers,

impulsat per la cooperativa
Sostre Cívic. Es tracta d’un bloc
de pisos de vuit plantes on hi 
ha un total de 32 habitatges 

i espais compartits.
pàgina 10Sostre Cívic

L’Eix Comercial Nou Barris 
ha preparat dues activitats per
aquesta primavera. Per una part,
repartirà roses de fusta el dia de
Sant Jordi. Per l’altra, el pròxim
21 de maig farà una mostra 
de comerç i entitats a la plaça 

de la República.
pàgina 12Eix Nou Barris
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Mirada pròpia

La mirada dels nens ens torna, moltes vega-
des, el sentit més senzill i essencial de les co-
ses. Passa amb els objectes, per exemple,
quan els hi donen un ús inesperat, o amb el

llenguatge, quan atribueixen un significat erroni a una
paraula, per similitud o intuïció.

Una vegada vaig rebre un missatge de la meva fi-
lla petita que deia: “Papa, diu la mama que te’n re-
cordis de la ‘cèl·lula’ de ‘vitabilitat’ de la Gemma”. De
vegades, reconec que no corregeixo aquests errors dels
meus fills; sento que deixaran de ser petits i em con-
tinc, en un afany estèril de parar el temps.

La cèdula d’habitabilitat, a la qual es referia, és un
document que a la majoria de la gent li sonarà. S’ha
convertit en un certificat necessari per a la compra-
venda de pisos o el lloguer d’un habitatge. Ha perdut
tot el seu valor i el sentit originari, si és que
mai el va tenir, si mirem el preu ridícul pel
qual s’ofereix al mercat, cosa que el porta
a ser un simple paper, la majoria de vega-
des fet amb poc rigor, amb l’únic propòsit
de passar el tràmit burocràtic.

Tot i això, l’equívoc en les paraules, a
més d’un somriure, obre una reflexió més
profunda del que sembla. L’habitatge de la
nostra amiga Gemma no està gens mala-
ment. Compleix, amb escreix, els requisits
mínims que dicta el Decret d’Habitabilitat.
És un àtic gran, amb dues terrasses, rao-
nablement ben orientat i ventilat, amb sa-
les i habitacions grans i dues peces de bany.
Ningú rebutjaria un pis així d’entrada. Però
ella no hi vol viure.

El barri, diu, és solitari. Va tenir un ràpid creixe-
ment i encara no hi han construït cap escola a prop.
Està farta de portar la seva filla als barracons i, veient
com van les coses, tem que acabarà estudiant allà tota
la Primària. Tampoc hi ha cap centre de salut i no hi
han obert cap botiga de queviures o una fleca. La més
propera és a quatre carrers, i confessa que li fa por tor-
nar-ne sola perquè no hi ha gaire gent pel carrer. El
pis és habitable, però al barri hi falta vida.

L’actual Decret d’Habitabilitat és una llei de mí-
nims de murs endins, tal com el mateix títol declara
sense embuts. Del seu redactat es dedueix que es pre-
tenen acotar els abusos i els tripijocs que fan molts pro-
pietaris per fer passar per habitatge una cosa que el
sentit comú diu que no ho és.

No és una llei que tracti recomanacions de disse-
ny per a més confort, ni tampoc que parli de les vis-
tes que tindrem des de la nostra finestra. De fet, les
vistes que importen al Decret són les que puguin te-
nir els vianants de la nostra roba estesa. Com diria Ri-
goberta Bandini, no sé per què fan tanta por les nos-
tres calces; sense elles no hi hauria humanitat a les nos-
tres ciutats mediterrànies.

És cert que hi ha altres lleis i plans que s’ocupen
de “programar”, així en diuen, el territori i el crei-
xement de les ciutats. Però això no impedeix que,
complint els mínims que dicta el Decret d’Habita-
bilitat, un habitatge es pugui considerar com a tal en
un barri sense escoles ni fleques. El problema és, mol-
tes vegades, compassar el creixement residencial i
els plans urbans.

Amb les onades migratòries dels anys 1950-1960
van arribar a Catalunya, i més intensament a Barce-
lona, milers de persones procedents del sud d’Espa-
nya que volien treballar i establir-s’hi. Es van crear de-
senes de “polígons” residencials per fer front al que
es va denominar “emergència residencial”.

El polígon del sud-oest del Besòs, Canyelles, la Gui-
neueta… Va ser tan gran l’emergència que a molts llocs
els edificis van arribar abans que els carrers, i així van
romandre durant molts anys. És emocionant escol-
tar els veïns del carrer de la Mina de la Ciutat, al bar-
ri de Roquetes, explicar com van unir les seves forces
per construir amb les seves pròpies mans la claveguera
central del carrer, dedicant-s’hi cada dia en sortir de
les seves feines. Les fotos d’aquella gesta són un lli-
bre obert d’història de la ciutat. Història de la de ve-

ritat. Avui aquests barris tenen clavegueres, autobu-
sos i escoles gràcies a la unió i la lluita dels seus ve-
ïns i veïnes; els plans van venir després.

Algú podria pensar que això ja no passa, però no
fa gaire es va batejar amb el nom de “crisi immobi-
liària” l’abús de construir anualment més habitatges
que França, Alemanya i Itàlia juntes. I tots recordem
hectàrees d’habitatges sense col·legis, centres de sa-
lut o transport a Buniel o a Sanchinarro, per posar
algun exemple, avui abandonats perquè allà no hi ha
qui hi visqui.

L’habitabilitat, entesa en el seu significat més bà-
sic, és la capacitat que té un lloc per ser viscut de ma-
nera sostinguda i confortable, i això també hauria
d’implicar els barris de les nostres ciutats. Barris que
tinguin col·legis, centres esportius o casals a una dis-

tància raonable de casa i que promoguin
l’abandonament del cotxe per manca de
necessitat més que per repressió. La Llei
de Barris que va promulgar la Generali-
tat pels volts de l’any 2004 i que encer-
tadament l’Ajuntament de Barcelona ha
fet seva ja va en el sentit d’eliminar
aquestes mancances dels barris. És una
llei reparadora. Pretén arreglar el que no
es va fer bé des del principi.

Tot i això, el Decret d’Habitabilitat és
central en aquest debat. No s’hauria de
quedar tancat entre els murs de l’habitat-
ge, ja que juga un paper fonamental en el
desenvolupament de nous barris i en la re-
paració dels existents.

Un enfocament més holístic del decret, que re-
culli l’espai existent entre les habitacions de la casa
i els espais del barri. Una llei on les vistes, les esco-
les o les fleques trobin el seu lloc. De la mateixa ma-
nera que no viuríem en un habitatge sense inodor o
sense endolls, no hauríem d’admetre viure en un bar-
ri on el col·legi el construeixin quan els nostres fills
ja siguin grans.

Una llei de màxims, no de mínims. I això no té res
a veure amb els metres quadrats. Un decret que vi-
gili l’habitabilitat de casa nostra, però també la vita-
litat dels nostres barris. Un nou Decret de Vitabilitat.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, 
arquitecte fundador de haz arquitectura 

i professor de projectes arquitectònics a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Cèl·lula de Vitabilitat
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NLes millors
perles

Detenen un home per haver-se vacunat 87 vegades contra
la covid. Ha passat a Alemanya, on aquest senyor de 61

anys que ara deu ser radioactiu ha fet negoci venent
passaports de vacunació falsos a ciutadans antivacunes.

Un, dos i tres cops de morro. Això és tot el que necessiten
alguns senglars barcelonins per tombar contenidors

d’escombraries a tocar de la serra de Collserola, tal com es
veu en un vídeo de betevé. Es nota que han estat practicant.

Un pres ha fugit del centre penitenciari de Lledoners
aprofitant un trasllat al dentista. Ho ha aconseguit amb

l’ajuda de dos còmplices, que han creat confusió fent servir
uns extintors, segons ha explicat l’agència EFE.

Plorar, però no gaire. No deixar entrar la Bertha.
Emborratxar-se després. Aquestes són les tres normes

que ha posat una dona de 92 anys per al seu funeral. La
senyora s’ha fet viral explicant-ho a TikTok.

LA FOTOTwitter (@FCBfemeni)
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@paucusi: 10 anys demanant jugadors fí-
sics i al final arriba un canari amb les ca-
mes com plastidecors i es converteix en el
millor interior del món.

@DeremHEstraven: No olvidemos nunca
que el objetivo de los bulos no es que te
creas lo que es falso sino que desconfíes
de la verdad.

@alexsnclmnt: Es confirma que a Barce-
lona el mes de març del 2022 ha fulminat
el rècord i s’ha convertit en el mes amb
menys sol des de l’any 1968!

Flaixos

La lupa

Els desastres que ha causat la borrasca Cèlia a les
platges de Gavà, Montgat i Badalona nord és un
presagi nefast per a la temporada de temporals que
cada any destrossen la costa de l’àrea de Barcelo-

na i altres indrets del país. Des de 2017, la mala bava dels
predecessors Glòria i companyia ha fet desaparèixer entre
6 i 10 metres anuals d’amplada de les platges del litoral me-
tropolità nord. Això és un fotimer de sorra perduda!

D’acord, si ho comparem amb els 4.000.000.000.-
000.000.000.000 de grans d’arena que es calcula que hi
ha sumant totes les platges del món, potser no és tant. I, si
tenim en compte que diuen que hi ha més estrelles a l’u-
nivers que granets de sorra al nostre planeta, pot semblar
fins i tot una ximpleria preocupar-nos per una cosa tan ní-
mia dins la immensitat de l’espai.

