
Difusió controlada per OJD-PGD - publicació mensual | redacció: 657 165 047 - linianoubarris@comunicacio21.com | anuncia’t: 686 429 517 - publicitat@comunicacio21.com

Agost 2022 · Núm. 141 · linianoubarris.cat 

líniaNouBarris13 anys

HABITATGE pàg 4

Registre de grans 
tenidors i pisos buits
per controlar el mercat

SALUT pàg 3
Cabezas: “L'èxit de la vacunació 
es deu a la feina dels professionals, 
especialment de les infermeres”

URBANISME pàg 6
Una cinquantena 
d’obres durant l’estiu 
per millorar la via pública

EMPRESES pàg 12

Les PIME s’enduen la
majoria de contractes
de la Generalitat

CULTURA pàg 14

Nova inversió per
millorar i impulsar
equipaments culturals

La ciutat viu el primer estiu
postpandèmia amb brots verds
en clau social i econòmica Edició especial

#ImpulsBCN

Fo
to

: A
rx

iu



| 2

líniaNouBarris.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517Agost 2022



3 | 

líniaNouBarris.catAgost 2022#ImpulsBCN

SALUT4Més del 91% de la po-
blació major de 12 anys de Ca-
talunya està vacunada contra el
coronavirus. La xifra és el millor
exemple possible de l’èxit que ha
estat la campanya de vacunació
més ambiciosa que s’ha fet mai
a casa nostra, un pas impres-
cindible per superar el repte de
la pandèmia. Però una fita com
aquesta no s’aconsegueix perquè
sí: cal que al darrere hi hagi un
sistema que funcioni. Per a la se-
cretària de Salut Pública, Car-
men Cabezas, “l’èxit de la vacu-
nació a Catalunya només s’ex-
plica pel compromís dels i les
professionals, especialment de
les infermeres”.

Per entendre millor l’abast de
la campanya, va bé posar-la en
xifres: a Catalunya s’han admi-
nistrat uns setze milions de do-
sis de la vacuna contra la covid.

Tot plegat ha estat, en paraules
del conseller de Salut, Josep
Maria Argimon, “el repte logís-
tic més gran” en matèria de sa-
lut pública al qual s’ha enfrontat
mai el sistema sanitari català. I,
insistint en el paper crucial de la
infermeria, Cabezas recorda que
“darrere de cadascuna dels set-
ze milions de dosis de vacuna hi
ha molts noms, però segur que
hi ha una infermera”.

D’altra banda, no es pot pas-
sar per alt la importància de la
responsabilitat ciutadana. Tal
com defensa la directora del
Servei Català de la Salut, Gem-
ma Craywinckel, la campanya ha
funcionat “gràcies a l’esforç im-
portant de molta gent, però cal
fer especial menció a la gran res-
posta del conjunt de la població”.
Es va veure, per exemple, quan
va començar la vacunació dels jo-

ves, un moment en què es va
col·lapsar la pàgina web per de-
manar cita per vacunar-se.

És per això que podem par-
lar d’un èxit compartit. I és grà-
cies a aquest triomf com a so-
cietat que ara, en ple estiu del
2022, ens trobem en una situa-
ció radicalment diferent (i molt

millor) de la que teníem fa un
any, quan la campanya de vacu-
nació feia només uns mesos que
havia començat i encara no hi
havia un percentatge tan alt de
població immunitzada. I ni par-

lar-ne de l’estiu del 2020, quan
l’anhelada vacuna encara sem-
blava molt lluny.

SATISFACCIÓ GENERAL
Des de l’esclat de la pandèmia,
ara fa dos anys i mig, el sistema
sanitari català ha estat contra les
cordes. Ha hagut de fer front a
un virus inicialment desconegut
i capejar el temporal durant ni
més ni menys que set onades. I,
malgrat tot, ha continuat al peu
del canó atenent altres patologies
que, evidentment, han continu-
at existint, evolucionant i ne-
cessitant tota l’atenció. Tot això,
la ciutadania ho valora (encara
que ja no hi hagi aplaudiments). 

Així queda reflectit en la dar-
rera Enquesta de Salut de Cata-
lunya (ESCA), de l’any 2021,
que indica que més del 70%
dels catalans van fer servir més

freqüentment els serveis sanita-
ris públics durant l’any passat,
tres punts més que el 2020.
D’aquest 70%, el 90% afirmen
estar satisfets amb el servei. Per
tant, podem dir que la majoria
dels catalans estan contents amb
el sistema sanitari. 

Una altra prova d’això és
que ha disminuït el percentatge
de població que té doble cober-
tura sanitària (és a dir, que re-
corre a la pública i a la privada al-
hora). Només el 28,7% de la
ciutadania es troba en aquesta si-
tuació, i el percentatge va caient
a mesura que puja l’edat.

Amb tot, si bé sempre que-
den coses a millorar (i, per fer-
ho, cal escoltar tant als profes-
sionals sanitaris com als pa-
cients), el cert és que el sistema
de salut pública de Catalunya es
pot considerar un motiu d’orgull.

