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Feines temporals o amb
sous baixos: problemes
de salut amb origen laboral

Les tres escultures de l’Escullera
de Jaume Plensa, juntes de
nou als jardins de la Via Júlia
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Indignació a la Trinitat Nova
pel tancament de l’últim banc
Els veïns organitzen una protesta després que al barri ja no hi quedi cap oficina bancària per fer gestions pàg 10

Pilar de barri
L’escola d’adults de Ciutat Meridiana, en perill pàg 10

ESPORTS pàg 20

L’EE Guineueta celebra
l’ascens a Preferent
amb una gran festa
Foto: Twitter (@marianotb)
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Política i salut mental:
un binomi d’alt risc
COMERÇ pàg 15

Obre a Vilapicina una
llibreria de temàtica LGTBI
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La salut més precaritzada
» Els problemes de salut mental relacionats amb preocupacions laborals han augmentat en pandèmia
» Temporalitat que provoca insomni o sous baixos que generen ansietat, alguns dels exemples
Alba Losada
BARCELONA
Quan fa uns mesos a Tomas Jaramillo li van proposar, a la botiga de Barcelona on estava com a
dependent, treballar també els
caps de setmana, no va saber dir
que no. Tot i que suposadament
era voluntari, explica, se sentia obligat a fer-ho. Per una part, perquè
necessitava més diners i, per l’altra –la més preocupant–, perquè
tenia por que no acceptar-ho fes
que més endavant l’acomiadessin.
Entre els passats mesos de novembre i gener, assegura, va descansar només quatre dies. Les
conseqüències d’aquella sobrecàrrega de treball, recorda, li van
fer pagar un preu alt: “Bevia després de la feina per fugir de la rutina i ja no podia ser amable amb
els clients perquè estava molt
cansat”. Aquell va ser el començament, indica, d’una depressió
que va empitjorar quan, fa dos
mesos, el van acomiadar per tenir
diferències amb dos superiors.
El cas de Jaramillo és un exemple de per què és important
que fa un mes l’Ajuntament de
Barcelona, Foment del Treball, PIMEC i els sindicats CCOO i UGT
signessin el primer Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental. L’objectiu és tenir cura de la
salut mental dels barcelonins al
món laboral. Com? A partir dels
10 compromisos que consten en
aquest acord. Alguns d’ells són incidir en la millora de les condicions laborals i promoure que
les empreses posin a l’abast dels
treballadors recursos públics per
cuidar aquesta part de la salut,
massa vegades invisibilitzada.
La responsable de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de CCOO, Aurora Huerga, valora positivament aquest

acord. “És important per recordar que unes bones condicions
laborals són necessàries per estar bé mentalment”, diu Huerga,
que alhora reconeix, però, que
perquè l’acord sigui efectiu cal reforçar els serveis de salut mental
públics de la ciutat. “No hi ha
prou recursos”, admet.
LA IDENTITAT
Està clar que la feina té una repercussió directa en l’estat d’ànim,
perquè d’ella depèn poder pagar
el lloguer, comprar roba o menjar,
divertir-se i, en definitiva, viure
amb dignitat. Però la seva importància encara va més enllà. Tal
com subratlla la psicoterapeuta
Jara Pérez, es dona molta importància al fet que la pròpia identitat estigui “molt vinculada” amb la
feina. De fet, la relacionem directament amb “la nostra marca personal” quan, en realitat, tothom és

El primer ‘Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental’ es va presentar fa un mes. Fotos: Ajuntament i Pexels

molt més que un lloc de treball.
“Això fa que, quan la feina falla,
sentim que falla tot”, recalca.
Els problemes de salut mental, com ara la depressió, l’ansietat o l’insomni, relacionats amb el
món laboral han augmentat durant la pandèmia, segons Pérez.
Una realitat que també confirma
un metge de família, Carlos Torres, que parla d’un “repunt bestial” de persones que van al CAP
amb ansietat després d’un avís
d’ERO, d’una reunió complicada
o dubtant si els renovaran el
contracte o no.
A part de visitar persones
amb aquests problemes, Torres
també pot parlar d’algun d’ells en
primera persona, ja que tothom
ha vist com els sanitaris han estat
un dels col·lectius més colpejats
per la precarietat durant la pandèmia. En el seu cas, diu, la sobrecàrrega de treball provocada

per la pandèmia i el fet d’haver tingut quatre contractes temporals
en els darrers dos anys –i, per
tant, no tenir un futur segur– li
han passat factura. Cada cop que
s’ha acostat la fi d’un contracte, assenyala, l’ombra de la inestabilitat ha pogut amb ell i ha hagut de
prendre Diazepam per poder dormir. “L’actual contracte s’acaba el
30 de juny i fa 10 nits que necessito Diazepam”, recalca Torres,
que també lamenta no sentir-se
valorat després de tants anys
d’estudis, esforç i treball.

UNA NORMALITAT QUE FA MAL
Hi ha vegades que costa d’acceptar que no s’està bé, i això és resultat de dues coses, segons Pérez.
Per una part, perquè és difícil aturar-se per analitzar l’estat d’ànim quan s’ha de treballar per cobrir necessitats bàsiques i, per l’altra, perquè costa d’acceptar que

“el que fa emmalaltir” és la normalitat –d’inestabilitat o precarietat– en la qual vivim. “Ens fa
posar malalts”, insisteix contraposant-ho amb una desitjada situació de seguretat.
Un altre exemple és el cas de
Marta Puig –nom fictici–, que
explica que treballa en un despatx
d’arquitectes on fa tres anys que no
li apugen el seu sou de 1.000 euros. Per subsistir, afirma, s’ha
acostumat a no sopar a fora, a no
anar al cine i a no tenir grans despeses. Però al que no s’acostuma
és a tenir 33 anys i veure com persones del seu entorn avancen i tenen fills mentre ella es queda en el
mateix punt. “Aquesta situació
em provoca ansietat i por. Aprenem a viure amb aquesta inestabilitat, però això no vol dir que sigui bona”, denuncia decebuda per
no haver tingut el futur que de petita li havien dit que podria tenir.
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Tercer mandat? Junts ho impedirem
Foto: Blanca Blay/ACN

per Neus Munté (Junts)

A

da Colau ha tornat a desmentir les seves pròpies promeses i ha anunciat que es presentarà a un tercer mandat per tornar a ser alcaldessa de Barcelona. Com és sabut, els estatuts dels comuns estableixen un límit de dos mandats, només ampliable a tres en una “situació excepcional”. Per tant, ens trobem davant d’un nou incompliment de les seves pròpies consignes i anuncis grandiloqüents. No és cap sorpresa, malauradament. Els estatuts dels comuns també fixen que qualsevol càrrec
electe haurà de dimitir si és imputat per corrupció, i Ada
Colau està imputada per cinc delictes relacionats amb
la corrupció. Com hem vist, no només no té cap intenció
de dimitir, sinó que vol tornar-se a presentar.
No és cap secret que el descrèdit dels comuns és tan
gran entre la ciutadania de Barcelona que creuen que només tenen opcions de salvar-se si tornen a presentar Ada
Colau. Els més intuïtius ja han abandonat el vaixell. Cal
recordar, en aquest sentit, que Joan Subirats va plegar de
regidor dient que es volia jubilar i poc després el feien ministre. Caram, quina manera tan estranya de jubilar-se…

Per tant, hem de llegir aquesta aspiració al tercer
mandat en clau estrictament interna i partidista, i no
pas com un servei a la ciutat. Que Ada Colau torni a
ser alcaldessa interessa als comuns i als seus socis del
PSC i d’ERC, però a ningú més. L’única “situació excepcional” que justifica aquest tercer mandat és, precisament, que torni a ser alcaldessa.

No es pot permetre quatre anys
més de degradació, contaminació,
inseguretat, brutícia i congestió
La ciutat de Barcelona no es pot permetre un tercer mandat d’Ada Colau i de Jaume Collboni. No s’ho
poden permetre els joves que volen quedar-se a viure a Barcelona, els veïns i les veïnes que volen caminar segurs pels carrers, els comerciants que volen que
els clients arribin a les seves botigues, els petits trans-

portistes que han de fer la seva feina o les persones
que entren cada dia a la ciutat per estudiar, treballar,
comprar o anar al teatre. Barcelona no es pot permetre
quatre anys més de degradació, contaminació, inseguretat, brutícia i congestió. Barcelona està pitjor que
fa set anys en tots els àmbits. Ho podeu preguntar a
qualsevol persona, que us ho confirmarà. Per això no
tinc cap dubte que la ciutat de Barcelona dirà no a
aquest tercer mandat.
I els ciutadans i ciutadanes no estaran sols en
aquest no a Ada Colau. Les persones que formem
Junts per Catalunya hem construït l’alternativa al
desgovern actual i no li tenim cap por, ni a ella ni
a cap altre candidat. Perquè nosaltres, a diferència
d’altres, no tenim cap por de les urnes. Al contrari, estem convençuts que junts direm prou a Ada Colau, direm prou al desgavell que patim i direm prou
al pitjor equip de govern que ha tingut mai la nostra estimada ciutat. Falta un any just per a les eleccions: és el compte enrere del temps que els queda als comuns i al PSC.

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@msalcete

Ayer eché chispas cuando me dijeron “a algunos niños el bullying
los hace más fuertes cuando lo superan”. El bullying no hace fuerte a nadie!
Hay niños que, gracias a su entorno, al
apoyo y a su fortaleza interna, logran
superar el bullying; no necesitan de él
para hacerse fuertes.

