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Xavi Molist revitalitza
una UE Sant Andreu que
jugarà el play-off d'ascens

Gil Gelpi i Bárbara
Puigventós retraten
l’ànima de Baró de Viver
13 anys
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Queixes a la plaça Masadas
per les terrasses dels bars
Foto: La Tribu

Els veïns denuncien sorolls i taules extra i ja s’han reunit amb els restauradors per buscar solucions pàg 10

MOBILITAT pàg 10

Un nou carril bici unirà
Sant Andreu i la Sagrera
amb Sant Martí
CULTURA pàg 10

Pilar de barri
La llibreria La Tribu de Sant Andreu fa tres anys pàg 16

Arriba el festival Calidoscopi
amb humor i feminisme
A FONS pàgs 14 i 15

Càmeres de videovigilància:
un creixement que no s’atura
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Tots els protagonistes del projecte ‘Rizzomes’ de Baró de Viver. Fotos: Bárbara Puigventós

El motor dels barris
» El projecte ‘Rizzomes’ retrata l’ànima de Baró de Viver a partir de les històries de veïns i treballadors
» Fer escultures i fotografies, les dues maneres de representar el que són i les seves experiències
Alba Losada
BARÓ DE VIVER
L’escultor Gil Gelpi és d’aquelles
persones que sap captar l’essència
dels llocs. Ho demostra en dir que,
per a ell, Baró de Viver és més que
un barri on hi ha naus industrials
i blocs de pisos alts. És un lloc “alegre, amb vitalitat, divers, on conviuen diferents cultures i es palpa
la força de les persones” afirma.
El que aporten les persones a
Baró de Viver, Sants i el Clot –
també ha fet la mateixa iniciativa
en aquests dos barris– és el que ha
retratat Gelpi en el projecte Rizzomes, fet amb la fotògrafa Bárbara Puigventós i inaugurat el
passat 26 d’abril al Centre Cívic
Baró de Viver. Tal com explica Gelpi, la metodologia de Rizzomes ha

estat conèixer bé quatre persones
del barri per materialitzar en escultures allò que millor les representa a elles i al lloc on viuen o treballen. Un cop fetes les escultures,
afegeix, Puigventós els va fer una
foto artística per immortalitzar el
que mostren per fora i el que són
per dins. L’objectiu és retratar
l’ànima dels barris, i fer-ho a través dels seus veïns i treballadors és
la millor manera d’aconseguirho. Gelpi ho detalla amb claredat:
“Tal com cada organisme està
compost per òrgans i cèl·lules,
cada barri ho està per persones”.
ELS PROTAGONISTES
Les anteriors paraules es veuen reflectides en com els elegits per al
projecte representen Baró de Viver. Un d’ells és en Tilano, un
home de 91 anys que, com molts
altres veïns, va migrar d’una altra

província espanyola per trobar
una vida millor a Barcelona. El record d’on ve és, indica, el centre de
la seva escultura: “A aquesta li surt
una planta del cap per simbolitzar
el seu passat a Zamora”. En el cas
de la María, en canvi, va fer una
bola formada per diverses mans
que mostren la unió que té amb els
seus quatre fills, als quals va criar
ella sola.
Molt diferent és la representació del tercer protagonista, en Sekou. Els anys que va passar venent
ferralla a la ciutat i el coratge
d’haver-se atrevit a deixar la seva
Guinea originària en una pastera,
afirma, són el que va portar Gelpi a crear un cor ple de residus. I,
en el cas de l’Anto, el resultat va ser
una flor “gegant” que mostra la
frescor de la seva joventut, les professions que estima i la defineixen
–artista i maquilladora– i identi-

ficar-se amb el gènere no binari.
“És una manera de representar
com és créixer fora de les convencions socials”, recalca.
EN VEU PRÒPIA
Una cosa és que Gelpi expliqui el
significat de les escultures dels protagonistes i una altra encara millor és que ho facin ells mateixos.
“La meva parla de la meva trajectòria: d’on vinc, on estic ara i cap
a on vaig”, apunta Sekou. Paral·lelament, recorda que fa temps que
va deixar la ferralla i ara treballa
d’administratiu, però encara vol
arribar més lluny. “Continuo formant-me per tenir una feina millor”, subratlla.
Per part seva, l’Anto afirma que
la seva escultura li fa pensar en la
seva àvia, ja que sempre li ha dit
que és com una rosa que encara no
s’ha obert. Una imatge que pot en-

ganyar, perquè una flor tancada
pot tenir per dins el mateix poder
que qualsevol rosa oberta, i això és
també part del que pot passar
amb barris com Baró de Viver. Tal
com denuncia l’Anto, “hi ha gent
que diu que està malament, però,
si no l’han trepitjat, no tenen ni idea
de com és de veritat”. Ella, que fa
dos anys que hi viu, l’ha pogut entendre millor després de conèixer
en Sekou, la María i en Tilano. “He
pogut veure què és el que mou a
d’altres persones de Baró de Viver
d’una manera que no hauria fet
sense aquest projecte”, reconeix.
El que ara uneix aquestes persones és, probablement, una de les
parts més importants de Rizzomes. Gil, que els ha conegut de
prop, no ho pot expressar millor:
“No apareixen als diaris, no són famosos, però tenen un paper al barri, i això les fa importants”.
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Govern sense rigor
Foto: Aj. de Barcelona

per Elsa Artadi

E

l TSJC ha tombat la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona i dels municipis limítrofs. És una mala notícia per a les necessàries polítiques de lluita contra la contaminació, que venen dictades, en bona part, per la
UE. La sentència, però, dona la raó a Junts per Catalunya i a les al·legacions que vam presentar per modular algunes de les mesures i fer-les més racionals
i progressives. Vam reclamar que el projecte incorporés
estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les
restriccions i una memòria de l’impacte econòmic sobre els col·lectius i els sectors més afectats, a partir de
la qual aplicar mesures compensatòries. Vam demanar que es mantingués la moratòria per als vehicles
de transport de mercaderies de manera indefinida i
vincular la seva incorporació progressiva als estudis
d’impacte econòmic de la ZBE.
Ada Colau i Jaume Collboni no van fer cas de cap
d’aquestes aportacions i ara tot són laments. És probable que si les nostres esmenes s’haguessin incorporat
a la ZBE, el TSJC no l’hauria tombat. El problema de
fons, que fa temps que denunciem, és la manera de
fer d’aquest Ajuntament, que no practica cap diàleg
ni justifica les seves decisions. Aquesta manera de governar no deixa altra opció als que se senten perjudicats que recórrer a la via judicial per defensar els seus
drets. És exactament el que ha passat amb la ZBE. I
una bona eina de la lluita contra la contaminació ha

degenerat en una batalla judicial que pot acabar tenint un gran cost econòmic per a la ciutat i pot ser un
fre per a les necessàries polítiques mediambientals.
La judicialització de la ZBE lamentablement no és
una excepció. La pèssima gestió administrativa i les
irregularitats freqüents d’aquest Ajuntament ens estan costant molts diners, molts endarreriments i molts
problemes que paguem tots plegats. Hem vist com diversos projectes han acabat judicialitzats, i sovint amb
decisions judicials contràries a l’equip de govern de

La judicialització de la Zona de
Baixes Emissions lamentablement
no és una excepció
comuns i PSC. Per exemple, ho hem vist amb el PEUAT, ho hem vist amb la Casa Buenos Aires de Vallvidrera i ho hem vist amb el projecte hoteler a Santa
Madrona. I aviat ho veurem amb la reforma de la Via
Laietana, un dels més grans despropòsits urbanístics
que es poden imaginar.
També és possible que la Superilla de l’Eixample acabi judicialitzada. I això és possible perquè l’Ajuntament ha començat a licitar les obres sense tenir aprovat el projecte. La Superilla és un projecte

que no té cap urgència, però Ada Colau té pressa per
tenir-lo enllestit abans de les eleccions municipals
i per això tira pel dret, vulnerant la Llei d’Urbanisme de Catalunya i menyspreant de manera flagrant
els processos participatius dels quals el propi Ajuntament fa bandera. No hi incorpora un pla de mobilitat, que seria el mínim exigible, ni tampoc estudis
sobre l’impacte real que la peatonalització tindrà sobre el trànsit i sobre l’activitat econòmica i comercial. La Cambra de la Propietat Urbana ja ha demanat que s’aturin les obres per les greus irregularitats. Per exemple, com és possible que el termini
que tenen les empreses per presentar ofertes per a
les obres acabi abans que el termini que tenen els
veïns i les veïnes per presentar esmenes i al·legacions
al projecte? Això genera una gran inseguretat jurídica i és un menyspreu als ciutadans i ciutadanes que
vulguin fer-hi aportacions.
Estem acostumats que comuns i PSC governin
d’esquena a la gent i a l’oposició, però governar d’esquena als procediments més elementals és una indecència perillosa que es pot acabar pagant molt cara.
Comuns i socialistes tiren pel dret amb una gran frivolitat, però hem de ser conscients que ens arrosseguen a tots amb la seva irresponsabilitat.
Elsa Artadi, presidenta del grup municipal
de Junts a l’Ajuntament de Barcelona

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@aleixrenye

Hi ha sistemes electorals ben perversos, com
el francès de dues voltes.
Eliminen opcions per, finalment, obligar el votant a triar només entre dues.
Només són realment democràtiques les
eleccions proporcionals, on grans i
petits tenen representació en funció
dels propis resultats.