Unèxit compartit
» Més del 91% de la població catalana de més de 12 anys ha estat vacunada contra el coronavirus
» Nou de cada deu catalans que utilitzen freqüentment el sistema de salut pública n’estan satisfets

Josefa Pérez, la primera catalana vacunada contra la covid, rebent la tercera dosi de la vacuna. Foto: Albert Segura Lorrio/ACN

Carmen Cabezas: “L’èxit
de la vacunació només
s’explica pel compromís
dels professionals”
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HABITATGE4El Departament
de Drets Socials ha començat a
impulsar l’elaboració d’un re-
gistre d’habitatges buits i d’ha-
bitatges ocupats sense títol ha-
bilitant i un altre de grans teni-
dors d’habitatges. 

Amb aquests dos registres
l’objectiu és tenir un major con-
trol del parc d’habitatges des-
ocupats de Catalunya. El regis-
tre de grans tenidors vol facilitar
l’aplicació de les mesures de
concertació amb l’administració
i l’aplicació dels mecanismes
que formen part de les seves obli-
gacions. El registre d’habitat-
ges buits i habitatges ocupats
busca tenir un major control

del parc desocupat sense causa
justificada per resoldre proble-
màtiques socials d’habitatge.

LLEI ANTIDESNONAMENTS
Aquestes iniciatives s’emmar-
quen en l’aprovació de la llei
1/2022 del passat mes de març,
que té com a principal objectiu
lluitar contra els desnonaments.
A les llistes que es faran hi han
de constar totes aquelles em-
preses o persones jurídiques
tenidores de 10 o més habitat-
ges i que, de fet, són les que es-
tan obligades a oferir un lloguer
social a les famílies vulnera-
bles a qui se’ls extingeixi el con-
tracte de lloguer. 

En paral·lel, també hi cons-
tarà l’adjudicació a favor seu o
d’un tercer de l’habitatge espe-
cificant, a banda de les dades ci-
tades anteriorment, la identifi-
cació de l’anterior titular, l’im-
port amb què s’ha adjudicat i la
data, si escau, del llançament o
la desocupació i les circums-
tàncies i condicions en què ces-
si la condició de desocupació. 

Per últim, també l’execució
d’obres de rehabilitació o re-
forma que justifiquin la des-
ocupació temporal de l’habi-
tatge, així com les dades relati-
ves a la transmissió, per qual-
sevol títol, dels habitatges ob-
jecte d’inscripció.

El Govern prepara un registre de grans tenidors i un altre de pisos buits. Foto: Blanca Blay/ACN

Habitatge: registres de grans
tenidors i de pisos buits

» El Govern vol tenir més control de la realitat del mercat immobiliari
» L’objectiu és tenir més eines per resoldre el problema de l’habitatge

Cervera: “Cal corregir
el dèficit de lloguer social”

LLOGUER4La complicada si-
tuació del mercat de lloguer fa
que siguin més necessàries que
mai les noves promocions
d’habitatges protegits. En
aquesta línia, la consellera de
Drets Socials, Violant Cervera,
destaca la importància que
“cada cop més municipis se su-
min a la col·laboració publico-
privada i a la promoció de les
emergents fórmules promogu-
des per cooperatives”.

Cervera recorda que l’habi-
tatge és “una necessitat social fo-
namental” i veu del tot impres-
cindible “corregir la manca de
parc destinat a l’habitatge asse-

quible”. Per aconseguir-ho, la
consellera veu imprescindible
la col·laboració publicoprivada,
però també “la importància de
cooperar entre les administra-
cions” per aconseguir fer créixer
el lloguer social, tal com es va po-
der veure fa pocs dies a Badalo-
na amb la inauguració d’una
promoció d’habitatge social.

“En pandèmia hi ha hagut
una moratòria de desnona-
ments, però si aquesta moratò-
ria acaba al setembre, pot afec-
tar 4.500 famílies. La nostra
prioritat és poder aconseguir
habitatges, a curt, mitjà i llarg
termini”, afegeix Cervera. 

DESIGUALTATS4El Govern va
aprovar fa pocs dies el primer
pas per tirar endavant un pro-
jecte de decret que té com a ob-
jectiu blindar jurídicament el re-
glament per combatre la po-
bresa energètica.

La voluntat de la Generali-
tat és donar més protecció als
usuaris de subministraments
bàsics que tenen dificultats per
poder pagar les factures, cosa
que els deixa en una situació de
risc d’exclusió social. També es
vol facilitar l’aplicació de les
mesures vigents relatives a la
seva protecció perquè puguin

tenir garantits els subminis-
traments essencials.

La mesura que ha impulsat el
Govern és una consulta pública
mitjançant el portal de partici-
pació ciutadana de la Generali-
tat, per tal de facilitar la infor-
mació i participació de la ciuta-
dania i de les entitats afectades. 

La consulta va dirigida a les
entitats municipalistes d’arreu
del país i al conjunt de la ciuta-
dania, així com a altres ens que
hi puguin estar interessats i la
contribució dels quals pugui
ser especialment important per
la seva especialització.