@EstradaLaia
Ho vestiran com vulguin, ho justificaran
com puguin i comptaran
amb la gesticulació de l’espanyolisme,
que farà semblar bo l’acord, però la realitat és que avui [8-6-2022] al Parlament ERC, Junts, PSC i comuns han donat via verda a acabar amb un consens
de país com és la immersió lingüística.
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Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
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@temporalitat15
Si us plau, que algú investigui l’estafa que suposen les funeràries i els
preus desorbitats que hi has de pagar.
Al dol hi he de sumar pensar d’on
treure els diners per fer la cosa més senzilla possible i que, tot i això, supera els
2.600 euros. És una burrada que no té
cap sentit.

García (Vallès), Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí)
i Toni Delgado (Esports)
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Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@ivanngutierrez
Avui [13-6-2022] Bitcoin torna a caure. Els
‘criptobancs’ on molta
gent guarda les criptomonedes han
restringit operacions per evitar retirades en massa. Per això tenen tant risc,
perquè són 100% comportament
humà. Ho vam intentar explicar al ‘30
minuts’ La febre del Bitcoin.
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Els semàfors

El + llegit

per Juan de Dios Jiménez

pàgina 10

A principis de juny el barri
de la Trinitat Nova va viure el
tancament de l’única oficina
bancària que tenia, de
CaixaBank. Ara, els veïns
que vulguin ser atesos
presencialment han de
desplaçar-se a altres barris.

CaixaBank

Acció Perifèrica

Gaudir del turisme català

El conjunt d’escultures ‘Escullera’
de Jaume Plensa ha tornat, per
fi, a retrobar-se. Ara estan juntes
als jardins de la Via Júlia i, a més,
s’han restaurat i s’hi han aplicat
tractaments de protecció.
Una manera de revertir la
degradació que acumulaven.

Foto: Arxiu

Districte

Safata d’entrada

pàgina 10

Acció Perifèrica és una llibreria
que ha obert fa poc a Nou Barris
i vol portar al districte llibres
sobre teories queer, feministes i
transfeministes. També vol que
tothom qui ho necessiti trobi,
entre les seves pàgines,
referents o ajuda.
pàgina 15
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Explosió en un pis del districte:
una dona de 31 anys, ferida greu

2

La festa de l’ascens a Preferent
de l’EE Guineueta

3

La pèrdua de l’únic banc de Trinitat Nova:
“Prou d’empobrir els barris més oblidats”

4

Presentat el nou catàleg que ha
de servir per potenciar el comerç local

5

El Petit Mercat de Mercats
passa per la Marina

A

rriba l’estiu i és moment
de gaudir del bon temps
i, sobretot, d’unes merescudes vacances. Sembla que
aquest estiu tornarà la normalitat, després d’haver estat patint els efectes de la pandèmia
durant dos anys.
Hi ha hagut greus problemes
en l’economia, principalment
en el turisme i l’hostaleria. És
per aquest motiu que hem d’ajudar aquests sectors més que
mai, i aquest estiu hem de fer
país, és a dir, no cal fer aquells
viatges paradisíacs ben lluny, ni
anar a altres països d’Europa o
de l’estranger en general.

A Catalunya tenim molts
llocs que encara no coneixem i que ens queden per
descobrir. Podrem gaudir dels
seus paisatges i la seva gastronomia si decidim fer turisme per Catalunya.
Si, per contra, aquest estiu
no tens vacances o no pots
viatjar, perquè la teva economia no t’ho permet o perquè
has de fer guardiola, a Sants

comptes amb una àmplia
gamma d’instal·lacions esportives amb piscines descobertes i a preus assequibles. A
més a més, també podràs
anar a les platges de la Barceloneta, amb el bus, pagant
només el tiquet.
No t’ho pensis i aquest
estiu fes país i visita Catalunya, et sorprendran els grans
entorns que hi ha.

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

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

A les xarxes

#CanvisEnL’AP-7

@joanignasielena: Més carrils addicionals,
nous sistemes de velocitat variable, nou sistema de grues per retirar cotxes accidentats, limitacions en la circulació de camions...

#PreuDeLaLlum

@324cat: La subhasta majorista baixa menys de l'esperat per la forta demanda elèctrica en plena onada de calor i el preu de la
llum pujarà, tot i el topall del gas.

#FutbolIgualitari

@laiabonetrull: Jornada històrica: per fi
s’igualen les condicions econòmiques de
les seleccions femenina i masculina. Un
pas decisiu per avançar cap a la igualtat.

|6

líniaNouBarris.cat

Opinió

Juny 2022

Mirada pròpia

Q

El vici de la bici
per Víctor Porres
caució pel carril bici, respectant els altres vehicles i els
vianants; els lliures, que es mouen per dins i per fora
del carril, segons el que més els convé –són els mateixos que contribueixen als embolics a les autopistes quan el trànsit és dens i van passant d’un carril a
l’altre buscant el més lleuger–; els esbojarrats, que es
mouen a una velocitat extrema i són objectors de consciència del fre, sobretot si es dediquen a repartir menjar; els guiris, que viatgen en grup i van a l’ample, fent
esses i petits sprints; i els pares que porten com a paquet els seus fills al darrere, que són cautes com els
assenyats, excepte a primera hora del matí, quan fan
tard a l’escola i es tornen una mica Tomás Roncero.
Després, més allunyats de la trama urbana hi ha
els ciclistes amb mallot i pit descobert. Solen viatjar
en bandada, però cal distingir entre dos subgèneres:

Foto: ACN

uan encara portava pantalons curts per
anar al col·legi, al meu incansable company
d’aventures Xavo i a mi ens va parar “El Pequenyet” –un guàrdia urbà del poble que
feia quasi dos metres– i, amb la triple autoritat que inspirava l’uniforme, l’alçada i un bigoti prominent, ens va renyar perquè anàvem en bicicleta per
un carrer en direcció prohibida. Ens va esbroncar ben
fort, però almenys no va treure la porra. Malgrat que
no li vam veure mai agafar cap arma, teníem pànic a
aquell bastó.
La recent notícia de l’adjudicació a l’empresa
concessionària que prestarà el servei de lloguer de bicicletes públiques a l’àrea metropolitana de Barcelona, AMBici –que, malauradament, tindrà una gestió
diferent i incompatible amb el consolidat Bicing de la
capital–, m’ha fet pensar en la
Derbi Panther del Xavo, en les
nostres emulacions d’Els Cinc
per terres ebrenques, en els concursos de salts a l’estil Alain Petit intentant volar sobre els incauts companys estirats a terra i
en les curses en les quals ens
apostàvem cromos de La Abeja
Maya o de Migueli i altres herois
de la Lliga.
El temps passa, però molts
conductors, fins i tot els que
s’han tret el carnet de conduir, segueixen confonent-se i no acaben
d’assimilar que el senyal de stop
vol dir “atura’t” i que l’intermitent és útil i necessari
per avisar els altres conductors quan maniobres cap
a l’esquerra o cap a la dreta. I, si vas en bici i no ets
manc –ni pretens obligar a jugar al joc de les endevinalles el que tens al darrere–, pots indicar les teves
intencions amb el braç, com s’ha fet sempre.
De la mateixa manera, hi ha alguns ciclistes que
interpreten el triangle pintat al terra del carril bici com
un senyal que els obliga a accelerar encara més quan
un vianant pretén creuar la via. Deuen pensar que, en
lloc d’un “cedeix el pas”, és una fletxa i que és així com
han d’actuar, corrent com si estiguessin a l’etapa contrarellotge del Tour.
Per la meva experiència diària torejant bicis, diria que hi ha uns quants tipus diferents de ciclistes:
els assenyats, que van ben equipats i circulen amb pre-

els corredors professionals, que entrenen a tota velocitat per les carreteres més enrevessades i empinades, i els patxangueros, per als quals el pedaleig no
és un fi sinó un mitjà per allunyar-se de la rutina domèstica i gaudir d’esmorzars de forquilla que posarien en un destret el mateix Sangonera.
També en l’àmbit rural et pots trobar ciclistes que
viatgen en família un darrere l’altre a la vora de carreteres i camins, com si fossin una colla d’ànecs, la majoria endreçadets i ben avinguts, però alguns amb un
punt sàdic, deixant enrere l’aneguet més petit perquè se
senti motivat, perquè així és la vida, animalets meus. I,
a les muntanyes, apel·lant a la màxima llibertat, hi transita el ciclista BTT, sovint també conegut com el “jo baixo per on em rota i, si pel mig hi ha un berenador, mala
sort per a l’ensalada russa i les costelles a la brasa”.

Les millors

perles

ai no és massa tard per tornar a començar”, cantava Sopa
de Cabra. I Luis Martín Montejo ha demostrat que tenien
raó: aquest home de 87 anys, que va haver de deixar els estudis
als 14, s’acaba de graduar de batxillerat. Ho ha explicat El País.

“M

n pont s’esfondra el dia de la seva reobertura mentre
desenes de persones l’estrenaven. Ha passat a la
localitat mexicana de Cuernavaca, on l’alcalde i altres
càrrecs van ser alguns dels accidentats.

U

ui vol perreo?” o “On estan les noies solteres?” són les
preguntes que va fer Rauw Alejandro a un RCDE Stadium
entregadíssim, després que digués: “Barcelona és la meva
ciutat”. Efectivament, va parlar en català. Bona feina, Rosalía.

“Q

uantes faltes d’ortografia es poden fer en una
pregunta curta? Sembla que el dissenyador del cartell
d’un bar ha volgut batre algun rècord: “Que t’he apateix?”.
Per si no s’entén: volia saber què et ve de gust.