La qüestió és que últimament ens toca patir per tot. Vi-
vim constantment amb l’ai al cor. Diria que, almenys, la bona
notícia és que ja ha arribat la primavera, però les persones
que pateixen al·lèrgia no hi estarien gaire d’acord. Sempre
hi ha una cara B de les coses. Per exemple, l’escassetat d’o-
li de gira-sol a mi m’estalvia la sobredosi de fregits de ma
mare quan vaig al poble.

Després de passar-la magra amb una pandèmia mun-
dial, el pervers efecte papallona d’una guerra a més de 2.000
kilòmetres fa que el cost de la vida aquí hagi pujat, que els
camioners i treballadors del camp i el mar protestin i que
tothom acabi donant positiu en emprenyament. El que no
queda clar és si actualment tot semblen males notícies per-
què realment ho són o perquè ens les venen així, sobretot
a Antena 3 i a les tertúlies de ràdio que sonen a tot volum
als taxis. No voldria semblarconspiranoic, però en el caos
no hi ha error, com cantava Santiago Auserón.

Per si la primavera no ens altera prou, una altra ten-
dència de moda que posa a cent és que governants i in-
fluencersde tots els pelatges ens diguin contínuament el
que hem de fer dins i fora de casa: com ens hem de rela-
cionar amb els altres per evitar contagis, la temperatura
màxima a la qual hem de posar la calefacció per comba-
tre els russos estalviant energia, el menjar que hem de con-
sumir per respectar el planeta, el llenguatge que hem de
fer servir per no discriminar ningú de l’ampli ventall de
gèneres, l’opinió que hem de tenir respecte a la Motomami
per semblar moderns i crítics alhora…

I, per si no n’hi hagués prou, augmenten les insinuacions
que som una colla de dropos. Fixeu-vos, si no, en el nou pla
contra la covid, que es vol carregar les baixes laborals in-

discriminades a causa de la malaltia i només permetrà fal-
tar a la feina a les persones vulnerables o a les que es tro-
bin malament de debò. La distinció entre romancers i fo-
tuts autèntics provocarà moltes susceptibilitats i no pocs con-
flictes en les relacions laborals. Covid or not covid.

També l’ampli i especialment sensible col·lectiu de l’en-
senyament –o educació, que costa molt saber ja qui fa què–
se sent acusat de defensar la dolce vita quan es manifes-
ten i es posen en vaga, adduint que no ho fan perquè els ob-
liguin a començar abans el curs, sinó per no sé quants greu-
ges més que venen de lluny, la majoria en benefici d’alumnes
i famílies, segons diuen.

Compte, que ser mestre o professor té molt mèrit, i ser-
ho amb consciència i motivat per una vocació honesta en-
cara més. És veritat que tenen moltes vacances i alguns s’a-
profiten de baixes sospitosament recurrents, però és una
professió dura i no apta per a cardíacs. Si ets pare i et po-
ses en la pell dels docents, visualitzant totes aquelles hores
a primera línia de foc davant d’alumnes sobreexcitats, re-
bels i demandants d’atenció, provoca vertigen, tret que si-
guis un tipus superdur com Vin Diesel a The Pacifier.

Per acabar-ho d’adobar, el nou líder de l’oposició, Al-
berto Núñez Feijóo, ha dit recentment en un míting que no
creu que als que tenen més se’ls hagi d’assenyalar pel car-
rer “per haver treballat més”. Suposo que per això acumulen
riquesa personatges com Albert Rivera, a qui no veien el pèl
al bufet d’advocats Martínez-Echevarría, o Toni Cantó, que
es deu estar esllomant per promoure el castellà a la Co-
munitat de Madrid des de l’Oficina de l’Espanyol.

Com va advertir el periodista i activista polític George
Monbiot, “si la riquesa fos el resultat inevitable del treball
dur i l’emprenedoria, totes les dones de l’Àfrica serien mi-
lionàries”. Però la justícia poètica, malauradament, és una
fal·làcia, com ho demostren casos com el d’aquell funcio-
nari de la Diputació de València que es va passar 10 anys
sense treballar –fitxant amb bata i sabatilles– i, en lloc de
convertir-lo en una falla amb els testicles d’una balena fran-
ca austral, el van absoldre de qualsevol delicte perquè deia
que no disposava d’un espai propi de treball.

En una Espanya de penques, rendistes i polítics avesats
a les portes giratòries –i alguns empresaris adinerats grà-
cies al narcotràfic–, l’ascensor social o està espatllat o no-
més funciona amb una clau exclusiva, com en aquells edi-
ficis en els quals només poden utilitzar l’aparell els veïns que
en són els propietaris. I, creieu-me, no hi ha precedents que
cap veí es deixi la clau posada.

L’ascensor social 
o està espatllat 

o només funciona 
amb una clau 

exclusiva, com en 
aquells edificis 

en els quals només 
poden utilitzar l’aparell 

els veïns que en són 
els propietaris. 

I, creieu-me, 
no hi ha precedents 
que cap veí es deixi 

la clau posada

“

“
per Víctor Porres

Colla de dropos
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4El dia de Sant Jordi, des de les
9 del matí fins a les 20 hores, serà
el primer dels tres dissabtes pro-
gramats en què el passeig de Fa-
bra i Puig quedarà tallat al trànsit
rodat perquè la ciutadania pugui
gaudir de l’espai sense cotxes,
sense fums i sense sorolls. 

La iniciativa es du a terme en
el marc del projecte “Obrim car-
rers”, que es va iniciar a principis
del 2020, es va haver d’inter-
rompre per la irrupció de la co-
vid-19 i es va reprendre al mes
d’octubre del mateix any. A ban-
da de garantir que l’espai podrà
ser utilitzat per al passeig i el lleu-
re de la ciutadania, el programa
també busca reforçar i ampliar
l’activitat en els eixos comer-
cials de l’entorn. 

MERIDIANA-VIRREI AMAT
Al passeig de Fabra i Puig es tallarà
també el trànsit el 28 de maig i el
18 de juny. En aquests dos casos,
però, de 10 a 21 hores. En tots tres
dissabtes, el tall va de l’avinguda
de la Meridiana a la plaça de Vir-
rei Amat. Cal tenir en compte,
però, que el carrer d’Arnau d’Oms,
que travessa Fabra i Puig, roman-
drà obert al trànsit. 

Mentre duri el tall, només es
permetrà el pas de vehicles de ser-
veis municipals i d'emergència, ve-
hicles de càrrega i descàrrega,
vehicles dels veïns de la zona que
es dirigeixin als seus aparcaments
privats, usuaris dels aparcaments
de rotació, taxis en cas d'emer-
gència i vehicles de persones
amb mobilitat reduïda. El pas de
bicicletes estarà també permès. 

BUSOS AFECTATS
El tall afectarà la circulació de di-
verses línies de bus, que desglos-
sem a continuació. 

La línia 11 modificarà el re-
corregut en direcció Roquetes
des del passeig de Fabra i Puig, per
l’avinguda de la Meridiana (sorti-
da de ciutat), Pintor Alsamora, i Pi-
ferrer. I en direcció Trinitat, des de
Via Júlia amb passeig de Valldau-
ra, el recorregut es veurà modifi-
cat pel passeig de Verdun, Pi i Mo-
list, avinguda dels Quinze, Costa
i Cuxart, i Escòcia. 

La línia 34, en direcció Virrei
Amat, acabarà a Onze de Setembre
amb Virgili, que esdevindrà doncs
parada d’inici i final. I en el recor-
regut de tornada, es desviarà pel
carrer Gran de Sant Andreu. 

Pel que fa a la línia 47, en di-
recció Canyelles, es desviarà d’Ar-
nau d’Oms amb Fabra i Puig pel
mateix carrer d’Arnau d’Oms,
Deià i passeig de Verdun. En di-
recció passeig Marítim, no hi
haurà afectació. 

Les línies 122, en direcció Fa-
bra i Puig, i H6, en direcció Zona
Universitària, també modificaran
el recorregut: ho faran per l’avin-
guda de la Meridiana (sortida de
ciutat), Pintor Alsamora, Escultor
Ordóñez, Doctor Pi i Molist, i el ma-
teix passeig de Fabra i Puig. 

Les D40 i D50, en direcció Via
Favència i Ciutat Meridiana res-
pectivament, es desviaran d’Arnau
d’Oms amb el passeig de Fabra i
Puig, i continuaran per Arnau
d’Oms, Deià i passeig de Verdun. 

Finalment, la V27, en direcció
Canyelles, es desviarà des d’Arnau
d’Oms amb passeig de Fabra i
Puig per Arnau d’Oms, Deià, pas-
seig de Verdun i passeig de Vall-
daura. I la V29, en direcció Ro-
quetes, modificarà el recorregut
des del carrer de Garcilaso amb l’a-
vinguda de la Meridiana, per avin-
guda de la Meridiana (sentit cen-
tre ciutat), Felip II, Arnau d’Oms,
Deià i passeig de Verdun.

