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Projecte d’èxit
El Circ d’Hivern situa Nou Barris 
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Una postal de la Sagrada Famí-
lia, una figureta de trencadís, una
samarreta del Barça i au: Bar-
celona vista, souvenirs comprats
i cap a casa. Per als turistes,
Barcelona se sol reduir a l’Ei-
xample i Ciutat Vella i, quan en
surten, és per visitar el Park
Güell o el Camp Nou. I para de
comptar. El problema és que,
salvant les distàncies, la visió li-
mitada de la ciutat és un mal que
també afecta molts barcelonins.

Disposat a capgirar aquesta
situació, el fotògraf Dani Ruiz, veí
de la Trinitat Vella, ha creat
l’exposició L’altra ciutat, inau-
gurada aquest dimarts al Centre
Cívic Josep Maria Trias i Peitx,
a les Corts. Es tracta d’un recull
d’imatges capturades entre 2018
i 2022 als barris perifèrics, a “la
Barcelona menys fotografiada”,
tal com s’hi refereix l’autor.

Però, per arribar a aquesta
estrena, Ruiz ha hagut de picar
molta pedra. O, si més no, mol-
tes portes. Quan va tenir prepa-
rada la mostra, va decidir que no
es volia quedar al seu barri, on li
haurien exposat de bon grat,
sinó que volia portar-la precisa-
ment allà on hi ha més desco-
neixement de la perifèria. Per
una qüestió de justícia i reivin-
dicació, però també de cons-
cienciació. “El mínim és que co-
neguin els nostres barris. Que sà-
piguen que hi ha zones amb de-
sigualtats molt marcades i que si-
guin conscients dels seus privi-
legis”, argumenta Ruiz.

Després d’un primer intent
frustrat amb molts centres cívics
de barris cèntrics o benestants,
el fotògraf va crear postals de les
zones protagonistes de l’exposi-
ció, hi va escriure “Greetings

from l’altra ciutat” i les va con-
vertir en la seva carta de pre-
sentació. “Vaig saludar aquests
centres cívics des de l’altra ciu-

tat, aquell lloc remot, i els vaig
portar personalment les pos-
tals”, recorda. Com que tampoc
va obtenir l’èxit que esperava, va
confiar en l’as que tenia a la
màniga: Twitter. I aquest cop sí. 

UNA ALIADA CLAU
L’exposició L’altra ciutat s’esta-
rà a la seva primera parada fins
al 30 de gener, i després em-
prendrà un camí per “zones es-

tratègicament escollides”, en pa-
raules de Ruiz. De moment, té
quatre ubicacions més confir-
mades, l’última a Sarrià. En
aquest sentit, l’artista es mostra
molt agraït amb la periodista d’El
Periódico Helena López Vallejo,
que a l’agost es va fer ressò de la
iniciativa i li va donar l’empen-
ta que necessitava. Ahir, tots
dos van fer plegats la xerrada in-
augural de la mostra.

De fet, no és el primer cop que
aquest tàndem pedala: López li
va dedicar un reportatge al veí de
la Trinitat Vella quan tot just te-
nia 18 anys. En aquell moment,
el noi havia deixat l’institut per-
què “no li encaixava”, però, en
canvi, estava impulsant projectes
culturals tan potents com una
adaptació de La casa de Ber-
narda Albaque explicava la his-
tòria de les dones de la presó de
la Trinitat als anys vuitanta. “Hi

havia un contrast molt fort entre
la imatge que es pot tenir d’un
jove de la Trini que ha deixat els
estudis i tot el que ell tenia a
dins”, reflexiona la periodista.

Des d’aleshores, no li ha per-
dut la pista i ha seguit tots els
projectes que ha fet tant en so-

litari com amb l’entitat Maletas
Viejas, fins al punt que ell li fa
broma dient que és la seva biò-
grafa. Sense exagerar tant, el que
sí que té clar López és que cal ex-
plicar iniciatives com les de
Ruiz. “No es tracta d’idealitzar
aquests barris ni de dibuixar el
planeta de la piruleta. És a dir,
no s’han d’amagar els proble-
mes, les injustícies ni les desi-
gualtats que pateixen, però tam-
bé s’ha de donar bola als pro-
jectes interessants que hi sor-
geixen”, defensa.

En la mateixa línia, el jove fo-
tògraf argumenta que “encara
que hi hagi coses dolentes i mi-
llorables, cal posar en valor tam-
bé les coses bones”. Aquí és on
entren en joc la identitat i l’orgull
de barri, dues de les raons de ser
de la feina que fa Ruiz. “Si esti-
mes el teu barri, cuidaràs el teu
barri”, sentencia. 

Anna Utiel
BARCELONA

Enfocant la perifèria
» L’exposició ‘L’altra ciutat’ vol mostrar els barris perifèrics als veïns dels barris cèntrics o benestants
» La mostra de Dani Ruiz, un fotògraf de la Trinitat Vella, s’ha inaugurat al Centre Cívic Trias i Peitx

CALEN REFERENTS
VEÏNALS JOVES

4La periodista Helena Ló-
pez Vallejo recorda que
les associacions de veïns
acostumen a estar lidera-
des per gent gran, de ma-
nera que la veu del jovent
dels barris sovint no arriba
als mitjans. Per això des-
taca la importància de jo-
ves com el fotògraf Dani
Ruiz, veí de la Trinitat Vella.

“Si estimes el teu barri,
cuidaràs el teu barri”,
defensa l’autor 
de ‘L’altra ciutat’

Un cartell promocional de l’exposició ‘L’altra ciutat’ i una de les fotografies que en forma part. Fotos: Dani Ruiz
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Les escoles alternati-
ves amb projectes xu-

los no deixen de ser es-
coles privades i, per tant, elitistes. La
privada és privada: bombolles on tota
la mainada comparteix estatus i ideo-
logia. Sigui l’Opus o l’alternativa guai
de torn. Amb la pública sempre, amb
ungles i dents.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Només perquè quedi
constància de com s’a-

caba de complicar la vida
de molts comerços i la majoria de gent
gran al barri més envellit de Barcelona:
des d’avui [10-1-23], Montbau no té ofi-
cina ni caixers CaixaBank, ni cap quiosc.
La meva (ofesíssima) iaia haurà de ca-
minar km i mig per treure diners.

@pauuclemente

L’han buscat durant 30
anys arreu del món, i al

final el capo de tots els
capos de Cosa Nostra ha estat detingut
avui [16-1-23] al costat de casa, a Pa-
lerm. Per anunciar l’arrest de Matteo
Messina Denaro en una clínica sicilia-
na els carabinieri han penjat una foto
de Falcone i Borsellino.

[Sobre un article publi-
cat pel mateix Tugas a

Nació Digital] Saps que
Catalunya és el territori de l’Estat amb
una menor ràtio d’empleats públics?
La segueixen les Illes Balears i el País Va-
lencià, mentre que comunitats com Ex-
tremadura en tenen el doble. Trenquem
alguns altres tòpics de l’empleat públic?

@rogertugas@peredelescabres @albasidera

La lupa

L’any que hem tancat commemorava tres dè-
cades des que Barcelona va saludar el món
en la inauguració de les Olimpíades. Encara
guardem a les nostres retines l’enorme

HOLA, coreografiat pels ballarins, que es va dibuixar
al centre de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, l’estiu del 1992.
Des de llavors, moltes coses han canviat, però afortu-
nadament ens continuem saludant igual.

Diem “hola” a les persones conegudes, a la nostra
família. Diem “hola” als nostres amics i als desconeguts
amb qui volem fer amistat o començar una simple con-
versa. També als nostres animals domèstics, encara que
sembli que no ens entenen. Diem “hola” al sol en sor-
tir per l’horitzó i a una làpida en un nínxol on vam en-
terrar un ésser estimat. En resum, diem “hola” a tot el
que reconeixem com a propi, del nostre entorn.

A la pel·lícula Mart (Ridley Scott, 2015), l’actor Matt
Damon diu “hola” a una planta nascuda en terra mar-
ciana. Un petit brot verd amb dues fulletes, de poc més
de cinc centímetres d’alçada, sorgit d’un tros de pata-
ta enterrada a terra. Un fet quotidià, el naixement d’u-
na planta al nostre planeta, es converteix en un esde-
veniment extraordinari fora del nostre hàbitat natural.

Per a nosaltres, les plantes i els arbres són una cosa
completament normal. Veiem arbres a l’alta muntanya,
al costat del mar, en un penya-segat, resseguint rius i
torrents. Veiem néixer plantes per tot arreu a la natu-
ra, als nostres horts, als hivernacles. Veiem créixer l’her-
ba de manera desmesurada als nostres jardins, als prats
i fins i tot als marges d’una carretera. A una planta que
s’ha fet un forat per sobreviure a l’esquerda d’una vo-
rera, envoltada d’asfalt, l’anomenem “mala herba”.

No som del tot conscients de l’enorme fortuna de
comptar amb un sòl ric en components orgànics a ga-
irebé qualsevol racó del nostre món i del fet que una

planta sigui capaç de generar vida en aquest substrat,
utilitzant l’energia del sol a través de la fotosíntesi.

Aquesta situació tan normal, pel que sabem fins ara,
és una cosa inèdita al nostre sistema solar. El protago-
nista de la pel·lícula Martha d’usar els seus propis ex-
crements per enriquir l’estèril terra marciana i convertir-
la en un suport capaç de contenir vida.

Això de la terra com a suport és una cosa que co-
neixem bé els enginyers i els arquitectes. En paraules
de la paisatgista i arquitecta Teresa Galí-Izard, histò-
ricament el terra ha estat considerat un simple suport
estructural, amb característiques mecàniques. Les car-
reres d’Enginyeria i d’Arquitectura estudien Mecànica
del sòl. Els geòlegs són capaços de determinar-ne la den-
sitat, la resistència a la compressió, la flexibilitat i fins
i tot l’antiguitat, classificant els sòls amb diferents noms.
Però és veritat que la construcció i l’enginyeria han pa-
rat poca atenció a la vida que acull el sòl i a la seva ca-
pacitat per fer brollar nova vida.

I no obstant això, la terra ens dona menjar. Josep
Pla deia que “la cuina d’un país és el seu paisatge po-
sat a la cassola”. Ens mengem el paisatge en un equi-
libri que donem per suposat, alhora que depredem el
territori amb construccions artificials. La naturalitza-
ció creixent de les ciutats, revertint zones asfaltades i in-
crementant la presència d’espècies vegetals, és un
procés necessari i imparable per permetre la nostra prò-
pia subsistència. Amb una població mundial en contí-
nua expansió, és de sentit comú obrir pas als cultius que
ens alimentaran, alhora que milloraran la qualitat de
l’aire que respirem i de l’aigua que bevem. Potser ha ar-
ribat el moment de plantar carxofes i coliflors als nos-
tres carrers, en lloc d’arbustos i flors. Als barris de Grà-
cia i de Sant Andreu, a Barcelona, la plantació de ta-
rongers en alguns carrers ha fet que grups de volunta-

ris s’organitzin per a la collita de taronges amargues, amb
les quals elaboren la seva pròpia melmelada. Una ac-
ció que no només millora el paisatge de l’espai públic,
sinó que és una potent eina de cohesió social i de sen-
tit de pertinença comunitària.

Però és que, com deia, moltes coses han canviat des
d’aquell estiu olímpic del 92. Som una societat més
conscient, per força, del precari equilibri de la natu-
ra que ens permet existir al planeta. No fa gaire, el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar les
jornades de Descarbonització de l’arquitectura, és a
dir, la necessària reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, com el CO2, tant en la fabricació
de materials com en el propi procés de construcció. Ac-
tualment, els edificis suposen el 35% d’aquestes emis-
sions i el 40% del consum de l’energia mundial.

I la resposta ens la dona la terra. Els materials que
utilitzem surten d’ella i, alguns, com els arbres, els plan-
tem i els recol·lectem, en un cicle que, convenientment
explotat, pot durar molt temps. Els arbres, com sabem
des de petits, es mengen el CO2 per créixer i ens en tor-
nen oxigen, ajudant a reduir la contaminació. Hem cons-
truït en fusta des de sempre, però durant un temps sem-
bla que ho hàgim oblidat. Potser per la fabulosa capa-
citat del formigó de “concretar-se” en infinitat de for-
mes o potser per una manca d’aferrament per una cul-
tura i una tradició constructiva. Sortosament, avui as-
sistim a un renaixement de la construcció en fusta, que
pot suposar un canvi de paradigma cap a la necessària
transició ecològica i social. Això també comportarà l’a-
parició de nous cànons estètics, associats a noves escales
de valors. Una estètica de la sostenibilitat, podríem dir.

Sigui com sigui, no deixa de ser bonic el fet de plantar
els nostres edificis i veure com creixen. Esperar-los amb els
braços oberts i dedicar-los un càlid “hola” de benvinguda.

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, arquitecte fundador de haz arquitectura i professor de projectes arquitectònics a la UPC

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

Tres menors investigats per agredir un 
professor en una escola de la Prosperitat1

2 Presó sense fiança per al detingut per 
l’apunyalament mortal a Nou Barris

El Rec Comtal: mil anys 
subministrant aigua a la ciutat

Maragall exigeix des de Nou Barris retornar
“l’orgull i la il·lusió” a la ciutadania

Un gran pacte per impulsar 
l’alimentació saludable

El + llegit líniaNouBarris.cat

3

4

5

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

@Catinformació: Mobilitzacions a Barce-
lona de taxis i VTC pels efectes de la nova
regulació del sector. Es fan dues marxes
lentes de vehicles i una vaga “a la japonesa”.  