Q

María Belmez/ACN

Arribats a aquest punt, no hauria de pagar just
per pecador per molts pecadors que hi hagi sobre
dues rodes. No hi ha disponible cap estudi recent del
CIS sobre el percentatge d’incívics al manillar, però
m’aventuraria a dir que els ciclistes prudents i responsables són majoria, malgrat que els inbícics es fan
notar molt.
Uns i altres, com a elements intrínsecs de la diversa
fauna actual, són depredadors de l’espai natural dels
vianants i, alhora, preses fràgils davant dels abusos
dels vehicles de motor que, a jutjar per les polítiques
de pacificació del trànsit empreses a Barcelona, s’estan convertint en una espècie a extingir o, si més no,
que caldria traslladar a altres ecosistemes allunyats
de l’asfalt. Perquè el que no es veu no perjudica qui
no vol mirar i, lluny de les urbs, tot s’aguanta, especialment al sud.
Des de la perspectiva dels ciclistes, no podem lluir que siguem una ciutat respectuosa
amb els usuaris de les bicis.
Amb iniciatives com la pedalada infantil Kidical Mass es demana la pacificació dels carrers
i la millora de les infraestructures per a la bici per poder garantir la seguretat de grans i petits. I els més exigents volen que
Barcelona esdevingui la nova
Boston, on estan apostant fort
per una mobilitat en què la bici
agafa cada cop més protagonisme en detriment del cotxe.
Crítics o defensors, tots som o hem sigut ciclistes
a temps parcial, ja sigui en alguna etapa de la vida, els
caps de setmana o a les vacances. El problema és que
tenim una memòria de curt termini i som bastant jaqueteros: quan anem en bici, maleïm els cotxes i els
vianants, i quan ens movem a peu o en automòbil, les
bicis són un incordi.
L’espècimen que queda per situar en un bàndol o
l’altre és l’usuari de la bici elèctrica, que no és més que
una bicicleta amb motor i, per tant, sona a un enganyós eufemisme per referir-nos a la versió moderna
i menys contaminable del clàssic ciclomotor. I no val
a dir que els usuaris de les bicis elèctriques també pedalegen, perquè això ja ho feia el meu iaio quan se li
calava el motor de la seva vella Mobylette.

LA FOTO
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De Falcone a Impastato
hir va fer trenta anys de l’assassinat del jutge
Giovanni Falcone, símbol universal i referència global de la lluita contra la màfia i totes les
seves terminals en tots els angles cecs del poder. A les cinc i quaranta-vuit minuts de la tarda, l’Institut Nacional de Geofísica italià detectava una tremolor sísmica similar a un terratrèmol. Eren els gairebé 500
quilos d’explosius col·locats a l’autopista per ordre de Salvatore Riina. Qui va prémer el botó fou Giovanni Brusca, sicari amb el sobrenom d’U’ Verru (El Porc). Algú –
des de dins– havia filtrat hora i trajecte. La màfia, sistema de poder, és això i és així. La mort del jutge Falcone
–i de la seva dona Francesca Morvillo, també magistrada,
i dels tres escortes que els acompanyaven– precediren
la mort, només 57 dies després, del jutge i amic Borsellino –«he d’anar de pressa, ara em toca a mi», havia
anunciat. I va passar. Del segon funeral ha quedat una
imatge per a la retina de tota memòria: quan la classe política va voler entrar a l’església, una multitud anònima
ho va impedir al crit de Fora la màfia!. Els vincles cruels entre màfia i Estat feia temps que eren evidents. Catorze anys abans hi havia hagut un altre maig similar,
aquest cop enmig de les eleccions locals del 1978. A Cisini era assassinat Peppino Impastato, impulsor de la ràdio lliure autogestionada Aut –«no poden empresonar
l’aire», havia deixat dit–, militant comunista, altaveu contra la corrupció feta sistema i candidat a les municipals
–perquè la màfia es combat des de baix i porta a porta–
per Democrazia Proletaria. L’execució fou extremadament cruel, però contra tota omertà la població va anar
a les urnes a votar-lo i l’elegí regidor igualment. El seu
comiat és considerat la primera gran manifestació contra la màfia. Impastato va morir –engolit entre mentides oficials que l’acusaven de terrorista– el mateix dia
que Aldo Moro, sota l’era dels anys de plom italians.
És sabut que a les xarxes socials hi ha de tot i que
el que més corre és deixalla tòxica, però encara s’hi pot
trobar un reportatge que commou i emmudeix sobre el
doble assassinat dels jutges –Cadàvers excel·lents, de
Documentos TV– o la pel·lícula I cento passi –en referència a la distància de cent passes que separaven la
casa de Pepinno de la casa del cap de la màfia que va
ordenar matar-lo. Diran que per què parlo d’això al Línia, que sempre ens demana abordar qüestions metropolitanes. L’única resposta disponible és que l’onada expansiva del 1992 va acabar arribant fins a tots els
racons dels litorals dels Països Catalans. Les nostres platges, de Salses a Guardamar, van esdevenir refugi de totes les màfies. Fins a vint clans s’hi van instal·lar. Ho va
facilitar, aleshores, una justícia gens especialitzada, un
règim penitenciari més tou i l’extrema facilitat –del sector immobiliari a l’hostaleria, d’assessories fiscals a clubs
d’inversors– amb la qual es podien blanquejar milers
de milions. Hi són totes encara –la Cosa Nostra, la
‘Ndrangheta, la Camorra i la Sacra Corona Unita. Després, la globalització va anar implicant una globalització criminal d’elevat impacte local. De seguida vingueren noves màfies a colonitzar també els baixos de l’economia catalana –les russes, les ucraïneses i les georgianes, o les tríades xineses. Qui més en sap de tot plegat és el bo d’en Joan Queralt Domènech –autor de La
Gomorra catalana o Màfies, economia i política.

@MarcSarrats: Hi ha una part de mi que
fantasieja amb la idea que tota la militància de l’esquerra indepe la conformen polis infiltrats espiant-se els uns als altres.

Hi ha alguns sumaris judicials –Avispa, Marmol
Rojo, Troika, Turandot, Clotilde– que fa temps que
contenen milers de detalls de com s’han instal·lat als
nostres municipis i amb quines operatives. Fins i tot
en aquells famosos cables de WikiLeaks pels quals segueix oberta la persecució salvatge contra Julian Assange hi sortia un document del Departament d’Estat
dels EUA on suraven les queixes del fiscal espanyol José
Grinda contra un bufet català de togues d’or: «Per què
Cuatrecasas defensa constantment membres de la màfia russa?». La pregunta encara no ha estat resposta.
De com s’han relacionat les màfies amb les esferes catalanes de poder hi ha tres detalls dràstics: l’advocat
Piqué Vidal fou condemnat fa no gaire per blanquejar els diners del temible càrtel criminal de Sinaloa;
José Mestre, nomenat l’any 2010 empresari de l’any
i totpoderós empresari del port de Barcelona, va ser
condemnat pels seus vincles directes amb els càrtels
colombians, i de sobrenom li deien Don –i els seus iots
a Menorca es diuen encara Corsario i Cosaco–; i el tinent coronel de la Guàrdia Civil Máximo Blanco López fou enxampat amb 4.000 quilos d’haixix quan pretenia amarrar a Sant Carles de la Ràpita. Blanco López no era un qualsevol: era el número dos d’Intxaurrondo i havia estat el màxim responsable de la lluita contra la droga en aquella funesta caserna. La màfia és així i ja és això.
Roberto Scarpinato, hereu de la lluita permanent
de Falcone i Borsellino, ho avisava l’any 2009 quan va
publicar Il ritorno del principe: «Cada cop succeïa amb
més freqüència i m’adonava que el món dels assassins comunicava a través de mil portes giratòries amb
insospitables salons i algunes alcoves encoixinades del
poder. He hagut d’assumir que no sempre tenien rostres miserables i trets populars. Al contrari, els pitjors d’ells havien freqüentat les nostres millors escoles, podíem trobar-los en els millors ambients i de vegades podies veure’ls a l’església colpejant-se el pit al
costat d’aquells que ja havien condemnat a mort». «Si
l’Estat» –segueix el jutge Scarpinato– «neix de la superació dels poders i regles privades mitjançant la
constitució d’un ens superior que mitjança entre poders privats en favor de l’interès general, l’Estat mor
o comença a morir quan aquests poders privats se n’apropien i el sotmeten a les seves pròpies lògiques. Aleshores l’únic principi regulador de les relacions socials
és la força, i aleshores sobre aquells que no formen
part de cap tribu social forta –joves precaris, aturats,
avis pobres, marginats i milions de ciutadans– es carrega tot el cos social de les transaccions fetes entre les
diferents tribus en el seu interès exclusiu».
Mentrestant, ahir, a primera hora, arrencant la setmana amb la ràdio, s’escolaven dues falques intravenoses. Una, que a la Catalunya on l’exclusió social ja
supera el 30%, 500.000 persones requereixen avui el
banc d’aliments per omplir la nevera. L’altra, que arreu del món 263 milions de persones més s’han enfilat al penya-segat de la pobresa extrema a conseqüència
de la gestió de la covid, mentre s’ha disparat la concentració de la riquesa i hi ha un nou multimilionari
cada 30 hores. Algú va teoritzar fa temps: «El capitalisme ha après de la màfia tot el que la màfia creia que havia après del capitalisme». Allà seguim i, malauradament, no n’hem sortit. Però fins i tot així no poden empresonar l’aire i el vent que xiula: encara Pepinno, encara Borsellino, encara Falcone.

@EscurcoNegre: “El tarat que va declarar
la independència” és una frase que el 2017
te la diu Federico Jiménez Losantos i el
2022, el portaveu d’ERC al Congrés.

“

“

A

«Non li avete uccisi, le loro idee camminano
sulle nostre gambe»
Pancartes dels joves de Palerm

per David Fernàndez

Les nostres platges,
de Salses a Guardamar,
van esdevenir refugi
de totes les màfies

Flaixos

@nyanstela: Doncs em va molt millor des
que, quan conec una persona, em fixo
més en si m’agrada ella a mi que en si li
agrado jo a ella.
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Desigualtats | Amenaça de desallotjament a la Damm

Juny 2022

El Sindicat d’Habitatge de Nou Barris ha convocat per al 20 de juny una protesta a
l’antic Camp de la Damm per evitar el desnonament previst. Des de fa més de
dos hi viuen un grup de joves i també s’hi està creant un espai popular.