@albasidera
Una de les meves obsessions des de fa anys
és desmuntar el mite que
el feixisme es cura llegint: és aquest
classisme que dona ales a l’extrema
dreta. El feixisme NO és culpa dels pobres ignorants sinó de poderosos amb
recursos i estudis que celebren amb
xampany aquesta oposició.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Subdirectora de digital: Anna Corbatera
Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Alba Losada (Barcelona), Anton Rosa (Barcelonès Nord i Baix Maresme), Olga García (Vallès),

Dipòsit Legal: B 11298-2010

@OriolMalet
Digueu-me innocent,
però crec que la tasca
del periodisme cultural
s’hauria de centrar molt més a oferir alternatives poc conegudes de llibres
que passen desapercebuts, i no actuar tant d’altaveu al servei dels multivendes multipremiats. Però ep, què en
sabré jo...

Francisco J. Rodríguez (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Anna Utiel (Montserratí) i Toni Delgado
(Esports)
Dept. de Producció gràfica: Susana Dicenta
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri
Controller: Mauro Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011

@DuchMarc
Que sí, que Xavi agafa
el Barça a 12 punts del
Madrid i ara som a 15.
Tan cert com que Xavi ha fet el 71%
dels punts que ha disputat i Koeman,
el 48%. O que Xavi ha cedit 3 punts de
distància havent-ne jugat 66 i Koeman en va cedir 17 de 33. Prou comparar el que és incomparable.

Editor-Administrador: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Director General: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Els semàfors

per Manuel Reyes

pàgina 10

L’Associació de Veïns de la
Sagrera ha fet de mediadora
en una reunió entre els veïns
i els restauradors de la plaça
Masadas. La idea de la trobada
era buscar solucions a les
molèsties que provoquen les
terrasses dels bars de la plaça.

AV La Sagrera

pàgina 10

El passat 22 d’abril la llibreria
La Tribu va celebrar tres anys.
Arribar fins aquest punt no ha
estat fàcil, ja que quan aquest
comerç encara no havia fet un
any va esclatar la pandèmia.
Ha sobreviscut, entre altres,
gràcies al suport popular.

La Tribu

pàgina 16

El + llegit

Una metròpoli en decadència

Un nou carril bici d’1,7
quilòmetres i de dos sentits de
circulació unirà els barris de Sant
Andreu i de la Sagrera amb el
districte de Sant Martí. La nova
infraestructura donarà
continuïtat al carril del carrer
Berenguer de Palou.

Foto: Nazaret Romero/ACN
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La clau
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Queixes per la transformació
de l’antiga Mercedes-Benz

2

El parc de l’estació de Sant Andreu,
més gran del previst

3

Un problema enquistat

4

Els poemes que parlen de tots

5

Artadi visita Sant Andreu i referma
les seves crítiques al govern municipal

E

ls darrers anys estan sent
molt negatius per a Barcelona i la seva àrea metropolitana. I és que les polítiques dutes a terme pel PSC i els seus principals socis, els comuns, han fet que
cada dia sigui pitjor viure-hi.
Hem de recordar que vam començar aquest any 2022 amb
una nova pujada d’impostos impulsada per Ada Colau i el PSC,
però amb el suport, no menys important, d’ERC i de JxCat. Apujar
un 5% la taxa de tractament de residus com a recàrrec al rebut de
l’aigua o augmentar un 3% el tribut metropolità perjudica greument les famílies i les persones
amb menys recursos.
D’altra banda, amb la croada
contra el cotxe privat, amb la creació de la Zona de Baixes Emissions
(ZBE), sumada a un urbanisme tàctic que fa cada dia més difícil entrar
o sortir de Barcelona, s’han donat

un cop contra un mur. Ara s’obre
la porta a les reclamacions de totes les persones perjudicades,
que fins i tot s’han canviat de cotxe per aquesta ZBE que ha tombat una sentència. Un nou i greu
error que paguem com sempre
entre tots mentre els seus responsables polítics defugen qualsevol responsabilitat al respecte.
Barcelona i la seva zona d’influència no poden perdre més
oportunitats. Necessitem polítics
que tinguin clares les prioritats i
que sàpiguen atraure noves inversions i propostes de creació de
llocs de feina, que cada dia són
més necessaris.
Mentrestant, Colau ha de

donar moltes explicacions per la
seva greu imputació. Aquells
que s’omplien la boca criticant
la resta de partits ara no compleixen els seus codis ètics i no
donen la cara.
Amb aquest panorama metropolità, alguns treballem per
construir una alternativa perquè,
quan arribi el moment, els ciutadans puguin dipositar la seva
esperança en un projecte seriós
i rigorós que posi les persones al
centre de les seves prioritats.
Aquest és el projecte que proposem els populars.
Manuel Reyes, president del PP
a la demarcació de Barcelona

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

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

A les xarxes

#Catalangate

@enricb: El CNI admet a El País que va espiar
dirigents independentistes, però no aclareix si va punxar Aragonès i assegura que ho
va fer amb autorització i control judicial.

#VioladorIgualada

@punsix: Els Mossos han trobat ADN de la
noia violada a Igualada a l’habitació del detingut, que està empresonat des de dissabte a Brians 1 i vigilat perquè no se suïcidi.

#AmoDeTwitter

@324cat: Els directius de Twitter han acceptat els termes de l’oferta feta per Elon
Musk fa deu dies: 54,20 dòlars per acció.
En total, 44.000 milions de dòlars.
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Mirada pròpia

D

Where the streets have no name
per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

iuen que, una vegada, en Bono, el cantant
neral Espartero va pronunciar la seva famosa frase soda del Fòrum. L’últim projecte, el viaducte elevat indel grup irlandès U2, va sentir un comenbre la necessitat de “bombardejar Barcelona cada 50
augurat per les Olimpíades de 1992, va ser enderrotari a la seva ciutat natal, Dublín, que exanys pel bé d’Espanya”, així que el castell de Montcat tot just 15 anys després.
plicava que, només de saber el nom del carjuïc i la Ciutadella van ser llocs que, lluny de defenCom si la perseguís el pes del seu nom, en pocs
rer on vivies, podien deduir si eres catòlic o protessar la ciutat, van servir per bombardejar-la.
anys la plaça de les Glòries va passar de representant, ric o pobre i, fins i tot, el partit que votaves. El
El lloc que va escollir Balaguer, diferent del que tottar la pacificació dels històrics conflictes armats a
títol de la seva pròxima cançó suggeriria un lloc on els
hom coneix avui, no podia ser més oportú: el final del
l’escenificació del conflicte urbà permanent. Un concarrers no tinguessin nom, per esborrar la condició
passeig de Sant Joan, davant de la Ciutadella militar,
flicte que, per altra banda, hauria de ser signe de
que ens fa prejutjar les persones i classificar-les per
envoltada de bastions i separada de les muralles de la
normalitat.
la seva procedència.
ciutat antiga. Es va projectar una plaça a tall de conGlòries representa el laboratori urbà a cel obert
És una cosa que passa a moltes altres cultures i
questa, en homenatge a totes les Glòries Cíviques i Miper excel·lència. El lloc del frec, del moviment i de
ciutats, però, sens dubte, a Irlanda el conflicte solitars de Catalunya, que, tanmateix, mai no es va consl’intercanvi. Les diferents versions de Glòries evicial va polaritzar la postura i el compromís de les pertruir. Després de la revolució de 1868, la Ciutadella va
dencien la dificultat de viure en societat, d’arribar a
sones amb les seves creences durant
acords, de construir ciutat. Cada
molt de temps, fent més visible
versió també explica el context soaquesta qüestió.
cial del moment. La invasió del
La toponímia, o el nom dels llocs,
cotxe i la transformació de l’espai
respon a diferents raons: algunes de
urbà al seu servei o els remeis posgeogràfiques, altres d’històriques i alteriors en forma d’aparcaments distres de futures, també. El cert és que
suasius per evitar l’entrada de l’auacabem dotant de significat els llocs,
tomòbil al centre de la ciutat.
associat als seus noms, i de vegades
I cada nova forma sembla sempre
el nom els atorga una certa rellela definitiva; la fórmula màgica que
vància: l’Arc de Triomf, la Ciutat de
resoldrà tots els mals del moment i
la Justícia…
que durarà eternament…
Si observem el projecte de l’EiL’actual plaça de les Glòries, en
xample de Barcelona de 1859, d’Ilconstrucció, es planteja com a resdefons Cerdà, veiem que els carrers
posta al repte climàtic que tenim al
no tenien nom. Només les preexisdavant. Amb la nova recepta d’elitències com la Barceloneta, el Pominar asfalt dels carrers de la ciutat,
blenou o Sants, així com els accipermetent que l’aigua es filtri al terdents geogràfics. Però els nous carreny i reduint també l’emissió de caDibuix de l’autor sobre el plànol de l’Eixample de Barcelona de 1859, d’Ildefons Cerdà. La Ciutadella
rers, no.
lor, la nova plaça pretén ser un lloc
militar i el parc actual, en línia vermella. La plaça de les Glòries inicial i l’actual, tramades.
Aquesta és una comesa que l’Ajuntanaturalitzat. Un parc urbà que ens recordi
ment de Barcelona va encarregar a Víctor Balaguer i
ser demolida i cedida a l’Ajuntament, que la va convertir
que formem part de la natura i que convivim amb més
Cirera el 1863, quatre anys després de l’aprovació de
en parc, deixant sense sentit la plaça projectada.
éssers vius al planeta. Un escenari que amaga una tral’Eixample. Balaguer va ser un escriptor i un poeta reNo va ser fins a principis del segle XX que el nom
moia de clavegueres, trens, galeries i túnels al seu subconegut que va acabar sent ministre. El seu perfil pode plaça de les Glòries va anar a parar al lloc que
sol per a poder representar-hi a sobre ‘El cicle de l’ailític i d’historiador va ser determinant perquè l’escoconeixem avui, aliè a tota la càrrega històrica que
gua’ o ‘La biodiversitat’.
llissin per a aquesta feina. En el bateig de carrers i plali atribuïa aquest topònim. Un lloc complicat, on
Esborrar i començar de nou, com pretenia el cances, Balaguer es va dedicar a lloar els territoris de la
confluïen els tres carrers més amples i més llargs
tant d’U2, per tal d’oblidar qui és en realitat Glòries,
Corona d’Aragó, les institucions i personalitats catade la ciutat –la Meridiana, la Gran Via i la Diagoquin és el seu veritable origen. Fins a la pròxima crilanes i algunes gestes històriques.
nal–, però també les línies fèrries de Granollers i
si d’identitat, quan nous reptes de la nostra societat
Una d’aquestes era un homenatge a una llarga
Sants. Un veritable caos, sempre per acabar, semli remoguin la consciència. Benvingut conflicte.
resistència en conflictes armats i bombardejos sopre per resoldre.
bre la ciutat de Barcelona: la plaça de les Glòries
Per Glòries hem vist desfilar autopistes, parcs, líManuel Sánchez-Villanueva Beuter,
Catalanes.
nies de metro i de tren, llacs, mercats ambulants i, fins
arquitecte fundador de haz arquitectura
Pocs anys abans del projecte de l’Eixample, el gei tot, un pont de vianants aprofitat avui a l’esplanai professor de projectes arquitectònics a la UPC