@KRLS: Que ningú en tingui cap dubte:
no tornaré ni emmanillat ni rendit davant
d’un jutge espanyol per tal que sigui in-
dulgent.

#ReformaDelCodiPenal

@324cat: El govern espanyol fa un requeri-
ment a Sanitat de Castella i Lleó perquè aturi
el protocol antiavortista de Vox. Farà servir
tots els mecanismes jurídics per aturar-lo.

#OfensivaAntiavortista #ProtestaAlMónDelTaxi

Safata d’entrada

“Sense utopia, la vida se-
ria un assaig per a la
mort”, canta l’impres-

cindible Joan Manuel Serrat.
Què seria de l’existència sense re-
ferents futurs, viure sense som-
nis per millorar?

Sabem que no hi ha una ma-
nera única de pensar; hi ha qui
afirma que els partidaris de la uto-
pia s’aparten de la democràcia,
que són l’esfondrament d’apostes
històriques perdudes. El rebuig és
creixent, els nous paradigmes
arriben de la mà dels amos del
món (l’alta tecnologia, els mitjans
de comunicació, la indústria de
fòssils...). La terra promesa no-
més té espai per a ideologies del
pragmatisme. Passa amb els efec-
tes perversos del pensament únic
i els seus signes d’identitat, or-
ganitzats al voltant de jocs de
suma zero, que rendibilitzen les
seves accions contagiant les emo-
cions de diversos grups amb mis-
satges sobre distopies apocalíp-
tiques, i cerquen, com sempre, es-
campar la por després d’anunciar
grans repressions.

Podem ser individualment
intel·ligents, però som col·lecti-
vament ingenus quan oblidem
que la construcció de mentides

Lladres de somnis
per Francesc Reina

té el seu aliat més gran en les
tradicions i les creences que
afavoreixen l’expressió d’uns
privilegiats quan usurpen la
paraula (una característica de
la nostra espècie és creure’ns
tots els invents que ens han dit
per entendre el món). Pretenen
que ignorem que el sapienspot
exercir, encara, la tasca de fer
més humana la humanitat,
una reflexió sobre la qual van
escriure Tomás Moro, Cam-
panela, Giordano Bruno, Ba-
con o Montale, en denunciar
els excessos del poder: l’avarí-
cia i l’obsessió per allò material.
Molts van ser condemnats per
descriure una societat justa.

El principi democràtic hau-
ria de ser contrari al mercat.
Pensar sense moure les idees
s’assembla a continuar volant
sense moure les ales. Però
compte: hi ha somnis dolents,
els bons són codis d’esperança
i de transformació que oferei-
xen viatges atemporals a la

gent atrapada per la burocràcia
i l’economia descontrolada,
que té cura dels destinats al fra-
càs. Sense somnis no hauria es-
tat possible la teoria de la rela-
tivitat (ho va dir el mateix Ein-
stein), ni Imagineo Yesterday.
Van ajustar el seu geni per
trobar idees que promoguessin
canvis. Somiadors de fraterni-
tat. Som l’espècie que més
mata, encara que també la que
escriu les millors poesies. Per
molt que es negui, la humani-
tat ha progressat amb movi-
ments excèntrics: el pensa-
ment de la no-violència, la cura
de la natura i de la senzillesa,
propostes morals encapçala-
des, moltes vegades, per les do-
nes… El marxisme es va en-
frontar a la burgesia, la Revo-
lució Francesa va expulsar la
crueltat aristocràtica, Darwin
va apartar l’humà del centre de
la creació. Els creadors, artis-
tes, investigadores, remouen
els somnis: la clau per fer coses.
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Els semàfors

El Concurs Literari de Nou Barris
arriba enguany a la 35a edició. 
El Centre Cívic Torre Llobeta
organitza amb el Centre de
Normalització Lingüística

aquest certamen de les lletres,
que està obert fins al 

31 de març per participar-hi.
pàgina 10CC Torre Llobeta

L’Ateneu Popular 9 Barris 
ha tancat la 27a edició del

festival Circ d’Hivern. La trobada
d’enguany va començar 

el 17 de desembre i va acabar 
el 22 de gener. El Circ d’Hivern 

és un espectacle històric 
i amb molta tradició.

pàgina 14Ateneu 9 Barris

El comerç barceloní 
ha aconseguit que el Parlament
Europeu aprovi la creació de la
Capitalitat Europea del Comerç
de Proximitat, una proposta
impulsada per Barcelona
Comerç que es va aprovar 

ahir a Estrasburg.
pàgina 20Barcelona Comerç



| 6

OpiniólíniaNouBarris.cat Gener 2023

NLes millors
perles

La mare d’una víctima permet desarticular una xarxa d’abusos
sexuals fent-se passar per una menor. La intervenció de la

dona ha ajudat la Guàrdia Civil del País Valencià a detenir dos
homes, mentre que en busca un altre i n’investiga un quart.

El primer viatger repatriat d’Austràlia per l’entrada en
vigor de la nova llei de bioseguretat ha estat un jove

espanyol que volia entrar al país amb envasos de pernil,
xoriço i llom ibèric. Multa de 3.300 dòlars australians.

Una cadena de supermercats holandesa ha creat una “caixa
lenta” per als clients que volen xerrar una estona aprofitant

que van a fer la compra. És una mesura per pal·liar la soledat,
sobretot de la gent gran, i és un èxit: ja arriba a 200 botigues.

Tapas Sandilya, un home vidu de l’Índia, trobava molt a
faltar la seva dona i va decidir pagar 2.800 euros per

crear-ne una rèplica de silicona a mida real. En té cura, la
pentina i la deixa seure al seu lloc preferit del sofà. 

LA FOTOTwitter (@FCBarcelona_cat)

Tribuna

«Tu el que vols és que et digui 
que tenim una solució per continuar vivint 
tal com estem. I això és impossible»
Yayo Herrero

Retaule d’hivern llarg i perpetu, ahir les dades
més recents escopien que tot va igual perquè
tot continua anant a pitjor. Les xifres deta-
llaven, sense solució de continuïtat, que un

cop més i encara (i els que vindran) tornava a pujar el
preu dels lloguers a Barcelona fins a límits de rècord.
La mitjana ja s’enfila a 1.066 euros mensuals. Un 14%
més que fa un any. Aquí no hay quién viva. En paral·lel,
com a metàfora dràstica, aquests mateixos dies s’es-
tà debatent, amb l’habitual estira-i-arronsa patronal,
sobre si el salari mínim ha de pujar uns pocs euros –
1.034 o 1.084– per actualitzar-lo, a la baixa, al preu real,
inflat i inflacionat de la vida quotidiana. Facin sumes
i restes –sobretot restes– i combinin-ho amb les da-
des oficials municipals del passat febrer: «El 2020, més
d’un terç de les persones assalariades residents a Bar-
celona (34,8%) va rebre com a màxim uns ingressos
salarials de 1.000 euros nets al mes. El percentatge
va augmentar prop d’onze punts en relació amb el
2019 i seguia sent més elevat en el cas del col·lectiu
femení (36,8%). Entre els menors de 30 anys es va en-
filar al 57%». És a dir, que un terç dels barcelonins i
barcelonines cobren tant (poc), o menys encara, com
el que costa llogar, de mitjana, un sostre. Entre ells, sis
de cada 10 joves. Quatre de cada 10 dones. I la majo-
ria de persones migrades. Són la next generation.

Vides de saldo en el mercat immobiliari de Calaf,
la qüestió és tan neuràlgica com dramàtica. Mosques
de política pública contra els greixats canons de l’es-
peculació. La conseqüència salvatge, un any més i d’u-
na dècada sencera ençà, és que Catalunya torna a en-
capçalar el trist rànquing de la gota malaia diària de
desnonaments, a raó de 20 per dia. El tercer trimes-
tre de 2022 s’han produït 1.724 desnonaments, dels
quals 1.197 –el 70%– són per impossibilitat d’afron-
tar el lloguer. Atès que la setmana s’ha posat negra-
toga al més alt tribunal, caldrà recordar que els que
també haurien de garantir el dret fonamental cons-
titucional a l’habitatge garanteixen cada dia, amb esma
i esforç, que sigui inconstitucional per a milers de per-
sones. Sense oblidar que la llei que desnona no la re-
dacten ni jutges ni polis, sinó el poder polític i les se-
ves servituds. Tot plegat salpebrat, metàstasi urbana

del capitalisme global que assalta les ciutats, amb el
fet que fa temps que vivim sota una combinació dis-
sortada de capitalisme d’exclusió i de capitalisme ren-
dista. Cada cop sobra més gent i, per al ‘mercat’ de tre-
ball i per al ‘mercat’ del lloguer, gairebé ja sobra una
generació sencera a qui els estem deixant un futur ne-
gre i un present fosc. La next generation.

Cop rere cop, urpada a urpada, la darrera dècada
funesta ha enviat una generació sencera a la precarietat
a perpetuïtat, al no future més punk i a un mercat la-
boral carronyaire. Les dades del darrer informe
d’Oxfam –La maledicció de l’eterna joventut, del no-
vembre passat– acrediten, al detall i a l’engròs, la fe-
rida i les cicatrius: un de cada tres joves en risc d’ex-
clusió, una renda mitjana estancada des de 2009 i una
davallada del 50% en l’accés a l’habitatge en menys
de 15 anys. Va per barris, com sempre. La paradoxa,
insostenible per molt de temps més i que cova en el
seu si la seva pròpia implosió i dissolució, és que els

més precaris, redistribució a la inversa i cap amunt,
són els que nodreixen els comptes dels que no ho són
fa molt. El capitalisme rendista ja és això, quan avui
la transferència de renda de dalt a baix no es fa, de-
minònicament, per l’explotació en el treball, sinó a tra-
vés del lloguer o de la compra d’habitatge. La lluita de
classes es disputa a la llar i el dilema central ja no se-
ria només la vella explotació –que també, i qui no ho
cregui que ho pregunti a riders, riggers i kellys–, sinó
com es foragita cada cop més gent de la possibilitat
d’una vida digna i com s’esprem, cada cop més, més
famílies en el rebut mensual de poder sobreviure. I els
seus fills i filles són, ja, la next generation.

Amb aquest rerefons, amb escenari d’incendi de
fractura generacional, recordo una de les pitjors de-
claracions de l’incontinent Josep Borrell –de la llar-
ga llista que acrediten la seva funesta i cínica trajec-
tòria. Aquella on en to milhomes s’encarava vergo-
nyosament als joves que demanaven una acció urgent
pel canvi climàtic. Ho va dir així: «Que els joves te-
nen una aposta decidida pel canvi climàtic, això que

es pot anomenar “síndrome Greta”, permeti’m que
en dubti, perquè està molt bé sortir a manifestar-se
pel canvi climàtic fins que no et demanin que con-
tribueixis a pagar-ho». I afegia: «M’agradaria saber
si els joves que surten a manifestar-se als carrers de
Berlín estan disposats a rebaixar el seu nivell de vida
per compensar els minaires polonesos, que si lluitem
contra el canvi climàtic de veritat es quedaran sen-
se feina i s’hauran de subvencionar». De la bestiesa
se’n va desdir l’endemà. De l’evidència que els joves,
la next generation, ja ho estan pagant amb escreix, no.
De que estan tan preocupats pel futur com, sobretot,
pel present, tampoc. Un galtes de l’old generation.

Quan algunes veus sistèmiques –ull viu, que ho fan
per justificar la despesa militar que ha batut màxims
històrics enguany– sostenen que el nostre model de
vida està avui en perill, potser parlen només per ells,
pel seu nivell de vida i per la seva generació. I per la
liquadora nord-sud de la desigualtat global. Viuen el
miratge que tot continuarà igual. Contra els llops es-
teparis, però, queden els mistos en el forat negre on
ens han capficat. Són possibles els lloguers mensuals
de 350 o 500 euros al mes a la ciutat que fa molt que
ja no és la dels prodigis? Sí, sí que són possibles. El
cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, que aquest
novembre ha fet cimera i trobada, fa temps que, pi-
cant pedra i pis a pis, ho està aconseguint. Pis a pis i
porta a porta, com la cooperativa Llars Familiars, que,
en plena campanya de micromecenatge on encara po-
deu contribuir solidàriament, s’entestà a garantir llo-
guers sostenibles, cooperatius i justos a Reus d’entre
150 i 350 euros al mes. La democràcia sempre va néi-
xer per baix. A la next generation també li rebrotarà
des dels marges, l’acció comunitària, les vies coope-
ratives i les xarxes compartides. Prou que ho saben.

Salvem la ciutat per a la democràcia, deia el lema
de l’exposició que aquesta tardor es podia veure a Ca
l’Ardiaca amb motiu del 50è aniversari de la FAVB,
la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona. El
passat no tan llunyà com a programa de futur prò-
xim. I d’estricte present. Salvem la ciutat per a la de-
mocràcia. És a dir, per a la joventut i per als que vin-
dran. Next generation, next revolution? Diria que
tant de bo. Sospito que és l’únic que estan covant.
Constato que és l’única opció que els deixen. Quan
el que és necessari és impossible, escrivia Jesús Ibá-
ñez, és quan cal canviar les regles del joc –abans que
no hi hagi ni regles, ni joc ni res.

per David Fernàndez

Next Generation, cop a cop

La darrera dècada funesta 
ha enviat una generació sencera 
a la precarietat a perpetuïtat
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@BelOlid: Crec que reconèixer que una
persona de 22 no té l’experiència vital d’una
de 35 i que és fàcil que a la relació estigui en
posició feble no és paternalista.

