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diversos barris
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Càmeres de videovigilància:
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Barcelona vol ser la capital
europea del comerç
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Barri creatiu

Segueixen les queixes per 
incivisme al Triangle golfo
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Una amenaça real: l’auge
de l’extrema dreta posa 
en risc els drets LGTBI
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David Escudé es converteix
en el primer regidor en actiu
que fa la Marató de Barcelona
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Les agressions a persones bise-
xuals, trans, lesbianes, gais o in-
tersexuals estan a l’ordre del dia.
Sense anar més lluny, la matina-
da de l’11 de maig quatre dones
van denunciar una agressió a Ba-
dalona. Els fets es van produir una
setmana abans de la celebració,
aquest dimarts, del Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. La data,
que commemora el moment en
què l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va eliminar l’homo-
sexualitat de la llista de malalties
mentals, obliga a preguntar-se si
en els darrers temps les agressions
al col·lectiu LGTBI han anat a l’al-
ça. L’OCH assenyala que, en la pri-
mera part de l’any 2022, les de-
núncies registrades per l’entitat
han augmentat un 50%.

L’EXTREMA DRETA
Pensar en les agressions a lesbia-
nes o trans com a fenòmens aïllats
és un error. En realitat són la
punta d’un iceberg. La part sub-
mergida són, per una banda, les
actituds LGTBI-fòbiques que per-
viuen en la nostra cultura i, per l’al-
tra, l’auge de l’extrema dreta.

“Creiem que el context socio-
polític que estem vivint a l’Estat es-
panyol facilita les expressions de
grupuscles afins a l’extrema dre-
ta”, afirmen des de l’Observatori.
En aquest sentit, cal parlar clara-
ment de Vox, una formació que ha
demostrat en comptades ocasions
la seva opinió respecte al col·lec-
tiu LGTBI. “A Espanya hem pas-
sat de donar pallisses a homose-
xuals a què ara tinguin una llei”,
afirmava el diputat Iván Espino-
sa de los Monteros. “Si el meu fill
és homosexual, preferiria no tenir
nets”, deia la diputada Gádor

Joya Verde. “El matrimoni és la
unió entre un home i una dona”,
considerava Santiago Abascal.

“És un fet que l’extrema dreta
està guanyant poder, no només
mediàtic sinó en institucions po-
lítiques”, afirma Raül Ortega, del
col·lectiu Crida LGTBI. Per a ell,
però, és important entendre per
què l’extrema dreta creix en “una
massa que no és essencialment ni
feixista, ni racista ni LGTBI-fòbi-
ca i que en la majoria de casos és
de classe treballadora”.

PER SOTA DE VOX
La postura del partit polític verd
no és ni de bon tros una ocur-
rència pròpia. De fet, el seu idea-
ri beu d’organitzacions d’extrema
dreta com HazteOir, una plata-
forma que ha finançat Vox i que
està liderada per Ignacio Arsua-
ga. El passat 11 d’abril, HazteO-
ir va començar una campanya a
les xarxes contra Disney per “pro-
moure l’agenda LGTBQ”. Segons
un text del mateix Arsuaga, en la
darrera pel·lícula de la compa-

nyia, Lightyear, es veu un petó en-
tre dos homes. “L’escena té com
a objectiu els teus fills i no ama-
ga el pla d’adoctrinar-los”, afirma
Arsuaga. Per a ell, tot ha estat or-
questrat per l’esquerra per des-
truir els valors de la família.

A més, aquesta plataforma,
amb projecció internacional, té
vinculacions amb entitats euro-
pees com One of Us o Political
Network For Values, dues orga-
nitzacions d’ultradreta contràries
a l’avortament, a l’eutanàsia i als
drets de les persones LGTBI, en les
quals hi ha, per exemple, l’exlíder
del PP Jaime Mayor Oreja.

Per si això no fos prou, la pla-
taforma Open Democracy ha as-
senyalat que HazteOir té vincula-
cions amb grups com El Yunque,
una organització ultracatòlica i
feixista de caràcter secret nascu-
da a Mèxic el 1950. Aquesta rela-
ció ha estat sobradament con-
trastada per mitjans de comuni-
cació o Wikileaks.