Les millors

perles

l cantant Joan Dausà salta de l’escenari perquè el seu públic
el mantegi al més pur estil rocker, però la comunicació entre
artista i fans falla i acaba caient al buit. Bé, sobre un pati de
butaques. Sort que té una cançó que es diu Caure no feia mal...

E

’alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, es
presenta a una de les seves propietats destral en mà
per fer fora uns okupes. Els okupes, per la seva part,
porten uns pals i no duen pantalons. Trieu equip.

L

i algú diu que no vol sorpreses, feu-li cas. Una empresa
estatunidenca ha hagut d’indemnitzar un treballador amb
450.000 $ per haver-li fet una festa d’aniversari que li va causar
un atac de pànic perquè li recordava al divorci dels seus pares.

S

na nena de sis anys de Michigan (Estats Units) porta
un suc a classe per compartir-lo amb els companys i els
acaba emborratxant a tots. Resulta que el suc en realitat
era un margarita de llimonada rosa. Un còctel, vaja.

U

Albert Cadenet/ACN
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La lupa

Colla de dropos
Foto: Pexels

per Víctor Porres

@salvadorcardus: Si sabíem que dissabte
faria molt mal temps i diumenge faria bo,
no teníem prou flexibilitat per passar el
Dia del Llibre del 23 al 24?

discriminades a causa de la malaltia i només permetrà faltar a la feina a les persones vulnerables o a les que es trobin malament de debò. La distinció entre romancers i fotuts autèntics provocarà moltes susceptibilitats i no pocs conflictes en les relacions laborals. Covid or not covid.
També l’ampli i especialment sensible col·lectiu de l’ensenyament –o educació, que costa molt saber ja qui fa què–
se sent acusat de defensar la dolce vita quan es manifesten i es posen en vaga, adduint que no ho fan perquè els obliguin a començar abans el curs, sinó per no sé quants greuges més que venen de lluny, la majoria en benefici d’alumnes
i famílies, segons diuen.
Compte, que ser mestre o professor té molt mèrit, i serho amb consciència i motivat per una vocació honesta encara més. És veritat que tenen moltes vacances i alguns s’aprofiten de baixes sospitosament recurrents, però és una
professió dura i no apta per a cardíacs. Si ets pare i et poses en la pell dels docents, visualitzant totes aquelles hores
a primera línia de foc davant d’alumnes sobreexcitats, rebels i demandants d’atenció, provoca vertigen, tret que siguis un tipus superdur com Vin Diesel a The Pacifier.
Per acabar-ho d’adobar, el nou líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha dit recentment en un míting que no
creu que als que tenen més se’ls hagi d’assenyalar pel carrer “per haver treballat més”. Suposo que per això acumulen
riquesa personatges com Albert Rivera, a qui no veien el pèl
al bufet d’advocats Martínez-Echevarría, o Toni Cantó, que
es deu estar esllomant per promoure el castellà a la Comunitat de Madrid des de l’Oficina de l’Espanyol.
Com va advertir el periodista i activista polític George
Monbiot, “si la riquesa fos el resultat inevitable del treball
dur i l’emprenedoria, totes les dones de l’Àfrica serien milionàries”. Però la justícia poètica, malauradament, és una
fal·làcia, com ho demostren casos com el d’aquell funcionari de la Diputació de València que es va passar 10 anys
sense treballar –fitxant amb bata i sabatilles– i, en lloc de
convertir-lo en una falla amb els testicles d’una balena franca austral, el van absoldre de qualsevol delicte perquè deia
que no disposava d’un espai propi de treball.
En una Espanya de penques, rendistes i polítics avesats
a les portes giratòries –i alguns empresaris adinerats gràcies al narcotràfic–, l’ascensor social o està espatllat o només funciona amb una clau exclusiva, com en aquells edificis en els quals només poden utilitzar l’aparell els veïns que
en són els propietaris. I, creieu-me, no hi ha precedents que
cap veí es deixi la clau posada.

@A_LVCM: Com? Que els 10 llibres més
venuts de Sant Jordi han sigut els mateixos
10 llibres que porten un mes repetint-nos
que seran els més venuts per Sant Jordi?
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L’ascensor social
o està espatllat
o només funciona
amb una clau
exclusiva, com en
aquells edificis
en els quals només
poden utilitzar l’aparell
els veïns que en són
els propietaris.
I, creieu-me,
no hi ha precedents
que cap veí es deixi
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ls desastres que ha causat la borrasca Cèlia a les
platges de Gavà, Montgat i Badalona nord és un
presagi nefast per a la temporada de temporals que
cada any destrossen la costa de l’àrea de Barcelona i altres indrets del país. Des de 2017, la mala bava dels
predecessors Glòria i companyia ha fet desaparèixer entre
6 i 10 metres anuals d’amplada de les platges del litoral metropolità nord. Això és un fotimer de sorra perduda!
D’acord, si ho comparem amb els 4.000.000.000.000.000.000.000 de grans d’arena que es calcula que hi
ha sumant totes les platges del món, potser no és tant. I, si
tenim en compte que diuen que hi ha més estrelles a l’univers que granets de sorra al nostre planeta, pot semblar
fins i tot una ximpleria preocupar-nos per una cosa tan nímia dins la immensitat de l’espai.
La qüestió és que últimament ens toca patir per tot. Vivim constantment amb l’ai al cor. Diria que, almenys, la bona
notícia és que ja ha arribat la primavera, però les persones
que pateixen al·lèrgia no hi estarien gaire d’acord. Sempre
hi ha una cara B de les coses. Per exemple, l’escassetat d’oli de gira-sol a mi m’estalvia la sobredosi de fregits de ma
mare quan vaig al poble.
Després de passar-la magra amb una pandèmia mundial, el pervers efecte papallona d’una guerra a més de 2.000
kilòmetres fa que el cost de la vida aquí hagi pujat, que els
camioners i treballadors del camp i el mar protestin i que
tothom acabi donant positiu en emprenyament. El que no
queda clar és si actualment tot semblen males notícies perquè realment ho són o perquè ens les venen així, sobretot
a Antena 3 i a les tertúlies de ràdio que sonen a tot volum
als taxis. No voldria semblar conspiranoic, però en el caos
no hi ha error, com cantava Santiago Auserón.
Per si la primavera no ens altera prou, una altra tendència de moda que posa a cent és que governants i influencers de tots els pelatges ens diguin contínuament el
que hem de fer dins i fora de casa: com ens hem de relacionar amb els altres per evitar contagis, la temperatura
màxima a la qual hem de posar la calefacció per combatre els russos estalviant energia, el menjar que hem de consumir per respectar el planeta, el llenguatge que hem de
fer servir per no discriminar ningú de l’ampli ventall de
gèneres, l’opinió que hem de tenir respecte a la Motomami
per semblar moderns i crítics alhora…
I, per si no n’hi hagués prou, augmenten les insinuacions
que som una colla de dropos. Fixeu-vos, si no, en el nou pla
contra la covid, que es vol carregar les baixes laborals in-

Flaixos

@fuzzlampreave: Acabo de regalar un
paraigua a un matrimoni de nois alemanys. Un m’ha dit “plou a bouts i barrralz” i
gairebé ploro.
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Literatura | Torna La Fira Literal

Maig 2022

La Fira Literal 2022 ja té data: els dies 21 i 22 de maig. L’escenari serà el
recinte de la Fabra i la Coats, on, entre altres coses, hi haurà més d’un
centenar d’editorials independents i es faran diverses activitats culturals.