Protesta veïnal pel tancament
de l’únic banc de Trinitat Nova
» Els veïns s’han de desplaçar ara a un altre barri per fer les gestions
» Avisen que no tots els avis saben fer servir els caixers automàtics

DESIGUALTATS4Fa temps que
el tancament massiu d’oficines
bancàries, pel procés de digitalització dels bancs, deixa enrere les persones més grans o
amb menys recursos. Un dels
tancaments més significatius és
el que va viure el passat 1 de juny
la Trinitat Nova, on viu una
quantitat important de gent
gran. La raó? Aquesta oficina, de
CaixaBank, era l’única que hi havia al barri.
Com era d’esperar, aquest
fet va despertar una indignació
que, el passat 30 de maig, es va
materialitzar en una protesta
veïnal a les portes de l’oficina. El
veïnat va recordar, entre altres,
que l’única opció que li quedava
era fer servir el caixer automàtic
o, en cas de voler ser atesos presencialment, desplaçar-se fins a
la Trinitat Vella o la Prosperitat.
És evident que no sempre hi
ha temps per a desplaçar-se a un
altre barri i que, per a moltes per-

La protesta va tenir el 30 de maig. Foto: Xarxa de Suport Trinitat Nova

sones grans, el caixer automàtic
no és cap alternativa viable. Així
ho va recordar a betevé un integrant de l’Associació de Veïns de
Trinitat Nova, Ramon Casas:
“Per a la gent gran que no sap fer
servir els caixers automàtics,
l’alternativa que els donen no els
serveix per a res”. Per part seva,
des de la Xarxa de Suport Mutu
de Trinitat Nova alerten que la
pèrdua d’aquesta oficina és un se-

nyal de les desigualtats que hi ha
entre barris. “Prou d’empobrir els
barris amb menys recursos i
més oblidats”, denuncien.
El cas de la Trinitat Nova recorda la preocupant realitat d’aquesta problemàtica. Segons dades de l’Ajuntament, Barcelona
ha perdut en els darrers quatre
anys més d’un terç dels caixers i
més de 18.500 avis els seus caixers de proximitat.

‘L’Escullera’de Jaume Plensa
es retroba 23 anys després

Foto: Ajuntament

CULTURA4L’Ajuntament va encarregar a finals dels vuitanta a
l’escultor Jaume Plensa el conjunt d’escultures ‘Escullera’ per
instal·lar a la plaça Francesc
Layret, però el 1999 es van dispersar pel barri de la Prosperitat. 23 anys després, per fi, les
tres escultures s’han tornat a
reunir i ‘l’Escullera’ ha tornat a
la seva essència original.
El passat 29 de maig Plensa
va inaugurar el retrobament de

les tres escultures de ferro colat,
ara situades als jardins de la
Via Júlia, on el veïnat pot accedir fàcilment. També és important destacar que les escultures
s’han restaurat i s’hi han aplicat
tractaments de protecció. Una
manera de revertir la degradació
que acumulaven després d’anys patint atacs incívics. Per
part seva, Plensa va agrair el reconeixement que el Districte va
donar a la seva obra original.

Un total de cinc barris
celebren la seva Festa Major

TRADICIÓ4Ha fet falta esperar
més de dos anys, però finalment
les festes majors tornen a assemblar-se a les d’abans de la pandèmia. Això ho ha vist clarament el
districte de Nou Barris, que en les
darreres setmanes ha viscut les
festes majors de fins a cinc barris
diferents: La Prosperitat, Ciutat
Meridiana, Roquetes, la Guineueta i el Turó de la Peira.
Les de la Prosperitat i Ciutat
Meridiana van acabar fa dies,
mentre que a Roquetes i la Guineueta ho van fer el 19 de juny.
Van concloure amb dos correfocs

protagonitzats per La Colla de
Diables del Clot i la dels Diables de
Montbau i La Meri de la Guineueta, respectivament.
Les festes que encara s’estan
celebrant són les del Turó de la
Peira. Fins al pròxim 23 de juny,
totes les persones que s’acostin a
aquest barri podran gaudir d’un
espectacle de circ, una activitat de
country, una classe magistral de
zumba i una mostra artística de
ball. L’esdeveniment acabarà
amb la celebració d’una de les nits
més importants de l’any: la revetlla de Sant Joan.

Ciutat Meridiana, en lluita per
conservar l’escola d’adults

Un moment de la protesta del 24 de maig. Foto: Twitter (@InterEducació)

EDUCACIÓ4L’escola d’adults de
Ciutat Meridiana va obrir les portes el 1978. Des de llavors ha donat a molts adults del barri i de
fora d’aquest l’opció de cursar
uns estudis per tenir una vida millor. Ara tot això està en perill. La
raó? El centre està a punt de perdre els cursos de secundària obligatòria perquè es troba en un solar qualificat de zona verda, la qual
cosa impedeix homologar-lo.
Davant d’aquesta situació, desenes de veïns es van manifestar
el 24 de maig a la plaça Roja. Allà
es van sentir consignes com ara
“La lluita segueix, costi el que cos-

ti”. També es van veure pancartes on es llegia ‘Escola d’adults,
història viva del barri’.
Per tal que aquesta història
continuï fent el seu camí, hi ha
dues possibles solucions: trobar
una altra ubicació per a l’escola o
requalificar els terrenys. Seria la
forma que més persones puguin
reescriure la seva història. Un
exemple és el que explica a Twitter la Paula: “El centre forma
alumnes com la meva àvia”.
Des del Districte, per la seva
banda, afirmen que estan en contacte amb l’escola i els veïns per
buscar una solució.

Barris al dia

Torna L’Estiu, al Pati!
Juny 2022
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» Nova edició del festival organitzat pel Districte que inclou música, cinema i espectacles
» De caràcter gratuït, tindrà lloc del 2 al 17 de juliol al Pati de la Seu del Districte

El festival presenta un programa farcit d’actes entre el 2 i el 17 de juliol. Fotos: Districte

FESTIVAL DE BLUES
Comencem referint-nos al Festival de Blues, que enguany arriba
ja a la seva XX edició. Poc devien
imaginar-ho els dos joves que el
van crear, el 2003, quan, com la
mateixa pàgina web del festival
explica, en plena ressaca d'un

concert i colpejats per la potència d'una música que encara no
acabaven de conèixer en profunditat, van decidir que farien un
festival de blues. Avui, podem
concloure sense por d’equivocar-nos –més aviat al contrari–
que és un referent de ciutat. A
L’Estiu, al Pati! podrem gaudir
del segon dia del festival amb les
actuacions de Scaramanga,
Adrian Costa Blues Band i Barcelona Big Blues Band & Lluis Coloma. Serà la nit del dissabte 9 de
juliol.

SAY IT LOUD
Un altre destacat –i clàssic del cicle– és el Say it loud al Pati, una
mena de germà petit del Say it
loud. Es tracta d’un festival que
vol acostar propostes artístiques
i musicals diverses i fer-ho en
equipaments públics. Al llarg
dels anys, pel festival han passat
artistes locals i internacionals
d’arreu del món que, sovint, no
han tocat abans al nostre territori.
Enguany, durant dues nits, les del
cap de setmana del 16 i 17 de juliol, aterraran a Nou Barris Alba
Careta Group, Marina y su Melao
i The Salsa Punk Orkestra, dis-

sabte 16, i Lia Kali, Michelle David
& The True-Tones i Double Jabs,
diumenge 17.

CIRC, CINEMA I MÀGIA
Per si no n’hi hagués prou, el
festival ens apropa algunes propostes centrades en el circ, la
màgia i el cinema.
Si comencem pel final, dijous
14 podrem gaudir de la projecció
d’un dels cinc curtmetratges seleccionats en el marc dels Cortos
en femenino 2022. Es tracta de
Club Silencio, que reflecteix l’enterbolida relació d’una mare i la
seva filla a causa de les drogues.
A cavall entre el cinema i la música ens arribarà també Tarantination, un espectacle amb la
música de les bandes sonores de
les pel·lícules i produccions de
Quentin Tarantino. Això serà diumenge 10 de juliol. I acabem
amb el principi: el cap de setmana del 2 i 3 de juliol. Dissabte
2 ens espera circ amb l’espectacle Ara, una mostra del treball artístic de l’alumnat del Centre de
les Arts de Circ Rogelio Rivel. I diumenge 3, Isaac Jurado ens aproparà la seva màgia participativa
i el seu humor.

Sis anys de L’Estiu, al Pati!

Foto: Districte

4Nou Barris és plenament conscient de la força i la importància
que té la cultura en el dia a dia
de la ciutadania. Ja sigui en la
seva vessant reivindicativa o de
protesta, ja sigui entesa com a
pur entreteniment, aquest és un
districte que s’esforça per oferir
propostes de qualitat que, més
enllà de l’impacte en el nostre territori, siguin capaces d’esdevenir
referents per al conjunt de la
ciutat. El festival L’Estiu, al Pati!
n’és un clar exemple.
Es tracta d’un cicle amb un
format fresc i gratuït -i en perfecta
simbiosi per a l’època de l’any en
què ens trobem-, que ens apropa espectacles de tota mena en
un marc incomparable: el Pati de
la Seu del Districte. Així, del 2 al
17 de juliol hi trobareu diferents
propostes que us desglossem a
continuació.