@marta_ferrerg: No estem apreciant
prou la Lewandowska portant les filles a
veure CATALUNYA EN MINIATURA. La mi-
llor primera dama que hem tingut mai.

@agus_left: En un 365 [una cadena de
cafeteries], una de les treballadores ha
dit “adiós, guapo” i ens hem girat 23 tios
dient “adeu”.

Flaixos

Mirada pròpia

Enviar Walter Matthau a la banqueta i que co-
menci a escalfar per la banda Matthew McCo-
naughey, però, compte, el d’abans de True de-
tective. S’ha acabat el mal humor i el pessi-

misme. Visca l’eufòria, però no la conduïda per TV3,
sinó aquella exultació outdoor que portava els hippies
amb DO Califòrnia a agafar-se de la mà i baixar mun-
tanya avall fent saltirons i saludant el sol. Aquest és el
meu propòsit per a l’any nou, que ja està a la canto-
nada murmurant amb to desafiant “a qui no vol
brou, tassa plena”.

Portem un 2022 molt tòxic, ple de desgràcies, mal
ambient i crispació. I, si no, pregunteu-ho a Matías Prats,
que fins i tot està perdent l’efecte Kame Hame Ha dels
seus acudits davant el pèrfid atac de les notícies esca-
broses. Per això, cal fer la volta al mitjó i omplir el mig
got buit encara que sigui amb la limitada efervescència
de l’esperança o amb un raig d’inconsciència.

Fora les males notícies sobre guerres, pandèmies, tor-
sos trobats al contenidor, divorcis de famosos o segrests
de lloros. A partir d’ara, només good news, que, malgrat
que costi de creure, n’hi ha si ets capaç d’abstraure’t del
bombardeig informatiu i passar el sedàs a la recerca d’un
bri lluent de bon rotllo entre tanta notícia fangosa.

D’acord, fa basarda veure que el Tricicle s’acomia-
da, que Serrat plega i que Rosa Díez torna, però hi ha llum
al final de túnel i no és el centelleig de Snoop Dogg fu-
mant-se un porro. Hi ha molts exemples que demostren
que –ara sí– tot anirà bé, però, per no provocar una so-
bredosi d’endorfines, només n’anomenaré tres de molt
recents: 1) un fàrmac contra el càncer de pàncrees creat
a casa nostra –el medicament, no la malaltia– aconse-
gueix frenar tumors avançats; 2) un grup de científics
nord-americans han aconseguit produir una fusió nu-
clear capaç de generar energia neta, barata i potencial-
ment inesgotable; i 3) l’Àrea Metropolitana de Barcelona
invertirà 50.000 euros per ensenyar adults a anar en bi-
cicleta. Ho veieu? No era tan difícil!

He buscat a AliExpress un aparell amplificador de bo-
nes notícies, però es veu que encara no l’han inventat,
així que haurem de seguir fent la recerca en mode ma-

nual. O potser la solució no és discriminar allò que et posa
de mala lluna, sinó intentar ser immune a base de re-
bre males vibracions fins que al teu cos li rellisqui. Si,
als països nòrdics, els pares deixen els seus bebès fent
la migdiada al carrer a -10 o a -15 graus perquè s’acos-
tumin a dormir en qualsevol entorn i evitar que es con-
tagiïn dels refredats d’altres nens, també podríem pas-
sar-nos el dia llegint OK Diario, veient Trece TV i es-
coltant la COPE per enfortir el nostre sistema immuni-
tari independentment de si la cosa està realment fatal
o no. ¡No hay dolor!

Sempre he admirat aquell senyor assegut sota un
para-sol enmig del caos que sortia a la portada del disc
Crisis? What Crisis? de Supertramp. Potser el món s’en-
fonsa, però ser feliç és una actitud. Per favor, permeteu-
me ser un Sim gaudint d’un còctel dins del jacuzzi en-
cara que a la cuina hi hagi una plaga de mosques so-
brevolant caixes de pizza mig plenes i l’autobús que por-
ta a la feina estigui a punt de marxar.

Qui practica a la perfecció l’art de l’abstracció és Elon
Musk: si uns periodistes parlen malament d’ell a Twit-
ter, bloqueja els seus comptes encara que treballin a The
New York Times, a The Washington Post o a la CNN i,
morta la cuca, mort el verí. Això és tan arriscat com si,
posats a imaginar ingerències, uns jutges pretengues-
sin derogar una llei abans que s’hagi aprovat. O que un
inspector de treball posi una multa per sexista a un for-
ner per penjar un anunci laboral demanant un mestre
pastisser i dependentes.

El meu desig és que aquest Nadal no siguem el
Grinch enfadat amb el món, ni comencem l’any com
Michael Douglas acaba a Un dia de fúria. És millor que
–malgrat el mal temps– rememorem aquella mítica es-
cena de la pel·lícula Avanti! en la qual els dos prota-
gonistes es relaxen banyant-se despullats a la matei-
xa platja que ho feien els seus respectius pare i mare,
sense que els afecti el cúmul de despropòsits que han
patit des que han arribat a l’hotel. En aquell precís mo-
ment és quan pregues que el pobre Jack Lemmon si-
gui afortunat almenys per un breu instant, sense que
cap Walter Matthau li faci la guitza.

Cal fer la volta al mitjó 
i omplir el mig got buit
encara que sigui amb la
limitada efervescència de
l’esperança o amb un raig
d’inconsciència. A partir
d’ara, només ‘good news’,
que, malgrat que costi de
creure, n’hi ha si ets capaç

d’abstraure’t del
bombardeig informatiu

“

“
per Víctor Porres

Only good news
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Jaume Collboni vol ser alcalde. En
la cinquena trobada del cicle de
conferències La ciutat metropoli-
tana: progrés i futur celebrada a
l’Espai Línia dilluns 16 de gener, el
candidat del PSC i primer tinent
d’alcaldia de l’Ajuntament de Bar-
celona va deixar clar que es pre-
senta a les pròximes eleccions per
convertir-se en la primera figura
política de la ciutat.

En una sala plena, el socialis-
ta va fer repàs del darrer mandat,
en el qual el seu partit ha governat
amb els comuns, i va explicar la
seva visió de futur tant de la capi-
tal catalana com de la metròpoli.

En una conversa amb el di-
rector editorial del Línia, Arnau
Nadeu, Collboni no va voler refe-
rir-se obertament a les enquestes,
algunes de les quals el donen com
a guanyador, i va demanar “pru-
dència” al seu partit. Tanmateix, va
apuntar que els sondejos demos-
tren que “hi ha ganes de canvi a
Barcelona” i va augurar que els co-
micis que se celebraran el mes de
maig suposaran un canvi de rumb.
“Vull obrir una nova etapa a Bar-
celona, i per fer-ho cal canviar
d’alcalde”, va afirmar.

Més enllà d’això, el primer ti-
nent d’alcaldia tampoc es va voler
referir als possibles pactes que
naixeran de l’aritmètica postelec-
toral. “Espero tenir una majoria

prou àmplia per liderar aquesta
nova etapa”, va dir, alhora que va
deixar clar que si ell és alcalde “im-
pulsarà polítiques progressistes”.
“El meu serà un govern progres-
sista”, va assegurar, insistit per Na-
deu sobre les seves preferències de
pactes. “La política es fa amb dià-
leg i acords, però ara és el moment
de perfilar projectes”, va afegir.

EL MANDAT DE LES SUPERILLES
Entre les desavinences més grans
que hi ha hagut entre els dos socis
de govern a l’Ajuntament de Bar-
celona en els darrers quatre anys,
cal esmentar les superilles. Per a
Collboni, “pacificar la ciutat és una
prioritat, però Barcelona no pot ser
una gran illa”. En aquest sentit, el
socialista va deixar clar que si es
converteix en alcalde vol “parar mà-
quines” pel que fa a aquest projec-
te. “La ciutat ha de pair els canvis
i cal tenir en compte que l’Eixam-
ple no pot deixar de ser un indret
que generi feina”, va afirmar.

Alhora, el primer tinent d’al-
caldia va assegurar que “les supe-
rilles estan generant gentrificació
verda i no són viables econòmica-
ment”. És per això que des del seu
partit aposten per “recuperar el pla
Cerdà en la seva essència amb els
espais verds als interiors d’illa”.

Relacionat amb aquest tema,
Collboni també va esmentar el
problema de l’habitatge que viu la
ciutat i que el candidat va situar en-
tre els principals reptes als quals
s’enfronta la capital catalana. “Soc
partidari de regular els lloguers,

però aquesta no és l’única opció”,
va dir per afegir que també cal
“construir més pisos socials”.

NETEJA I SEGURETAT
Altres aspectes que sovint s’han
criticat de la gestió del govern
municipal en el darrer mandat són
la neteja i la seguretat. En el pri-
mer dels dos, Collboni va reco-
nèixer que l’Ajuntament no està
content amb “com ha treballat
l’empresa contractada per fer el
servei de neteja”. Malgrat tot, va
assegurar que es tracta d’un pro-
blema que no tots els barris tenen
i que en el futur millorarà.

Pel que fa a la qüestió de la se-
guretat, el candidat socialista va
considerar que des del consistori
s’ha fet una bona feina i va res-
ponsabilitzar la Generalitat de la

manca d’efectius policials que, se-
gons ell, té la ciutat. “La seguretat
és una competència del Govern de
Catalunya, i mentre que nosaltres
hem complert i en quatre anys
hem augmentat en 1.000 efectius
la Guàrdia Urbana, no es pot dir el
mateix de la Generalitat, que va
prometre 600 mossos més”, va la-
mentar Collboni.

A més, el socialista va treure
pit d’altres aspectes de la segure-
tat en què l’Ajuntament ha actu-
at. Es referia a l’erradicació de la
venda ambulant al carrer o l’en-
duriment de la llei contra els de-
linqüents multireincidents.

L’AMPLIACIÓ DE L’AEROPORT
Com no podia ser d’una altra ma-
nera, Collboni també va tractar un
dels debats que han portat més

cua en els últims temps. Segons el
candidat socialista, és indubtable
que el territori “necessita una
bona comunicació transnacio-
nal”. “Parlem d’una qüestió de
fons, i si per a ERC l’alternativa a
l’ampliació de l’aeroport és el de-
creixement, cal que reconegui
quines són les conseqüències eco-
nòmiques i socials d’això”, va dir.

En aquest punt, Collboni va
ser contundent amb els seus ad-
versaris polítics, però també va ce-
lebrar que els republicans “reco-
neguin ara que hi ha un problema
pel que fa a la connectivitat in-
ternacional de Barcelona i, per
tant, a l’ampliació de l’aeroport”.
“Malauradament, ho diuen ara,
quan fa un temps teníem els di-
ners per fer la infraestructura”, va
sentenciar el socialista.

La sala de conferències de l’Espai Línia es va omplir per escoltar Jaume Collboni. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Espai Línia, la Casa dels Barris

JaumeCollboni: “Vull obrir unanovaetapa 
aBarcelona, i per fer-ho cal canviard’alcalde”
Albert Alexandre
BARCELONA
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URBANISME4La Comissió d’E-
cologia i Urbanisme de l’Ajun-
tament va aprovar el 18 de gener
el projecte executiu de les obres
de l’avinguda Meridiana en el
tram entre el carrer Felip II i el
passeig de Fabra i Puig, una
part del qual forma part de Nou
Barris (Vilapicina i la Torre Llo-
beta). Hi van votar a favor els dos
partits del govern municipal i
ERC. Actualment, a la Meridia-
na ja s’estan fent les obres entre
la meitat de la zona Navas de To-
losa-Josep Estivill i el carrer de
Felip II, que es preveu que esti-
guin acabades l’estiu vinent.

Així doncs, per seguir traient
carrils de circulació de l’avin-
guda, el tram entre Felip II i Fa-
bra i Puig també passarà a tenir
dos carrils per al trànsit general
i un per a busos a cada banda.
Les bicicletes tindran un carril
bici central segregat, les voreres
s’ampliaran i hi haurà més ar-
bres i parterres.

El pressupost per a aquestes
noves obres és d’uns 25 mi-
lions d’euros. 

Amb tot, l’Ajuntament insis-
teix que el canvi que viurà la
Meridiana amb tota la seva re-
forma “serà molt important”. El
consistori recorda que es reno-

varan gairebé tres quilòmetres de
l’avinguda i es guanyaran uns 850
arbres nous. A més, des de l’A-
juntament asseguren que amb els
trams que ja s’han reformat s’ha
aconseguit reduir el trànsit “en
uns 17.000 vehicles diaris”, quan
abans la xifra era d’uns 30.000.

La reforma de la Meridana continua fent passos. Foto: Google Maps

Aprovat el projecte d’obres
d’un nou tram de la Meridiana

» El nou tram que es reformarà és entre Felip II i Fabra i Puig
» Així doncs, la transformació de la Meridiana arribarà a Nou Barris

Arriba la 35a edició del
concurs literari del districte

CULTURA4El Centre Cívic Tor-
re Llobeta, la delegació de Nou
Barris del Centre de Normalit-
zació Lingüística de Barcelona i
les biblioteques del districte van
crear el Concurs literari de Nou
Barris el 1988. Ara, 35 anys des-
prés, se celebrarà una nova edi-
ció d’un certamen consolidat al
districte i a tota la ciutat.

Les modalitats, com a cada
edició, són: poesia en català i cas-
tellà, narrativa en català i caste-
llà, relat curt d’humor i relat fan-

tàstic també en les dues llengü-
es les dues categories. El primer
premi de cada modalitat per cada
idioma serà de 300 euros en lli-
bres, mentre que el segon seran
175 euros, també en llibres.