Els veïns de la plaça Masadas,
cansats de les terrasses dels bars
» Denuncien sorolls a la nit i l’augment de taules el cap de setmana
» Les dues parts ja s’han reunit per mirar de buscar solucions
Alba Losada
LA SAGRERA
La convivència no sempre és fàcil, i encara menys si alguna cosa
la distorsiona de forma diària. Un
exemple és el cas dels veïns i restauradors de la plaça Masadas,
que arrosseguen alguns problemes des de fa anys. Així ho explica
el president de l’Associació de Veïns de la Sagrera, Jaume Matas,
qui també indica que, fa dues setmanes, les dues parts van tenir
una reunió per buscar solucions.
Un veí de la plaça, l’Àlex Vidal, i
la propietària del bar restaurant
Floristeria de la plaça, Rosa Bacalla, asseguren que per part de
totes les persones que van assistir a la trobada es van percebre
ganes d’entendre’s i de solucionar les molèsties que es produeixen quan, tal com passa en
aquesta plaça, hi ha més de deu
negocis de restauració en un mateix punt.
Un dels problemes, afirma
Matas, són els sorolls que se senten quan es recullen les cadires i
les taules de les terrasses i s’abaixen les persianes poc després
de les 12 de la nit, quan tots els establiments tanquen. Els restauradors van comprometre’s a recollir sense arrossegar les cadires
i abaixar les persianes amb cura.
Tot i la necessitat de millorar
aquest soroll que ningú voldria tenir a prop de casa, un cop tancats
els bars, reivindica Bacalla, a la
plaça hi ha “un silenci absolut”.
“Això no ho poden dir altres places de la ciutat, i és un punt a favor dels restauradors d’aquí, que

Dones, humor i feminisme
al Calidoscopi cultural 2022

CULTURA4El Calidoscopi cultural d’enguany se centra en
una temàtica conformada per
tres realitats que, per a algunes
persones, no poden anar juntes:
dones, humor i feminismes. El 4
de maig, començaran les activitats del Calidoscopi que, entre
d’altres, vol “reivindicar la necessària evolució de l’humor actual”, segons ha dit la comissària del cicle, la periodista i humorista Ana Polo.
Algunes de les primeres activitats de les quals podran gaudir els veïns del districte de Sant

Andreu i totes les persones que
vulguin acostar-s’hi són el podcast en viu ‘OYE POLO’, les improvisacions teatrals i humorístiques ‘Improfeminismes’, el
taller de mems ‘Antifeixisme
cuqui’, un espectacle sobre la història de la humanitat amb perspectiva de gènere, ‘De fades, fetilleres i heroïnes’ o la xerrada
‘Dona, humor i emprenedoria’.
El millor de tot és que aquesta mena d’activitats no s’acabaran al maig, sinó que també
continuaran el juny, quan se’n
faran més de deu.

Un nou carril bici unirà Sant
Andreu amb Sant Martí
A la plaça Masadas hi ha onze bars. Foto: Twitter (@sinergicsbcn)

respectem la convivència i el descans dels veïns”, recorda.

“SENSE CONTROL”
Una altra de les molèsties tractades a la reunió, recorda Matas,
és el creixement “sense control”
de les terrasses els caps de setmana. Tal com recalca, això té
conseqüències: “Els veïns es queixen que no queda espai per a ells”.
Això no és tot. Vidal, a més, subratlla que les taules dificulten a algunes persones el simple fet de
sortir de casa. “Cada vegada els
veïns són més grans i alguns van
amb crosses”, insisteix.
Bacalla, per la seva banda, reconeix que això passa alguns cops
“sense voler”, i una manera d’evitar-ho seria moure les terrasses
uns metres en direcció al mig de
la plaça, on estarien més allunyades dels habitatges. La mesura, detalla, podria permetre als restauradors ampliar les terrasses en cas
que es modifiqués el pla d’ocupació de l’espai. “Així començaríem

a recuperar el que hem perdut durant la pandèmia”, subratlla.
Per aconseguir aquest canvi,
diu Matas, durant la reunió els
restauradors van demanar a l’entitat veïnal si podien proposar-ho
a l’Ajuntament, ja que la normativa “no ho permet”. Fa un temps
el Districte ja els va dir que aquesta opció no és possible. Els veïns,
diu Matas, faran la proposta.
Des del punt de vista de Vidal,
aquesta mesura no és l’única que
s’ha de prendre perquè les coses
vagin millor a la plaça Masadas.
També cal, insisteix, fer un pla d’usos perquè no s’obrin més bars.
“Onze bars en una plaça no gaire
gran és un despropòsit. I si no es
fa res, encara en poden obrir més
en els locals buits”, insisteix.
Tot i que és un fet que s’ha de
millorar la convivència, per a Bacalla, però, no es poden ometre les
coses bones que també hi ha a la
plaça. “Com a veïna, que també ho
soc, estic molt contenta que estigui plena de vida”, recorda.

El carril bici del carrer Berenguer de Palou. Foto: Twitter (@bicicletabcn)

MOBILITAT41,7 quilòmetres.
Aquesta serà la longitud del nou
carril bici que unirà els barris de
Sant Andreu i de la Sagrera amb
el districte de Sant Martí. Les obres començaran, en principi,
aquest mes de maig i tindran una
durada d’uns vuit mesos. Per
fer el nou carril bici, no es partirà de zero, sinó que es donarà
continuïtat, tant en direcció Sant
Martí com cap al districte de
Sant Andreu, al carril fet en el
tram del carrer Berenguer de
Palou que hi ha entre els carrers
Josep Estivill i Ferran Turné.

En sentit Sant Martí, la nova
infraestructura continuarà pel
carrer Gran de la Sagrera i després pel del Clot per acabar a Espronceda. Pel que fa al recorregut sentit Sant Andreu, el carril
bici seguirà pel carrer Berenguer de Palou i després es bifurcarà per Pare Manyanet, on els ciclistes tindran l’opció de girar als
carrers Josep Soldevila o Gran de
Sant Andreu.
D’altra banda, es preveu que
el carril bici tingui dos sentits de
circulació i necessitarà una inversió d’1,1 milions d’euros.
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

#BarcelonaOcupacióQualitat

» L’Ajuntament de Barcelona signa un acord amb una seixantena d
que posa l'ocupació de qualitat al centre de les polítiqu

4L'Ajuntament de Barcelona i una
seixantena d'entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per
a l'ocupació han signat l'Acord de
Barcelona per l'Ocupació de Qualitat 2021-2030. L'objectiu és reduir
les desigualtats del mercat de treball amb contractes de qualitat,
generació d'oportunitats i més estabilitat en l'àmbit laboral. L'anterior
estratègia per a l'ocupació va acabar l'any 2020, i el 2021 ha estat centrat en les mesures urgents per fer
front a les conseqüències de la
pandèmia, on s'han desplegat programes, recursos i serveis, alguns
dels quals continuen vigents a través de Barcelona Activa.
L'Acord s'ha assolit amb 60 entitats i organitzacions –el nombre
màxim de participants fins ara–: administracions, agents econòmics i
socials i entitats del tercer sector.
Tots els agents signants en són
per primera vegada corresponsables i han adquirit el compromís de
fer possible la consecució dels objectius i la millora del mercat laboral durant aquesta pròxima dècada.
Es tracta, doncs, d’un espai de
cocreació de les polítiques d'ocupació a Barcelona que té com a reptes l'atur de llarga durada, l'atur juvenil i les desigualtats educatives, la
temporalitat, la precarietat i les
bretxes salarials per qüestions de gènere o territorialitat, les condicions
laborals i l'avaluació de les polítiques
d'ocupació, entre altres. L'objectiu és
generar llocs de treball de qualitat,
de manera inclusiva, sense deixar
ningú enrere, especialment els
col·lectius més vulnerables, i fer-ho
de manera sostenible.
Les línies estratègiques també
tenen més sinergies i interaccions
amb les empreses, “perquè les mesures ocupacionals han d'anar
acompanyades del foment de la
competitivitat empresarial”, detallen
des de Barcelona Activa. Dins de les
accions previstes s'inclouen les activitats en règim d'autònom, les emprenedores i l'impuls de la generació de perfils laborals híbrids,
passant per un paper transformador de les empreses en matèria de
qualitat de l'ocupació.
El grup promotor de l'Acord, format per l'Ajuntament i les entitats,
té com a objectiu que la ciutadania
estigui més preparada per fer front
als reptes actuals, com ara amb la

formació tecnicoprofessional adaptada a les necessitats de les empreses, el valor dels oficis, les oportunitats de la diversificació de l'economia –tant en sectors tradicionals i madurs com en emergents– i l'impuls de processos d'acreditacions de competències.
EL DECÀLEG
El nou Acord compta també amb
el Decàleg de l'Ocupació de Qualitat a Barcelona, que posa les bases per traçar noves polítiques i executar-les en el marc de la col·laboració publicoprivada. Entre els 10
punts del Decàleg [veure infografia]
hi ha l’estabilitat laboral, els salaris
mínims adequats, les jornades laborals pertinents, la formació i capacitació continuades i l’organització del treball i la conciliació de
les vides laboral, familiar i personal.
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Busques feina?