CONDONAR EL DEUTE
Cal recordar que el passat mes de
novembre el Govern va aprovar
una despesa de 10,8 milions
d'euros per condonar el deute de
les famílies vulnerables que no
van poder fer front a la factura de
la llum entre els anys 2019 i
2020. La mesura, definida com
un “pas molt important” pel
conseller Torrent, es va aprovar
després de l'acord signat entre el
Govern i Endesa el març de
l’any passat, que va suposar la
cancel·lació del deute acumulat
per les famílies vulnerables amb
les companyies elèctriques. 

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera. Foto: ACN

Contra la pobresa energètica

#ImpulsBCN

La pobresa energètica afecta una part de la població. Foto: Arxiu
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OBRES4Barcelona afronta
aquest estiu una sèrie d’actua-
cions a la via pública i les in-
fraestructures amb la finalitat de
millorar-les. En total, s’estan
portant a terme 56 accions dife-
rents, entre les quals destaca l’i-
nici de les intervencions per im-
plantar els quatre primers eixos
verds a l’Eixample. Les tasques
prèvies van arrencar a mitjans del
mes de juliol, i és a l’agost quan
s’inicien els treballs estructu-
rals. L’Ajuntament avança que hi
haurà canvis en la mobilitat a la
zona, els quals, tanmateix, no
afectaran el transport públic. 

Per altra banda, es posen en
marxa les obres d’urbanització
del carrer Menéndez Pelayo i de
l’avinguda de Joan XXIII, que
formen part del conjunt d’ac-
tuacions emmarcades en l’impuls
de l’Espai Barça. En aquesta línia,
durant juliol i agost, i fins al se-
tembre, continuen les obres ja
iniciades a la Via Laietana i el car-
rer de Pi i Margall, per convertir-
lo en una via més amable i amb
un carril de circulació per sentit.
Aquest estiu, a més, comencen les

obres d’urbanització i implanta-
ció de zones verdes al barri de la
Marina del Prat Vermell, a Tor-
re Baró i a la Colònia Castells. 

En aquesta línia, també es
completaran les obres de mi-
llora al carrer Pelai, cruïlla amb
Balmes, i les intervencions als
carrers de Tànger, Pamplona i
Àlaba, a més de la millora de les
voreres del carrer Villarroel,
entre Gran Via de les Corts Ca-
talanes i Provença. 

Pel que fa al transport públic,
aquests mesos estivals es por-

taran a terme diverses obres de
renovació i millora a la xarxa de
metro, com ara a la Línia 5 o bé
a la Línia 3. A la línia blava es re-
novarà la via i les travesses,
mentre que a la verda s’inter-
vindran elements que conte-
nen amiant, fet que obligarà a
tancar l’estació de Drassanes
entre l’1 i el 17 d’agost. 

Per acabar, Adif també està
fent les reformes necessàries
perquè pugui entrar en fun-
cionament la nova estació de
Sant Andreu.

La Via Laietana, una de les avingudes que es reforma. Foto: Ajuntament

Una cinquantena d’accions per
millorar la via pública a l’estiu

» Comencen les obres dels primers quatre eixos verds de l’Eixample
» També es faran tasques de renovació i millora a la xarxa de metro

Pas endavant per a la unió
dels tramvies per la Diagonal
MOBILITAT4L’Ajuntament ha
iniciat els tràmits per adjudicar
i redactar el projecte d’obres
de la segona fase de la unió
dels tramvies per l’avinguda
Diagonal, en concret en el tram
comprès entre Verdaguer i Fran-
cesc Macià. 

El projecte executiu que ara
es licita haurà d’incloure els tre-
balls necessaris per implantar el
tramvia en la zona que falta per
poder unir el Trambesòs i el
Trambaix. Compta amb un pres-
supost de 914.000 euros i està
previst que s’adjudiqui abans
de finals d’any, i que la redacció
tingui una durada aproximada

d’un any. Des del consistori des-
taquen que la unió dels tramvies
per la Diagonal ha de permetre
continuar amb la reforma de
l’avinguda, amb l’objectiu de
convertir-la en un vial més ama-
ble per a vianants i ciclistes. 

Per altra banda, el projecte
executiu de la segona fase de la
unió dels tramvies haurà de co-
ordinar-se amb les obres de des-
doblament del col·lector de la
Diagonal, en concret entre el
carrer Girona i la plaça de Fran-
cesc Macià. De fet, el col·lector
s’haurà de fer abans d’implantar
la nova xarxa de tramvia i reur-
banitzar l’avinguda.

CONVIVÈNCIA4La presència
dels bicitaxis era cada cop més
elevada a diversos punts de la
ciutat, cosa que en els darrers
temps creava problemes de con-
vivència amb els veïns o amb
unes altres formes de mobilitat,
com ara patinets, bicicletes o cot-
xes. Per tot plegat, l’Ajuntament
acaba de prohibir la circulació
d’aquests vehicles de tres rodes
a diferents zones de la ciutat du-
rant sis mesos. Es tracta de la Sa-
grada Família, el Quadrat d’Or
de l’Eixample, el Paral·lel, el
Park Güell i el Camp Nou. 