A més, des de l’any passat el
concurs també premia “la mo-
dalitat de l’any”, que enguany serà
per al relat eròtic, tant en català
com en castellà. Els textos es
poden presentar fins al 31 de
març i els premis s’entregaran al
Centre Cívic el 6 de maig.

HABITATGE4El conflicte de
l’habitatge no s’atura. I és que el
2023 ha començat ben mogut en
aquest sentit. El 13 de gener hi
havia convocats tres desnona-
ments a Ciutat Meridiana en
un matí, dos dels quals es van
acabar executant, tot i la pre-
sència del consistori i les entitats.

Així doncs, l’Associació de
Veïns de Ciutat Meridiana in-
formava el 10 de gener dels tres
casos. El primer d’ells a l’avin-
guda Rasos de Peguera número

40, on es desnonava una mare i
els seus dos fills de 10 i 2 anys.
El segon cas, a la mateixa avin-
guda, però al número 182, s’ha-
via de desnonar un pare i la
seva filla de 12 anys, però va ser
l’únic cas que l’entitat veïnal va
aconseguir aturar. I l’últim, que
és el que ha aixecat més polè-
mica, va ser al carrer Perafita 67,
on els Mossos van desnonar
una mare i els seus quatre fills
menors enviant-los set furgons.

La polèmica la va denunciar la

regidora d’Habitatge de l’Ajunta-
ment, Lucia Martín, denunciant
irregularitats perquè la propietat
s’hauria negat “a complir la llei i
oferir un lloguer social”. És per
això que va anunciar que el con-
sistori la sancionarà.

A més, el 19 de gener estava
previst un desnonament al carrer
Pi i Molins a dues dones i cinc me-
nors, però es va ajornar, segons el
Sindicat d’Habitatge del districte,
perquè la propietat està disposa-
da a negociar un lloguer social.

Arriba la 35a edició del Concurs literari de Nou Barris. Foto: CC Torre Llobeta

Lasagniadelsdesnonaments

Nou Barris continua patint desnonaments. Foto: Twitter (@trinitro)

Educació | Agredeixen un professor a la Prosperitat
Els Mossos investiguen tres menors per l’agressió del passat 12 de gener 

a un professor de l’Institut Escola el Molí a la Prosperitat. El docent els va 
recriminar que estiguessin tancats al lavabo i els alumnes van agredir-lo.
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445.000 persones van gaudir el 5 de
gener de la cavalcada de S. M. els Reis
d’Orient a Nou Barris. L’esdeveni-
ment va començar amb la cercavi-
la de benvinguda a la Zona Nord i els
parlaments de Ses Majestats a la pla-
ça Roja. Posteriorment, els Reis d’O-
rient es van desplaçar a la Seu del Dis-
tricte, on es va fer un espectacle de
circ. Des de la balconada de l’edifici
van tornar a saludar els nens i nenes
de Nou Barris i, acte seguit, va co-
mençar la cavalcada pel districte,
amb 19 carrosses i comparses, i la
participació de 1.300 persones vo-
luntàries de les entitats.

Per altra banda, el 2, 3 i 4 de ge-
ner, el Pati de la Seu de Districte va
acollir  el campament reial a l’oasi de
Nou Barris. Al llarg d’aquests tres dies,
11.078 persones van visitar la comi-
tiva que acompanya els Reis d’Orient.
Tot plegat va comptar amb la col·la-
boració de nombroses persones i en-
titats. Les trobareu enumerades al
web del Districte. 

DINAMITZACIÓ DE 
L’ESPAI PÚBLIC I DEL 
PETIT COMERÇ
Més enllà d’aquests esdeveniments
tradicionals, el Nadal a Nou Barris s’ha
caracteritzat pel suport inequívoc del

Districte en la dinamització de l’espai
públic i del petit comerç. Vegem-ho.
Per anar fent boca, es va organitzar
la segona edició del Concurs d’ape-
ritius de Nadal, en què van prendre
part 38 negocis. El Districte va invertir-
hi 18.000 euros. El jurat va concedir
el primer premi al Restaurant La
Forquilla; el segon, va recaure en el
Bar Restaurante Platinium, i el tercer,
en el Bar 23. El premi per votació po-
pular va ser per a l’Espai Solís. 

També ha repetit enguany la
pista de gel als jardins de Can Xirin-
goi, oberta del 8 de desembre al 10
de gener. La iniciativa ha estat im-
pulsada per l’Eix Maragall, amb la par-
ticipació de l’Eix Nou Barris Centre Co-
merç, Comerciants Entorn Virrei i Fa-
bra Centre, i el Mercat de la Mercè. El
Districte hi ha invertit 46.080 euros. 

Així mateix, s’ha donat suport a
la decoració d’aparadors amb la
participació d’11 establiments de la
Zona Nord, 10 de la Guineueta i 27
de Roquetes, amb la col·laboració
d’Artidi, Escola d’Escaparatisme i Vi-
sual Merchandising, i de Deià, Esco-
la d’Art i Disseny. A més, el Districte
ha elaborat i distribuït 4.500 calen-
daris amb imatges de comerços de
Nou Barris. En tot plegat, l’aportació
del Districte ha sumat 32.850 euros. 

La música també ha estat pre-
sent als carrers de Nou Barris per Na-
dal. D’una banda, hem pogut gau-
dir de 12 concerts en el marc del ci-
cle “Sons de ciutat, Sons de mercats.
Sons de Nadal”. D’altra banda, hem
comptat amb quatre actuacions
de flamenc i nou actuacions del
grup d’animació Més Tumàcat.
Aquestes dues darreres accions
van suposar una inversió de prop de
13.250 euros. 

En la part més lúdica, destaquen
la gimcana celebrada a la zona de la
Via Júlia, passeig de Valldaura i la Ram-
bleta (c/ Pablo Iglesias); la bicicleta
elèctrica amb decoració i so nadalenc
que va recórrer la zona comercial del
Turó de la Peira, i els 10 tallers tec-
nològics programats en el decurs dels
casals d’infants organitzats durant les
vacances de Nadal. En tot plegat, el
Districte va invertir 12.300 euros. 

Finalment, Nou Barris va gaudir
també de la presència del Tió, patges
reials i del Pare Noel, amb un pres-
supost de 9.200 euros.  En total,
doncs, 180.641 euros aportats pel
Districte de Nou Barris (comptant els
destinats a l’acte d’encesa dels llums
de Nadal) amb l’objectiu de pro-
moure l’activitat comercial als esta-
bliments de proximitat del districte.

Nadal màgic a Nou Barris
» 56.000 persones gaudeixen de la cavalcada i del campament reial. La dinamització de l’espai
públic i del comerç de proximitat, prioritat del Districte amb més de 180.000 euros invertits

4Enguany, l’encesa de llums de la
ciutat es va fer el 24 de novembre
a Nou Barris, en un espectacle
que va reunir un gran nombre de
públic i durant el qual també es va
estrenar en directe la cançó de Na-
dal de la ciutat,  ‘Barcelona és un
regal’. El Districte hi va invertir
49.000 euros.

En paral·lel, la Direcció de Co-
merç va aportar 50.000 euros més
per contribuir a sufragar les des-
peses d’il·luminació nadalenca de
23 carrers i espais del districte al
llarg dels 44 dies que va durar la
campanya. Tot plegat, en una
aposta municipal per descentra-
litzar els actes nadalencs.

L’encesa, des de Nou Barris

Més imatges del Nadal a Nou Barris al web del Districte. Fotos: Districte

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
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Des de Sant Adrià de
Besòs només són vint
minuts. Des de Corne-
llà, Santa Coloma o

l’Hospitalet de Llobregat, una
mica més de trenta. Des de Ba-
dalona no arriba a la mitja hora.
Des del centre de Sant Boi en són
una mica més de 35. El temps de
recorregut en transport públic
que hi ha entre aquestes ciutats
metropolitanes i el Palau de la Ge-
neralitat, situat a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, no és gaire
gran. És menys que el que cada
dia triguen moltes persones del
territori metropolità a arribar a la
seva feina. Malgrat això, la dis-
tància no només és física. Com en
el cas de la que hi ha entre els po-
bles i ciutats de la corona metro-
politana i el centre del poder a Ca-
talunya, pot ser mental –fins i tot
espiritual– i enorme. 

Se l’ha anomenat de moltes
maneres: la perifèria, el pati del
darrere, l’extraradi... Els muni-
cipis de la metròpoli sovint es
queixen perquè des de la Gene-
ralitat no se’ls té prou en comp-
te. “Els polítics juguen a l’hula-
hoopamb el cinturó roig”, afirma
l’escriptor de Sant Adrià de Besòs
Javier Pérez Andújar. Amb tot,
cal preguntar-se si els municipis
de la primera corona metropoli-
tana estan infrarepresentats al
poder del país. Al diari Línia
hem fet una exhaustiva investi-
gació de l’origen de tots els alts
càrrecs –en conselleries, secre-
taries i direccions generals–que
actualment hi ha a la Generalitat
i de tots els homes i dones que
han ocupat la presidència i les
conselleries d’ençà que es va res-
tablir la democràcia. Una vegada
analitzats més de 420 perfils po-
lítics, aquesta és la situació.

INFRAREPRESENTACIÓ?
Dels 270 actuals alts càrrecs de la
Generalitat, al voltant del 60%
han nascut o tenen vinculació
amb el territori que queda més en-
llà de la capital catalana i de la pri-
mera corona metropolitana, és a
dir, la resta del país que no forma
part administrativament de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB). Així mateix, les persones
directament vinculades a alguns
dels municipis metropolitans que
així ho especifiquin en les biogra-
fies que la Generalitat fa públiques
quan es nomena un nou alt càrrec
són molt poques. Parlem de no
més d’una vintena de polítics, com
Myriam Moysset, la directora de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya, que tot i
néixer al Baix Empordà fa més d’u-
na dècada que viu a Viladecans, on
ha estat regidora d’ERC. També en
són exemples el director de l’A-
gència Catalana de Notícies, Iu
Forn, que va néixer a Badalona, o
la cap del Gabinet del conseller d’E-
ducació, Gemma Español, que
milita a ERC i que en la seva bio-
grafia afirma que ha viscut “entre
els barris de Singuerlín, Cementi-
ri Vell i Centre” de Santa Coloma. 

La resta d’alts càrrecs estan
vinculats o diuen que han nas-

cut a Barcelona. Es produeix, per
tant, una situació anòmala en la
qual la capital catalana i tots els
territoris que no formen part de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona acumulen més del 90%
dels alts càrrecs. Tanmateix, a la
perifèria metropolitana hi viuen
dos de cada 10 habitants de Ca-
talunya, i estem parlant de càr-
recs que normalment es posen
a dit i que, segons dades públi-
ques, cobren uns 80.000 euros
anuals de mitjana. 

Aquesta tendència encara és
més clara si tenim en compte
l’origen històric dels consellers.
Dels 160 que han passat per la Ge-
neralitat des del 1977 amb el Go-
vern de Josep Tarradellas, 54
eren o són de Barcelona, 94 de la
resta de Catalunya i només 12 de
la primera corona metropolitana.
N’és exemple d’aquests darrers
Carme Figueras, que va ser con-
sellera de Benestar i Família du-
rant mig any el 2006 i que havia
estat regidora a Molins de Rei du-

rant 20 anys; Meritxell Borràs,
que va ocupar dues conselleries
entre el 2015 i el 2017 i que va ser
regidora a l’Hospitalet durant
quasi dues dècades; Francesc
Baltasar, que va ser conseller de
Medi Ambient entre el 2006 i el
2019 i que abans havia estat al-
calde de Sant Feliu de Llobregat;
o Oriol Junqueras, que previ pas
pel Govern de la Generalitat va ser
alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Alhora, la gran majoria de con-
sellers de la perifèria metropoli-

tana ho van ser durant els man-
dats de Pasqual Maragall i José
Montilla, ambdós del PSC.

Finalment, si a les dades ens
referim, cal remarcar que en l’àm-
bit de les conselleries, l’actual ex-
ecutiu d’ERC no té cap persona
nascuda al cinturó metropolità.

OBLIDATS?
Tenint en compte aquestes xifres,
seria molt fàcil inferir que la Ge-
neralitat té oblidats els municipis
de la corona metropolitana. Mal-

Pocs alts càrrecs metropolitans han pujat per aquestes escales del Palau de la Generalitat. Foto: Generalitat

Analitzem més de 270 alts càrrecs de l'actual Govern de la Generalitat i els 
160 consellers i conselleres que han passat per la institució des del restabliment

de la democràcia per determinar si la primera corona metropolitana 
ha estat històricament infrarepresentada en el centre del poder de Catalunya.

Perifèrics
a la Generalitat?
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n Tot just despuntaven els primers
rajos de sol quan José Montilla va
veure per primera vegada Barcelona.
Havia viatjat amb el seu pare des de
la regió de Córdoba amb autocar. Tot
i que els anys 70 la majoria de perso-
nes andaluses que decidien establir-
se a Catalunya viatjaven en tren, els
dos Montilla van preferir venir per
carretera. “No hi havia les autopistes
que hi ha avui i va ser un viatge llarg”,
explicava l’expresident en una entre-
vista al Línia. José Montilla tenia ales-
hores 16 anys i no es podia arribar a
imaginar que algun dia ocuparia la

cúspide del poder de Catalunya. Amb
el seu pare es van instal·lar a les Pla-
nes de Sant Joan Despí, molt a prop
del barri del Padró, on vivia una ger-
mana de l’àvia del jove. Diu que esta-
va il·lusionat amb el canvi de vida
perquè pensava que li podria donar
oportunitats laborals. Treballava al
matí i estudiava a les nits, i encara te-
nia temps de participar en grups
clandestins d’extrema esquerra que
va abandonar abans de la mort de
Franco per afiliar-se al PSUC.