ObrimFabra i Puig
» El passeig tallarà el trànsit de Meridiana a Virrei Amat el 23 d’abril, 28 de maig i 18 de juny 
» “Obrim carrers” pretén que la ciutadania gaudeixi de l’espai sense cotxes, fums ni sorolls

4L’Ajuntament de Barcelona
manté l’esforç per transformar
l’espai públic i convertir Barcelona
en una ciutat més saludable, més
humana i més segura, que posa en
primer pla les persones i que en-
camina la mobilitat cap als modes
més sostenibles, saludables i se-
gurs. La pacificació de carrers i les
superilles són altres formes d’ex-
pressió d’aquesta voluntat. 

“Obrim carrers” pretén recu-
perar l'espai públic per a la ciu-
tadania i permet gaudir d’algunes

artèries importants de la ciutat
sense trànsit, fums ni sorolls. La
iniciativa també vol donar visibi-
litat als beneficis de la pacificació
de carrers des del punt de vista de
la salut, la convivència, la mobi-
litat i el joc a l’espai públic, refle-
xionar de forma col·lectiva sobre
el model de ciutat, amb activitats
que convidin a veure altres hàbits
de mobilitat, visualitzar usos al-
ternatius de l’espai públic, i mi-
llorar la qualitat de l’aire i reduir
la contaminació.

Ciutat saludable i segura

Fabra i Puig formarà part durant tres dissabtes de la iniciativa municipal “Obrim carrers” perquè la ciutadania pugui gaudir de més espais sense cotxes. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Cirerers: el nou edifici
cooperatiu de Roquetes

HABITATGE4Hi ha formes de
vida diferents de les convencio-
nals que són possibles, i un ex-
emple és l’edifici cooperatiu
dels Cirerers, impulsat per la co-
operativa Sostre Cívic i inaugu-
rat el passat 31 de març al bar-
ri de Roquetes. Es tracta d’un
bloc de pisos de vuit plantes on
hi ha un total de 32 habitatges.
La idea dels seus inquilins és
viure en comunitat, raó per la
qual té diversos llocs compartits
com una biblioteca, una cuina,
terrasses, un hort i una sala po-
livalent, entre altres espais que

trenquen amb les dinàmiques
que hi ha  a la majoria de finques
de la ciutat. 

Aquest projecte ha estat en
part possible perquè l’Ajunta-
ment cedeix durant 75 anys un
solar públic perquè s’hagi pogut
fer l’edifici. Per part seva, l’al-
caldessa Colau va celebrar durant
la inauguració el projecte i va afir-
mar que “l’habitatge cooperatiu
és un model d’èxit imparable
que ha vingut per quedar-se”. Els
Cirerers és la cinquena promoció
d’habitatge cooperatiu que ja
funciona a Barcelona.

Interromput el pas del metro
entre Diagonal i Vilapisina

MOBILITAT4Per fi han comen-
çat les obres que han de servir per
renovar tres quilòmetres de la lí-
nia L5 de metro. Concretament,
s’han posat en marxa millores
entre les estacions de Verdagu-
er i Virrei Amat. La mesura, en
principi, farà que acabin les vi-
bracions provocades pel metro
que noten des de fa més d’un any
i mig diversos veïns de finques
del passeig Fabra i Puig, al Turó
de la Peira. Però abans que això
sigui una realitat, toca passar uns
dies sense servei. Fins al 18 d’a-
bril quedarà interromput el pas

de trens entre les parades de Dia-
gonal i Vilapicina.

Renovar aquestes vies de l’L5
és molt important per retornar la
tranquil·litat als veïns del Turó de
la Peira.  Tal com van explicar des
de l’entitat veïnal a Línia Nou
Barris el passat mes de desem-
bre, aquestes vibracions han dei-
xat conseqüències molt visibles.
“Hi ha esquerdes a les parets i el
terra o els gots es mouen quan di-
nen. També senten sorolls del
metro a les 5 del matí”, va aler-
tar el president de l’entitat veïnal,
Antonio Silva. 

L’espectacle continua: el Circ
Rogelio Rivel estrena carpa

CULTURA4L’antiga carpa del
Circ Rogelio Rivel, del Centre de
Creació Rogelio Rivel, feia temps
que s’estava deteriorant, la qual
cosa fa que sigui molt bona notí-
cia que el passat dissabte 2 d’abril
s’estrenés la nova. En l’acte d’i-
nauguració els alumnes de l’escola
van oferir un espectacle on tots
ells van demostrar el seu talent.
Entre les persones que van gau-
dir de la sessió hi havia el regidor
de Nou Barris, Xavier Marcé. 

La instal·lació l’han finançat
entre el Districte, qui ha aportat
la quantitat més grossa, i l’Asso-
ciació Rogelio Rivel, qui gestiona
el centre. Aquest ofereix a les
persones enamorades del món del
circ un espai on crear o entrenar
i l’opció de formar-se en activitats
circenses. A més, el fet de trobar-
se al costat de l’Ateneu Popular de
Nou Barris, fa que aquest punt del
barri sigui un lloc reconegut per
promoure el circ.

La finca és de vuit plantes i hi ha 32 habitatges. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

PORTA4El futur dels set joves
que encara viuen a l’antic camp de
la Damm en condicions precàries
continua sent incert. Tal com ex-
pliquen des d’una de les entitats
que els dona suport, la Xarxa de
Suport Mutu de Porta, després dels
dos intents de desnonament  –un
el febrer i l’altre el març– es vol ne-
gociar amb l’Ajuntament que se’ls
doni una alternativa que no passi
per haver d’anar en un alberg, l’ú-
nica proposada fins ara. El fet que
siguin immigrants sense  papers,
indiquen des d’aquesta entitat, fa
que  els nois s’hagin buscar la vida
com poden, cosa que no és com-
patible amb els horaris dels albergs.

D’altra banda, perquè el dia a
dia dels joves sigui digne mentre
no tenen un altre lloc on viure, les
entitats que els ajuden van co-
mençar fa uns mesos a tirar en-
davant un projecte de millora de
l’espai, liderat pel Sindicat d’Ha-
bitatge de Nou Barris. Han pintat
els vestuaris i han millorat el tan-

cament de les portes i la instal·la-
ció elèctrica. “Tenim pendent ha-
bilitar un punt d’aigua”, afirmen
els veïns que els ajuden.

Més enllà d’aquestes millores,
una altra iniciativa en la qual tre-
ballen les entitats és en convertir
l’antic camp en un “espai popular
obert als veïns”.  “Estem preparant
un hort, espais esportius i de tro-
bada o una escoleta”, expliquen.
L’objectiu d’aquest projecte, afe-
geixen, és omplir de vida el camp
perquè hi hagi més resistència da-
vant de possibles desallotjaments

i que, a més, sigui un lloc per als
veïns fins que no tingui un altre ús.
En aquest sentit, demanen que
qualsevol proposta de futur per a
l’espai ha de tenir un perfil veïnal.

Per la seva part, des del Dis-
tricte informen que es vol treba-
llar en “una o dues propostes” per
al futur de l’espai i posteriorment
fer un procés participatiu. Men-
trestant, afegeixen, s’està plante-
jant dedicar temporalment l’espai
a emmagatzemar contenidors de
la nova contracta de neteja, cosa
que les entitats rebutgen. 

Fa deu anys que el camp no es fa servir. Foto: Twitter (@JoanCanadas)

Més pressió per ajudar els joves
que viuen al camp de la Damm

» Diverses entitats estan convertint el camp en un “espai popular”
» El consistori prepara una o dues propostes de futur per a l’espai

Condol | Una pèrdua important al Verdun
Fa pocs dies va morir una de les activistes més importants de Nou Barris:

Maria Lluïsa Serralta, veïna de Verdun. Va ser una de les impulsores de
l’Escola d’Adults Freire i de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris.
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4L’àrea verda d’estacionament
avança al districte. Després de
Vilapicina i la Torre Llobeta, ara és
el torn de la Prosperitat, on va en-
trar en funcionament a finals de
març, i Porta, en què s’implantarà
a partir del 2 de maig. A tots dos
barris s’hi ubicarà la Zona 32, de
manera que abastarà l’espai com-
près entre el carrer del Doctor Pi
i Molist, el passeig del Verdum i la
Via Júlia, el passeig de Valldaura,
l’avinguda de la Meridiana i el
passeig de Fabra i Puig.  

A Porta, els treballs previs van
començar el 23 de març, amb la
presenyalització vertical al car-
rer, amb la indicació de les dates
en les quals no es podrà aparcar
per dur a terme les obres de se-
nyalització a cada carrer, i a hores
d’ara continuen al ritme previst
amb l’execució de la pintura ho-
ritzontal i la senyalització vertical,
la instal·lació dels parquímetres i
l’enviament de cartes a residents.

INFORMACIÓ A RESIDENTS
Totes les persones residents a
ambdós barris que siguin titulars
d’un vehicle registrat al seu do-
micili podran gaudir de la possi-
bilitat d’aparcar a les places verdes

de la Zona 32. S’identificaran amb
el senyal vertical corresponent, i
s’aplicarà la tarifa de resident que
correspongui a l’etiqueta me-
diambiental del seu vehicle.

El veïnat empadronat a la zona
que sigui titular d’un turisme do-
miciliat a Barcelona no haurà de
fer cap gestió: rebrà al seu domi-
cili una carta informativa sobre la
seva zona de resident i un fullet in-
formatiu sobre l’ús de l’estacio-
nament com a resident.