Aquestes cinc zones s’afe-
geixen als districtes de Ciutat Ve-
lla i Sant Martí, on cada estiu es
limita la circulació de bicitaxis a
determinats itineraris. A més, cal
que aquests vehicles estiguin
inscrits en un registre municipal.

La finalitat de la mesura,
que estarà vigent mig any, és
alleugerir l’ocupació de la via pú-
blica i evitar conflictes amb el ve-
ïnat i altres vehicles com els
cotxes o les bicicletes. 

Des del consistori recorden
que els últims anys s’ha produ-
ït un “desbordament” d’aquests

vehicles a zones turístiques. La
qüestió és que també s’han estès
per uns altres districtes de la ciu-
tat amb espais emblemàtics o
d’interès artístic, cultural o es-
portiu. D’aquí, destaca l’Ajunta-
ment, que s’hagi pres una me-
sura que busca fomentar una
mobilitat segura. 

Per altra banda, el consisto-
ri manté converses amb la Ge-
neralitat perquè reguli aquesta
activitat econòmica, ja que, com
recorda, és l’administració que té
competències en matèria de
transports de passatgers. 

Una projecció de la Diagonal amb la unió dels tramvies. Foto: Ajuntament

Fre als bicitaxis

Els bicitaxis han d’estar inscrits en un registre municipal. Foto: Ajuntament
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Turisme km0

Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

SARRIÀ – SANT GERVASI/ Va ser el fill
del sultà Hassan I, el califa de Marràqueix
Muley Hafid –que també va arribar a ser
sultà, però només durant quatre anys–,
qui va encarregar a l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch la construcció d’aquesta
magnífica casa on ell, però, pràcticament
no hi va viure. Es tracta d’un edifici mo-
dernista de tres pisos, unes quantes ter-
rasses i miradors i una singular torre en
un costat.

LES MIL I UNA PERIPÈCIES
Tant la casa com el seu excèntric propie-
tari van viure nombroses aventures dig-
nes dels millors contes orientals. Es diu
que els affairs amorosos del sultà eren co-
neguts per tota l’alta societat barcelo-
nina, així com les seves festes i els seus

regals. La casa va passar de l’esplendor a
l’abandonament diverses vegades, va
tenir diferents usos –durant la Guerra
Civil, per exemple, va funcionar com a or-
fenat– i fins i tot va arribar a ser ocupada
en algun moment. Ara bé, com el seu
propietari original, va anar superant cada

una de les adversitats fins avui dia, sent
declarada Bé Cultural d'Interès Local.

LA CASA ENCANTADA
La residència de Muley Hafid sembla tal-
ment una caseta de conte: les parets són
blanques, esquitxades d’elements que li
donen tocs de color –verd a les finestres i

a les teules de ceràmica vidriada i vermell
a les baranes i a les columnes salomòni-
ques, que són de maó–. A l’interior, pin-
tures que s’han atribuït a Opisso mostren
escenes d’oci i jocs de l’època. La casa
conserva alguns dels espais originals, es-
pecialment salons de diferent amplada i
decoració, entre els quals destaca el cone-

gut com a Saló del Rellotge. Aquesta sala
es configura com un espai amb parets re-
cobertes amb un revestiment de fusta pin-
tada en blanc, amb motllures, daurat i un
sostre a sobre d'escòcies.

L’edifici va ser restaurat el 2002 per
Pere Joan Ravetllat i Carme Ribas i actu-
alment és la seu del consolat de Mèxic.

CIUTAT VELLA/ Els tallers de la Maquinista Terrestre
i Marítima ocupaven una superfície total de 17.500
metres quadrats i donaven feina a 1.200 treballadors.
Va ser la principal constructora d’obres metàl·liques
a la ciutat –com el dic flotant del port, construït l’a-
ny 1895–. La Maquinista també va ser una escola per
als enginyers catalans. Un cop tancada, es va mantenir
com a magatzem de productes.

La fabricació de peces per a màquines tèxtils ha-
via estat l’activitat predominant de la indústria me-
tal·lúrgica en l’inici de l’era industrial a Catalunya. El
1855 es va crear la societat anònima La Maquinista
Terrestre i Marítima per dedicar-se, a més, a la cons-
trucció de maquinària pesant. El 1861, la instal·lació
d’una gran fàbrica a la Barceloneta va permetre ex-
pandir la producció a obres de gran magnitud, com
la construcció de ponts. La repercussió econòmica i
tècnica de La Maquinista va ser considerable fins que
es va desmantellar el 1965, tot i que se’n conserva una
xemeneia i un pont grua.

GRÀCIA/ Els jardins del Mestre Balcells són un espai
de passeig i lleure al nucli històric de la Vila de Grà-
cia. Van estar amagats darrere d’una tàpia fins al 2003
i es van ampliar més de 400 metres quadrats amb la
reconversió de la finca número 71 del carrer de
Sant Salvador. El parc inclou arbres frondosos, pal-
meres, un pipicà, un parc infantil i dues fonts.

És un dels pocs espais verds de la Vila de Gràcia,
dedicat al professor de música i director de l’Orfeó Gra-
cienc, Joan Balcells, del qual hi ha una escultura.