No et perdis aquests recursos

d'entitats i organitzacions
es municipals

Punts d’informació per a l’orientació i la recerca de feina

4Atenció individual i personalitzada, de manera presencial en 8 punts de la ciutat o telefònica, sobre tots
els recursos que estan disponibles per a l'orientació
i la recerca de feina a Barcelona Activa i a la ciutat.

El punt d’informació dona a conèixer els serveis de Barcelona Activa que millor resposta puguin donar a la persona interessada, i concreta una
cita, virtual o presencial, amb el servei en qüestió.

Servei d’orientació professional

4Assessorament –presencial i telemàtic– per a l’orientació professional i la recerca de feina.
Adreçat a persones en procés de recerca de feina o reorientació professional per definir una estratègia d'acord amb la realitat del mercat de treball.
L'equip tècnic de Barcelona Activa dona suport

per planificar correctament el pla d'acció i recomana
aquells recursos i serveis complementaris disponibles a la ciutat.
Per a persones que requereixen un acompanyament més gran, s’assigna un tutor o tutora de
referència per definir i implementar el pla d’acció.

Espais de recerca de feina

4Espais de lliure accés on trobar ofertes de feina,
adaptar el teu currículum i preparar processos de
selecció amb el suport individualitzat de professionals de l'orientació i de la recerca de feina.
El servei proposa fer la recerca de manera autònoma, compartint un espai on l’equip d’orientadors
i orientadores pot donar resposta a consultes puntuals.

En cas necessari, també s’atén individualment
amb un tutor o tutora de referència.
Els espais estan equipats amb els recursos necessaris per dur a terme aquest procés: ordinadors
connectats a Internet, impressores, telèfon i accés
a les ofertes de la Plataforma Empresa Ocupació
de Barcelona Activa i altres canals.

Foto: Laura Soriano

Programa Barcelona Treball

JOVES I SÈNIORS
Per aplicar les polítiques de l'Acord,
des de l’Ajuntament de Barcelona
s'han dissenyat plans d'acció bianuals. El primer, que engloba els
anys 2022 i 2023, té com a reptes
destacats la reducció de l'atur de
llarga durada i de l'atur juvenil.
És en aquests dos àmbits –joves i sèniors– en els quals, segons
la subdirectora executiva d’Ocupació de Barcelona Activa, Àfrica
Cardona, s’ha detectat que la feina de l’administració pot ser més
útil en aquests moments, ja que
en altres àmbits ja hi ha altres actors treballant-hi. “Hem de ser eficients, evitar duplicitats i veure els
buits que hi ha. En el nostre cas,
ara ens toca centrar-nos en els sèniors i en els joves. En aquest
sentit, estem dissenyant un sistema integral d'acompanyament

en la inserció i nous serveis per a
joves”, detalla Cardona.
Altres temes que recull el nou
Acord són la bretxa de gènere, els
índexs ocupacionals, la conciliació i organització del temps a les
empreses i les condicions de treball i salut de les persones treballadores. Per abordar aquestes
qüestions s'organitzaran diverses taules, com per exemple una
d'ocupació inclusiva, una d'atur
juvenil i una altra de formació i
educació, amb la participació
d'experts, fundacions i socis de l'Acord. I és que aquesta és, precisament i en paraules de Cardona,
la gran potencialitat d’aquest
pacte: “Esdevenir, des del minut
zero de la seva redacció, un espai
de coordinació per garantir uns
millors resultats globals per a necessitats molt diverses”.<

4Activitats de curta durada per fixar un objectiu
professional, conèixer les oportunitats del mercat
de treball explicades de primera mà per experts i
expertes de cadascun dels sectors, millorar la
cerca de feina i crear la teva millor candidatura o
desenvolupar les competències més valorades per
les empreses, com la comunicació, l'organització
i planificació, el treball en equip o el networking.
Les activitats es duen a terme en format pre-

Marketplaces

4Espais de trobada entre persones candidates a
una oferta de feina i empreses amb vacants mitjançant entrevistes breus i
dinàmiques de networking
(cal donar d’alta el CV a la
Plataforma Empresa Ocupació). També es pot aplicar
directament a les ofertes de
feina des d’aquest codi QR.

Formació professionalitzadora

4Accions de formació de curta durada per adquirir
nous coneixements, tècniques i eines per ampliar
les sortides professionals i
cursos de formació de llarga durada per a certificats
de competències homologats en els sectors estratègics. Consulta l'oferta
des d’aquest codi QR.

sencial i en streaming (aula virtual). L’oferta es pot
consultar a barcelonactiva.cat/treball.
També hi ha disponible
un catàleg d’activitats online per dur a terme la formació segons el ritme i la disponibilitat de cada persona.
Consulta l’oferta d’activitats
des d’aquest codi QR.

Cibernàrium

4Recursos pràctics per millorar les competències digitals més demandades per les empreses
i eines per desenvoluparte de manera avantatjosa
en els entorns virtuals.
Consulta tota l’oferta
TIC del Cibernàrium de
Barcelona Activa des d’aquest codi QR.

i¡

Per contactar amb Barcelona Activa:

900 533 175
barcelonactiva.cat
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uan vol, la història pot
ser irònica. Era l’any
2001 i l’Ajuntament
de Barcelona, governat
pel socialista Joan
Clos, va decidir instal·lar la primera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’efectivitat de la mesura. Dissuadiria els delinqüents i les persones
que cometien actes incívics?
El més curiós de tot plegat és
que aquesta primera càmera de
videovigilància es va instal·lar a
la plaça George Orwell, coneguda popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el llibre 1984, novel·la de l’escriptor
britànic on es planteja un món
futur en el qual la societat està
controlada pel Gran Germà, un
Estat que vol saber-ho tot dels
seus ciutadans. O potser qui va
decidir instal·lar-hi la càmera
era un bromista, ves a saber.
Mesos després, el veïnat del
barri Gòtic va demanar que el sistema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més ironies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considerada, juntament amb els entorns de
la plaça del MACBA i el carrer
d’En Robador, un dels tres punts
més conflictius del centre de la
ciutat. Havia servit d’alguna cosa
aquella càmera?

LA HIPERVIGILÀNCIA
Malgrat que les càmeres de videovigilància generen dubtes sobre la seva efectivitat, en els darrers 20 anys el seu ús en l’àmbit
local s’ha disparat. I no només
això, sinó que avui els sistemes
tecnològics d’aquests artefactes
han millorat fins al punt de poder
identificar una persona amb poc
marge d’error.
En un estudi, el grup d’investigació sobre tecnologies Comparitech afirmava que a la demarcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xifra queda lluny de la d’altres llocs
del món com la ciutat xinesa de
Taiyuan, que té 117 càmeres per
cada 1.000 habitants –la primera del planeta en videovigilància–, Londres, que en té 73, Indore, a l’Índia, amb 65, o la Comunitat de Madrid, que en té 5.
Segons explica Carlos Díaz, de
l’Observatori de Drets Humans i
Empreses a la Mediterrània
(ODHE), l’argument per augmentar la vigilància va arribar
amb els atemptats de l’11-S. “Es
va posar la seguretat per davant
de la llibertat, com s’ha fet en el
cas de la covid amb la salut”, afirma per afegir que “s’està produint una normalització de la invasió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en defensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’hagi automatitzat siguin la seguretat i els drets socials”.
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Una càmera a l'encreuament del carrer Mallorca i el Passeig de Gràcia, a Barcelona. Enguany, l'Ajuntament ha posat 17 noves càmeres al passeig. Foto: Línia