Els nous residents empadronats
dins dels límits d’aquesta ampliació
i que tinguin dret a estacionar a l’À-
REA amb tarifa de resident poden
sol·licitar els seus drets d’estacio-
nament de resident a l’Oficina Vir-
tual de l’Ajuntament de Barcelona,
per telèfon al 010 o, mitjançant la
sol·licitud de cita prèvia, als Punts
d’Atenció Ciutadana B:SM.

OBTENIR ELS TIQUETS
Per obtenir els tiquets d’estacio-
nament a la calçada com a resi-
dent, es recomana que els usua-
ris utilitzin l’aplicació mòbil gra-
tuïta ONaparcar residents. Amb
aquesta aplicació es poden ob-
tenir tiquets des d’un dia i, com
a màxim, fins a final d’any. En ser
un tiquet digital, pot ser com-
provat de forma segura i en
temps real per la persona vigilant
i, per tant, no és necessària la uti-
lització de parquímetre ni col·lo-
car cap distintiu ni tiquet en pa-
per al vehicle. Així i tot, si és ne-
cessari, es pot imprimir un rebut
del pagament efectuat.

D’altra banda, per obtenir els
tiquets d’estacionament a la cal-
çada com a no resident, es reco-
mana que els usuaris utilitzin
l’aplicació mòbil SMOU. Aques-
ta aplicació permet pagar la ro-
tació a les places blaves i verdes
de forma digital i obtenir un ti-
quet digital que permet ser com-
provat de forma segura i en
temps real per la persona vigilant
i, per tant, en aquest cas tampoc
no és necessària la utilització de
parquímetre ni col·locar el ti-
quet al vehicle.

Neix l’àreaverda32aNou Barris
» Avança al districte l’estacionament regulat amb una nova zona a la Prosperitat i Porta

» S’hi creen 1.988 places verdes, 801 d’àrea motos, 307 de càrrega i descàrrega i 78 de zona blava

4Les places verdes que es re-
gulen a la nova Zona 32 són
1.988, 752 a Prosperitat i 1.236 a
Porta. També està previst crear-ne
801 d’àrea motos, 459 a Prospe-
ritat i 342 a Porta; 78 de zona bla-
va, 28 a Prosperitat i 50 a Porta; i,
finalment, 307 d’àrea DUM (càr-
rega i descàrrega), 146 a Prospe-
ritat i 161 a Porta. 

L’àrea verda té com a objectius
prioritzar l'estacionament per als re-
sidents al barri, garantir la rotació
als voltants dels eixos comercials a
través de l’àrea blava i millorar el
control i la gestió de les places de
càrrega i descàrrega. A més, permet
evitar els estacionaments de llarga
durada per part de residents en al-
tres zones de la ciutat. 

La nova Zona 32, en xifres

Al barri de Porta
s’implementarà
el 2 de maig

L’àrea verda té com a objectiu bàsic prioritzar l'estacionament per a les persones residents al barri. Fotos: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Una primavera d’iniciatives
a l’Eix Comercial Nou Barris

ACTIVITATS4L’arribada de la
primavera no només anuncia
que per fi arrenca la temporada
del bon temps, també que arriben
activitats especials organitzades
per associacions de comerciants
com ara l’Eix Comercial de Nou
Barris, que ja en prepara dues. 

Tal com explica la dinamit-
zadora de l’associació de comer-
ciants, Maite Fernández, durant
el dia de Sant Jordi els comerços
associats repartiran als clients
flors de fusta que es poden “con-
servar” i “reutilitzar”. “És im-
portant tornar a fer accions per

als clients perquè això vol dir que
tornem a tenir certa normalitat
que tots necessitem”, recalca.

L’altra iniciativa, afegeix, és la
mostra de comerç i entitats que
se celebrarà el pròxim 21 de maig
a la plaça de la República. Hi hau-
rà, afirma, parades de comerços
associats amb productes de tota
mena i tallers de manualitats
per a nens. “Aquests actes ajuden
als establiments a guanyar visi-
bilitat. És una oportunitat per do-
nar-se a conèixer i perquè la
gent vegi el que ofereixen i com
treballen”, assenyala Fernández.

ESTUDI4Barcelona Oberta va
presentar el passat 5 d’abril un es-
tudi sobre l’impacte que té el mo-
del de mobilitat de la ciutat en el
comerç. L’associació va defensar
que els canvis que s’estan imple-
mentant, com el de la Zona de Bai-
xes Emissions (ZBE) –tombat fa
poc per un tribunal–, l’eliminació
de carrils de circulació o l’urba-
nisme tàctic, podrien fer perdre al
comerç de Barcelona entre 2.800
i 3.500 milions d’euros.

Per fer l’estudi es van en-
trevistar 3.000 residents de la
ciutat i d’arreu de la província
de Barcelona.  El 71% de les per-
sones que viuen fora de la ciu-
tat van assegurar que cada cop
és més difícil arribar-hi i, a
més, van afegir que si el temps
de desplaçament augmenta una
mitjana de 20 minuts deixarien
de venir.

Les preocupacions de l’as-
sociació de comerciants són fru-
it que, tal com diu el seu estudi,
el 28% dels clients entrevistats
no viuen a Barcelona. Això no és
tot. Segons les seves conclu-

sions, més de la meitat d’aquest
28% també hi van dues o tres
vegades a la setmana a comprar,
la qual cosa suposa gairebé
4.000 dels 13.800 milions de la
facturació del comerç.

Una altra dada important és
que de les 3.000 persones en-
trevistades, un 66% van reco-
nèixer que des de fa uns anys que
fan menys compres a la ciutat de

les que feien abans. A banda de
la dificultat d’accedir a Barcelo-
na, els motius per evitar anar-hi
són,  segons el 72% dels enques-
tats, que hi ha embussos de camí
i, per al 62%, el temps que es tar-
da a arribar. En aquest sentit, l’as-
sociació Barcelona Oberta tam-
bé alerta que la xarxa de transport
públic per arribar a la ciutat és, en
aquests moments,“insuficient”. 

Un embús per entrar a la ciutat. Foto: Twitter (@Raul_Abad_M)

Barcelona Oberta qüestiona els
canvis en la mobilitat de la ciutat

Una mostra anterior de comerç al carrer. Foto: Ajuntament

Entitats | Barcelona Comerç farà lobby a Brussel·les
La Fundació Barcelona Comerç és des de fa pocs dies membre de

l’Independent Retail Europe (IRE), l’entitat europea de gairebé 60 anys 
de trajectòria que representa organitzacions de comerços independents.
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Sostenibilitat
L’Estratègia d’alimentació sostenible Bar-
celona 2030 continua endavant amb em-
penta. El passat 15 de març va tenir lloc la
segona trobada entre responsables muni-
cipals i agents del sector alimentari i asso-
ciatiu relacionats amb els eixos principals
d’aquesta iniciativa, que té com a horitzó
l’elaboració d’un full de ruta per transfor-
mar el sistema alimentari de Barcelona i

fer-lo més sostenible. La sessió va cele-
brar-se a l’Espai Josep Bota, de la Fabra i
Coats, a Sant Andreu, i va comptar amb
la presència d’Álvaro Porro, comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament
Local i Consum, que va ser l’encarregat
de dirigir l’acte. Porro va estar acompa-
nyat per Amaranta Herrero, coordinadora
estratègica de la Secció de Polítiques Ali-
mentàries Urbanes i Consum Responsa-
ble de l’Ajuntament. 

Els dos representants municipals van
explicar els eixos principals d’aquesta es-
tratègia alimentària, els quals, de fet, estan
recollits al Pacte de Milà. Aquest acord
contempla objectius com ara la promoció
de dietes saludables, assegurar la igualtat
social i econòmica, millorar l’abastiment i
la distribució d’aliments o reduir el mal-
baratament, entre altres. 

Els participants en la sessió del 15 de
març es van dividir en quatre grups que

van treballar els vuit objectius preliminars
i les línies de treball que marca l’estratègia
alimentària. Els propòsits són incremen-
tar la producció, venda i consum de pro-
ductes de temporada, protegir els espais

agraris urbans, promoure l’accés universal
a dietes saludables, prevenir el malbarata-
ment, combatre l’emergència climàtica,
implementar un canvi cultural en l’ali-
mentació, fomentar les relacions justes en
el marc de la cadena alimentària i coordi-
nar els diferents agents d’aquest àmbit per
portar a terme accions concretes i avalua-
bles, vinculades a estratègies existents. 

Amb tot, des de l’Ajuntament recor-
den que la crisi climàtica és un repte glo-
bal que s’ha de combatre des de les
administracions, les organitzacions i la
ciutadania, i que amb l’Estratègia d’ali-
mentació sostenible Barcelona 2030 la
ciutat fa un pas endavant per fer front a
l’emergència climàtica. En aquesta línia,
el full de ruta resultant ha d’ajudar a
transformar la manera de produir ali-
ments i de consumir-los.

L’Estratègia d’alimentació
sostenible agafa volada

L’Estratègia d’alimentació
sostenible ha de servir per
elaborar un full de ruta que
canviï el model alimentari 

Ajudes
El programa de subvencions ‘Impulsem
el que fas’, de l’Ajuntament i Barcelona
Activa, ha finançat 42 projectes relacio-
nats amb l’alimentació sostenible i el con-
sum responsable. 

Són dades corresponents al 2021 fetes
públiques pel consistori. En aquest sentit,
l’any passat el programa de finançament
va rebre 629 sol·licituds de projectes que
optaven a rebre una ajuda econòmica, dels
quals 186 van acabar rebent-la. 