La casa d’un excèntric califa
que va fer Puig i Cadafalch

La Maquinista Terrestre i Marítima:
l’època d’or de la indústria metal·lúrgica 

Més enllà de les places...
Uns jardins a la Vila de Gràcia

Es tracta d'un edifici
modernista de tres pisos,
unes quantes terrasses 
i miradors i una singular 

torre en un costat
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@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona

Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

NOU BARRIS/ Coneguda com a Can Pere Va-
lent o directament com a Can Valent, aquesta
masia es va construir pels volts dels segles XVI
i XVII al costat del desaparegut camí de Santa
Eulàlia de Vilapicina, que unia la parròquia de
Sant Andreu amb Horta. Després de diversos
projectes per intentar donar-li un ús ciutadà,
actualment es troba en procés de rehabilita-
ció i de consolidació de la seva estructura.

El vell mas té una estructura clàssica, tot i
que es pot apreciar que la nau o el cos de l’es-
querra és més ample que el de la dreta. Sem-
bla que els constructors haurien aprofitat una
torre preexistent que hi havia a l’indret. Se-
gons l'estudi històric i les comprovacions in
situdels arqueòlegs, però, no hi ha constància
que aquesta torre fos anterior als segles XVI o
XVII i la seva tipologia no seria de defensa.

Sigui com sigui, a partir d’aquesta torre s’hau-
ria començat a bastir la masia, que molt pro-
bablement ha arribat als nostres dies amb
alguna remodelació. 

El darrer propietari de la finca va ser el jar-
diner Sebastià Padrós. En morir, la seva vídua
va vendre la casa a la constructora Sala Amat.
Aquesta empresa va intentar enderrocar la
masia, però l’Ajuntament l’hi va prohibir i va
obligar-la a reconstruir els murs malmesos.
L’empresa va complir l’ordre, però no va res-
pectar la tipologia de l’edifici i hi va emprar
maó modern. Finalment, el consistori la va ex-
propiar l’any 1985 i actualment ja s'està tre-
ballant en els seus usos futurs per donar
continuïtat a la seva recuperació. El procés de
definició dels usos agafarà embranzida un
cop s'hagin fet les obres de consolidació.

La valenta resistència d’una masia
de Nou Barris contra el pas del temps

El parc de les Aigües: quan la
reivindicació veïnal dona fruits

HORTA – GUINARDÓ/ Aquest fabulós parc
està edificat sobre terrenys de l’antiga Com-
panyia d’Aigües de Barcelona. Forma una
illa muntanyosa amb nombroses terrasses
independents separades per murs de pedra
i camins. La majoria de terrasses són zones
per al descans, però també hi ha tres àrees
de jocs infantils, una pista poliesportiva,
una altra de petanca, espais per a gossos,
una font i una zona de pícnic a l’ombra.

L’ORIGEN DEL PARC
L’antiga Casa de les Altures, edifici de finals
del segle XIX i residència del president de

la Companyia d’Aigües de Barcelona, es-
tava envoltada d’uns 15.000 metres qua-
drats de terrenys de diverses finques, que
van ser expropiats per construir-hi uns di-
pòsits d’aigua. Una part dels terrenys es va
utilitzar com a jardí de la casa i una altra
tenia vivers de diferents espècies de plan-
tes i d’arbres.

A principis dels anys setanta del segle
passat, l’estat de conservació de la finca
era deficient, i l’Associació de Veïns Joan
Maragall va reivindicar la zona per al barri.
Finalment, i després d’aquesta lluita veïnal,
dues hectàrees es van rehabilitar i destinar

a parc públic, inaugurat l’any 1978 com a
parc de les Aigües.

ARBRES FRUITERS I ORNAMENTALS
Entre la vegetació que creix al parc destaca
una gran varietat d’arbrers fruiters, com
ara tarongers i figueres excepcionals per
l’edat i la textura dels troncs. També hi ha
importants agrupacions de xiprers, iuques,
llorers i un dels exemplars de bellaombra
més grans de Barcelona.

Amb tot, un parc força desconegut pels
barcelonins i les barcelonines, però que no
té res a envejar d’altres espais verds.

El parc del Centre
del Poblenou

La combinació d’una gran diver-
sitat d’ambients fa del parc del
Centre del Poblenou l’opció per-
fecta per escapar-se a la natura
alhora que es gaudeix de l’en-
cant d’aquest antic barri indus-
trial transformat en el nou
districte del disseny. Aquesta joia
arquitectònica naturalista porta
l’empremta de l’arquitecte Jean
Nouvel, autor també de la pro-
pera Torre Glòries.

EL PULMÓ DEL POBLENOU
Amb una superfície de 5,5 hectà-
rees, aquest gran pulmó verd s’o-
bre entre els carrers de Bilbao,
Marroc, Bac de Roda i Diagonal.
Les formes curioses i la vegetació
desbordant donen la benvinguda
i acompanyen els visitants des de
la porta d’entrada, on un gran
mur perimetral cobert de vegeta-
ció mediterrània permet entrar a
l’interior del recinte a través d’un
portal de formes gaudinianes.