Va casar-se i, com que ella era de
Cornellà, se’n va anar a viure en
aquesta ciutat metropolitana. Era l’a-
ny 79 i Montilla era regidor del poble
del costat, Sant Just. El 85 es va con-

vertir en alcalde de Cornellà, però se-
ria l’any 2006 quan ocuparia el càrrec
de més responsabilitat de la seva car-
rera. “No hi ha res més important que
presidir el teu país, però si parlem de
satisfacció, em quedo amb l’alcaldia”,
confessa ara Montilla.

Que aquell noi andalús que amb
16 anys va marxar del seu poble cap a
Catalunya arribés anys després a la
Generalitat no va agradar a tothom.
Aquest és un comentari que es pot
trobar en un diari generalista d’ales-
hores i que deia el següent: “Ja hem
vist, a còpia d’anys, les polítiques d’a-

questa xusmaals pobles del Baix Llo-
bregat i del Barcelonès; una veritable
croada per arraconar els vestigis de
cultura pròpia”. Malgrat els atacs,
quan recorda el seu pas per la Gene-
ralitat, Montilla hi treu ferró. “Eren crí-
tiques d’un sector de la població ca-
talana que existia i que continua exis-
tint, però en termes generals em vaig
sentir molt estimat”.

Més d’una dècada després de ser
president, Montilla reconeix que li
agrada caminar. Sobretot per Collsero-
la a primera hora del matí. Potser bus-
ca tornar al record de l’albada que va
veure en arribar a Barcelona. Ell és l’e-
xemple que demostra que la Generali-
tat també la pot coronar la metròpoli.

President metropolità

grat això, el sociòleg i ara alt càr-
rec del Govern Xavier Godàs es
resisteix a assumir aquesta tesi.
“En el meu cas, veig com des de
Drets Socials el territori metro-
polità és una prioritat”, afirma. A
més, Godàs considera que algú
que no té vinculació amb aquest
territori pot entendre les seves ne-
cessitats i l’anomenat “fet me-
tropolita”. Es tracta d’aquells ele-
ments que històricament han
definit la rodalia de Barcelona,
com per exemple la concentració
de barris empobrits o els alts ni-
vells de migració. “Actualment, el
que definia l’àrea metropolitana
de Barcelona com un fet singular
també ho trobem en altres terri-
toris que tenen problemàtiques
semblants, com alguns barris de
Girona, de Manresa o del Ma-
resme”, diu per afegir que potser
caldria més aviat parlar de “regió
metropolitana”. Amb aquest con-
cepte, Godàs fa referència al gran
territori que agrupa cinc milions
d’habitants i que supera els límits
de l’AMB per englobar 160 dels
947 municipis que té Catalunya. 

Per la seva banda, el que va
ser regidor de Badalona amb
Convergència i Unió i secretari
general de Territori i Sostenibi-
litat entre el 2016 i el 2021, Fer-
ran Falcó, tampoc considera que

la Generalitat tingui oblidada la
metròpoli. “El pressupost de sa-
lut o d’educació depèn del tot de
la Generalitat, i jo no veig que hi
hagi una infrarepresentació”,
diu. “A més, el 51% del pressupost
de transport del territori depèn de
la Generalitat”, afegeix. Dit això,
Falcó considera que la metròpo-
li s’ha sentit menystinguda per
dos motius. “És probable que la
Generalitat no hagi sabut expli-
car a la població de l’àmbit me-
tropolità la seva tasca al territo-
ri perquè moltes de les coses
que fa són a través de consorcis”,
argumenta. A més, l’exregidor ba-
daloní creu que des de fa temps
hi ha hagut una “intencionalitat
partidista” de confrontar el Go-
vern de la Generalitat i els go-
verns de l’àrea metropolitana.
“La lògica partidista que té sen-
tit per als mateixos partits no està
confirmada pels números, que
ens diuen que la metròpoli no
està oblidada”, sentencia.

LA DICOTOMIA CIU-PSC
Més enllà de si la Generalitat té o
no en compte la corona metro-
politana, queda per resoldre per
què el nombre d’alts càrrecs d’a-
quest territori és baix. Això té a
veure amb la manera com es va
conformar la democràcia al nos-

Més del 60% dels alts
càrrecs que hi ha avui
dia a la Generalitat
han nascut o tenen
vinculació amb el
territori que queda fora
de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB)

tre país després de la dictadura.
CiU era un partit instal·lat a la Ca-
talunya no metropolitana i que es
movia en l’eix nacional, mentre
que el PSC, eminentment urbà, es
va erigir en una formació que ba-
sava la seva estratègia en l’eix de
progrés. 

És normal que el gran gruix de
consellers de la Generalitat me-
tropolitans els trobem en els Go-
verns de Maragall i Montilla,
mentre que durant el pujolisme o
els executius d’Artur Mas aques-
ta mena de perfils brillin per la
seva absència. Falcó explica que
els partits que arriben a la Gene-
ralitat nodreixen les altes esferes
de poder amb els seus quadres
municipals. “Una vegada tens re-
gidors en un municipi i has cons-
truït equip allà, pots desenvolupar
carreres professionals a la políti-
ca general”, afirma. “En realitat,
ser o néixer a l’àrea metropolita de
Barcelona no és un obstacle en si,
però has de tenir gent al territo-
ri per assumir els alts càrrecs”, diu.
D’aquesta manera, si el PSC era
fort a la metròpoli, un cop a la Ge-
neralitat feia escalar els seus qua-
dres locals al Govern català. En
canvi, si CiU no tenia tant pes en
aquest territori, per molt que vol-
gués no podia tenir alts càrrecs
d’aquí. “S’ha de construir des de

sota, i com més presència i, per
tant, regidors té un partit, més
gent s’hi apunta i més gent podrà
acabar desenvolupant tasques en
alts càrrecs”, considera Falcó. 

EL MODEL ERC
És possible que ERC superi aques-
ta dicotomia? Tres noms esceni-
fiquen millor que ningú l’estratè-
gia que vol fer trontollar el siste-
ma CiU-PSC. Tardà, Junqueras i
Rufián són l’exemple d’aquest
model de partit atrapa-ho tot
que vol situar-se tant en l’eix na-
cional com de progrés. “Fa 10
anys que ERC ha mirat d’implan-
tar-se de forma uniforme al país”,
diu Godàs per afegir que avui dia
la seva presència en certs espais de
la metròpoli “està assegurada”. En
termes similars s’expressa Falcó
quan considera que ara que aques-
ta formació té presència munici-
pal metropolitana podrà fer que
els seus quadres tinguin “carreres
professionals a l’alta política”.
Caldrà veure si aleshores realment
s’acabarà amb la infrarepresen-
tació de càrrecs metropolitans a la
Generalitat.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Hi ha hagut una
intencionalitat
partidista de
confrontar el Govern 
de la Generalitat i els
governs de l’àrea
metropolitana de
Barcelona”

Montilla reconeix que presidir el país va ser el més
important de la seva carrera, però pel que fa a la

satisfacció prefereix l’etapa com a alcalde de Cornellà
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La lluita veïnal sempre ha estat
-i és- una eina clau per la millo-
ra de les condicions de la classe
treballadora. Quan pensem en
victòries nascudes de l’organit-
zació comunitària és probable
que pensem en combatre els
desnonaments, sobretot en el
context actual, en l’arribada de
nous equipaments als barris o en
evitar que projectes que els ve-
ïns i veïnes consideren perjudi-
cials no arribin a fer-se mai.
Però on potser no caiem és que,
arran d’una ocupació d’una fà-
brica, gairebé 30 anys després
s’hagi consolidat un espectacle
de circ com un dels més recone-
guts de Barcelona.

ORIGEN DE LA PROTESTA
El naixement de l’Ateneu Popu-
lar 9 Barris és un dels més inte-
ressants de la ciutat. I és que va
néixer a partir de l’ocupació ve-
ïnal l’any 1977 d’una fàbrica
d’asfalt que es va construir entre
els barris de Roquetes i Trinitat
Nova. Un dels tècnics de creació
artística de l’Ateneu, en Javier
Casado, explica que el veïnat va
decidir fer aquesta acció quan
van veure que la planta d’asfal-
tació la tenien a davant de casa
seva perjudicant “les vistes i la
vida als barris”. A partir d’aquí,
la comunitat va decidir comen-
çar a fer cultura a la fàbrica, fet
que es va rubricar amb la crea-
ció definitiva de l’Ateneu.

Amb la decisió ferma d’a-
postar per un projecte que con-
tribueixi a la transformació so-
cial, l’espai es comença utilitzant

com a sala per reunir-se i plan-
tejar projectes. És en aquest
punt quan, tal com declara Ca-
sado, connecten amb artistes
del món del circ i del teatre. I és
que la fàbrica era molt gran i
amb un sostre molt alt, fet que
les companyies de teatre aprofi-
taven per assajar. Però la qües-
tió de tenir un sostre tan alt va
ser el que va cridar l’atenció del
món del circ per poder fer els as-
sajos amb trapezis i tot el que ne-
cessitava gran alçada.

VINCULACIÓ AMB EL CIRC
És gràcies a aquest fet que el vin-
cle circ-ateneu neix tan d’hora i
s’acaba convertint en un eix ver-
tebrador del projecte.

Així doncs, a principis de la
dècada dels noranta, l’espai ja es-
tava adaptat com a teatre i pen-
sat també per a fer-hi circ. De fet,

els primers tallers d’aquesta mo-
dalitat artística ja es van co-
mençar a fer el 1984. Però no és
fins una dècada més tard que
neix la idea de fer el festival del
Circ d’Hivern que coneixem avui.

I és que una companyia de
teatre de carrer, curiosament,
va ser la que va fer la primera
proposta de fer el Circ d’Hivern,
explica Berta Núñez, de l’Ava-
lot Teatre, en unes declara-
cions fetes al canal de Youtbe de
l’Ateneu. La resposta de l’Ate-
neu i de tothom qui en forma-
va part va ser positiva i es va de-
cidir apostar per aquest espec-
tacle per Nadal, que s’acaba
materialitzant quan el 1996 es
fa el primer Circ d’Hivern sota
el nom d’‘Esplèndid’. Casado
afirma que va ser tot un èxit i es
va decidir que des de llavors es
fes cada any.

ACTUALITAT
El 22 de gener, 27 anys després,
s’acabava la 27a edició de l’es-
pectacle, que enguany es titulava
‘faM’ i que ha estat dirigit per Karl
Stets, artista danès que fa més de
20 anys que és a Barcelona i
que està vinculat amb l’Ateneu.

Així doncs, la confecció del
festival, segons afirma Casa-
do, ha anat canviant la seva ma-
nera de funcionar. Abans aga-
faven l’espectacle que els pre-
sentaven diferents company-
ies de circ i escollien, mentre
que actualment hi ha una co-
missió que fa encàrrecs directes
a directors per poder tenir un
espectacle inèdit cada any:
“Fem una mena d’entrevista
de feina a diferents direccions
i en funció de cap a on volem
que tiri el circ, el donem a un di-
rector en concret”.

‘faM’ és l’espectacle de la 27a edició del festival Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular 9 Barris. Foto: Marta Garcia/Ateneu Popular 9 Barris

Ateneu i circ,unvinclehistòric
» L’Ateneu Popular 9 Barris té aquesta art escènica com un dels eixos vertebradors del projecte 

» L’espectacle d’hivern de l’espai s’ha consolidat com un dels més importants de la ciutat

Guillem Francàs
LA TRINITAT NOVA

A fons
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Xavier Marcé vol trencar
amb els tòpics i els este-
reotips que sobrevolen el

turisme. El regidor de Turisme i
Indústries Creatives de l’Ajunta-
ment de Barcelona va participar
dimarts 17 de gener en una con-
versa organitzada per l’Espai Línia
titulada Els reptes del turisme de
proximitat. Turisme i barris, en la
qual va poder exposar quina és la
seva visió sobre aquest tema sem-
pre controvertit.

Entrevistat pel subdirector d’e-
dicions del Línia, Albert Ribas, el re-
gidor va ser contundent en el seu
plantejament: “Utilitzem massa
genèricament la idea de turisme”.
Segons Marcé, “no té res a veure
una persona que ve a un congrés,
algú que arriba amb creuer a la ciu-
tat o algú que ve a veure un amic
que hi treballa”. Amb tot, a ulls del
regidor hi ha hagut una confusió, so-
vint intencionada, i s’ha parlat de
forma interessada de turisme. És
per aquest motiu que Marcé va dir
que ell prefereix parlar de “visitants”.

En aquest sentit, aquesta ma-
nera de posar en el mateix sac to-
tes les persones que decideixen fer
estada durant alguns dies a Bar-
celona, va dir Marcé, “ve dels
anys seixanta i té una lògica molt
vacacional”. Actualment, però,
“quan parlem de turisme urbà ens
referim a una cosa molt diferent”,
va puntualitzar.

QUIN TURISME VOL BARCELONA?
Seguint amb la idea de trencar els
estigmes que viu el turisme, Mar-

cé va citar els casos d’altres ciutats
perquè les persones que van as-
sistir a la trobada a l’Espai Línia
poguessin entendre el model que
ell vol per a la capital catalana. “Les
ciutats acostumen a tematitzar-se”,
va assenyalar. “Es té molt clar què
és París, tot el turisme alternatiu
que ofereix Berlín, el turisme que
hi ha a Roma o a Nova York, i des
de Barcelona volem oferir un tu-
risme de proximitat”, va afegir.