Pel que fa als projectes relacionats amb
l’alimentació sostenible, el programa està
adreçat a aquelles iniciatives socials o em-
presarials compromeses amb els drets la-

borals, l’economia social, la sostenibilitat i
el clima, i que contribueixen a avançar cap
a un canvi de model de consum més res-
ponsable, a més de garantir una alimenta-
ció més sana i més justa. Enguany, el
pressupost dedicat a aquesta modalitat de
projectes és de mig milió d’euros. 

Aquest nou model de consum res-
ponsable i d’alimentació sostenible està
alineat amb els compromisos del Pacte
de Milà i els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 de l’ONU.

El termini de presentació de candida-
tures per sol·licitar l’ajuda econòmica
d’enguany acaba el 22 d’abril, i es poden
formalitzar a través del web de Barcelona
Activa (www.barcelonactiva.cat).

‘Impulsem el que fas’ finança 42 projectes
relacionats amb l’alimentació sostenible  
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Disseny
La Ruta d’Aparadors Artístics ha permès
descobrir tot un seguit d’intervencions ar-
tístiques que han portat a terme creadors de
reconegut prestigi en diferents aparadors de
botigues del barri Gòtic. Concretament,
dels carrers del Pi, Petritxol i Palla, així com
d’alguns carrers adjacents. 

Aquesta acció volia ajudar a potenciar la
rellevància dels aparadors per a les botigues
i com a espais de diàleg entre l’art i el co-
merç. A més, des del consistori apunten que
a través d’aquesta ruta es volia contribuir a
la recuperació tant econòmica com anímica
de la ciutat. Els aparadors es podien visitar
fins al passat 31 de març.

Concretament, en aquesta edició hi han
participat els i les artistes Lara Fluxà, Sok
Kan Lai, Dominika Berger, Marcos Pa-
lazzi, Ari Gardiazabal, Alicia Kopf, Jaime
Serra, Albert Serra, Joan Fontcuberta, Gino
Rubert, Miquel Aparici, Montse Valdés i
Albert Espona.  

DOS MONS RECONCILIABLES
Amb tot, aquesta acció pretenia reivindicar la
relació entre comerciants i artistes que va
saber exposar Santiago Rusiñol a L’auca del
senyor Esteve. I és que l’artista català va saber
reconciliar com ningú dos mons aparentment
irreconciliables: per una banda, el del comer-
ciant, abnegat i amb voluntat de ferro, que
apuja la persiana cada dia i, per l’altra, el de
l’artista, bohemi i somiador. 

Art i comerç es donen la mà en una
ruta pels millors aparadors del Gòtic

Pas endavant per preservar
els comerços emblemàtics

EN PRIMERA
PERSONA

Patrimoni
Amb l’objectiu de protegir una singularitat
de Barcelona com són els comerços emble-
màtics, l’Ajuntament ha impulsat 18 mesu-
res per garantir-ne el futur. Des del consistori
informen que aquest conjunt de propostes
volen vetllar per la sostenibilitat d’aquests
negocis, alguns d’ells centenaris, i convertir-
los en un actiu, una “riquesa” del teixit co-
mercial barceloní. 

La iniciativa busca preservar i promoure
aquests establiments com a “símbol i ex-
pressió” de la identitat de la ciutat. A més, la
voluntat municipal és posicionar Barcelona
com una ciutat referent a l’hora de protegir
aquestes botigues. Per altra banda, es volen
posar en marxa eines per donar a conèixer la
seva situació de forma “objectiva i rigorosa”.

Finalment, està previst fer partícips aquests
comerços a l’hora de fer polítiques comer-
cials per a la ciutat, posant especial èmfasi
en la seva professionalització i digitalització,
entre altres. 

“FET DIFERENCIAL”
Per altra banda, les mesures plantejades pel
govern municipal volen potenciar el senti-
ment d’identitat per tal que els ciutadans va-
lorin el “fet diferencial” d’aquests comerços.
En aquesta línia, es portaran a terme progra-
mes d’història a la televisió pública betevé i
s’incorporaran codis QR a cada establiment
per permetre l’accés a aquest contingut a tra-
vés del telèfon mòbil. 

A més, està previst que es promogui la
Ruta dels Emblemàtics i el taller de Geoem-
blemàtics, en el marc del programa ‘El Co-

merç i les Escoles’, que vol apropar el teixit
comercial als més petits. Sobre això, cal dir que
entre el 2016 i el 2021 el 46% dels establi-
ments emblemàtics de Barcelona van pren-
dre part en alguna activitat de formació.

I és que aquest tipus d’establiments ne-
cessiten eines per enfortir-se, destaquen des
de l’Ajuntament. Per fer-ho possible, afegei-
xen, es continuarà garantint la participació
d’aquestes botigues en les polítiques de suport
al comerç local.

Tot plegat es va presentar al Ple del dia 25
de febrer. Aquell dia es va explicar que l’A-
juntament demanarà a la Generalitat un canvi
legal que ajudi a garantir la protecció d’aquests
establiments, mentre que es va plantejar la
possibilitat que el consistori compri locals
concrets com El Ingenio, tot i que encara ha
d’estudiar aquesta mesura.

Enric Gil regenta una botiga,
Meridiana Aquàrium, que fa 38
anys que és oberta. Això li ha
valgut una experiència comer-
cial que posa en pràctica com a
president de l’associació de co-
merciants Sagrera Activa. Gil
defensa el comerç de proximi-
tat com un actiu per millorar els
barris i evitar-ne la degradació.

Com ha canviat el comerç de
proximitat durant els últims
38 anys?
Ha variat bastant. Abans era
més familiar. A més, les vendes
solien concentrar-se als dissab-
tes, i entre setmana en feies
menys. Ara s’han diversificat i es
fan durant tota la setmana. A
més, el comerç online ens ha
afectat: és competència deslleial. 

Està en risc el petit comerç?
Crec que el comerç generalista
acabarà morint. T’has d’especia-
litzar o convertir-te en un refe-
rent al barri per allò que fas.
Aquí hi ha forns de pa que
tenen cues molt llargues cada
dia. Si obres una botiga de roba
normal en un barri, no té futur.
Des del meu punt de vista, tot
passa per la superespecialització.

Quins són els reptes de futur
del sector?
Hem de fer que la gent s’adoni
que el comerç de barri és de
qualitat. Que coneixem els nos-
tres veïns/clients i que fem una
tasca social de radar amb la gent
gran i d’ajuda als més petits en
cas d’alerta. Un barri sense co-
merç és un barri abocat a la de-
gradació i la inseguretat.

“El futur del 
petit comerç passa
per l’especialització”
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Enric Gil
Meridiana Aquàrium

(Sagrera Activa)
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La convocatòria és el dia 9
de març a dos quarts de
quatre de la tarda, hora
ucraïnesa. La conferèn-

cia es fa via online i hi intervenen
alguns dels alcaldes de les ciutats
més afectades per la guerra d’U-
craïna. Hi ha presents mitjans de
tot el món: la televisió romanesa,
diaris estatunidencs i escandi-
naus, ràdios de Bòsnia... I el Línia. 

Comença parlant el ministre
pel desenvolupament de les co-
munitats i el territori d’Ucraïna,
Oleksiy Chernyshov. Porta una ca-
misa de color blau clar. Ni corba-
ta ni americana. A les guerres no
es porten corbates ni americanes.
Després parlen els alcaldes. Du-
rant dues hores no hi ha ni un sol
somriure. És el que té la guerra. 

“Necessitem medicines i ar-
mes, la situació és límit”, diu el vi-
cealcalde de Mariúpol, Serhiy Or-
lov. Ell també va vestit sense ele-
gàncies. Porta un jersei verd fosc,
la peça de roba de moda al país des
que Volodímir Zelenski, el presi-
dent d’Ucraïna, l’ha convertit en
un símbol de la resistència. “Ne-
cessitem mitjans de transport se-
gurs per evacuar els nostres veïns”,
explica Orlov. Tota la conferència
és un crit desesperat. Els alcaldes
volen que la comunitat interna-
cional es posicioni al seu costat, i
per això han convocat la premsa.
Des de Kherson, Chernihiv, Tros-
tianets o Vasylkiv parlen per a tot
al món. Gràcies a internet. 

Més de tres setmanes després
d’aquesta conferència, Mariúpol
ha estat assetjada per l’exèrcit
rus. Els carrers són runes. Segons
la BBC, hi ha 400.000 persones
atrapades i més de 2.400 homes,
dones, nens i nenes morts que han
fet necessari obrir dues foses co-
munes. Els cadàvers es congelen
en una ciutat que registra tempe-
ratures de cinc graus sota zero a les
nits i que fa dies que no té ni elec-
tricitat, ni gas ni aigua. Quan es-
crivim aquestes línies, la gana i les
infeccions s’estenen pels hospitals
i pels refugis. Les demandes del
vicealcalde Orlov no s’han mate-
rialitzat. S’ha imposat la guerra.

Els polítics locals que van par-
ticipar en la conferència del pas-
sat 9 de març, que duia per títol
Resposta a la violència russa:
perspectives de les comunitats
territorials més danyades d’U-
craïna, són desconeguts a fora del
país. Alguns potser moriran en
aquesta guerra. O potser no. És
probable que els noms d’Ihor Ko-
lykhaev, Vladyslav Atroshenko,
Serhiy Sukhomlyn, Ihor Terekhov,
Yuriy Bova, Veniamin Sitov, Olek-
sandr Lysenko, Nataliya Balasy-
novych i Serhiy Orlov no siguin ni
una nota al peu de pàgina de la his-
tòria. De la gran història. Queda-
ran ocults sota l’ombra de figures
com Putin, Zelenski o Biden. 