4Aquesta és la sisena edició
d’un festival que s’ha consolidat
amb els anys i que ha sobreviscut
a pandèmies i confinaments. Nascut el 2017 amb aquesta marca,
en realitat va arrencar el 2016
però amb un altre nom: Nits al
Pati. Tot i això, l’esperit ha estat
sempre el mateix: propostes de
qualitat i diferenciades per arribar

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

a la major part possible de públic,
combinades amb la màgia de
l’estiu i l’encís de l’espai, el Pati de
la Seu del Districte.
Recordeu que les activitats
són gratuïtes però l’aforament
és limitat. Enguany no hi haurà reserva prèvia d’entrades. Les portes s’obriran mitja hora abans de
l’esdeveniment.

A
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l’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li
agradava fer ioga. De fet, va cursar la formació per ser-ne professora. Les sèries li encantaven, sobretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tantes. A l’Elsa li encantava anar al poble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els moments feliços, sense preocupacions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malauradament, hi anava poc. Massa poc.
Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agradaven per dedicar-se a la política. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’havia sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convocar una roda de premsa per anunciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots podem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per continuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Vergés, aleshores consellera de Salut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es confinava Igualada, la localitat on vivia la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.
Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Artadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àmbit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i continuen treballant sense dir res.
Montserrat Benedí és una excepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la política és “un privilegi perquè suposa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera estrès, tensió i dificulta la conciliació familiar i personal”, afirma.
Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tingut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, principis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de conèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva metgessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies

El reportatge del mes

Juny 2022

En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

Política i salut mental:
un binomi d’alt risc
La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se
poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.
rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoixa”, recorda.
La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tècnicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament professional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit laboral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el control i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la manca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipici”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fatiga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la converteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme.
SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no permet tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer trontollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi dediquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actual això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i dinamiti la teva autoestima”, considera Alfageme.
Tot i que es va arribar a especular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’abandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em
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Privilegiats?

n La política, queda clar, és una activitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, sobretot després de la pandèmia, i creuen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tinguéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

Malgrat això, i com afirma la psicòloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològiques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut mental. Potser no es tracta de tenir privilegis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la depressió sigui la primera causa de discapacitat al món el 2030 i, al llarg de

cialista considera que des de la política cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més contundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.
També ho pensa Mar García, diputada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que treballa durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en certa manera va poder “gestionar-los”.

la seva vida, una de cada quatre persones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatunidenca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Finlàndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”.

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans
tindrà problemes de salut mental durant la seva vida

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accepto i m’agrada”, deia aleshores l’alcaldessa de Barcelona. “Per desgràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que intoxiquen i inciten a l’odi”, afegia.
Més enllà d’això, i segons Alfageme, aquesta hiperconnectivitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva capacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’exalcaldessa de Badalona i diputada de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició pública i la por de fer una pífia comunicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.
Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, podria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i inseguretat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpidament i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciutadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera.
UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer element que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reconèixer el patiment penalitza molt.
Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi endur per les passions. Probablement un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis universitaris.
Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés espanyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Benedí, és una de les poques polítiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les complicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la mateixa entrada al circ polític per a

“La política és una
feina molt exigent
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió
i dificulta la conciliació
de la vida familiar
i personal”

“Des dels partits
de vegades és més
fàcil denunciar la
mala salut mental
dels treballadors
d’una fàbrica que
la que viuen els
mateixos polítics”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.
El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de partits i la institucional no estan preparades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques persones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fàbrica que la que viuen els mateixos integrants de la formació”.
El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Línia sobre la salut mental en primera persona són dones i coincideixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et consideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De vegades sembla que la política pugui funcionar al marge de la vida”,
sentencia.
Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom femení. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assembli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.
L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imaginar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se.
Potser els milers de persones
que treballen cremades i els polítics que ja no poden més haurien de fer el mateix: un pas endavant i reconèixer que, de vegades, la feina no és vida.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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La Unió de Comerciants Fabra Centre va protagonitzar fins al 18 de juny
una acció especial: regalar geranis a les persones que fessin alguna compra
en un dels comerços associats. La idea era acomiadar-se de la primavera.

Obre una llibreria queer: “Vull
portar llibres LGTBI al districte”
CULTURA4Un veí del districte,
José Antonio Martínez, ha obert
fa poc un tipus de comerç que suposa una novetat per a Nou Barris: una llibreria LGTBI, feminista
i transfeminista. El seu nom és
Acció Perifèrica, es troba al número 28 del carrer Francesc de
Bolòs, al barri de Vilapicina, i el
seu objectiu és portar a Nou Barris un tipus de literatura que
potser és més fàcil de trobar al
centre de la ciutat. “Vull portar llibres de teories feministes i queer
i també de narrativa LGTBI, entre altres”, recalca Martínez.
Una de les raons per les quals
ha decidit muntar aquesta mena
de negoci és perquè, per una part,
el veïnat tingui accés a referents
LGTBI i feministes i, en cas que ho
necessitin, també a una ajuda. “Fa
pocs dies em va escriure una
dona preguntant-me si podia venir a la llibreria perquè el seu fille
està fent la transició”, explica.
En el seu cas, afirma Martínez,
d’adolescent i jove va trobar a faltar tenir a prop aquest tipus de
contingut, que recorda que hi ha

S’aproven diverses propostes
d’ERC per ajudar el comerç

MESURES4Recentment s’han
aprovat una sèrie de mesures
proposades per ERC amb l’objectiu de dinamitzar el comerç
del nord de Nou Barris. Algunes
d’elles són promocionar els
mercats municipals perquè reobrin parades tancades o sumar
al programa ‘Amunt Persianes’
locals de la plaça dels Eucaliptus per generar-hi activitat i
fer realitat, amb les entitats comercials, un programa d’activitats a l’espai públic. “La pròpia entitat de comerciants de la
zona reclama fer més activi-

tats al carrer, com ara mostres
de carrer, fires de Nadal o activitats cultuals de dinamització,
amb les implicacions que això té
en l’àmbit comercial”, asseguren
des d’ERC.
Una de les raons per les
quals és important impulsar
aquesta mena de mesures a
Nou Barris és perquè, tal com
ha dit el regidor republicà Jordi Castellana, hi ha àrees de
Barcelona que no tenen grans
eixos comercials i això provoca
“desigualtats” a l’hora d’implantar polítiques comercials.

La llibreria es troba al número 28 del carrer Francesc de Bolòs. Foto cedida

diferents maneres de viure i estimar i que totes són igual de vàlides. “Abans de sortir de l’armari
amb 20 anys no vaig tenir cap llibre en el qual em veiés reflectit o
que em pogués donar respostes a
la meva identitat sexual i de gènere”, recalca, fent referència a la
importància de sentir-se representat en la cultura i el món que
ens envolta en general.

Alguns dels llibres d’Acció
Perifèrica que poden fer-ho possible són Charlas con Mamá,
Sexe Fora de Norma o Lo que
cuentan de nosotros. Aquest
últim mostra la realitat que viuen molts joves homosexuals
quan aterren en una gran ciutat
per viure, per fi, la seva sexualitat amb llibertat i mostrant-se
tal com són.

La idea és revertir les desigualtats. Foto: Eix Comercial de Nou Barris
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consum sostenible i de proximitat

Fomentant els horts
urbans i el verd a la ciutat
Foto: Ajuntament

impulsa a través de l’Institut Municipal
de Parcs i Jardins per tenir cura de les
zones verdes de la ciutat.
Per altra banda, el festival també va
oferir la possibilitat de fer visites a horts

La finalitat del projecte
és compartir amb la
ciutadania les innovacions
en agricultura i verd urbà
urbans gestionats per associacions de la
ciutat, com ara els de les masies de Can
Mestres i Can Cadena.

Sostenibilitat
Els horts urbans i l’impuls del verd a les
ciutats estan guanyant cada cop més terreny com a propostes per combatre els
efectes del canvi climàtic en unes metròpolis cada vegada més massificades.
És en aquest context que cal emmarcar Les 48 hores d’agricultura i verd urbà,
un festival que va tenir lloc a Barcelona
el cap de setmana del 14 i 15 de maig. Va

ser organitzat per l’Associació Replantem, amb el suport de l’Ajuntament.
Entre les activitats programades hi havia
xerrades, visites guiades, tallers de compostatge, d’horts periurbans i de cobertes verdes, entre altres. Amb tot, una
cinquantena de propostes que tenien la
finalitat de compartir amb la ciutadania
les innovacions d’agricultura verda que
estan canviant l’entorn i impulsar-la per
avançar en les pràctiques sostenibles.

A més, el cap de setmana sostenible
va oferir experiències directes amb els
projectes i espais més desconeguts de la
ciutat i que estan relacionats amb el món
del verd i l’agroecologia. De fet, una de
les activitats va tenir a veure amb un tema
d’actualitat com és la relació dels éssers
humans amb els arbres.
Per la seva banda, l’Ajuntament va
aprofitar el festival per presentar el seu
programa municipal Mans al verd, que

REPLANTEM
L’entitat organitzadora, Replantem, està
formada per 24 professionals, empreses,
emprenedors i altres entitats que fomenten els projectes sostenibles i de cultura
verda a Barcelona.
El seu objectiu és difondre entre la
ciutadania de la ciutat la importància de
portar a terme pràctiques sostenibles i
verdes.
Amb tot, l’esdeveniment de Les 48
hores se celebra també en altres ciutats
del continent. De fet, es desenvolupa a
una vintena de localitats franceses –país
on va néixer el concepte–, a més d’altres
de Bèlgica o de Suïssa.