Però a què es referia el regidor
quan va parlar d’aquest concepte?
Segons Marcé, és aquell turisme
que ens permet “explicar allò que
forma part de la nostra tradició
com a ciutat, allò que estaria als
antípodes de l’aprofitament de
les icones de Gaudí, fent valdre el
que fan els ciutadans als barris”.
Dit d’una altra manera, i citant pa-
raules textuals de Marcé, “Barce-
lona no ha de posar en valor les se-
ves icones universals, això ja ho fan
Booking o TripAdvisor”.

És per tot això que Marcé va
proposar un turisme que valori la
vida dels barris. “Els barcelonins
tenim dificultats per sentir-nos or-
gullosos de la nostra ciutat, i per
això ens costa explicar-la”, va la-
mentar per afegir que, “si no som
capaços de saber el que volem ex-
plicar de nosaltres, serà el turisme
qui explicarà el que som”.

DESCENTRALITZAR EL TURISME
Lligant amb totes aquestes idees,
el regidor va suggerir un turisme
que en lloc de quedar-se al centre
de Barcelona es visqui als barris de
la ciutat. En aquesta línia, Marcé
va considerar que cal aprofitar els
esdeveniments que es fan més en-
llà del centre per mostrar-los al
món. Va posar com a exemple el
Festival de Sopes del Món que se
celebra a Nou Barris i que és un re-
ferent internacional gastronòmic.

Tanmateix, la descentralitza-
ció del turisme cap als barris no és
l’única a la qual es va referir Mar-
cé. El regidor també va expressar

la necessitat d’implicar tota la
metròpoli en l’acollida dels visi-
tants que venen a casa nostra. “No
hem fet bé l’anàlisi de les possibi-
litats de la ciutat i de la metròpo-

li en l’àmbit del turisme”, es va
queixar Marcé. Per a ell, “la mirada
d’un turisme descentralitzat no és
compartida per tots els municipis
metropolitans”.

Així, el regidor va afirmar que
la metròpoli té molt potencial, per
exemple, per acollir turistes des
d’un punt de vista de l’allotjament,

però va reconèixer que queda molt
camí per recórrer. “Venim d’una
tradició turística curta que neix 
l’any 92. A més, l’AMB no té en la
seva essència fundacional el debat so-
bre el model turístic”, va reflexionar.

TURISME DE QUALITAT
Finalment, Marcé també va referir-
se a un altre dels grans debats que
hi ha en l’àmbit del turisme i que es
podria resumir de la següent ma-
nera: com pot evitar la capital ca-
talana el turisme de borratxera? “El
tipus de comerç o d’oci que oferim

convoca un turisme o un altre, i per
això sempre hem dit que el turis-
me a Barcelona no ha de ser barat”,
va explicar el regidor.

En aquest sentit, Marcé va re-
clamar una millora de les condi-
cions laborals a l’hostaleria i a la
restauració, alhora que va reco-
nèixer que hi ha una part madu-
ra del sector que ja entès aquesta
necessitat. “La part del sector que
està organitzada té cada dia més
clar que es pot funcionar bé sen-
se necessitat de donar una oferta
fàcil i de baix cost”, va concloure.

Xavier Marcé va ser entrevistat a l’Espai Línia pel subdirector d’edicions del Línia, Albert Ribas. Fotos: Joanna Chichelnitzky

Marcé: “Nohemdeposar envalor les icones
universals deBarcelona, això jaho faBooking”

Espai Línia, la Casa dels Barris

El turisme de
proximitat ens permet,
segons Marcé, 
“explicar allò que
forma part de la nostra
tradició com a ciutat”

Marcé va proposar 
un turisme que valori 
la vida dels barris: 
“Els barcelonins tenim
dificultats per 
sentir-nos orgullosos
de la nostra ciutat, 
i per això ens costa
explicar-la”
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Turisme km0

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

la Barcelonadesconeguda 

LES CORTS/ Als autèntics amants de l’obra
de Gaudí no els passa per alt l’entrada dels
Pavellons Güell, encara que pugui semblar
una obra menor de l’autor d’obres tan ex-
traordinàries com la Sagrada Família o la
Pedrera. Perquè aquests pavellons van ser
el primer encàrrec que Eusebi Güell va fer a
Gaudí. Aquí va començar la història entre
l’arquitecte i el seu mecenes, que va revo-
lucionar el Modernisme a Catalunya. 

Entre el 1884 i el 1887, Gaudí va redisse-
nyar el jardí de l’industrial i va aixecar els dos
pavellons de l’entrada que coneixem avui
dia. Per accedir-hi, va col·locar-hi un gran
drac de ferro forjat que guardés l’entrada i
que fos l’admiració dels veïns de l’avinguda
de Pedralbes. I encara ara congrega moltes
visites, que s’hi apropen ni que sigui per
veure’l des de fora. 

Amb una base de pedra, les cases s’al-
cen sobre unes parets profusament deco-
rades amb elements de maó i de ceràmica.
El projecte, d’aire oriental, fins i tot pot ar-
ribar a recordar l’art mudèjar en algunes de
les seves parts. Tot i que l’element estrella,
el que atrau més mirades i visites, és la reixa

de la porta d’entrada, una de les obres més
representatives de la tradició de forja cata-
lana. Representa un drac de ferro amb ulls
de vidre, en honor al drac de la mitologia
grega que custodiava el mític Jardí de les
Hespèrides, seguint la recreació del poema
L’Atlàntida, de mossèn Cinto Verdaguer.
Una peça d’art magnífica, molt vinculada a
la Font d’Hèrcules, que s’amaga en un dels
racons del Palau de Pedralbes. 

El jardí i els pavellons donaven accés a
la casa d’estiueig dels Güell i a les terres de
conreu que la família explotava. Després

de la mort del patriarca, el 1918, els seus
descendents van cedir la casa i part dels
terrenys per a la seva conversió en Palau
Reial de Barcelona. 

Més endavant, els pavellons van passar
a mans de la Universitat de Barcelona, es
van readaptar i l’any 1969 van ser declarats
monument historicoartístic de caràcter na-
cional. Pocs anys després, concretament a
partir del 1977, les cavallerisses van acollir
la seu de la Càtedra Gaudí, mentre que un
pavelló s’havia condicionat com a habi-
tatge per al personal de la universitat.

El 2015, la universitat va cedir l’ús del
conjunt dels pavellons de la finca Güell a
l’Ajuntament per un període de deu anys,
durant els quals el consistori ha impulsat
la restauració integral de l’obra de Gaudí,
la substitució dels murs opacs del recinte
per tanques transparents i la regeneració
del jardí. 

Els pavellons estan oberts cada dia de
10h a 16h i, de fet, sempre hi trobareu vi-
sitants que, amb l’ajuda de guies, inten-
ten descobrir tots els misteris que oculta
el drac guardià.

NOU BARRIS/Pocs records en queden de la Barcelona de
fa mil anys, sobretot fora del nucli antic. Un d’ells el tro-
bem al nord de la ciutat, al barri de Vallbona. És el Rec Com-
tal, un canal que fa mil anys ja proveïa d’aigua els camps
de les viles properes. Va estar actiu com a mínim fins al
segle XIX i durant bona part de la seva història va ser el
principal subministrador d’aigua a Barcelona. Avui, alguns
agricultors postmoderns encara el fan servir. 

El Rec Comtal prenia l’aigua de Montcada i Reixac, tra-
vessava tot Ciutat Vella i desembocava al mar. Se sap que
es netejava amb regularitat i que, al llarg dels seus gairebé
12 quilòmetres de longitud, el creuaven nombrosos
ponts. Els murs eren de pedra procedent de Montjuïc i el
fons, de terra natural. A banda dels usos agrícoles, l’aigua
del Rec Comtal va servir durant molts anys per fer funcionar
els molins, i durant l’època daurada del tèxtil a Sant An-
dreu abastia totes les fàbriques. 

Avui, el tram descobert transcorre en un entorn verd
i tranquil, allunyat del bullici. L’aigua és transparent i hi vi-
uen peixos, granotes i ànecs.

SARRIÀ – SANT GERVASI/Els carrers i els edificis que
avui omplen la carretera de l’Església amaguen la his-
tòria de la Colònia Busquets, que va acollir els primers
estiuejants que van arribar a la vila de Vallvidrera cer-
cant aire pur i contacte amb la natura. L’any 1907 el de-
corador Joan Busquets va comprar uns terrenys agrí-
coles i va edificar-hi la primera urbanització amb cases
d’estil modernista i envoltades de jardins. Un paradís
que durant la guerra es va convertir en un refugi per
als barcelonins que fugien dels bombardejos. 

El primer encàrrec 
d’Eusebi Güell a Gaudí

El Rec Comtal: mil anys 
subministrant aigua a la ciutat

L’estiueig barceloní 
a la Colònia Busquets

Per protegir l’entrada 
als pavellons, Gaudí va

col·locar-hi un drac de ferro 
que és un símbol de l’art 
de la forja a Catalunya
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

GRÀCIA/ La Casa Comas d’Argemir (Av. Re-
pública Argentina, 92) és una residència mo-
dernista amb tocs medievals que destaca en
el paisatge urbà del barri de Vallcarca i els Pe-
nitents, entre els carrers Bolívar, Agramunt,
l’avinguda República Argentina i l’avinguda
Vallcarca. Obra de l’arquitecte Josep Vilaseca
i Casanoves, data de 1904, un moment en
què estava de moda el corrent historicista,
que consistia a interpretar i recrear, més o
menys de manera lliure, estils anteriors com
ara el Mudèjar o, com en aquest cas, l’estil
medieval. La Casa Comas d’Argemir és un
bon exemple d’aquesta tendència. 

Ara bé, posats a buscar referències, qual-
sevol coneixedor de la història de França re-
coneixeria en aquest castell bellament
fortificat una recreació lliure dels chateaux

francesos de l’Edat Mitjana, edificis que co-
neixia prou bé Josep Vilaseca. Probablement,
els propietaris li van demanar una casa de
conte i l’arquitecte els va construir una mena
de palau modernista a l’estil de la cort i la no-
blesa francesa medieval. 

Vilaseca, conegut per ser l’autor de l’Arc
de Triomf de Barcelona, va projectar en
aquest encàrrec tot el bagatge artístic que
havia adquirit al llarg dels anys. És per això
que aquesta obra, tan eclèctica, fusiona amb
llibertat les formes bàsiques d’un castell me-
dieval amb elements purament modernis-
tes, com ara l’ús de l’arc parabòlic a l’entrada
o la ceràmica vidriada a la coberta de la torre.
L’ornamentació és generosa i barreja ele-
ments mudèjars i gòtics amb d’altres presos
de l’Art Noveau francès.

Un castell modernista 
de conte al barri de Vallcarca

Can Sabaté, un parc que oculta
una misteriosa història

SANTS – MONTJUÏC/ Encabit entre els alts
edificis que l’envolten, el parc de Can Sabaté
(Mare de Déu del Port, 379) és un jardí des-
conegut per a la majoria de barcelonins, però
no per als veïns del barri, que a finals dels
anys setanta es van mobilitzar a fi de conver-
tir-lo en espai públic. Fruit de la pressió, l’an-
tiga fàbrica metal·lúrgica de la família Sabaté
no es va convertir en un munt de blocs de
pisos, com estava previst. 

Després de nombroses negociacions
entre les parts, finalment l’any 1984 l’Ajun-
tament va construir el parc actual, un dis-
seny de Neus Solé, Imma Jansana i Daniel
Navas, els quals van comptar amb el suport
i el consell de  tot un referent: Nicolau Rubió
i Tudurí, director de Parcs i Jardins de Bar-
celona entre 1917 i 1937 i artífex del Parc de

Montjuïc, al costat del mític arquitecte de
jardins Jean-Claude Nicolas Forestier. Avui,
aquesta zona verda permet relaxar-se a
l’ombra dels arbres o contemplar l’aigua,
molt present a tots els racons. Darrere de la
bassa amb columnes, un petit bosc, àrees
infantils, bancs i fonts completen aquest
parc familiar. 

UNA PIRÀMIDE MISTERIOSA
De forma rectangular i allargada, el parc és
un jardí d’aspecte clàssic que destaca per la
tranquil·litat que inspira l’elegància dels
seus elements. D’entre ells, el més curiós és
la piràmide de marbre verd, situada enmig
de l’estany.

Tot i les dimensions reduïdes, destaca la
seva variada vegetació, que inclou espècies

típicament mediterrànies i altres d’exòtiques.
Hi ha exemplars de ginkgo, desmais, lledo-
ners, pollancres del Canadà, eucaliptus, pins
pinyoners, alzines i xiprers, entre altres.  

CAN BARRET I EL CAS SAVOLTA
Jaume Fabre i Josep Maria Huertas expliquen
al seu llibre Art públicque quan van enderro-
car la fàbrica per fer el parc, els obrers van
descobrir una desena de passadissos subter-
ranis i petroli petrificat de l’època en què
Josep Antoni Barret era el propietari de la fà-
brica. Barret va ser assassinat el 1918 per ale-
manys que volien acabar amb els proveïdors
d’armes de l’exèrcit francès durant la Primera
Guerra Mundial. Eduardo Mendoza va
novel·lar la seva vida en la seva obra La ver-
dad sobre el caso Savolta. 