Tecnologies de
vigilància km 0
El nombre de càmeres de videovigilància ha crescut exponencialment
a la regió metropolitana en els darrers 20 anys. Des de les entitats socials
i d’investigació es denuncia la manca de transparència d’uns sistemes que s’han
sofisticat i que permeten fer reconeixement facial o vigilar el “vagabundeig”.
LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per posar càmeres a l’àmbit públic. El gener passat, per exemple, l’empresa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’autobusos –1.140 busos– un nou sistema d’informació de videovigilància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barceloní anunciava que instal·laria càmeres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispositius tèrmics per comptar quanta gent visita el recinte.
Tot això per no parlar de les càmeres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Passeig de Gràcia, que incorporen intel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aquesta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Secur’Cities per combatre el terrorisme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de control de la ciutadania, com per exemple la tecnologia de recompte de
persones. A més, generen dubtes en
altres punts. Els documents dels
contractes especifiquen que les
càmeres han d’analitzar amb “motor de videoanàlisi avançat” situacions de “loitering”. Aquesta paraula anglesa es tradueix com a “vagabundeig” o romandre a l’espai
públic sense cap propòsit aparent.
A totes aquestes càmeres cal
sumar-hi les que s’han disposat a

la ciutat per detectar els vehicles
que incompleixen la normativa de
la Zona de Baixes Emissions
(ZBE). El març passat el consistori
va fer públic que havia encarregat
la compra de 42 càmeres més per
millorar el sistema de detecció de
matrícules dels cotxes infractors.
VIGILÀNCIA A LA METRÒPOLI
Les solucions de control tecnològic també s’han estès a altres ciutats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac
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El biaix racista

n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tank Carnegie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aquesta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un sistema de càmeres de reconeixement facial a les fronteres de Ceuta i Melilla.
En declaracions als diaris locals de
Melilla, les companyies van explicar
que aquesta tecnologia permet crear
“llistes negres” de persones que cre-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalitàries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massachusetts demostra que el reconeixement facial identifica de manera errònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnologia en l’àmbit policial, ja que es podria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com denuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

uen del Marroc a l’Estat espanyol i no
tornen al seu país d’origen.
Tot això passa en un marc en què
Europa, a través del seu Reglament
general de protecció de dades de la
Unió Europea (RPGD), deixa molt clar
que aquest tipus de vigilància és il·legal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’aplicar tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territori. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin venir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, denuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede.
En aquest sentit, les persones ra-

“qui dissenya els algoritmes són homes blancs de classe mitjana o mitjana alta”.
Certament, aquesta situació encara no ha arribat a l’àmbit local,
però ja es comença a intuir. No són
poques les policies a casa nostra –fins
i tot locals– que es plantegen fer servir sistemes de predicció delinqüencial, és a dir, tecnologies que determinen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està demostrat que els algoritmes de “policia predictiva” tenen un “biaix de
confirmació” que dona com a resultat
que “la policia faci més arrestos dels
necessaris” en barris on sovint hi ha
més població migrada i no blanca.

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,
tenen dificultats per identificar persones negres

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent capaces de llegir matrícules o de detectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és encara més sensible, perquè en la documentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·ligent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capaces de fer “recompte de persones,
detecció facial” i alertar si hi ha
“objectes abandonats”.
Per què un municipi com la
Roca vol comptar la població? “No
podem afirmar de manera contundent que amb aquests sistemes
de control hi hagi una millora,
com tampoc sabem si les càmeres
de la ZBE han ajudat a reduir la
contaminació”, considera Membrives. Per a ella, les administracions adopten la tecnologia acríticament, en part per “desresponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fàcil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.
Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, segons denuncien tant ella com
Díaz, la transparència és nul·la.
“Després de recol·lectar les dades,
no sabem on s’emmagatzemen,

com s’analitzen ni qui les domina”,
diu el de l’ODHE. És aquí on rau
un dels principals problemes, ja
que sense transparència no podem saber què fan les institucions
amb les imatges que obtenen.
Reconeixement facial? Saben qui
i quan camina pel carrer?
En la mateixa línia s’expressen
des de DonesTech quan diuen que
la ciutadania no té control sobre les
seves dades. “Les dades són personals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.
NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evidents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vigilància a la metròpoli. A finals d’abril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’aforament de les platges amb tecnologia dron. El consistori assegurava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot podria exportar-se a altres esdeveniments a l’aire lliure.
També s’usen drons en l’àmbit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’emergències i per controlar manifestacions”, explica Díaz. De fet, el
cos en va fer servir durant les ma-

Les càmeres que
l’Ajuntament de
Barcelona ha col·locat
al Passeig de Gràcia
tenen sistemes de
reconeixement facial
i de recompte
de la població

Policies locals de la
regió metropolitana
com les de Sabadell o
Parets utilitzen drons
amb càmeres i sistemes
de so de gran potència
que s’han fabricat
i provat a la Xina

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra banda, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’artefactes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran potència fabricats i provats a la Xina.
TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecnològic cal preguntar-se a quins riscos ens exposem com a societat.
Els impactes de la securització
són més evidents del que ens podríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investigadors de la Universitat de Twente, als Països Baixos, el comportament dels individus canvia si saben que al seu entorn hi ha càmeres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva autoestima minva i tenen menys confiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.
Quan s’ha preguntat a l’Ajuntament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sempre ha respost que no ho faria.
Malauradament, des de l’ODHE,
Lafede i DonesTech afirmen que
això no es pot saber perquè mai
s’ha accedit al software d’emmagatzematge. Tanmateix, les administracions, com ja hem vist, es-

tan comprant tecnologia puntera
que sovint s’ha provat prèviament
en contextos on es vulneren els
drets humans. Si bé diuen que no
la faran servir per fer reconeixement facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un futur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgués utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i deportar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “paranoica, però la distopia és més a
prop del que ens pensem”.
Finalment, tal com expliquen
des de DonesTech, la manca de
transparència fa que tampoc sapiguem quines mesures de seguretat
protegeixen les dades que recullen
les administracions. “Hi ha gent que
guanya molts diners revenent la
nostra informació”, asseguren. Es
tracta dels data brokers, persones
que es dediquen a fer un perfil de
cadascú de nosaltres amb informació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més coneixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.
Un reportatge
d’Albert

Alexandre
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El Mercat de la Marina, situat al número 178 del passeig de la Zona
Franca, acollirà els pròxims 13 i 14 de maig la fira Petit Mercat de Mercats,
on hi haurà productes de mercats, tallers culinaris i altres activitats.

La Tribu fa tres anys: la llibreria
que calia a Sant Andreu
LLIBRERIES4La llibreria La Tribu, situada al número 30 del
carrer Pons i Gallarza, va celebrar
el passat 22 d’abril tres anys de
vida. Marc Pons, un dels socis i
treballadors del negoci juntament amb Dàlia Rajmil i Laura
Bernis, explica que van decidir obrir-lo a Sant Andreu perquè no hi
havia cap llibreria que oferís activitats culturals com ara presentacions de llibres, conta contes per a nens o clubs de lectura
de novel·les, feminisme o d’assaig.
Una oferta que és un dels trets característics de la Tribu.
Arribar fins aquest punt no ha
estat fàcil per a aquest comerç, ja
que quan encara no havia fet un
any va esclatar la pandèmia. Pons
recorda els primers mesos de
confinament plens d’incertesa:
“No només no podíem celebrar
Sant Jordi, sinó que teníem tots
els llibres demanats. La situació
podia ser una escabetxina en la
qual moriríem tots”. Afortunadament, no va ser així. Van sobreviure al confinament, afirma,
i van continuar sobrevivint durant

El nou Mercat de Sant Andreu
podria obrir a finals de maig

EQUIPAMENTS431 de maig.
Aquesta data és, teòricament, el
dia que obrirà el nou Mercat de
Sant Andreu, segons va informar fa uns dies l’Ajuntament a la
presidenta del Mercat de Sant Andreu, Elisenda Pons. Pons, però,
dubta si es podran acabar les obres abans d’aquesta data. “Encara han de muntar totes les parades i falta el comptador de llum de
cadascuna. No sé si podran fer-ho
tot tan de pressa”, alerta. També
reconeix que ja té ganes d’estrenar el nou mercat, però no vol
anar-hi de qualsevol manera.

En el cas que les obres s’endarrereixin i no es pugui fer la inauguració el 31 de maig o durant
el mes de juny, els paradistes
prefereixen, afirma Pons, posposar l’acte al setembre. “Si es fa
durant l’estiu, no vindrà ningú
perquè la gent estarà a la platja o
fora”, insisteix sobre una obertura que acumula un ampli historial
de retards. I és que cal recordar
que el març del 2017 l’Ajuntament
va dir que el nou mercat obriria a
mitjans del 2019. Tres anys després, les obres encara continuen
sense estar enllestides.

Bernis, Rajmil i Pons, els tres socis de la llibrera. Foto: La Tribu

els següents mesos de restriccions gràcies “al suport popular”. “Els veïns de Sant Andreu
són bastant conscients que cal
protegir el comerç local”, indica.
DES DE SEMPRE
Aquesta sensació de bona acollida, recalca, ja la van sentir els propietaris del comerç al comença-

ment de la seva aventura. “El primer dia va venir molta gent a
comprar-nos llibres. Abans que
els hi poguéssim agrair que ens
haguessin vingut a veure, ens
donaven les gràcies per haver
obert una llibreria així al barri”,
diu amb alegria Pons sobre el primer moment en el qual va sentir
La Tribu i el barri com una casa.