Reconeixement
Barcelona opta a convertir-se en la Capital Europea del Comerç de Proximitat
l’any vinent. Així ho ha sol·licitat la Fundació Barcelona Comerç, que ha presentat
la candidatura de la capital catalana amb el
suport de l’Ajuntament, la Generalitat, el
govern central, Vitrines d’Europe, EuroComerce i Retailcat, entre altres entitats.
L’entitat de comerciants ha rebut
també el suport de la presidenta del Comitè de Peticions del Parlament Europeu.
De fet, Barcelona Comerç va fer pública la
candidatura barcelonina en un acte celebrat el 12 de maig a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, amb motiu del

Dia Europeu del Comerç de Proximitat.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat vol fer valdre la força i els valors del seu comerç, que
contribueix a dotar Barcelona d’identitat
pròpia. Sense anar més lluny, el comerç és
un espai de socialització important, que
cohesiona la comunitat i preserva la diversitat i riquesa econòmica dels barris.
La Capitalitat del Comerç de Proximitat proposa que cada any una ciutat del
continent aculli un any sencer d’esdeveniments, conferències i activitats informatives i de divulgació que tinguin a veure amb
el petit comerç. En aquest sentit, el primer
tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, considera
que aquesta iniciativa té la finalitat de defensar “el model social europeu” davant les
grans plataformes de consum.

Foto: Aina Martí/ACN

Barcelona, candidata a acollir la Capitalitat
Europea del Comerç de Proximitat el 2023
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El Petit Mercat de Mercats
passa per la Marina
Fira
El Mercat de la Marina va ser l’escenari els
dies 13 i 14 de maig d’una nova edició del
Petit Mercat de Mercats, un esdeveniment
que s’inspira en el Mercat de Mercats i que
té la intenció de promocionar els productes
de qualitat dels comerciants de la ciutat.
Aquesta activitat va tenir lloc en el marc de
la Festa de la Primavera del barri de la Marina i va aplegar centenars de veïns que s’hi
van apropar per gaudir del bon temps i de la
proximitat dels paradistes.
En aquest sentit, hi va haver música en
directe, tapes, una zona de barbacoa i infantil i diversos tallers, com ara tasts de vins i
fins i tot classes de cuina, una de les quals a
càrrec de Sofía i Víctor, concursants del programa de televisió MasterChef.

I és que els productes de proximitat van
ser els protagonistes de la fira. De fet, a l’espai de barbacoa habilitat els assistents van
poder cuinar els productes frescos que acabaven de comprar a les parades del mercat,
que els botiguers ja havien deixat preparats
amb aquest objectiu. Per la seva banda, a la
zona de restauració de la fira els restaurants
del barri van oferir tapes a tres i cinc euros.
ESPAIS ESPECIALS
A més, els dos dies de festa van comptar amb
un programa farcit d’activitats culturals, com
ara les actuacions de la companyia d’arts del
carrer Zigurat Band, que va animar el migdia i la tarda amb la seva música.
Per la seva banda, la canalla va tenir el seu
lloc a la fira, amb tallers de gastronomia i de
treballs manuals, a més de ioga i dibuix, entre

altres. A més, els més petits van poder gaudir d’un espai de contes, cuinetes i pissarres
per fer dibuixos.
TALLERS I XERRADES
La zona d’activitats per als adults, a banda,
va oferir xerrades gastronòmiques, com ara
la de Pestos de temporada, amb La Vestale,
un tast de vins a càrrec de DO Catalunya,
un taller de cuina amb Marina Monsonís i
un taller de cerveses que va organitzar Estrella Damm.
Aquesta iniciativa va estar organitzada
per l’Ajuntament. Ho va fer a través de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB), que va comptar amb la col·laboració de la Federació de Mercats Municipals
de Barcelona (FEMM), en el marc de la
Festa de la Primavera de la Marina.

“Les plataformes
no entenen l’essència
dels barris”

David Rodríguez
El Caimán Alegre
(Travessera de Gràcia)

Foto: Ajuntament

David Rodríguez va obrir El
Caimán Alegre el 1996. En
aquell moment va saber veure
un nínxol en la roba esportiva
com a proposta de moda urbana.
Un quart de segle més tard, ara
com a president de la Unió de
Botiguers de Travessera de Gràcia-Casc Antic, continua buscant oportunitats per al comerç,
tot i que sense perdre l’essència.

La Boqueria i el Mercat Central
de Florència enforteixen llaços
Foto: Ajuntament

EN PRIMERA
PERSONA

Aliança
Establir una aliança per compartir experiències. Aquesta és la base de l’acord al qual
han arribat les ciutats de Barcelona i Florència, a Itàlia, a través dels seus dos mercats
més representatius: la Boqueria i el Mercat
Central de Florència.
La signatura del conveni es va fer el passat 6 de maig a la ciutat italiana, on hi havia
la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, que va estar acompanyada per
Eduard Soley, vicepresident de la Boqueria;
Federico Gianassi, regidor d’activitats productives de Florència, i Massimo Manetti,
president del Consorzio Storico Mercato
Centrale de Florència.

Aquesta col·laboració té una durada de
quatre anys renovables i busca precisament
compartir idees i projectes per millorar el
servei al consumidor i, en paral·lel, afavorir
les activitats culturals i la promoció de les
tradicions dels dos municipis.
En aquest sentit, els dos mercats es
comprometen també a organitzar periòdicament esdeveniments per fer balanç de
l’aliança.
GUARDIANS DE LES ESSÈNCIES
Amb tot, la voluntat d’aquesta col·laboració
és fer valdre l’essència dels mercats, espais
de trobada i socialització que conserven les
tradicions més ancorades a les societats on
s’inscriuen, en un moment d’evolució i
canvi pel que fa als hàbits de compra.

Com heu viscut els canvis que
ha experimentat el petit comerç des dels anys 90?
En el moment que vam obrir la
botiga no hi havia ni xarxes socials ni mòbils, imagina’t. Travessera de Gràcia era –i és– un
carrer punter al qual tothom
anava a comprar.
Com us heu adaptat a la nova
realitat digital?
Tenim un web molt ben posicionat –graciacomerc.com–. I ara
estem fent targetes digitals de fidelització per participar en sortejos i tenir avantatges. Hem
d’incentivar els clients, però
sense perdre l’essència del comerç de proximitat.
I com es fa això?
Cada barri ha d’invertir en la
seva zona i promocionar-la, perquè saben com són els seus
clients. Les grans plataformes
no entenen l’essència dels barris.
Quan vam obrir Gràcia Comerç la intenció era ajudar el
barri i digitalitzar amb tranquil·litat. A més, no hem de
jugar a les lligues que no ens
pertoquen. Hem de saber on
som cadascú de nosaltres.

desconeguda
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona

Turisme km0

Can Rosés, de masia
solitària a escola bressol

transitat pels habitants d’aquesta zona del
Pla de Barcelona... Però el 1900, Joaquim
Gelabert i Cuyàs, mestre d’obres i propietari de la finca, va decidir fer-hi reformes.
L’objectiu era donar-li un aire més residencial. Així, Gelabert va transformar l’era en
un jardí i es va afegir una cornisa a la fa-

çana. A més, es van decorar els paraments
d’estuc amb esgrafiats.
Sigui com sigui, amb els anys la masia va
anar convertint-se a poc a poc en un indret
més habitat i concorregut pels cortsencs.
Així, entre els anys 1978 i 1992, l’edifici va
acollir el col·legi Ítaca. Per condicionar-lo, els
arquitectes van haver de modificar la distribució de les dependències interiors per tal
d’adaptar la casa a l’ús escolar.

Aquest no seria l’últim ús social i comunitari de Can Rosés. El 1991 es van iniciar les obres per convertir-la en una
biblioteca municipal, un ús que mantindria
fins al 2017. De fet, la restauració del mas i
la seva habilitació com a biblioteca van ser
incloses en el projecte del centre comercial
L’Illa Diagonal. Cal destacar, en aquest sentit, que la col·lecció local de la biblioteca de
Can Rosés comptava amb documentació

GRÀCIA/ Està ubicada al passatge d’Isabel i és un dels edificis més emblemàtics de Vallcarca. Es tracta de Villa Esperanza, un bé catalogat com a Patrimoni Arquitectònic
Historicoartístic de la ciutat. Tot i ser anterior al modernisme
que s’imposaria a Barcelona anys després, en aquest edifici de finals del segle XIX es van fer servir mosaics ceràmics en blau i blanc amb dibuixos geomètrics per donarli vida. De fet, es creu que aquesta casa allotjava una comunitat d’artistes.
Obra d’Andreu Audet, té una façana amb maó vist i
una ornamentació de ceràmica i ferro forjat que ens recorda els orígens del modernisme. També s’hi pot observar
un frondós pi blanc, catalogat també d’interès local, que
destaca per la seva ufanor.
El novembre del 2019 es va anunciar la finalització de
la restauració, en la qual van participar artesans de diferents disciplines que van intentar mantenir l’essència de
l’edifici. D’aquesta manera, es van preservar els elements
arquitectònics de la casa, que continuarà destacant com
un dels edificis més emblemàtics del districte de Gràcia.

Foto: Aj.

Villa Esperanza o els precedents
del modernisme a Barcelona

que fa referència a la història de les Corts i
els seus barris.
Més de 300 anys després, el que una vegada va ser una masia aïllada i solitària aviat
gaudirà de les veus i de la vitalitat de la canalla que hi anirà cada dia, ja que s’hi farà
una escolla bressol després d’uns anys d’haver acollit de manera provisional una escola
pública. Un futur molt esperançador per a
un edifici que és pura història de les Corts.

L’essència polifacètica
de l’Antiga foneria de canons
CIUTAT VELLA/ Al final de la Rambla, davant del monument a Colom, hi ha l’edifici conegut com l’Antiga foneria de canons, un immoble que ha tingut usos molt
diversos des dels seus inicis.
La seva funció original, com el seu nom indica, va
ser la fabricació de canons. És per aquesta raó que estava ubicat a prop de les Drassanes. Més tard, en acabar la Guerra de Successió, va canviar d’usos: de fàbrica de campanes va passar a ser la seu del primer banc
privat d’Espanya, el Banc de Barcelona, el 1845.
Foto: Aj.