Amb tot, el món local, sigui a
Ucraïna o a casa nostra, és el pri-
mer afectat pels conflictes. La
ciutadania a peu de carrer orga-
nitzant-se o els alcaldes i les al-
caldesses demanant ajuda noten
primer que ningú els bel·licis-
mes. Els estrategs pensen les gu-

erres als despatxos lluminosos
de l’alta política vestits amb cor-
bata i americana, però és la ciu-
tadania la que viu sota les bombes.

GUERRA I CIUTADANIA
Lluny de Mariúpol, a la regió me-
tropolitana de Barcelona, ja des de
l’inici de la guerra, el 24 de febrer,
el món local es va fer sentir amb
força. “El conflicte ens va agafar
per sorpresa, però ràpidament
vam organitzar un punt de reco-
llida de material en una botiga

d’ordinadors”, explica Joan Cere-
zo, d’Esplugues de Llobregat. Ell
presideix l’Associació Cultural Ta-
ras Shevchenko, un grup d’amics
d’Ucraïna. “En una setmana vam
poder carregar 5 o 6 furgonetes
amb ajuda, que van anar a la par-
ròquia de Santa Mònica, a Barce-
lona, i d’allà cap a Polònia”, afegeix.
Aquella infraestructura va quedar
ràpidament desbordada. “Recor-
do persones que feien compres de
70 euros al Condis que hi ha da-
vant de la botiga i ens ho portaven

tot al magatzem”, detalla. “La far-
màcia que hi ha al costat, veient la
demanda, va crear lots de medi-
caments dissenyats per enviar a
Ucraïna”, relata per afegir que
“mai havia vist tanta solidaritat”.

Altres municipis de la metrò-
poli també van viure situacions
semblants. A Vilassar de Dalt, la
Maria Àngels, de la Plataforma
Ajuda a Ucraïna, remarca que el
mateix dia que va començar la gu-
erra es va organitzar una mani-
festació davant de l’Ajuntament.

“Després vam estar vuit dies re-
collint material i vam carregar
dues ambulàncies i dues furgo-
netes que han anat cap a la fron-
tera amb Polònia”, explica. A més,
a Vilassar es va fer una arrossada,
una caminada i una tarda d’acti-
vitats per recollir fons, i actualment
la localitat ja ha acollit més de 25
famílies ucraïneses.

Els primers dies de la guerra,
la resposta humanitària va ser
espontània. “Com en altres oca-
sions, al principi la gent va actu-

Ja hi ha quatre milions de persones que han marxat d’Ucraïna, i moltes ho han fet per la frontera amb Polònia. Foto: Càritas

La resposta solidària a la metròpoli davant la guerra d’Ucraïna, a diferència
d’altres conflictes internacionals, s’ha organitzat de manera espontània i

desendreçada. La ciutadania a peu de carrer n’ha estat la impulsora i més tard
els ajuntaments han recollit el testimoni i han ordenat l’ajuda humanitària.

Elmón local,
la primera trinxera
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n El cotxe deixava enrere Polònia.
La dona gran fugia de la guerra amb
en Marc (nom fictici), un veí de Sant
Andreu de la Barca que, amb cinc per-
sones i cinc cotxes més, va decidir
marxar cap a Ucraïna quan el conflic-
te despuntava. La dona gran es va
passar hores mirant pel retrovisor. No
girava el cap. Només veia l’indret que
abandonava per un minúscul rectan-
gle de vidre. Mirava aquella postal re-
flectida quan eren a centenars de ki-
lòmetres d’Ucraïna. Fins i tot a milers
de kilòmetres. Què mirava? Potser al
cel encara hi reconeixia algun color

del seu país, ara en runes. Potser no
mirava res i el seu cap era a Ucraïna.

En Marc es va quedar en xoc per
aquella imatge. En una crisi com la
dels refugiats, hi ha moltes escenes
que se’t claven. Ho diu setmanes des-
prés d’haver tornat a casa. Setmanes
després d’haver portat 17 persones
d’Ucraïna a l’Estat espanyol.

La comitiva va sortir de casa el 3
de març. “Abans d’arribar a la ciutat
polonesa de Medyka vam viatjar du-
rant dos dies”, relata en Marc. Ja
abans havien contactat amb sis refu-
giats. Malgrat això, quan van arribar
al poliesportiu de la ciutat propera a
la frontera, aquell grup de persones
no hi era. “Els militars ens van fer mol-

tes preguntes i van apuntar-se les
nostres dades per estar segurs que
no érem traficants d’éssers humans”,
recorda el santandreuenc. Finalment,
van recollir una noia i la seva filla de
tres anys i, per telèfon, van acordar
passar a buscar una altra noia per
Cracòvia en el viatge de tornada. 

De Medyka van anar al camp de
refugiats que hi ha just a la frontera.
En Marc explica que allò era un caos:
“Tot i que la gent estava ben tracta-
da, recordo homes i dones grans ca-
minant amunt i avall sense direcció
durant hores”. D’allà van anar a la ciu-

tat de Przemysl. “Hi ha un antic centre
comercial abandonat que s’ha habili-
tat per a refugiats”, detalla. Va ser
aquí on van conèixer una família de
17 membres que volia anar a Càceres.
“Després de parlar durant hores, van
acabar confiant en nosaltres. Tres in-
tegrants de la família van fer el viatge
en avió i la resta amb nosaltres”, expli-
ca en Marc per afegir que quan va
marxar d’aquell lloc no va poder “mi-
rar enrere perquè era massa dur”.

Començava el viatge de tornada.
Fugien del terror. Però la guerra no hi
entén de distàncies, i a la frontera amb
França una de les noies va rebre una
trucada. Havien bombardejat casa
seva. La guerra sempre et persegueix.

Un viatge a la frontera 

ar de manera desordenada i des-
endreçada”, considera el sociòleg
Xavier Godàs. “Encara que sem-
bli una obvietat, el món local té
una característica molt bàsica:
tothom viu en un municipi. No
pots no tenir un municipi, i per
això és el lloc d’actuació primari”,
reflexiona. És per aquest motiu
que la resposta primerenca va
vehicular-se a peu de carrer. De
manera desordenada, certament.
Un fet que va fer reaccionar l’or-
ganització que agrupa entitats
per la justícia social, Lafede, que
va demanar que, si era possible, es
fessin aportacions econòmiques al
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en lloc de do-
nacions de roba o menjar.

GUERRA I AJUNTAMENTS
Allò que va començar a gestar-se
amb la ciutadania no podia pas-
sar desapercebut als ulls dels
ajuntaments. La pressió social va
fer que reaccionessin.

Volodymyr Fediuk, president
de l’Associació d’Ucraïnesos de
l’Hospitalet de Llobregat, explica
que els primers dies de la guerra
la seva organització es va reunir
amb l’alcaldessa Núria Marín.
“Estem molt contents de la res-
posta que va tenir”, diu. La bat-
llessa els va aconseguir dues fur-

gonetes per portar ajuda huma-
nitària. “Les autoritats són les
que tenen els recursos”, afirma Fe-
diuk. També ho expressa així Go-
dàs quan assenyala que “la soli-
daritat va molt a les palpantes”, i
aquells dies van ser els ajunta-
ments els que van ordenar-la.

En aquest sentit, Victòria Pla-
nas, responsable de l’Àrea d’A-
juda Humanitària del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvo-
lupament, explica que avui dia ja
hi ha 50 ajuntaments que fan
aportacions econòmiques a l’or-
ganisme per fer front al desastre
humanitari de la guerra. Un des-
astre que es tradueix en quatre
milions de refugiats i que és en-
cara més palpable a les ciutats
ucraïneses. “Mariúpol és la Gu-
ernica moderna”, diu Fediuk.

GUERRA I SILENCI
Si ara la ciutadania veu els ajun-
taments positivament, no es pot
dir el mateix de la política d’altres
nivells. “Estem molt enfadats amb
els polítics espanyols, perquè po-
drien haver fet molt més del que
han fet”, critica Cerezo.

Sorprenentment, aquesta gu-
erra ha generat un debat polític
com poques guerres havien sus-
citat fins ara, i això també ha
condicionat la mena de solidari-

“Recordo persones 
que feien compres 
de 70 euros 
al Condis que 
hi ha davant 
de la botiga 
i ens ho portaven 
tot al magatzem”

tat que s’ha apreciat en els primers
compassos del conflicte. “Les en-
titats i les organitzacions que
s’han mobilitzat en anteriors gu-
erres estan una mica aturades i
van tard”, considera Godàs. “Ja no
encarrilen la solidaritat o la pro-
testa, i això ha produït que les en-
ergies individuals sorgissin de
manera desendreçada”, descriu. El
cert és que les diferències respec-
te d’altres conflictes, com ara la gu-
erra d’Iraq, són notables. En aquell
cas, les organitzacions sindicals,
entre altres, van portar la veu
cantant. “Crec que això té a veu-
re amb les guerres postsoviètiques,
que ens agafen a contrapeu, i les
posicions costen més de concre-
tar”, valora el sociòleg.