Alhora, en els darrers temps
aquest ideari viatja a través de les

xarxes més populars i d’una ma-
nera més moderna. Creadors de
contingut web com Roma Ga-
llardo, amb 1,6 milions de segui-
dors, o Wall Street Wolverine,
amb gairebé mig milió, tot i afir-
mar que no tenen problemes amb
les persones homosexuals fan
continguts en una clau totalment
oposada. “Si s’estigmatitza la dona:
escàndol. Si s’estigmatitza el
col·lectiu LGTBI: escàndol. S’es-
tigmatitza durant anys els homes
blancs heterosexuals: ai, mira els
mascles ofesos”. Es tracta d’un tuit
en què el segon youtuber consi-
dera que els homes blancs estan
oprimits. Wall Street Wolverine és
un personatge que no ha amagat
mai la seva afinitat amb Vox.

CALMA I RESISTÈNCIA
Certament, les denúncies d’a-
gressions creixen, però potser hi ha
explicacions més enllà de l’auge de
l’extrema dreta. “Hi ha un aug-
ment dels discursos alarmistes
sobre les agressions LGTBI-fòbi-
ques, però no hi ha dades públi-

ques per poder fer una anàlisi que
ens indiqui si les agressions s’han
incrementat”, diu Ortega.

Segons el de la Crida LGTBI,
aquests discursos no tenen en
compte “la visibilització cada ve-
gada més gran del col·lectiu”. “Ara
hi ha pobles on hi ha un grup de
persones LGTBI, i això implica
més agressions, però no perquè
hagi augmentat l’LGTBI-fòbia,
sinó perquè l’atenció mediàtica
han crescut”, afirma.

A més, al seu parer, actual-
ment hi ha més “mecanismes per
denunciar i la gent s’atreveix més
a fer-ho”. De fet, Cristian Carrer,
coordinador de l’OCH, afirmava
en una entrevista a La Xarxa que,
després de les agressions al So-
morrostro i l’assassinat d’un jove
gai a Galícia, les denúncies van
augmentar. Per tot això, Ortega
considera que és important que el
col·lectiu es planti. “No podem tor-
nar als armaris ni renunciar a
l’espai social que hem conquerit i
que ara ens toca continuar defen-
sant als carrers”, conclou.

Els enemics dels drets LGTBI
» L’auge de l’extrema dreta, el poder  d’entitats com Hazte Oír i les xarxes socials són una amenaça real
» El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia arriba mentre segueixen les agressions

L’any 2017 la Generalitat va multar el bus d’Hazte Oir. Foto: Àlex Recolons/ACN

A fons

Albert Alexandre
BARCELONA
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45 anys, tinc la mens-
truació des dels 10. Són
35 anys a unes 12 mens-

truacions per any, 420 aprox. Ni una
sola d’elles sense haver-me de drogar,
un desmai a l’institut per la vergonya
que em feia demanar un calmant en
plena classe, hores al bany de la feina
esperant que el Nolotil em fes efecte...

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Fa anys, un familiar, del
qual mantindré l’ano-
nimat, va adquirir un co-

bai moníssim i va estar les primeres set-
manes intentant-li treure amb pinces
una “estelleta” que tenia sota la panxa.
No ho va aconseguir. Llavors el veteri-
nari li va dir que allò era el penis del bit-
xo. Bon dia.

@MarcSarrats

Més enllà que no sé
què es decidirà de cara
a l’aplicació del 25% d’es-

panyol a les escoles per part de la
conselleria, potser fora bo començar a
plantejar-se exigir als tribunals i als
mestres el compliment del 75% de
català a les escoles amb la mateixa for-
ça. #Proposta.

Jo he exercit el meu
dret a l’avortament i
dono gràcies a totes les

dones que van lluitar activament per-
què ningú decidís sobre el meu cos.
Malauradament, qualsevol dret ad-
quirit en aquest sistema és inesta-
ble. Avui més que mai: feminisme o
barbàrie.