La masia de Can Rosés
va ser edificada el 1716
en una zona molt propera
al camí vell que unia
les Corts i Sarrià

Foto: Ajuntament

LES CORTS/ Els historiadors expliquen que
la Guerra de Successió va provocar la destrucció de moltes masies ubicades en el
que coneixem com el Pla de Barcelona, és
a dir, tot el terreny que envoltava l’actual
Ciutat Vella i l’Eixample i que estava ocupat
per diversos municipis que van deixar de
ser independents fa aproximadament un
segle per passar a formar part de la Gran
Barcelona.
En concret, a les Corts hi ha una masia
amb força història, Can Rosés, Bé d’Interès
Local i que va ser construïda poc després
de l’acabament del conflicte bèl·lic a Catalunya. El 1716 era aixecada en una zona
propera al vell camí que unia les Corts i Sarrià. Més d’un segle després, la masia seguia
gairebé aïllada i era un lloc més aviat solitari, malgrat passar-hi pel davant un camí
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Can Mazantini, ànima del
modernisme al cor de Sant Andreu

SANT ANDREU/ Si hi ha un carrer especialment significatiu al districte de Sant Andreu,
amb permís, és clar, del carrer Gran, és el de
Coroleu. L’atractiu principal d’aquest vial són
les múltiples cases d’estil modernista que
conserva, especialment les de Can Mazantini,
ubicades entre els números 73 i 77. Un conjunt de cases obra de l’arquitecte Antoni Falqués i Ros construïdes l’any 1918.
REFERENT DEL MODERNISME
El conjunt de Can Mazantini està format per
tres edificis d’estil modernista. De fet, són els
més grans que es conserven a Sant Andreu.
Dels tres blocs, dos han estat restaurats; en
concret, els que miren al carrer de Coroleu,
que llueixen com si fossin nous. De fet, s’ha
recuperat el verd intens de la façana i s’han

restaurat els balcons i les reixes de les finestres, a més del ferro forjat.
No passa el mateix, tot s’ha de dir, a l’edifici que fa cantonada amb el carrer de Concepción Arenal, que manté un aspecte
envellit i no ha estat objecte de cap intervenció, almenys de moment.
UN CARRER AMB PERSONALITAT
Sigui com sigui, el carrer Coroleu ha mantingut aquell esperit del modernisme amb edificis de façanes de color blau, barrots amb
motius florals a les finestres, balcons amb baranes de ferro forjat i els relleus barrocs que
uneixen els edificis al capdamunt.
De fet, la majoria de les cases construïdes
en aquest carrer daten de finals del segle XIX
i del primer terç del XX.

Pel que fa a Can Mazantini, aquest conjunt modernista és de visita obligada. Les
cases consten de tres plantes, la primera de
les quals té façana de pedra. El característic
verd, tanmateix, sorgeix a partir de la següent planta, d’on també sobresurten les enormes i característiques balconades.
Aquest conjunt, com hem dit, continua al
xamfrà que fa cantonada amb Concepción
Arenal. Allà, les balconeres s’adapten a la
corba que fa l’edifici en un mur cec coronat
amb un escut en relleu d’estil barroc.
L’interior dels edificis és privat, ja que
forma part d’habitatges particulars i no
poden ser visitats. No obstant això, val la
pena fer una visita atenta a l’exterior per gaudir d’una de les petjades del modernisme
més importants al districte de Sant Andreu.

Foto: Ajuntament

El Canal de la Infanta, punta de
llança del desenvolupament industrial
SANTS – MONTJUÏC/ El Canal de la Infanta va
ser una obra que, tot i haver-se fet amb finalitats purament agrícoles, va servir per desenvolupar tot l’arc del Baix Llobregat i l’Hospitalet,
des de Molins de Rei fins a Sants-Montjuïc, passant per la Marina.
Actualment, el canal està gairebé desaparegut en la seva gran majoria de trams, tot i que
encara hi ha elements que resisteixen al pas del
temps. Els últims anys, l’associacionisme del Baix
Llobregat i l’Hospitalet ha fet del Canal de la Infanta un símbol de la lluita pel patrimoni local.
Pel que fa a Sants-Montjuïc, hi ha un racó on
es pot veure un segment visible de la gran obra hidràulica que va ser el Canal de la Infanta. Cal anar
al carrer de la Mare de Déu del Port, a tocar del
mur del cementiri, per veure un vestigi d’una infraestructura projectada per l’arquitecte Tomás

Soler i Ferrer (1770-1845), autor també del Canal
d’Urgell i de l’aixecament de plànols del Rec Comtal de Barcelona. De fet, l’origen va ser el Rec Vell
que va fer construir el Compte-Rei Alfons I el 1188.
Les obres van arrencar el 1817 i van acabar tres
anys més tard. Inicialment va batejar-se com a
Canal de Castaños, en honor a un dels seus impulsors, el general Francisco Javier Castaños, heroi
de la batalla de Bailén, la primera gran derrota a
camp obert de l’exèrcit de Napoleó el 1808. Tanmateix, el 1824 va ser batejat amb el nom de la infanta Carlota, cunyada del rei Ferran VII d’Espanya.
Amb tot, el canal era una rasa de 17 quilòmetres reforçada amb murs de maçoneria que
descendia fins al mar des de Molins, que era on
hi havia la casa de les comportes. L’obra va obligar a construir ponts, sifons i salts d’aigua que
s’acabarien aprofitant per a usos industrials.

Eixample
La Casa Garriga
Nogués, una joia
al Quadrat d’Or
Ubicada al carrer Diputació, en
concret al Quadrat d’Or –una
sèrie d’illes de l’Eixample conegudes amb aquest nom perquè
apleguen una gran quantitat
d’edificis d’estil modernista–, la
Casa Garriga Nogués és un edifici eclèctic que barreja elements
clàssics, barrocs i modernistes.
L’edifici és obra de l’arquitecte Enric Sagnier –l’arquitecte
que més va treballar per a l’alta
burgesia barcelonina–, tot i que
conté elements d’altres artistes,
com ara d’Eusebi Arnau, que va
esculpir-hi unes columnes per
sustentar una balconada que
representa les quatre etapes de
la vida.
La casa, declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1980, va ser
construïda expressament per al
banquer Rupert Garriga Nogués.
D’aquí ve el nom amb el qual se
la coneix actualment.
La família Garriga Nogués va
viure a la primera planta d’un interior on destaca la majestuosa
escala de marbre amb línies sinuoses, a més dels vitralls que va
elaborar Antoni Rigalt.
UNA CASA AMB MOLT ART
Aquest edifici, a més, va ser durant vuit anys la seu de la
col·lecció d’art de la Fundació
Francisco Godia, concretament
entre els anys 2007 i 2015. Tanmateix, entre el 1983 i el 2004
va allotjar la seu del Grup Enciclopèdia Catalana.
Foto: Aj.

Contingut elaborat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona
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Campus | Una proposta gamer-esportiva de l’AE Nou Barris

L'AE Nou Barris inclou una nova opció en el seu Campus Olímpia, que tindrà lloc del 27 de juny
al 29 de juliol. Es tracta d'un campus gamer-esportiu, en què els i les participants podran
professionalitzar-se en el seu videojoc favorit sense renunciar a l'essència de les activitats de l'entitat.

La festa de l’EE Guineueta
» El primer equip femení puja a Preferent després de molts entrebancs i una trajectòria quasi perfecta
» “Somio a jugar amb les companyes”, confessa Sílvia Comitre, que suma tres operacions en dos anys
els equips de la zona baixa”. Moreno i el seu cos tècnic ja preparen el pròxim curs a Preferent
per millorar un equip que “ja és
molt competitiu”. “Hem parlat
amb algunes jugadores, que ja
saben que es quedaran i, ben
aviat, ens reunirem amb la resta. Farem fitxatges”, avança.

Toni Delgado
LA GUINEUETA
“M’he compromès amb l’equip
i em deixo l’ànima ajudant-lo
com puc. Somio a jugar amb les
companyes. Amb la gran majoria encara no ho he pogut fer”,
confessava Sílvia Comitre, una
de les dues capitanes de l’EE
Guineueta. Té el menisc trencat,
acumula tres operacions en dos
anys. Conviu amb el dolor.
“Hi ha gent amb malalties
greus. Jo no tinc excuses per sentir-me malament. Continuaré
lluitant”, enraonava Comitre,
just abans que li llencessin un cubell d’aigua a sobre. A la megafonia sonava la sintonia de la mítica sèrie Oliver y Benji. Feia una
estona, en concret des de les
11.40 hores, que el grup sabia que
havia ascendit a Preferent perquè
el CE Anoia, contra qui necessita un empat per assolir l’objectiu,
no es presentaria al matx. El 29
de maig de 2022 ja és una data
històrica per al club i el barri.
Una jornada molt especial amb
el públic fent-li el passadís a les
jugadores, tothom saltant amb
We are the champions o Bailando te conocí, la cançó favorita del grup, tandes de penals…
“M’emociona haver trobat
una família tan maca com aquest
equip tan lluny del meu país, que
tant enyoro”, s’obre la mexicana
Isa Cabrejas, de somriure contagiós. Va començar a jugar a
futbol amb sis anys: “A la meva
època, a Mèxic després de la universitat no tenies gaires opcions
de continuar jugant. Ara està