Una imatge virtual del futur mercat. Foto: Ajuntament
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consum sostenible i de proximitat

Foodback: Mercabarna
aposta pel reaprofitament
Foto: Ajuntament

és la responsable de la inserció laboral de
persones en situació de vulnerabilitat, que
són les encarregades de fer la selecció de
fruites i hortalisses que aporten les empreses de Mercarbarna. Per altra banda,

Mercabarna calcula
que el Foodback
multiplicarà per 2,5
l’aprofitament alimentari

Sostenibilitat
Des de l’1 de febrer, Mercabarna reaprofita els aliments que no són comercialitzables pel seu aspecte, però que són
perfectament aptes per al consum humà.
Es tracta del projecte Foodback, un equipament innovador de bioeconomia circular que busca reduir els residus orgànics
vegetals i garantir la distribució dels aliments recuperats entre persones vulnera-

bles i entitats socials. L’edifici està ubicat
a dins de les instal·lacions de Mercabarna
i hi col·laboren 10 entitats i les 600 empreses del mercat. A més,
aquest projecte és un dels llegats de la iniciativa Barcelona Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible.
En xifres, el Foodback pretén multiplicar per 2,5 l’aprofitament alimentari a
Mercabarna en cinc anys. En concret, es
vol passar de les 1.000 o 1.500 tones que

es recuperen actualment a les 4.000. És
gestionat per Mercabarna amb la col·laboració de la Fundació Banc dels Aliments i Formació i Treball Empresa
d’Inserció SLU, i compta amb el suport
d’Assocome, Càritas, Creu Roja, el programa Alimenta de l’Ajuntament, el departament d’Acció Climàtica de la
Generalitat, Alimentació i Agenda Rural
del Govern i la Fundació ‘la Caixa’.
En aquest sentit, Formació i Treball

la Fundació del Banc dels Aliments s’encarrega de coordinar la instal·lació i organitzar la distribució dels aliments
seleccionats entre les entitats socials.
Aquest projecte va néixer fruit de l’encàrrec que Mercabarna va fer l’any 2015
a diversos agents, com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’empresa
Spora Synergies i la plataforma Aprofitem els Aliments.
CONTRA EL MALBARATAMENT
I és que la lluita contra el malbaratament
alimentari forma part de l’Estratègia d’alimentació sostenible Barcelona 2030, un
document aprovat el gener i que serveix
de full de ruta municipal per als pròxims
anys en matèria de polítiques alimentàries. A més, aquesta eina permet fer front
a l’emergència climàtica.

Salut
La Fundació Dieta Mediterrània ha premiat l’Ajuntament i la Federació de Mercats Municipals (FEMM) pel projecte
‘Comerç Verd’. Aquesta és una de les principals iniciatives de Barcelona Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible, i té
la voluntat de fomentar el consum de productes de proximitat, reduir la petjada de
carboni i lluitar, així, contra l’emergència
climàtica, a més de garantir la viabilitat de
l’agricultura i la ramaderia.
El guardó es va lliurar el 6 d’abril, en el
marc de la Fira Alimentària, que va tenir
lloc als pavellons de Fira de Barcelona.
Concretament, la Fundació Dieta Medi-

terrània va reconèixer les persones o institucions que han potenciat la dieta mediterrània des del seu àmbit d’actuació o que
promouen projectes d’alimentació saludable i curosos amb el medi ambient.
L’acte de lliurament va consistir en una
benvinguda per part de l’Ajuntament, un
discurs sobre el 25è aniversari de la Fundació, la presentació dels guardons i la posterior entrega, que va donar peu a un còctel
per als convidats.
Amb tot, la dieta mediterrània és considerada com el patró alimentari més sostenible del món. No només des del punt de
vista de la salut de les persones, sinó també
pels beneficis que reporta al sector agroalimentari i el suport que dona a empresaris
que aposten per una producció pròpia.

Foto: Ajuntament

La Fundació Dieta Mediterrània
premia el projecte 'Comerç Verd'
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Homenatgen Joan Bayen,
el somriure etern del Pinotxo
Reconeixement

cies a ell la gent s’emporta un record immillorable”, va afegir Gaig.
El reconeixement al ‘Juanito’ suposa el
“El ‘Juanito’ és el millor que tenim a la Boqueria. És una persona que representa la tret de sortida del projecte ‘Consell de Savis’,
nostra manera de ser i de fer”. Són paraules un nou cicle que pretén homenatjar persode l’actor Joan Pera en referència a Joan natges emblemàtics relacionats amb el món
Bayen, ‘Juanito’, el propietari del mític bar de la gastronomia. En aquest sentit, durant
Pinotxo del Mercat de la Boqueria. Pera, les pròximes setmanes aquesta iniciativa
que es defineix com “un client del Pinotxo lloarà les figures de persones com Josep Llaque fa d’actor quan pot”, va estar present a donosa, autor de diversos llibres de cuina i
l’homenatge del mercat al ‘Juanito’, que du- integrant de negocis com el 7 Portes o el
rant anys ha fet gaudir els seus clients amb Quatre Barres. També està previst homenatjar Josep Solà, de la Bodega Sepúlveda;
el seu etern somriure i els seus productes.
“Sempre està content, tira endavant i, Francesc Fortí, d’El Racó d’en Binu; Isidre
sobretot, ajuda a vendre Barcelona”, va afe- Gironès, de Ca l’Isidre; i Jean-Louis Neicgir el restaurador Carles Gaig, també pre- hel, del Restaurant Neichel.
A l’acte inicial del ‘Consell de Savis’, la
sent a l’acte de reconeixement. “El ‘Juanito’
dona autenticitat al projecte de Barcelona regidora de Comerç, Mercats i Consum,
com a ciutat amable, d’acollida i vital, i grà- Montserrat Ballarín, va dir que Barcelona

necessita “referents” com el ‘Juanito’. “La
vida que hi ha darrere de cada gest i de cada
somriure és el que han convertit la Boqueria i els mercats de Barcelona en tot un referent internacional”, va afegir.
UN REFERENT A BARCELONA
Per la seva banda, Óscar Ubide, gerent de la
Boqueria, va expressar que el primer acte del
‘Consell de Savis’ no podia començar d’una
altra manera “que no fos amb algú de la
casa”. “Si hi ha algú que representa el nom
de la Boqueria és el Pinotxo”, va afirmar
Ubide, que va recordar que el ‘Juanito’ havia
corregut maratons i que fins i tot va portar
la torxa Olímpica des de Colom fins a plaça
Catalunya. “És la punta de llança del mercat i és tot un plaer treballar amb ell, amb
una persona tan autèntica”, va explicar.

EN PRIMERA
PERSONA
“Ens agrada dir
que som veïns
de planta zero”

Juan Tornero
Arts Gràfiquers Tornero
(Eix Nou Barris)

Fotos: Ajuntament

Juan Tornero és el president de
l’Eix Nou Barris i regenta una
botiga històrica al carrer Pare
Rodés, al costat de Via Júlia. Es
tracta d’una impremta, Arts
Gràfiques Tornero, que va
posar en marxa el seu pare i que
és testimoni privilegiat de l’evolució del barri.
De quina manera ha canviat el
comerç de proximitat?
Ha canviat moltíssim. Al carrer
Pare Rodés hi havia més de 50
comerços i ara només en som
dos. Hi havia una altra alegria
als carrers. Jo intento que
aquesta sensació de poble, de veïnatge i d’ajudar-se, no es perdi.

Foto: Ajuntament

El comerç distribueix una trentena
de punts de llibre fets per infants
Guardons
En el marc del programa ‘El comerç i les escoles’, el passat 21 d’abril el Saló de Cent va
acollir l’entrega de premis als guanyadors del
concurs Punt de Llibre 2022.
Els premis han distingit 28 dissenys de
punt de llibre, dels quals se n’han editat
200.000 còpies que s’estan repartint de manera gratuïta pels comerços de la ciutat des
del dia de Sant Jordi.
Durant l’acte d’entrega, la regidora de
Comerç, Mercats i Consum, Montserrat
Ballarín, va destacar la importància del comerç de proximitat per omplir de vida els
barris. “A Barcelona tenim un comerç molt
ric i divers”, va expressar Ballarín, que va afe-

gir que a través del programa ‘El comerç i les
escoles’ es creen “vincles” entre els infants i
els comerciants.
AMB ELS ULLS OBERTS
Qui va corroborar aquests vincles va ser Pròsper Puig, de la Cansaladeria Puig, de l’Eix
Sant Andreu. “Quan venen els nens i nenes
a la botiga, obren els ulls de bat a bat”, va relatar Puig, que va afirmar que, d’aquesta manera, els infants “descobreixen que al comerç
de Barcelona hi ha oficis, futur i comunitat”.
Per la seva banda, Sergi Piera, propietari de Casa Piera, va dir que el programa
‘El comerç i les escoles’ permet ensenyar a
la canalla “com es treballa en una botiga” i,
de retruc –i molt important–, “fer valdre el
petit comerç de la ciutat”.

Certament, el comerç aporta
múscul als barris.
I tant. Recordo que el meu pare
sempre deia una cosa: nosaltres
vivim al barri i hi hem d’aportar
alguna cosa com a agraïment.
De fet, col·laborem molt amb
diverses entitats i clubs esportius
del barri.
Com a president de l’Eix Nou
Barris també intenta posar en
pràctica aquest esperit?
Sí. És que tot s’està redirigint cap
als centres comercials i la compra
online, i els carrers s’estan quedant
buits. I això té un preu: brutícia,
menys il·luminació, menys trànsit de gent... Ens agrada dir que
som veïns de planta zero. Hem
d’intentar explotar els nostres
avantatges comparatius amb les
grans superfícies. A més, els comerços generem llocs de feina,
paguem impostos i guarnim els
carrers per Nadal.
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Natació | Joanllu Pons renuncia al Mundial

El CN Sant Andreu ha anunciat que el seu nedador no competirà en el Mundial de
Budapest (del 18 al 25 de juny) perquè “té una forta càrrega acadèmica i no pot preparar
aquesta competició tant com a ell li agradaria”. Joanllu Pons és estudiant de Microbiologia.