@Barcelo_neta@annapinol_beta@mandarinavm

La lupa

Deu dels dotze barris amb una renda més
baixa de Barcelona no tenen cap llibreria.
Són dades elaborades a partir del directori
de llibreries de l’Ajuntament de Barcelo-

na i que ha treballat l’Agència Catalana de Notícies
en una informació d’alt valor, de la qual se n’ha fet
ressò també el Línia. Les zones més riques de la ca-
pital del país concentren el 61% d’aquests establi-
ments, tot i que només hi viu el 33% de la població
de la ciutat.

Les dades fan referència a Barcelona i en si ma-
teixes ja són prou preocupants, però amb tota pro-
babilitat encara ho serien més si les plantegéssim a ni-
vell metropolità, en què el ‘factor perifèria’ s’agreuja
amb desigualtats amplificades. A la falta de llibreries
a bona part dels barris metropolitans s’hi suma un
mapa encara incomplet en el desplegament de bi-
blioteques (el cas de Badalona és flagrant) i de pro-
gressiva precarització dels equipaments veïnals i cí-
vics que van construir-se els primers anys de la de-
mocràcia recuperada als municipis, i que avui han anat
envellint sense un manteniment adequat ni un pro-
jecte de dinamització prou actualitzat.

¿On és avui aquella gran inversió cívica (i econò-
mica!) de finals dels vuitanta i principis dels 90 mit-
jançant la qual els ajuntaments van reinventar les ciu-
tats sorgides del franquisme amb la posada en mar-
xa d’equipaments culturals, també en clau de barri?
Moltes ciutats metropolitanes viuen encara d’aquell
impuls. Aquell esforç d’establir nodes de cultura in-
clusiva ha anat perdent força i eficàcia amb el temps,

i ho ha fet a mesura que els indicadors de desigual-
tat s’anaven cronificant i augmentava la complexitat.

Aquests nodes de cultura –llibreries, sí, però
també biblioteques, escoles, equipaments…– són el
que el sociòleg Eric Klinenberg en diu els “palaus del
poble”. Infraestructures que cal protegir, perquè
una ciutat o un poble no s’explica només pels indi-
cadors habituals de renda o salut, sinó també a par-
tir de la proximitat a aquests espais de relació i cul-
tura. Palaus que cal reivindicar com el que són: ele-
ments centrals de la república que volem i necessitem.
Per cert, molt interessant aquest mapa de l’IERMB!

Allò que fa la ciutat no són els carrers i els edifi-
cis en si mateixos, sinó l’acumulació de relacions i com-
plicitats entre els veïns i veïnes, la solidaritat i el sen-
tit de comunitat que pot anar-hi arrelant.

Per tant, parlem d’espais físics, però no només. Lli-
breries, sí, però amb presentacions i grups de lectu-
ra; biblioteques, és clar, amb tallers i activitats; escoles,
naturalment, amb una bona xarxa de camins escolars
i associacions de pares i mares ben connectades amb
el barri i la seva realitat; i museus, per descomptat,
però amb portes obertes i projectes que interpel·lin.

Aquest article començava parlant de llibreries, però
la cosa no va només d’això, ja ho veieu, sinó de valo-
ritzar la infraestructura cultural. D’entendre que és
aquí, en fer espessa i resistent aquesta malla cívica,
on ens juguem el futur! I que són molts els fronts on
cal defensar la ciutat com a projecte col·lectiu!

Com quan a Badalona es van tornar a projectar pla-
ces amb fonts i bancs (que havia anat suprimint el PP
mentre va governar) o com quan un col·lectiu s’or-
ganitza per defensar la reobertura d’una biblioteca (i
es troba amb un bon esforç de transparència per part
de la regidoria responsable). O quan es fa un bicibús
per arribar al cole, quan el museu de la teva ciutat de-
cideix treballar amb arxius veïnals i recuperar la his-
tòria oral del municipi o quan un llibreter perd part
dels llibres a la venda per un xàfec un dia de Sant Jor-
di i els lectors s’autoorganitzen per ajudar-lo a supe-
rar la mullena.

Els palaus del poble no els podem donar per des-
comptats. Van costar molt de lluitar i són moltes les
persones que diàriament els defensen com el que són:
garantia de futur, font d’oportunitats, vacuna contra
la indiferència i l’individualisme i instrument contra
la intolerància.