SOLIDARITAT (I RACISME?)
Però fins i tot en les històries que
mostren la bondat humana tam-
bé hi ha una cara fosca. “En cer-
ta manera, aquest esclat de soli-
daritat té un principi de xenofò-
bia”, afirma Planas. Si comparem
com ha reaccionat la ciutadania
ara i com ho ha fet en altres guer-
res, les diferències són abismals.
Planas es fa una pregunta que
hauria de fer-nos reflexionar: “Per
què ara actuem diferent que amb
la guerra de Síria, on també hi va
haver milions de desplaçats i hi va

intervenir Rússia?”. La protecció
va per colors de pell. Si no, no es
pot entendre per què avui dia, se-
gons l’ACNUR, hi ha 250.000
persones –de les quals 70.000 són
afganeses que fugen del terror
talibà–varades als Balcans. Tam-
poc es pot entendre que hi hagi co-
operants acusats de tràfic d’éssers
humans per haver intentat portar
a Europa els desplaçats per la
guerra de Turquia. Planas torna a
preguntar: “Per què no s’ha alçat
la veu en el conflicte del Donbass,
en què Ucraïna bombardejava la
societat civil? Les guerres són
molt complicades, i per parlar
abans cal pensar”.

Si bé tot això és cert, tal com
la mateixa Planas i també Godàs
reconeixen, cal invocar els drets
humans en qualsevol dels casos i
no crear disputes entre refugiats.
“Em sembla una mala estratègia
la comparació: pot acabar mini-
mitzant el problema d’Ucraïna”,
afirma el sociòleg. “No podem res-
pondre el racisme institucional
amb passotisme organitzatiu.
Els ucraïnesos no en tenen la cul-
pa”, sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Ja hi ha 50 ajuntaments
que fan aportacions
econòmiques al Fons
Català de Cooperació 
al Desenvolupament
per fer front al 
desastre humanitari 
de la guerra

Una comitiva de sis veïns del Baix Llobregat va anar
en cotxe fins a la frontera amb Ucraïna per ajudar
persones refugiades a viatjar cap a l'Estat espanyol
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NETEJA/ El nou servei de neteja i
recollida de residus ja s’està des-
plegant des del passat 4 de març
als districtes de Ciutat Vella, l’Ei-
xample, Gràcia, Sant Andreu i Sant
Martí, incloses totes les platges de
la ciutat. A Sants-Montjuïc, les
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-
Guinardó i Nou Barris hi arribarà a
partir del 12 de setembre.

Un dels principals objectius
d’aquest nou servei és la proximi-
tat amb els barris. Més concreta-
ment, es vol augmentar el servei a
tot el territori i flexibilitzar-lo per-
què es pugui adaptar a les dife-
rents casuístiques de la ciutat.

En aquest sentit, més de 40
informadors i informadores re-
corren els barris on s'està des-
plegant el nou servei de neteja i
recollida de residus per explicar
de primera mà les novetats al
veïnat i als comerciants i donar
resposta a possibles dubtes que
se’ls plantegin.

Segons explica l’Ajuntament, en
la selecció d’aquest equip informa-
tiu s’ha prioritzat la contractació de
persones amb habilitats comunica-
tives, especialment en la transmis-
sió i adaptació del missatge. S’ha
valorat molt especialment la capa-
citat de mediació davant de possi-
bles discrepàncies i petits conflictes.
Igualment, el personal adscrit a la
campanya parla i entén, a nivell
nadiu, tant el català com el castellà,
i té coneixements necessaris per
entendre i parlar l’anglès. A més,

també s’ha valorat la incorporació
de persones amb coneixements
d’altres idiomes per adaptar-se a la
realitat dels diferents barris.

Aquests informadors i infor-
madores treballen per pare-
lles –procurant que siguin mixtes–
i se’ls assignen uns carrers d’un
barri determinat segons la previ-
sió del calendari establert.

Amb tot, ja són a peu de carrer
per informar la ciutadania sobre el
nou Pla Cuidem Barcelona i expli-
car la nova distribució de conteni-

dors, així com quins residus cal di-
positar al groc dels reciclables.

SEPARAR ELS RESIDUS
Per solucionar qualsevol dubte
en relació amb com separar cor-
rectament els residus, l’Ajunta-
ment també ha habilitat a la
pàgina web cuidem.barcelonaun
cercador de residus, on posant el
que es vol reciclar i l’adreça et diu
on i quan ho has de llençar.

A més, els informadors i infor-
madores visiten tots els comerços
per explicar-los en detall les no-
vetats referents a la recollida co-
mercial, així com recordar-los
com s’ha de fer per separar cor-
rectament els residus i l’horari de
recollida dels bujols.

Una altra tasca important que
porta a terme aquest equip infor-
matiu és el seguiment dels punts
crítics detectats per l’Ajuntament,
així com informar i escoltar el ve-
ïnat i els comerços en les seves
possibles demandes de millora.

Els recordatoris del dia que
s’han de baixar els mobles i tras-
tos vells, de quins residus cal por-
tar als Punts verds, de com
separar-los correctament o de
com utilitzar els sistemes de reco-
llida d’escombraries de cada barri
també formen part de la campa-
nya de sensibilització.

Per últim, als districtes on en-
cara no s’ha desplegat la nova
contracta de neteja els informa-
dors i informadores també hi ac-
tuen, resolent dubtes i informant
el veïnat que a partir del setem-
bre els arribarà el nou servei de
neteja i recollida de residus.

Un equip informatiu recorre els barris per explicar les novetats del Pla Cuidem
Barcelona a veïns i comerciants tot cercant la corresponsabilització ciutadana

Cuidar Barcelona
és cosa de tots i totes

Cuidem BARCELONA
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

Es fa seguiment
dels punts crítics

EL PLA 
RESIDU ZERO

4L'Ajuntament fa una
aposta ferma pel malba-
ratament zero, posant en
pràctica programes de
prevenció de residus, fo-
mentant la reutilització
de productes i reparació
d'objectes i d'aparells i
promovent l'aprofitament
alimentari per lluitar con-
tra el canvi climàtic.
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aJa s'està desplegant des del passat 4 de març als districtes de Ciutat Vella,
l'Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, incloses totes les platges de la ciutat

aA Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó 
i Nou Barris hi arribarà a partir del 12 de setembre

El calendari del nou servei de neteja
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SERVEIS/ Per mantenir neta la ciutat és
imprescindible la implicació de la ciuta-
dania. Per això, l’Ajuntament posa a dis-
posició dels veïns i veïnes una nova pàgina
web perquè puguin notificar les inci-
dències de neteja al carrer:  

* També es poden comunicar les incidèn-
cies que es trobin al telèfon 010. És gratu-
ït tots els dies de l’any de 7 a 23 hores.

Com avisar d’una
incidència de

neteja al carrer?

Cuidem BARCELONA

Un gran pla, tres línies d’actuació:
així s’articula Cuidem Barcelona

ESPAI URBÀ/ El Pla Cuidem Bar-
celona es fonamenta en tres lí-
nies d’actuació. En primer lloc, en
el desplegament de la nova con-
tracta de neteja i recollida de re-
sidus. En segon lloc, en els Plans
de Manteniment dels districtes.
I, per últim, en els nous canals de
comunicació amb l’Ajuntament.

El nou contracte de neteja i
recollida de residus significa, en
paraules del consistori, un esforç
i una gran millora per als pròxims
vuit anys a la ciutat. Incrementa
la plantilla d’operaris i operàries
i incorpora tecnologia per al con-
trol i la gestió del servei, així com
vehicles elèctrics per reduir la
contaminació i el soroll. Aques-
tes millores permetran donar un
servei adaptat a les particulari-
tats i necessitats de cada barri
per dissenyar millor les actua-
cions de neteja i manteniment
de l’espai públic. 

Per la seva banda, els Plans
de Manteniment dels districtes
tenen l’objectiu de dissenyar el
manteniment de cada barri
amb la complicitat i el contrast
del veïnat, de les entitats i del
teixit comercial. 

Partint d’un primer esbor-
rany elaborat pels serveis mu-
nicipals, doncs, el procés s’anirà
enriquint amb la incorporació
de propostes del teixit social i
comercial de cada barri.

Es poden consultar totes les
sessions informatives fetes fins
ara a l’apartat ‘El teu barri’ del
web cuidem.barcelona. A més,
també s’hi poden consultar tots
els tríptics, per a veïns i comer-
ços, per cada un dels barris on
s’ha implantat la nova contracta
i que ja s’han repartit a tots els
domicilis.

Finalment, també s’impul-
sen nous canals de comunicació
amb l’Ajuntament per atendre
les necessitats del servei i reduir
el temps de resolució de les in-
cidències.

Però des del consistori es re-
marca que cal un canvi que vagi
més enllà de les millores del ser-
vei. “Necessitem un canvi en la
implicació ciutadana i la corres-
ponsabilitat dels nostres veïns i
veïnes per a la qualitat de l’espai
públic i la percepció ciutadana
de la neteja de la ciutat”, insistei-
xen en aquest sentit.

I és aquí on entra en joc l’e-
quip de més de 40 informadors i
informadores, que estaran de
forma permanent en diferents
punts de la ciutat i que desen-
voluparan la seva tasca adre-
çada tant a la ciutadania com als
comerços. 