Xavi Molist: el repte és oxigen
» La UE Sant Andreu jugarà el 7 de maig contra la UE Olot la primera eliminatòria del play-off d’ascens
» Amb el seu nou tècnic, l’equip ha estat el segon millor conjunt del grup amb 18 dels 24 punts en joc
Toni Delgado
SANT ANDREU

Hi ha persones que inspiren
confiança i multipliquen la seguretat de la resta predicant
amb l'exemple amb fets i paraules. Saben generar ambients
molt sans. Metòdic, proper i
enamorat dels reptes, Xavi Molist (Girona, 1977) va acceptar
un desafiament complicat el
passat 28 de febrer. Quan va
signar el seu contracte com a
nou tècnic de la UE Sant Andreu fins a final de curs amb
opció a una altra, sabia que en
només 399 dies (un any, un
mes i tres dies) el club havia
tingut fins a quatre entrenadors
més: Mikel Azparren, Sergi Pujol (l'entrenador de porters
com a interí), Cristian Garcia i
David Almazán.
Molist no tenia marge d'error. Si volia classificar l'equip

per al play-off d'ascens a Segona RFEF, el seu rendiment
havia de ser immediat, i així va
ser, amb quatre victòries consecutives (CF Peralada, CE
l'Hospitalet, UE Sants i UE Vilassar de Mar). Des del principi, com va explicar a Xala!, va
voler transmetre "tranquil·litat"
en el sentit més ampli als seus
jugadors: l'objectiu era que estiguessin tranquils amb el treball durant la setmana i en els
partits, i que tinguessin clars els
conceptes per "competir, competir i competir".

SIS TRIOMFS
El mètode està sent un èxit: des
que el gironí dirigeix la UESA és
el segon millor equip del grup
cinquè de la Tercera Divisió
RFEF amb sis victòries, l'última
per 2-0 contra la UE Figueres l’1
de maig, i dues derrotes, i 11 gols
a favor i només 4 en contra. Tan
sols el CE Manresa, el líder que
ja ha pujat de categoria, té mi-

maig a Can Rosés (Rubí) contra
la UE Olot, el segon classificat.
No hi hauria tanda de penals i la
UESA està obligada a guanyar el
partit perquè preval la posició
durant la temporada.

Xavi Molist, en un partit de la UE Sant Andreu. Foto: Judit Andreu/UESA

llors números en aquest temps
amb dos punts més.
Una remuntada que ha fet
que la UE Sant Andreu hagi as-

solit la cinquena posició, l'última que donava accés al playoff
d'ascens i pensi ja en el partit de
la primera eliminatòria, el 7 de

SIS TRIOMFS
Si l'equip supera la primera prova, s'enfrontaria el diumenge 15
de maig, de nou a Can Rosés, al
vencedor del CP San CristóbalGirona B. També hauria de guanyar el partit per arribar a la tercera eliminatòria, que encara
no té seu oficial i que jugaria ja
contra un equip que no sigui del
seu grup. Si aquest també hagués
quedat cinquè en la seva Lliga,
l'ascens sí que es podria decidir
en la tanda de penals. Condicionants que no condicionen a Molist, que només pensa a continuar treballant i millorant perquè el seu grup faci més passos
endavant i ascendeixi. Gaudeix
amb els reptes. Es nota que realment són el seu oxigen.
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| The Serpent Rogue
Dominar l’alquímia, explorar territoris desconeguts i domar bèsties salvatges
seran alguns dels teus reptes en aquest joc. Per a PC, PS5, Xbox i Switch.

Famosos

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

C. Tangana, El Madrileño... És igual el nom
que faci servir. A aquestes altures el coneix
tothom. Antón Álvarez (Madrid, 1990) –
aquest és el seu nom real– ha revolucionat
el panorama musical espanyol, sobretot
amb el seu darrer disc, El Madrileño (Sony
Music, 2021). Ara està fent la gira d’aquest
àlbum, batejada com Sin cantar ni afinar
Tour, i està superant amb escreix les expectatives del seu públic. El passat dia
23 va fer caure el Palau Sant Jordi de
Barcelona amb un concert sorprenent i ambiciós, que va comptar
amb estrelles convidades com Estopa, Jorge Drexler, La Húngara, El
Niño de Elche o Kiko Veneno. Una
desfilada de talent inigualable.

Cinema d’autor
Torna el D’A Film Festival, el Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona, que enguany celebra la seva 12a
edició. Del 28 d’abril al 8 de maig es projectaran fins a 124
pel·lícules a sis espais de la ciutat: el CCCB (el teatre, el hall
i l’auditori), els cinemes Renoir Floridablanca, la sala Zumzeig i la Filmoteca de Catalunya. Destaquen títols com Alcarràs, de la directora catalana Carla Simón, guanyadora
de l’Os d’Or de la Berlinale, encarregada de donar el tret
de sortida del D’A Film Fest. Tancarà l’edició Cinco lobitos,
d’Alauda Ruiz de Azúa, protagonitzada per Laia Costa.

Llibres
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Ser el cantant espanyol de moda

ÉS FAMÓS PER

El seu disc ‘El Madrileño’ l’ha consolidat com a tal

?

Un concert molt aclamat a Barcelona

QUÈ HA FET

Va deixar bocabadat el públic del Palau Sant Jordi

...

A LES XARXES

Teatre

.

La fitxa

Encara l’estan paint

Qui hi va anar segueix sense paraules i qui no, se’n penedeix

Música

Pelis i sèries

Benvolguda
Empar Moliner

Abraçades insuportablement...
Ivan Viripàiev

L’aigua clara
Mishima

Veneciafrenia
Álex de la Iglesia

A Benvolguda, Empar Moliner exhibeix
el seu talent literari en un relat commovedor i inoblidable sobre l’amistat, el pas
del temps, el perdó i la cruesa secreta,
mai explicada i sempre suavitzada, del
climateri. Aquesta novel·la, que va rebre
el Premi Ramon Llull el gener passat, ha
estat la més venuda aquest Sant Jordi i
serà traduïda a l’anglès.

Entre Nova York i Berlín, el Charlie, la Monica, l’Amy i el Krystof tenen entre 30 i 40
anys i se senten atrapats en una vida que
no els satisfà. Desesperats, emprendran
un viatge als inferns per fugir d’una buidor que no saben com superar. Les seves
històries s’entrecreuaran i intentaran
aprendre què vol dir estar vius.
Al teatre La Biblioteca de Barcelona.

Mishima ha publicat nou disc després de
cinc anys d’Ara i res (Warner, 2017). El grup
barceloní presentarà L’aigua clara (The
Rest Is Silence), d’onze cançons, en un
concert a l’Auditori de Girona el 6 de maig.
El cantant de la banda, David Carabén, ha
explicat a l’ACN que els temes d’aquest
àlbum estan fets “des d’una veu que s’enfronta a les pròpies fragilitats i incerteses”.

Hi ha un vincle indissoluble entre la bellesa i la mort. Els turistes estan apagant
la llum de la ciutat més bonica del planeta. L’agonia de les últimes dècades ha
desfermat la ira entre els venecians, que
s’han organitzat per frenar la invasió. Un
grup de turistes espanyols viatja a Venècia amb intenció de divertir-se, però
es veuran obligats a lluitar per sobreviure.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Recorda no oblidar-te’n
Foto: Pexels

i

MENT

urts de casa amb pressa i, un cop ets al carrer, hi has de tornar perquè t’has descuidat la cartera. Fa dos anys que hem
de dur mascareta al transport públic i avui te l’has tornat a
oblidar. Havies quedat amb algú i no ho has recordat fins que
has rebut el missatge de “passa alguna cosa?”. Si aquestes situacions et resulten familiars, ets una persona despistada. És probable que pensis que simplement ets així i que no té solució,
però hi ha alguns consells que pots aplicar per millorar.
El més important és que deixis de fer tantes coses alhora i que
centris l’atenció en les coses importants. Sembla una ximpleria,
però el món actual, ple d’estímuls i amb la idea que el multitasking és viable, no ens ho posa fàcil. Quan oblides alguna cosa, no
és perquè no tinguis bona memòria: és perquè tens massa coses
al cap. Això ajudarà a reduir el teu nivell d’estrès, un pas imprescindible per millorar la teva atenció i, per tant, recordar amb més
facilitat totes les tasques que tens pendents. Mentre treballes tot
això, pots ajudar-te amb recordatoris i alarmes al mòbil per no
oblidar coses importants. D’altra banda, també pots practicar tècniques com el mindfulness o la meditació per estar més present.

Les claus
TASQUES

Deixa de fer tantes coses alhora: el ‘multitasking’ fa que tinguis
massa coses al cap i, per tant, que et despistis més

ESTRÈS

Si apliques el consell anterior, reduiràs el teu estrès, un pas clau
per millorar la teva atenció i recordar tot el que has de fer

RECORDATORIS
TÈCNIQUES

Pots ajudar-te amb recordatoris: fes servir post-its o
programa’ls al mòbil, preferiblement amb una alarma
Pots posar en pràctica tècniques com el mindfulness o la
meditació per aconseguir estar més present en el moment

Foto: Pexels
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