Nouvel va voler fer d’aquest
parc d’autor un indret on es
combinessin diferents hàbitats i
va crear tres espais diferenciats.
El Cràter-Pou del Món, probable-
ment el més sorprenent, és un
camí en forma d’espiral i envoltat
de buguenvíl·lies que el fan sem-
blar el cràter d’un volcà. El cone-
gut com a Nius i Pous del Cel és
un espai amb grans estructures
metàl·liques entapissades d’en-
filadisses i flors. I les Voltes i Fal-
gueres Gegants obren el camí
cap al paisatge lunar sota quatre
voltes vegetals.

La preocupació per la preser-
vació del medi ambient també
és present en alguns dels detalls
del parc. Descobreix-ho!

Sant Martí
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FORMACIÓ4Trobar feina, rebre
formació, impulsar un negoci o
emprendre també és possible
durant l’estiu gràcies a Barcelo-
na Activa, que no fa vacances. El
mes de juliol ha estat ple de
cursos de formació tecnològica
en el marc del programa ‘e-Stiu-
TIC’, i ara, a l’agost, seguiran en
marxa les activitats formatives
tant presencials com online.

En molts casos, es tracta d’ac-
tivitats per a emprenedors o per-
sones que estiguin en procés d’em-

prendre. Així, s’han programat
tallers i cursos per rebre acompa-
nyament en les fases de creació,
validació i creixement del negoci. 

També hi ha propostes pen-
sades per a persones que estan
buscant feina o que volen fer un
salt endavant en el món profes-
sional. Per a totes elles hi ha di-
verses activitats online sobre
orientació i canvi professional,
així com formacions centrades
en sectors emergents estratè-
gics, com poden ser les energies
renovables o la cosmètica natu-
ral. Aquestes formacions són
clau a l’hora d’actualitzar-se com

a treballador i adaptar-se a les
exigències del mercat laboral, en
constant transformació.

D’altra banda, també comp-
ten amb activitats organtizades
per Barcelona Activa totes aque-
lles persones que vulguin im-
pulsar o enfortir una empresa de
l’àmbit de l’economia social i
solidària. En aquest sentit, hi ha
cursos de finançament empre-
sarial, gestió de talent, prototi-
patge i innovació.

Moltes de les activitats són en línia. Foto: Pexels

Barcelona Activa manté els
cursos i activitats durant l’estiu
» L’agència ajuda qui vulgui continuar emprenent o buscant feina
» Manté l’oferta de formacions en diferents àmbits el mes d’agost

El moment ideal per gaudir
del comerç i la restauració

COMERÇ4A Barcelona hi ha
més de 61.000 comerços i res-
taurants que estan al peu del
canó durant tot l’any, posant a
l’abast de la ciutadania una ofer-
ta variada i de qualitat. A l’estiu,
lluny d’aturar-se, es converteixen
en espais ideals per gaudir del
temps d’oci, refugiar-se de les al-
tes temperatures i descobrir
productes i serveis que potser,
per falta de temps, no tenim
presents durant la resta de l’any.

A més, aquest any hi ha una
particularitat: des del passat 15
de maig i fins al pròxim 15 de se-
tembre, els establiments co-
mercials inclosos a la nova Zona
de Gran Afluència Turística
(ZGAT) poden aixecar la per-
siana tots els diumenges i festi-

us, des de les dotze del migdia
fins a les vuit del vespre.

44 EIXOS COMERCIALS
La ciutat compta amb ni més ni
menys que 44 eixos comercials
repartits per tots els districtes,
i tots ells apleguen i connecten
establiments nous i vells, mo-
derns i tradicionals... I, parlant
de tradició, cal destacar els 209
establiments emblemàtics que
hi ha a Barcelona. Molts d’ells
són negocis centenaris que han
aconseguit el repte de conservar
la seva activitat original sense
haver-se de traslladar de local,
i han estat testimonis de l’evo-
lució de la ciutat. De fet, conèi-
xer-los és una manera de co-
nèixer la història barcelonina.

Tràmits i processos més àgils
gràcies al Pla Barcelona Fàcil
GESTIÓ4El Pla Barcelona Fàcil
es va posar en marxa fa un any
amb l’objectiu de fer que els trà-
mits i els recursos per a la crea-
ció d’empreses fossin més ràpids
i eficients, i que la relació de la
ciutadania amb l’Ajuntament
fos més propera i eficaç. 

Tot i que va néixer amb un
horitzó de cinc anys, el pla ja ha
complert més del 25% dels seus
objectius. Entre aquests, desta-
ca l’adhesió de l’Ajuntament a la
finestreta única empresarial
(FUE) per a la digitalització de
processos i la creació de les ofi-

cines 22@ i la Barcelona Inter-
national Welcome Desk, per
atendre i donar suport ràpid a
iniciatives de talent i inversions.

En concret, aquest projecte in-
clou un total de 27 iniciatives di-
vidides en cinc àmbits: organit-
zatiu, operatiu, de sistemes, nor-
matiu i comunicatiu. Les línies
d’actuació de cada àmbit que
s’han engegat en aquest primer
any tenen a veure amb la infor-
mació accessible, la regulació i la
normativa, la legislació i la cohe-
rència i l’homogeneïtat de criteris
per obrir una activitat econòmica.