Sílvia Comitre, capitana de l’EE Guineueta, rep l’alè del públic després de l’ascens. Foto: Toni Delgado

canviant la mentalitat i persones
que no volien a les noies al futbol ja els sembla bé. Fa més de
cinc anys que es va crear la lliga
professional… Em sento molt orgullosa d’aquest creixement”.
L’Ainara Izquierdo està gaudint del millor regal de la seva
vida: “Fa menys d’un any que jugo
a futbol i que ja em convoquin
amb el primer equip és increïble.
Si, a més, ho fan el dia del meu 17è
aniversari i guanyem la Lliga ja…
Em quedo sense paraules”. Izquierdo té un discurs madur:
“Aquesta temporada he après
que l’experiència és un grau, però
que, amb passió i tenacitat, tot és
possible”. La inspiració d’aquesta cinturó negre de karate sempre
serà el seu avi, en Casi [Casimiro],
a qui porta al cor: “A ell li dec el
meu amor pel futbol”.
L’avi, en aquest cas l’Antonio
Gómez, un dels fundadors de
l’EE Guineueta, és també la

gran inspiració per a la Meri Gómez, jugadora i gestora de comunitats, i que entrena el juvenil A femení amb el seu pare, el
Toni, exjugador de l’entitat.
“Des de ben petita he viscut
des de dins el club, des que el
camp era de terra i jo no jugava perquè no hi havia equips femenins. L’any 2012 em van trucar perquè es creava un juvenil
i ara hi ha 12 equips de noies”.
EMPATIA I LIDERATGE
Gómez desprèn empatia i lideratge, i té molt clar quin vol que
sigui el seu futur a l’entitat: “Si
em donen l’oportunitat, continuaré aquí jugant, entrenant o
fent el que sigui fins que em jubili! M’omple veure la pinya
que som dins i fora del camp”.
També hi ha molta comunió
amb el públic, i un dels aficionats
més fidels és el Kevin López, entrenador al club d’un benjamí i

d’un aleví femenins. No s’ha
perdut quasi cap partit del primer equip femení. Té carisma i
gens de vergonya: “A la grada
sempre estic cantant o tocant el
bombo perquè aquest grup es
mereix tota la nostra energia.
Han fet una temporada increïble
malgrat moltes dificultats, com
les lesions i la covid. Contra el CF
Solsona perdíem 1-2 en el minut
86 i vam guanyar 3-2. Com diu
la cançó… ‘Guineueta, t’estimo.
Amb tu jo estaré en els bons moments i en els dolents també'”.
Més que cantar-la, l’ha recitat
com si fos un poema.
També és molt emotiu el
discurs de l’Aarón Moreno, el
tècnic del primer equip, que
admira les seves jugadores:
“Vam anar al camp del CE Anoia amb 11 jugadores del sènior i
una juvenil. Moltes estan estudiant i no és fàcil… Hem patit en
alguns partits i, sobretot, contra

LA CONTINUÏTAT DE DÍEZ
Ningú dubta sobre la continuïtat
de l’Evita Díez, que renovarà tan
de pressa com quan va fitxar.
“Quan la Nerea va marxar del Levante Las Planas em va trucar
perquè m’incorporés a l’EE Guineueta i jo amb una amiga com
ella me’n vaig a la fi del món. Li
vaig dir que sí. L’entrenador li va
comentar que em trucaria per conèixer-me una mica abans”, recorda, divertida. “Ens mereixem
una festa així després de tants
contratemps”, afegeix.
La gestió dels cops defineix la
Nerea Gómez, l’altra capitana
de l’equip. Fa més d’un mes que
es va trencar els lligaments creuats i, després de l’operació, que
no serà fins al setembre, trigarà
entre sis i nou mesos a recuperarse. “M’ha arribat al cor que l’equip
m’hagi fet un vídeo per donar-me
suport. La Silvia Comitre és qui
més m’anima. De fet, em va escriure una carta en què m’assegurava que estarà al meu costat
durant tot el procés. Ella, que fa
dos anys que està lesionada!”,
agraeix. Gómez fa una pausa i
mira a la seva mare, a la Trini:
“M’ha dit que mon pare, el Pedro,
ho celebra al cel. Ell sempre m’acompanyava al futbol. Estava
sempre amb mi. Li dedico aquest
ascens sobretot a ell”.
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| Redout 2
Aquesta seqüela porta les curses a zones distòpiques d’un planeta
Terra gairebé abandonat. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Twitter (@BcnDesignWeek)

Els fans catalans de Dua Lipa (Londres, 1995), la
cantant de moda a nivell internacional, ja es poden considerar pràcticament amics seus. Molts
d’ells l’han vist dos cops en dues setmanes, perquè l’artista d’origen albanokosovar va actuar a
Barcelona el dia 1 de juny, al Palau Sant Jordi, i el
dia 10, al festival Primavera Sound. Fent una cerca ràpida a les xarxes, és fàcil veure que tothom
que l’ha vist s’ha quedat al·lucinant. Una veu impressionant, unes coreografies ben elaborades i
executades i uns outfits espectaculars són els ingredients principals dels seus shows, que no deceben ningú. També hi ha un altre element, més
freqüent del que segurament la cantant voldria,
que són les caigudes. Al Sant Jordi n’hi va haver
una, però la jove estrella de la música es va aixecar com si res i va continuar oferint un concertàs
que els assistents no oblidaran.

Setmana del disseny
L’auditori del Disseny Hub Barcelona va acollir el passat 2
de juny l’acte inaugural de la Barcelona Design Week 2022.
La setmana del disseny d’aquest any, que acabarà el dia
22, s’adreça especialment als joves, perquè aquest 2022 és
l’Any Europeu de la Gent Jove. “Actualment, vivim una realitat que ens genera confusió i ens desorienta. Aquest és
el tema de l’edició d’enguany: Wayfindings, orientacions
per crear nous presents. Dels nous presents dependran els
nostres futurs i els joves i el disseny són claus per definirlos”, ha dit la directora de l’esdeveniment, Isabel Roig.
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El seu segon disc ‘Future Nostalgia’ l’ha portat al cel

Visitar Barcelona dos cops en dues setmanes

QUÈ HA FET

Va actuar al Sant Jordi el dia 1 i al Primavera Sound el dia 10
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Ser la cantant internacional de moda
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La fitxa

Tothom n’està enamorat

La gent n’aplaudeix la veu, els balls i fins i tot una caiguda

Música

Pelis i sèries

Les paraules justes
Milena Busquets

Els secundaris
Bernat Cot i Laura Aubert

Esponja
Magalí Sare

Todo a la vez en todas partes
Dan Kwan i Daniel Scheinert

La protagonista d’aquest dietari és una
escriptora amb una capacitat inesgotable de renovar la seva mirada sobre el
món. Directa, apassionada, intel·ligent i
una mica desastre, cerca les paraules justes per capturar una realitat complexa i
canviant, sense renunciar a l’elegància i
a l’honestedat de la concisió. L’obra més
íntima i alhora vital de Milena Busquets.

Una actriu i un actor secundaris comparteixen el neguit abans d’estrenar.
Anirà bé o no l’estrena? En un embat de
vivències hilarants, faran el possible
perquè sigui que sí. Inspirada en els espectacles populars del Paral·lel de principis del segle XX, barreja peces teatrals
còmiques i de vodevil de l’època.
Al teatre El Maldà de Barcelona.

Magalí Sare ha publicat el seu segon àlbum en solitari, Esponja(Segell Microscopi,
2022), quatre anys després del primer. La
cantant barcelonina explora estils diferents
i alguns de nous per a ella, i canta en català, castellà i portuguès amb col·laboracions de luxe, com Salvador Sobral o Las
Migas. Setze cançons formen un disc que
és “com una peli”, ha dit a Enderrock.

Quan una ruptura interdimensional altera la realitat, l’Evelyn, una immigrant
xinesa als Estats Units, es veu involucrada
en una aventura salvatge en què només
ella pot salvar el món. Perduda en el multivers, aquesta sobtada heroïna haurà de
fer servir els seus nous poders per lluitar contra estranys perills mentre el
destí del món penja d’un fil.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Comprar vols barats per internet
Foto: Pexels

i
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iatjar és objectiu de molts quan s’apropa l’estiu, però la
butxaca no sempre acompanya. Si encara no tens plans
ni has pogut programar la teva escapada d’estiu amb antelació, cosa que millora sens dubte el pressupost, però no vols
renunciar a unes vacances en condicions, llegeix els trucs que
t’expliquem a continuació per trobar els vols més barats.
Assegura’t que és un bon dia i una bona hora per buscar vols.
La majoria de bones ofertes de vols surten els dilluns i, si no tenen èxit, les aerolínies encara rebaixen més els preus. El cap de
setmana, per tant, és el pitjor moment per buscar-los, segons el
Wall Street Journal, que també diu que la millor hora és al voltant
de les tres de la tarda. Abans de començar la cerca, esborra les
cookies del teu ordinador. Si no ho fas, s’hauran gravat els vols
que has buscat i cada vegada t’apareixeran més plens i més cars
perquè entris en pànic i el compris a qualsevol preu per no perdre l’oportunitat. D’altra banda, busca abans en pàgines web de
comparadors de vols (Skyscanner, Kayak, eDreams...) i, un cop
detectada l’opció més barata, busca els mateixos vols al web de
l’aerolínia en qüestió per estalviar-te les despeses de gestió.

Les claus
MOMENT ADEQUAT

COOKIES
COMPARADORS
AEROLÍNIES

El pitjor moment per buscar vols és el cap de
setmana i el millor, dilluns i dimarts a les 15.00 hores

Esborra les ‘cookies’ del teu ordinador abans de començar:
si no ho fas, els vols cada cop t’apareixeran més plens i cars
Busca primer en webs de comparadors de vols
(Skyscanner, Kayak, eDreams...) per veure totes les opcions
Un cop hagis detectat l’opció més barata, busca els mateixos
vols a la pàgina web de l’aerolínia en qüestió

Foto: Pexels
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