Sant Pere, 
barri medieval

La parròquia de Sant Pere és el
centre neuràlgic d’un barri que
es manté viu des de l’època me-
dieval. Allà on ara trobem petits
restaurants, comerços, estudis i
terrasses hem d’imaginar-nos
negocis d’aquella època creixent
enganxats al que llavors era el
monestir de Sant Pere de les
Puel·les, del qual hi ha constàn-
cia des del segle X. Cap al XII,
l’entorn ja era una vila d’extra-
murs prou animada. Tant, que al
XIII ja va quedar inclosa i tancada
per les noves muralles de la ciu-
tat. El barri es va mantenir així
fins que els temps van canviar
molt i el convent es va traslladar
a Sarrià, on encara existeix. L’edi-
fici que l’acollia es va enderrocar
i la parròquia es va quedar sola.  

ESGLÉSIA APEDAÇADA
El mur de pedra visible des de la
plaça dona fe dels mil i un canvis
que ha patit el temple al llarg
dels anys. L’element més antic és
la portalada, del segle XV. La
planta de creu grega i l’absis es
van substituir posteriorment, així
com el campanar. L’any 1911 l’es-
glésia es va reconstruir després
d’un incendi, però durant la Gu-
erra Civil va tornar a passar pel
foc. L’aspecte actual, més aviat
eclèctic, es conserva des de l’úl-
tima reconstrucció, l’any 1945.
Malgrat això, a l’interior encara
es conserven vestigis del seu ori-
gen romànic i la imponent por-
talada ens recorda que allà va
néixer un gran barri medieval.

Ciutat Vella
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Salut
L’Ajuntament, en col·laboració amb el Pla
Estratègic Metropolità, ha presentat l’Es-
tratègia d’Alimentació Saludable i Soste-
nible Barcelona 2030, una iniciativa per
fomentar a la ciutat models de producció
i de consum més sostenibles i dietes més
saludables i garantir un sistema alimen-
tari transparent, participatiu i capaç de fer
front a l’emergència climàtica.

El document que ha de regular tot
aquest procés és un full de ruta per als vuit
anys vinents en matèria de polítiques ali-
mentàries a la ciutat. Implica tant l’Ajun-
tament com la resta d’actors que l’han
signat. Tots es comprometen a fer els can-
vis necessaris per garantir que tothom tin-
gui accés a aliments saludables, ecològics,
de temporada, de proximitat, de pesca
sostenible, que garanteixin el benestar
animal i que es distribueixin prioritària-

ment en cadenes més curtes, justes i equi-
librades. I que el sistema alimentari pugui
incloure unes persones consumidores
conscients i empoderades. 

L’estratègia es desenvolupa mitjançant
diversos objectius: incrementar la produc-
ció, la venda i el consum de productes sos-
tenibles i de proximitat; promoure
l’agricultura periurbana i l’alimentació
sostenible; prevenir el malbaratament ali-
mentari; combatre l’emergència climàtica;

promoure un canvi cultural i educatiu; fo-
mentar relacions justes dins de la cadena
alimentària; i coordinar i mobilitzar els
agents del sistema alimentari per dur a
terme accions concretes i avaluables.

El full ha sorgit d’un ampli procés de-
liberatiu en el qual s’han implicat repre-
sentants dels diversos agents que
participen en el sistema i que ha permès
consensuar el document. Entre aquests
actors hi ha les administracions públiques,
el sector privat, el món acadèmic i de la
recerca, la ciutadania, les organitzacions,
els mitjans de comunicació, representants
dels sectors de la salut, medi ambient, jus-
tícia, social, cultura i economia i, final-
ment, les diverses fases de la cadena
alimentària, del camp al plat. 

L’estratègia es va presentar en un acte
solemne amb la participació de bona part
dels agents i sectors que han participat en
la definició del document i liderat per l’al-
caldessa Ada Colau, la regidora de Co-
merç Montserrat Ballarín i el comissionat
d’Economia Social, Álvaro Porro.

Un gran pacte per impulsar
l’alimentació saludable

L’objectiu és garantir a
tothom l’accés a aliments
saludables, ecològics, de

temporada i de proximitat

Sostenibilitat
Una de les primeres accions de la recent-
ment aprovada Estratègia d’Alimentació
Saludable i Sostenible Barcelona 2030 ha
sigut l’aprovació de la instrucció tècnica de
compra pública alimentària dels serveis
municipals de menjador, àpats, càtering i
venda automàtica. S’ha fet amb l’objectiu
d’alinear el 100% de la compra pública mu-
nicipal amb l’alimentació sostenible inspi-
rada en la dieta de salut planetària.   

La nova instrucció és una eina pionera
pensada per redirigir tota la compra ali-
mentària de l’Ajuntament de Barcelona.
Ho vol aconseguir integrant criteris socials,
ambientals i, per primer cop, també de salut

i sostenibilitat. Paral·lelament, la instrucció
promou l’educació i la formació per facilitar
a entitats, empreses i professionals l’acredi-
tació dels processos, l’acompliment dels cri-
teris i tota la formació tècnica necessària. 

A efectes pràctics, la instrucció suposa
que des d’ara es garantirà la presència d’a-
liments de proximitat, de temporada, eco-
lògics i saludables, sempre respectant el
marc normatiu europeu de compliment
obligat. També es promourà l’augment de
la proteïna vegetal i el reequilibri de la pro-
teïna animal, la moderació dels sucres afe-
gits, la reducció del malbaratament, la
incorporació de l’oferta d’aliments directes
de la pagesia, de circuit curt i de qualitat di-
ferenciada, així com la reducció de la pet-
jada de carboni dels serveis municipals.  

Barcelona, primera ciutat que es compromet
totalment amb l’alimentació sostenible
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
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Solidaritat
La campanya del Gran Recapte del Banc
dels Aliments de Barcelona va recollir du-
rant el mes de desembre uns 5 milions d’eu-
ros en aliments per a les famílies vulnerables.
És una xifra que supera les dels últims anys,
marcats per la pandèmia i la limitació per
fer aportacions. 

Després de dos anys recollint únicament
transferències econòmiques, enguany s’ha
reactivat la recollida d’aliments en punts es-
pecífics. Per als organitzadors, això ha sigut
un estímul que ha ajudat a recollir més ali-
ments. “Una transacció econòmica és una
opció més freda, en canvi la unió que es fa
a través de la donació d’aliments física és

molt més bonica”, explicava a l’ACN Oriol
Dolader, cap de logística del punt de classi-
ficació de la Zona Franca a Barcelona.       

MERCATS I COMERÇOS
Dotze mercats municipals, petits comerços i
altres establiments es van sumar al repte de
mobilitzar la ciutadania per aconseguir dona-
cions d’aliments als punts de recollida fins al
6 de desembre. A més, fins a Nadal també es
va mantenir la possibilitat de col·laborar-hi
mitjançant transferències bancàries.

Tot i l’èxit de la campanya, la inflació ha
reduït l’ajuda en termes generals, i és per això
que els bancs d’aliments, tant el de Barcelona
com els altres, demanen que la ciutadania
continuï col·laborant per cobrir les necessitats
de les famílies que ho necessiten.  

El comerç de proximitat ajuda el
Gran Recapte a aconseguir el repte

Barcelona Comerç premia 
els millors establiments

EN PRIMERA
PERSONA

Premis
250 comerciants, autoritats i personalitats
vinculades al món del comerç es van reunir
el passat 12 de desembre a la 18a edició dels
Premis Barcelona Comerç, que reconeixen
la qualitat, la tradició i el compromís dels
establiments adherits als eixos comercials
que formen part de la Fundació Barcelona
Comerç. També hi van ser presents l’alcal-
dessa Ada Colau, el conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, la regidora de Co-
merç, Montserrat Ballarín, i el president de
Barcelona Comerç, Salva Vendrell. 

La botiga de música especialitzada en
pianos Audenis, fundada l’any 1928, es va
emportar el Premi al Millor Establiment,
per la seva història i per ser un referent en el
seu sector. Audenis disposa de més de 1.000

metres quadrats de botiga on exposa una se-
lecció de pianos de cua i verticals, una àm-
plia oferta d’instruments de corda, percussió
i vent i tots els accessoris necessaris per a
músics professionals i estudiants. 

El Premi al Millor Establiment de
Restauració va ser per a Vivanda. Ubicat
als baixos amb jardí d’un edifici de Sarrià,
és un establiment de cuina tradicional ca-
talana elaborada amb productes de mer-
cat i tècniques actuals, que rep cada dia
tant clients del barri com de tota Barce-
lona i que apareix a les principals guies
gastronòmiques del país.   

Una papereria va aconseguir el Premi al
Compromís Social, la Papereria Canut. El
jurat va destacar la seva cura i atenció al ve-
ïnat i la seva contribució a la qualitat de vida
dels veïns de l’entorn. 

Jaume Bertran, del Forn Mistral, hereu
d’una nissaga de forners que ja es troba en la
cinquena generació, va recollir el Premi a la
Trajectòria del Comerciant, per assegurar la
continuïtat de la millor tradició fornera a
Catalunya. I un altre històric del comerç,
Josep Escofet, comerciant i expresident de
l’Eix Comercial Sants-Les Corts, va rebre
també el seu guardó, en aquest cas el Joan
Mateu, que reconeix la dedicació al comerç.   

Finalment, dos premis també impor-
tants, a la innovació i al compromís. El pri-
mer, per a Independent Retail Europe, la
Millor Iniciativa Comercial Europea, que
dona suport a entitats del comerç detallista
d’arreu d’Europa. I el Premi Compromís
amb el Comerç, per a Albert Closas, perio-
dista i director del programa econòmic de
TV3 Valor afegit, que s’emet des del 2003. 

Oriol Carrió és un d’aquells co-
merciants compromès amb la
causa. Amb l’associació de co-
merciants, amb l’esplai del barri,
amb la festa major i amb el que
calgui. Encara sort que, de tant
en tant, li deixen temps per a la
seva vocació: la seva pastisseria
del carrer Bailèn, 216.  

Quina és la situació del comerç
al carrer Bailèn?
Hem estat un temps arrencant i
parant a conseqüència dels canvis
en el comerç i de la pandèmia.
Ara, l’associació està començant a
engegar-ho tot una altra vegada i
fent campanyes.

Esteu en línia ascendent. 
Ara mateix tenim molta sort
perquè tots els locals estan plens
i hi ha molta varietat de comerç.
Està entrant gent nova amb
nous projectes. Fa molt goig
passejar i veure tots els locals
amb les portes obertes.  

Això anima molt el comerç, oi? 
Sí. A més, al carrer Bailèn tenim
la sort de tenir un supermercat,
que ens situa com una referèn-
cia. I des que hi ha el mercat de
l’Abaceria Central molt a prop
també hem notat que ve més
gent de Gràcia. 

Com poden ajudar les admi-
nistracions el comerç?
La llista seria llarga... Jo comen-
çaria per demanar més facilitats
burocràtiques per a les associa-
cions. L’administració ha d’enten-
dre que tenim negocis i família i
que accedir a tràmits o a subven-
cions és una feina feixuga.  

“Fa molt goig
passejar i veure tots
els locals oberts”

Fo
to

: A
ju

nt
am

en
t

Fo
to

: F
un

da
ci
ó 

Ba
rc

el
on

a 
Co

m
er

ç

Oriol Carrió
Pastisseria Oriol Carrió
(Comerciants Bailèn)
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INICIATIVA4El comerç barcelo-
ní ho ha aconseguit: el Parlament
Europeu ha aprovat la creació de
la Capitalitat Europea del Co-
merç de Proximitat. La propos-
ta, presentada per Barcelona
Comerç i la federació d’associa-
cions comercials Vitrines d’Eu-
rope, va rebre llum verda aquest
dimarts a Estrasburg. Ara tot
apunta a Barcelona com a can-
didata ideal per estrenar aquest
reconeixement. Abans, però, la
iniciativa ha de passar per la Co-
missió Europea.

Sigui com sigui, el president
de Barcelona Comerç, Salva Ven-
drell, considera que aquest “és
un moment històric per al co-
merç local europeu”. La nova ca-
pitalitat ha de servir per protegir
el petit comerç arreu del conti-
nent i, de retruc, per garantir “la
supervivència d’un model de
ciutat”, tal com defensen des de
Barcelona Comerç. Aquest mo-
del, afegeixen, ha de comptar
amb “barris revitalitzats”, ca-

paços de preservar la forma de
vida local i desmarcats de la
“desertització comercial que
amenaça no només la identitat
de les ciutats d’Europa, sinó la
cohesió social entre els veïns i ve-
ïnes del territori i un estil de vida
més sostenible”. D’altra banda,
els comerciants impulsors de la
capitalitat creuen que aquest tí-
tol dotarà el comerç de proxi-
mitat “d’entitat i identitat” da-
vant les institucions europees.

Per la seva banda, el text
aprovat avui pels eurodiputats
recorda que el comerç minoris-
ta representa un 11,5% del valor
afegit de la Unió Europea, i que
dona feina a gairebé trenta mi-
lions de persones. També sub-
ratlla que el petit comerç evita la
“degradació” dels centres de les
ciutats. És per aquests i altres
motius que la majoria dels eu-
rodiputats consideren necessa-
ri crear “consciència col·lectiva
de la importància econòmica i
social” que té aquest sector.