Nous ajuts per als autònoms
donats d’alta en pandèmia

AJUDES4El món és dels va-
lents, i donar-se d’alta com a au-
tònom durant la pandèmia es pot
considerar un acte de valentia.
Per això, l’Ajuntament ha volgut
donar un cop de mà a les perso-
nes que ho van fer després del 14
de març de 2020 (quan es va de-
clarar l’estat d’alarma per la cri-
si sanitària), oferint-los ajuts de
fins a 3.000 euros.

Aquestes ajudes, comple-
mentàries a altres ajuts públics,
estan pensades per cobrir les
despeses del primer any d’acti-
vitat com a autònoms, i es po-
dran demanar per via telemàti-
ca entre el 8 d’agost i el 30 de se-
tembre. A més, per primera ve-

gada se subvencionen les despe-
ses derivades del consum ener-
gètic amb ajuts de fins a 500 eu-
ros, com a resposta a l’incre-
ment del preu de l’electricitat, del
gas i dels carburants.

Amb el programa Activa Au-
tòno+, Barcelona Activa vol arri-
bar a 450 persones, empresaris o
socis de cooperatives de treball
que abans de la pandèmia estaven
a l’atur i ara tenen un negoci
propi. Cal tenir en compte que el
45% de les empreses de la ciutat
tenen la forma jurídica d’autò-
noms, segons dades del Directo-
ri Central d’Empreses. Ara en
són 87.200, mentre que abans de
la pandèmia n’hi havia 85.350.

Estiu, restaurants i botigues locals són una bona combinació. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

També hi ha propostes
relacionades amb
l’economia social 
i solidària

#ImpulsBCN
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Tira endavant un nou pla amb
8 milions d’euros d’ajudes

ECONOMIA4El Govern ha tirat
endavant un nou pla de subven-
cions per al període 2022-2025,
que inclou 996 línies d'ajuts per
un import de gairebé 8.000 mi-
lions d'euros. Una planificació a
quatre anys vista que, segons
comentava el conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, Jaume Giró, és
la primera vegada que es fa,
amb l’objectiu de cobrir totes
les necessitats públiques i arribar
a uns 1.400.000 beneficiaris. 

Tots aquests diners s’utilit-
zaran, de major a menor import,
per millorar l’ocupabilitat, per
garantir l'accés i la permanència
a l'habitatge i fomentar la pro-
moció d'habitatge assequible i
social,  per garantir el dret al tre-
ball digne, per enfortir i moder-
nitzar el sistema universitari ca-
talà i per potenciar la recerca, la

innovació i el coneixement a
Catalunya. Cinc grans eixos te-
màtics que ha marcat cadascun
dels departaments implicats i a
través dels quals es pretén im-
pulsar el país i facilitar el dia a
dia de tota la ciutadania.

Per això, els beneficiaris se-
ran de tots els perfils. Principal-
ment, persones desocupades,
però també joves, adolescents,
infants i famílies, i empreses, pi-
mes i autònoms. En aquest dar-
rer cas, per ajudar-los a adaptar-
se “als nous reptes globals”, di-
uen des de la Generalitat. Dife-
rents col·lectius que ara ho tin-
dran una mica més fàcil per co-
brir les seves necessitats i que
podran començar a demanar
aquestes ajudes, sempre que
compleixin els requisits, a partir
de l’any que ve. 

ECONOMIA4La Generalitat i to-
tes les entitats i organismes pú-
blics vinculats a ella, van tancar
l’any passat adjudicant 12.221
contractes, la majoria dels quals
-un 67,4%- a petites i mitjanes
empreses (PIME). Així ho deta-
lla l’Informe d’indicadors 2021,
elaborat pel Departament d’E-
conomia i Hisenda. Un docu-
ment que es presentava en una
jornada sota el títol ‘Les PIME i
la contractació pública: estratègia
per als propers 4 anys’ i que, se-
gons la directora general de Con-
tractació Pública de la Generali-
tat, Neus Colet, “ha de servir de
guia i de diagnosi per avaluar la
situació de les PIME i contribu-
ir a la reactivació econòmica”.

En aquest sentit, tot i que la
covid-19 ha fet estralls en l’eco-
nomia, no ha afectat especial-
ment l’adjudicació de contractes
a les PIME. I és que, tot i que se’n
van adjudicar menys que el
2020, la mitjana de contractes
adjudicats s’ha mantingut res-
pecte els darrers cinc anys. Una
xifra que cada vegada se situa
més lluny de la dels contractes
que s’adjudiquen a les grans em-
preses, que l’any passat només
s’emportaven el 26% del total
d’adjudicacions. Ara bé, per un
import de més d’un bilió d’euros,

davant els 965 milions que su-
men els contractes que s’han
emportat les PIME. Uns diners
que superen, en els dos casos, els
imports pels quals s’adjudicaven
els contractes abans de la pan-
dèmia. “No s’havia observat mai”,
asseguren des de la Generalitat.