Aquest nou equip informatiu
se suma als informadors que ja
fan les diferents campanyes es-
pecífiques durant l’any.
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona
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Esports

"Quan veus boxejar algú en un
ring, ja pots intuir trets del seu
caràcter, com es comporta o és
al seu dia a dia. Perquè la boxa
et fa treure l'instint, aquella
part amagada que no es mostra
normalment", reflexiona San-
dor Martín (Barcelona, 1993).
"La lluita és inherent a l'ésser
humà i s'expressa en aquest
esport. Per això la boxa engan-
xa tant", amplia el tricampió
d'Europa de pes superlleuger.

El noubarrienc és cada cop
i amb cada cop més visible i re-
conegut. No oculta a ningú
quin és el seu gran somni o, més
aviat, la fita que assegura que
complirà. "Pròxim campió del
món" figura en la seva descrip-
ció a Twitter. És més que un
pronòstic. Martín es deixa la
pell entrenament rere entre-

nament perquè no es quedi en
simples paraules. De moment
és, des del passat 1 d'abril, el
nou campió internacional su-
perlleuger de l'Associació Mun-
dial de Boxa (AMB), després de
vèncer, amb total superioritat,
el mexicà José Félix al Palau
Olímpic Vall d'Hebron. 

"'Tu seràs campió mundial.
T'ho asseguro', m'ha dit José
Félix durant el combat. 'Aques-
ta ha estat la meva última ba-
ralla. Em retiro amb tu', m'ha

comentat al final", confessava,
emocionat, Martín a les seves
xarxes socials. "'Ja no estic pre-
parat per a combats d'aquest ni-
vell. Gràcies per l'últim capítol',

ha conclòs. És al·lucinant! Al·lu-
cinant! Increïble!", ampliava.

Des de ben petit va aprendre
a casa que el desig es demostra
amb actes i moviments, amb
"compromís, esforç i sacrifici".
"Recordo haver llegit una en-
trevista a Shaquille O'Neal en

què explicava que als seus fills
els deia que havien d'estudiar i
guanyar-se un futur perquè ells
no eren rics. I que, si volien, po-
dien presentar-li un projecte en
què creguessin i els ajudaria",
comenta Martín, que s'ha criat
i s'entrena al KO Verdún, el

gimnàs familiar. A mitjans d'oc-
tubre va guanyar Mikey García,
excampió del mundial, en un
combat amistós als Estats
Units. Una presentació fantàs-
tica al continent americà.

ROCKY COM A INSPIRACIÓ   
Sempre s'ha imaginat en grans
escenaris i protagonitzant his-
tòries extraordinàries. El per-
sonatge de Rocky és una de les
seves inspiracions. "Quan el
públic està en contra meva,
rebo energia immediata. Quan
transformes els xiulets inicials
amb aplaudiments al final,
sents una emoció que és im-
possible traduir amb parau-
les", confessa Martín.

"Si no creus en tu, mai arri-
baràs als teus somnis. Sempre
he treballat per fer història i ser
el millor, i el meu camí és la dis-
ciplina diària. Cada nit em fico
al llit amb la consciència molt
tranquil·la", conclou, conven-
çut, el noubarrienc.

Sandor Martín celebra el seu triomf contra José Félix. Foto: WBA Boxing

SandorMartínendevinael seu futur 
» El boxejador noubarrienc es proclama a Barcelona campió internacional de pes superlleuger 

» Martín es veu “el pròxim campió del món” i treballa dia a dia per aconseguir fer realitat el seu somni

Bàsquet | El SESE rep el CN Terrassa 
El SESE rebrà el pròxim 23 d'abril el CN Terrassa, en partit corresponent a

la cinquena i penúltima jornada de la Segona Fase de la Copa Catalunya.
L'equip està completant una etapa amb molt bon joc i resultats.

Toni Delgado
LA PROSPERITAT

"La lluita és inherent a
l'ésser humà i s'expressa
en la boxa, un esport
que enganxa", assegura
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Abans de marxar als Estats Units a es-
tudiar, en Giorgio reuneix els seus amics
en el que serà probablement l’últim
sopar junts durant els pròxims dos anys.
Airegen els anhels i els fracassos més ín-
tims, però també reivindiquen valors i
creences i reafirmen el seu imaginari erò-
tic i les seves preferències sexuals.

Al teatre Gaudí de Barcelona.

Teatre

Amors
Pere Anglas

Gemma Humet estrena aquest abril el
seu quart disc i el primer en què no in-
clou versions i totes les lletres són seves.
A Rere tot aquest fum (Satélite K), la can-
tant terrassenca explora la seva mane-
ra d’estimar i de viure l’amor, qüestionant
els mites de l’amor romàntic. Parado-
xalment, la cançó que obre l’àlbum és
Com vols que et parli jo de l’amor?

Música

L’univers de Hogwarts que va crear J. K.
Rowling amb la saga Harry Potter conti-
nua donant de si. Ara s’estrena la terce-
ra entrega de la saga Animales fantásti-
cos (l’onzena pel·lícula d’aquest uni-
vers), protagonitzada per Eddie Red-
mayne. La trama Animales fantásticos: Los
secretos de Dumbledore barreja el món
màgic i la Segona Guerra Mundial.

Pelis i sèries

Animales fantásticos 3
David Yates

Rere tot aquest fum
Gemma Humet

La màscara no menteix mai 
Últim mes per veure l’exposició ‘La màscara no menteix
mai’ al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB), on estarà instal·lada fins a l’1 de maig. Aquesta
mostra defensa que “el nostre món no es pot entendre
sense màscares ni emmascarats” i, tal com expliquen els
organitzadors, recorre els usos polítics de la màscara en
la modernitat i aborda les polítiques de control sobre el

rostre, les resistències culturals a la identificació, la defen-
sa de l’anonimat, les estratègies de terror en l’acte d’ocul-
tació o la manera de mostrar-la com a símbol identitari.

Pedro González López (Tenerife, 2002), més
conegut amb el sobrenom de Pedri, té

molts números per marcar una era daurada
del Barça. El migcampista, que encara no ha

fet els vint anys, ja no és només una jove
promesa del futbol, sinó que és garantia
d’èxit al Barça del present, tal com va de-
mostrar amb el golàs que va marcar al

Camp Nou en el partit contra el Sevilla, que
va donar la victòria a l’equip dirigit per Xavi
Hernández. El fitxatge de Pedri pel Barça es

va fer efectiu el 2020, i en menys de dos
anys ja s’ha guanyat la confiança i l’estima
dels culers. Ho demostra el fet que, ara ma-
teix, és el jugador que ven més samarretes

(això sí, Alexia Putellas en va vendre el 
doble que ell després del clàssic femení 

que va fer història omplint el Camp Nou). 

P E D R IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una jove promesa del futbol
És el present i el futur del Barça

Famosos

Un golàs
El gol de la victòria contra el Sevilla demostra el seu talent

Als seus peus
Els culers veuen en Pedri el nou heroi del Barça

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest llibre ens capbussa en les vivències
d’una nena de set anys a l’Etiòpia rural de
principis dels anys 2000 abans de ser adop-
tada per una família catalana. Ja d’adulta,
es continua preguntant el perquè de les
condicions de vida de la població etíop ru-
ral, alhora que analitza com es viu amb
més d’una identitat i què significa perdre
i recuperar la llengua de la infància.

Llibres

Fusta d’eucaliptus cremada
Ennatu Domingo

| Lego Star Wars
Ja és aquí Lego Star Wars: The Skywalker Saga, un joc per als amants d’una

de les sagues més populars del cinema. Per a PS, PC, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

REENVIAT?

Comprova si el perfil que publica la notícia a les xarxes socials 
és fiable, com ara un mitjà seriós o una institució

LLEGEIX

LA FONT

ATURA-HO

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

i INFORMACIÓ

Amb l’auge de les xarxes socials, les notícies falses o fake
news han pres més protagonisme a les nostres vides i
s’han fet especialment fortes en situacions de crisi, com la

pandèmia o la guerra a Ucraïna. Tenint en compte això, i aprofi-
tant que el 2 d’abril és el Dia Internacional del Fact-Checking (la
verificació de dades), és un bon moment per recordar alguns
consells per detectar fàcilment si una notícia és falsa.

És primordial que no confiïs cegament en tot el que llegeixis:
una mica d’escepticisme d’entrada pot ser molt útil. Desconfia’n
sobretot si la notícia t’ha arribat via WhatsApp amb un missatge
reenviat o una llista de difusió, i si l’ha publicat un perfil de Face-
book, Instagram o Twitter amb poca credibilitat (no és un mitjà
de comunicació, una institució ni cap compte verificat). Més enllà
de la publicació a xarxes, si hi ha un enllaç, entra-hi per veure d’on
surt la notícia: no és el mateix que la publiqui un mitjà seriós que
un blog o un fòrum. Llegeix la notícia sencera, perquè sovint els
titulars són clickbait (pescaclics): donen missatges inexactes i con-
fusos per aconseguir clics. En fer-ho, comprova quines fonts cita.
Si detectes que la notícia és falsa, atura’n la cadena de difusió.

Que no et colin notícies falses

Desconfia sobretot si la notícia t’arriba a través 
d’un missatge reenviat o d’una llista de difusió de WhatsApp

Les claus

Si hi ha un enllaç, clica-hi i llegeix la notícia completa 
per defugir del ‘clickbait’ i per veure quines fonts se citen al text

Si saps o sospites que la notícia és falsa, ajuda a aturar-ne la
cadena de difusió: no la comparteixis i alerta el teu entorn
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