BARCELONA HO TÉ TOT A PUNT
Després de fer realitat la nova ca-
pitalitat europea, el comerç bar-
celoní té clar que anirà a totes
perquè Barcelona sigui la pri-
mera ciutat a aconseguir-la. Des
de Barcelona Comerç asseguren
que ja tenen “a punt” el progra-
ma de la seva candidatura i que

posaran en marxa els tràmits per
assolir la capitalitat tan aviat
com sigui possible. “Entenem
que Barcelona ha de ser la pri-
mera de les capitals i que ha de
fer de prescriptora de futur per
a les altres ciutats”, va dir Ven-
drell dimarts, en unes declara-
cions a l’ACN fetes després de co-

nèixer el resultat de la votació a
l’Eurocambra.

En la mateixa línia, el primer
tinent d’alcaldia, Jaume Collboni,
va assegurar que l’Ajuntament “no
estalviarà esforços per fer realitat
la pròxima fita: que Barcelona es-
devingui la primera capital euro-
pea del comerç de proximitat”. 

El comerç barceloní fa de líder
» El Parlament Europeu dona llum verda a la creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat
» Tot apunta que Barcelona, impulsora de la iniciativa, serà la primera ciutat a aconseguir la capitalitat

Foto de família de la comitiva barcelonina a Estrasburg. Foto: Twitter (@Jordi_Torrades)

Nadal | Bones sensacions tot i la inflació
El petit comerç va acomiadar la campanya de Nadal amb xifres positives malgrat la inflació,

tal com ho expliquen des de Barcelona Comerç. Ara ja estan en marxa les rebaixes 
de gener, que les botigues afronten amb ganes tot i que el concepte s’ha desdibuixat.
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Acostumat a jugar força o molt,
Nils Puchades (Sant Pol de Mar,
1989) va aterrar al CF Badalona
i a Segona B, una competició que
desconeixia. "Quan veus que,
entre cometes, no ets tan im-
portant en l'equip, has de fer un
clic i assumir que hi ha altres
companys que es mereixen jugar
igual que tu. El tècnic no feia ga-
ires canvis perquè el grup fun-
cionava", confessa l'ara extrem
esquerre del Cerdanyola FC.

Sense gaires minuts "des-
prés d'un gran salt de nivell",
Puchades sentia que necessita-
va un canvi d'aires per tornar a
ser una peça fonamental en un
equip, i va fitxar pel Terrassa
FC. "Haver passat per moments
així et fa ser més conscient del
paper de cada jugador i tenir
una mirada més àmplia, valorar
més cada oportunitat i ajudar
més a qui no li surten les coses.
Has d'estar preparat per a qual-
sevol circumstància", enraona el
santpolenc.

Marcar un gol en el seu debut
al Terrassa FC el va ajudar a
tranquil·litzar-se i saber cana-
litzar millor la motivació i les ga-
nes de triomfar en un club en
què es va sentir molt a gust i va
connectar amb la grada.

Un vincle que Puchades té
ara al Cerdanyola FC, on juga la
seva quarta temporada. Excep-
te la primera, amb l'equip a mit-
ja taula, totes han estat d'emo-
cions fortes: "La segona vam
pujar a Segona RFEF i la passa-

da vam afrontar un repte im-
mens per a un club com aquest.
Vam baixar i, a última hora,
vam recuperar la plaça".

Era l'equip que més mèrits
esportius acreditava per ocu-
par el lloc del CF Talavera de la
Reina, que va pujar a Primera
RFEF perquè el CF Internacio-
nal de Madrid no podia dispu-
tar la competició per manca de
jugadors i tècnics.

Ha estat la pretemporada
més surrealista de la seva vida
perquè va viure fins a tres esce-
naris: continuar a Segona RFEF
al grup català, el descens a Ter-
cera RFEF i la salvació, però a l'al-
tre grup. Aquest ha estat, final-
ment, el destí final, i obliga l'equip
a visitar entitats molt més llu-
nyanes: Extremadura, Madrid...

Canvis i més canvis, també de
companys. El més extrem va
ser el fitxatge de set jugadors en
un mateix dia. Puchades i Dani
Martí, dos dels quatre capitans
aquest curs, són els únics es-
portistes que continuen a l'equip.

Li pregunto si al grup l’ha
trastocat que el club prescindís
el passat 16 d'octubre de l'en-
trenador Toni Carrillo, emblema
de l'entitat. "Va fer una feina in-
creïble duent el Cerdanyola FC
de regional fins al futbol profes-
sional. En un moment així, com
a jugador has d'intentar aïllar-te
de l'aspecte emocional i saber
que estàs representant el club i
que el pròxim cap de setmana ja
has de donar la cara en un altre
partit. Has de ser fort", confes-
sa l'extrem esquerre.

L'equip s'està adaptant al nou
director d'orquestra, un Oliver
Ballabriga amb "una idea de joc

molt clara i amb qui tenim mol-
tes ganes de créixer i millorar".

ELS PRIMERS XUTS
Puchades somriu recordant els
seus primers xuts a l'Atlètic Club
Sant Pol i l'etapa juvenil a la Pe-
nya Barcelonista Anguera, on va
establir molts vincles. Alguns
encara els conserva: "Els com-
panys em van acceptar molt bé
i em van posar les coses molt fà-
cils per adaptar-me de pressa".

Després del periple eixam-
plenc, l'entrevistat va agafar
"rodatge, experiència i va apren-

dre molt" a la UA Horta, a Pre-
ferent: "Teníem l'objectiu de
pujar de categoria, però no ho
vam poder aconseguir".

El següent salt encara va ser
més gran: la Tercera Divisió i el
CE Europa, un club històric
"amb molta repercussió social i
mediàtica". "En un bon vestua-
ri i amb minuts agafes confian-
ça per demostrar al camp el
que et demanen, saps fer i
aprens", agraeix Puchades, en-
cantat amb Pedro Dólera, un
tècnic "apassionat i savi que
gestiona molt bé els grups".

Manolo González també el va
voler per al seu CF Montañesa. El
primer curs va jugar-ho "gaire-
bé tot" i es van salvar a casa en
l'última jornada: "És cert que la
meta eren els play-offs, però
cada experiència és un aprenen-
tatge". El segon i últim curs sí que
van jugar les eliminatòries d'as-
cens i hi van accedir com a se-
gons de grup. Els va faltar molt
poc per fer-ho com a campions.

CONNEXIÓ AMB LA GRADA
Després d'un segon capítol al
CE Europa, amb dos play-offs
d'ascens en els dos cursos, una
Copa Catalunya aixecada, molts
minuts i "una connexió especial
amb la grada", l'extrem es-
querre va fitxar pel CF Badalo-
na, de Segona B. Hi va aprendre
una lliçó per a tota la vida: "Va-
gis on vagis, l'important és que
tinguis minuts i participis, so-
bretot quan ets jove. Pots anar
creixent i progressant en cate-
gories inferiors".

El seu segon cognom és
Nordgren. L'avi, Erik Nord-
gren, d'un poble tocant a Lapò-
nia, va aterrar a Catalunya molt
jove, i la mare d'en Nils ja va
néixer aquí. Ell no ha anat mai
a Suècia i té pendent un viatge
amb la família al nord, d'on
són part de les seves arrels.

"Mantenim algunes tradi-
cions, com menjar palt, unes
boles de patata i farina que feia
la gent obrera d'allà i amb can-
salada dins", descriu, orgullós,
Puchades, que sempre té ben
present un consell que li van do-
nar un dia: "Si t'esforces i gau-
deixes del que fas, tard o d'ho-
ra recolliràs els fruits".

Toni Delgado
NOU BARRIS

L’ambició deNils Puchades
» L’exjugador del CF Montañesa, ara al Cerdanyola FC, ha viscut la seva pretemporada més peculiar

» “Vagis on vagis, l’important és que tinguis minuts i participis, sobretot quan ets jove”, comparteix 

Nils Puchades conduint la pilota. Foto: Mireia Sanz/Cerdanyola FC

Futbol sala | El CEFS Sant Joan de Vilassar rep l’FS Estel Vallseca
El conjunt de Javier Ruiz rebrà l’FS Estel Vallseca el pròxim dissabte 28 de gener, 

en partit corresponent a la 14a jornada del grup 1 de la Tercera Divisió. El CEFS Sant 
Joan de Vilassar vol guanyar per pujar posicions en una competició molt igualada.
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El director Àlex Rigola trasllada la mo-
dernitat de Henrik Ibsen al nostre present
per explorar les contradiccions d’aquest
gran personatge femení que és Hedda
Gabler. Una adaptació lliure del clàssic con-
temporani, considerat un dels primers tex-
tos de la dramatúrgia moderna i llarga-
ment representat als escenaris del Lliure.

Al Teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Hedda Gabler
Hedda Gabler

Hi ha vida després de Txarango. Sergi Car-
bonell, antic membre d’aquest popular
grup, ha fet fins a quatre discos de pia-
no, i ara s’ha estrenat com a cantautor
amb el disc Refugi (Halley Records). “El re-
fugi més important de tots és un mateix”,
va dir l’artista en una entrevista amb
l’ACN coincidint amb la publicació de l’àl-
bum, el passat 13 de gener.

Música

La Sophie reflexiona sobre l’alegria com-
partida i la melangia privada d’unes va-
cances que va fer amb el seu pare vint anys
enrere. Els records reals i imaginaris om-
plen els espais entre les imatges mentre
intenta reconciliar el pare que va conèixer
amb l’home que no va conèixer. Aques-
ta pel·lícula de Charlotte Wells és consi-
derada per alguns com la millor del 2022.

Pelis i sèries

Aftersun
Charlotte Wells

Refugi
Sergi Carbonell

Constel·lació gràfica
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

acull des del desembre l’exposició Constel·lació gràfica.
Joves autores de còmic d’avantguarda, que es podrà visi-
tar fins al 14 de maig. La mostra, comissariada per Mont-

serrat Terrones, compta amb el talent de Bàrbara Alca,
Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid,

Conxita Herrero, María Medem, Miriam Persand i Roberta
Vázquez. Segons va dir Terrones a l’ACN en la inaugura-
ció de l’exposició, aquestes autores tenen en comú que

“reflecteixen el malestar de la generació millennial”.

La relació entre Shakira (Barranquilla, Colòmbia,
1977) i Gerard Piqué (Barcelona, 1987) no ha estat

mai precisament privada. Des que va començar du-
rant el Mundial de Sud-àfrica del 2010, el tàndem de
l’estrella de la música i l’estrella del futbol es va con-
vertir en una de les parelles més mediàtiques a casa
nostra i arreu del món. Però, en aquell moment, res
feia imaginar que la cosa podia acabar com el rosari
de l’aurora. Ja fa mesos que tots dos van confirmar la
ruptura, i des d’aleshores els rumors d’infidelitat per

part de l’exjugador del Barça no s’han aturat. Ara,
Shakira ho ha explicat clara-ment: la seva nova cançó
amb el productor argentí Bizarrap parla obertament
de Clara Chía, la nova parella de Piqué, i d’ell mateix.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” i “Tiene
nombre de persona buena, clara-mente no es como

suena” són només algunes de les joies que inclou la
lletra, elogiada i criticada gairebé a parts iguals.

S H A K I R AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella mundial de la música
No ha deixat de crear èxits des dels anys noranta

Famosos

Una cançó sense pèls a la llengua
Parla sense dissimular de Gerard Piqué i la seva nova xicota

Aplaudiments i esbroncades
Però no s’hi parla d’una altra cosa

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El jove periodista Joan Ballester viatja a
Brussel·les a cobrir un acte protocol·lari i
sense interès en les institucions europees;
la visita li permet deixar enrere per uns
dies problemes sentimentals i familiars als
quals no vol enfrontar-se. Allà, però, s’as-
sabenta de la imminent aprovació d’un
tractat comercial que perjudicarà letal-
ment els productors de taronja valencians. 

Llibres

Un afer europeu
Jordi Sebastià

|A Space for the Unbound
Joc d’aventures ambientat a Indonèsia als 90, que parla de superar l’ansietat i la

depressió i de la relació de dos nens amb poders. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TEMPERATURA

És important abrigar-se amb roba còmoda i fer-ho 
amb peces que puguem treure’ns fàcilment  

DIETA

ABRIC

SUPERVISIÓ

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

i GERIATRIA

Fins ara l’hivern ha sigut prou benigne, però això pot can-
viar en qualsevol moment. I la baixada sobtada de les tem-
peratures xocarà directament amb el pànic a la pujada de

la factura energètica. La coincidència entre una onada de fred i
l’onada inflacionària podria causar el tsunami perfecte en el mo-
ment més perillós per a la gent gran. 

Segons la Societat Espanyola de Geriatria, el fred afecta més
les persones grans perquè amb l’envelliment s’alteren els meca-
nismes de termoregulació. Això significa que generen menys
calor i, a més, tenen més dificultat per conservar-la, a conse-
qüència de la constricció que es produeix als vasos com a res-
posta a les baixes temperatures. Les persones de més edat són,
doncs, més vulnerables al fred, sobretot a partir dels 75 anys. 

El fred també perjudica indirectament els grans perquè em-
pitjora tots els problemes relacionats amb el sistema circulatori
(problemes cardiovasculars, ictus, angines de pit) i amb el respi-
ratori (grip, pneumònia, covid...). Les persones més vulnerables
fins i tot poden patir una hipotèrmia sense que ens n’adonem.
Passar fred a casa no és una opció per a la gent gran.  

La gent gran pateix més fred 

La temperatura no hauria de ser mai inferior 
als 21 graus si hi ha gent gran vivint a casa  

Les claus

A l’hivern cal menjar aliments que contribueixin 
a la producció d’energia calorífica: carbohidrats i proteïnes 

Truqueu regularment als familiars grans que 
viuen sols i interesseu-vos per la seva situació 
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