IMPULSANT L’EMPRESA LOCAL
Si es localitzen geogràficament
totes les empreses a les quals la
Generalitat ha adjudicat contra-
ctes, la majoria són catalanes. En
concret, un 67%, majoritària-
ment situades a la província de

Barcelona i, més específicament,
al Vallès Occidental, el Baix Llo-
bregat i el Segrià. Tres comarques
que destaquen per sobre de la
resta, encara que les adjudica-
cions fetes a les PIME repercu-
teixen en 41 comarques d’arreu
de Catalunya i les de les grans
empreses a 14.

Un fet que demostra “la dis-
tribució dels recursos econò-
mics”, comenten des de la Ge-
neralitat, i “el potencial que té la
contractació pública com a trac-
tor econòmic i d’innovació”,
afegeix Colet.

Jornada de les PIME i la contractació pública. Foto: Generalitat

Les PIME s’emporten la majoria
dels contractes de la Generalitat

El conseller Giró presentant el pla d’ajudes. Foto: Economia i Hisenda
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Neix un pla per potenciar 
la lectura i el sector del llibre

CULTURA4En un món on cada
vegada es consumeixen més sè-
ries i pel·lícules, el món editorial
viu un moment que no és fàcil.
Per això, el Departament de
Cultura ha tirat endavant el Pla
Nacional del llibre i la lectura,
impulsat per una cinquantena de
professionals: representants de
la Generalitat i d’altres admi-
nistracions, entitats i experts.

Aquest document inclou deu
punts que ja s’estan començant
a treballar per aconseguir in-
crementar els índexs de lectura
del país. Entre ells, impulsar
l’accés a la lectura i la creació li-
terària, crear espais de lectura
més atractius que les bibliote-
ques actuals o visibilitzar més la
feina que fan els escriptors i les
seves obres, tant als mitjans de

comunicació com a les xarxes
socials. Una tasca que aniran
fent diferents grups de treball
que ja s’han distribuït i que ser-
virà per fer una primera dia-
gnosi de la realitat actual.

L’objectiu final de tot això,
però, és redactar un document
que marqui quines han de ser les
prioritats del sector públic i pri-
vat per fomentar la lectura, es-
pecialment en català. Un full de
ruta que reculli les necessitats i
les propostes de millora, a curt
i a mitjà termini, per aconsegu-
ir capgirar la situació, fer de la
lectura un hàbit atractiu per a
tothom i posar el sector del lli-
bre a l’alçada del de l’audiovi-
sual. Tot plegat, per  començar
a veure els resultats de tot això
entre l’any 2025 i el 2030.

CULTURA4Si un sector va acabar
especialment mal parat per la
pandèmia, aquest va ser el de la
cultura. I és que després de tants
mesos de tancament i de restric-
cions, l’activitat cultural es va
veure ressentida. Per això, ara
que ja s’està recuperant d’aquest
cop, la Generalitat ha volgut de-
mostrar que està al seu costat i ha
anunciat que invertirà gairebé 50
milions d’euros en els equipa-
ments que formin part de la xar-
xa de teatres i auditoris catalans:
el Sistema Públic d’Equipaments
Escènics i Musicals (SPEEM), a
qui destinarà un import que serà
un 16% més gran que l’any pas-
sat, que permetrà cobrir diferents
necessitats.

Entre les línies d’actuació
principals, destaca la millora de
l’accessibilitat dels equipaments
i la fixació d’un percentatge mí-
nim de representacions amb au-
diodescripció i subtitulació, i la
transició cap a la sostenibilitat
dels equipaments. Això pel que
fa a la millora dels espais. Men-
tre que pel que fa a les accions
que han d’impulsar la cultura en
si mateixa, es donaran subven-
cions a aquelles actuacions que
tinguin perspectiva de gènere, es
donarà suport als projectes cul-
turals dels joves, s’impulsaran les

gires pròpies dels equipaments
i es crearan diferents plans per
impulsar la dansa, el circ, el
teatre i la música. 

Aquest conjunt d’actuacions,
però, no serà pas l’únic. Se su-
marà a les ajudes que encara s’es-
tan donant per pal·liar els efec-
tes de la covid-19 i a la voluntat
de continuar col·laborant i co-
operant entre totes les admi-
nistracions i tots els equipa-
ments i entitats que viuen de la
cultura arreu del territori català.
Tot plegat, per aconseguir que la
cultura no torni a fer mai més un

pas enrere, sinó tot el contrari:
que s’adapti als nous temps, que
atregui cada vegada més públic
i més diversificat, i que es con-
verteixi en un motor econòmic.

Un objectiu en el qual els di-
ferents agents culturals ja fa
temps que treballen mentre
l’SPEEM va creixent cada vega-
da més. De fet, actualment està
format per 243 equipaments
públics que col·laboren plegats,
amb la voluntat de consolidar
l’activitat cultural de cada mu-
nicipi i de distribuir-la de la for-
ma més homogènia possible.

La Generalitat millorarà els equipaments culturals. Foto: Generalitat

Nova inversió per impulsar 
els equipaments culturals

Una cinquantena de professionals han creat aquest pla. Foto: Generalitat
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