Repensar les ciutats també des d’aquesta pers-
pectiva és imperatiu i urgent, i del tot necessari.
Com ho és que aquest replantejament vingui
acompanyat de bons projectes connectats amb la
ciutadania i d’una inversió suficient! Estaria bé que
aquest fos també un tema de gruix en el debat de
les municipals que s’apropen.

Són garantia de futur, 
font d’oportunitats i vacuna contra

la indiferència i la intolerància

per Oriol Lladó

Llibreries que són palaus
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Mor un motorista de 47 anys 
en un xoc al districte1

2
L’Eix Comercial del Poblenou 
prepara una primavera d’activitats

Satisfacció veïnal per les 
noves Glòries sense cotxes

Oscar Vacas, el talismà del Júpiter

Queixes veïnals per sorolls
i botellades al ‘Triangle golfo’

El + llegit líniaSantMartí.cat

3

4

5

A les xarxes

@aleixrenye: Per salvar el català cada dia
faig el mateix i sense cap esforç. No canvio
la llengua. Parlo català sempre, amb tot-
hom i a tot arreu.

@martasubira: El meu sincer condol a la
família del maquinista i a tots els treballa-
dors i treballadores de Ferrocarrils per la
mort del company que conduïa el tren.

#AccidentAFGC

@valtonyc: [Després que hagin rebutjat la
seva extradició] 4 anys d’exili, 1.460 dies de
lluita i victòries. Per la llibertat d’expressió.
Gràcies a tothom qui m’ha fet costat.

#VictòriaPerAValtònyc #ElCatalàAL’Escola

Safata d’entrada

L’Associació de Veïns i Ve-ïnes del Clot-Camp de
l’Arpa fa anys que reivin-

dica una millor protecció del pa-
trimoni dels barris, demanda que
va ser recollida i treballada des del
Districte de Sant Martí a l’inici d’a-
quest mandat municipal. L’Asso-
ciació va impulsar una Comissió de
Patrimoni i un seguit de xerrades,
mapejos i rutes per visibilitzar la
gran preocupació que desperta la
pèrdua del nostre patrimoni i la
sensació de greuge envers l’es-
cassa protecció que ha patit durant
massa temps. La ferma disposició
del veïnat del barri a lluitar pel pa-
trimoni i la bona disposició de l’A-
juntament han donat resultats.
El més important, una suspensió
de llicències que ens permetrà
treballar una modificació del Pla
General Metropolità per protegir
el patrimoni.

El 2019 es va encetar un nou
període de treball, amb la creació
al Districte de Sant Martí de l’àrea
de Memòria i Patrimoni, que es va
posar a treballar per crear un nou
Pla de Patrimoni per al barri del
Clot-Camp de l’Arpa. A la prime-
ra sessió participativa del Grup de
Treball de Patrimoni del barri, es
va assolir el punt de partida amb
una mirada àmplia sobre tots els
matisos que impliquen un Pla de
Patrimoni. A la següent sessió par-

Protegir el patrimoni del Clot-Camp de l’Arpa
per Sandra Enrique (Barcelona en Comú)

ticipativa vam presentar l’Estu-
di de Paisatge que la Direcció de
Patrimoni de Barcelona havia
elaborat, on es determina les
característiques del teixit urbà i
social de la trama urbana consi-
derada antiga o històrica. Aquests
són els àmbits que remarquen els
elements del patrimoni històric,
urbà i arquitectònic. Això serà el
que permetrà a partir d’ara defi-
nir quins seran els instruments
diferencials, cosa que donarà
lloc a les propostes per incidir en
la salvaguarda del patrimoni i
dels nostres carrers.

El pla urbanístic de preser-
vació i protecció del patrimoni del
Clot i del Camp de l’Arpa brindarà
l’oportunitat de recuperar i pre-
servar els centres històrics, amb
la clara intenció de revitalitzar-los,
no en un sentit de mantenir-los
de manera escenogràfica. La
protecció del patrimoni va de bra-
cet d’un desenvolupament des de
tots els vessants, tant l’econòmic
com el social i el cultural.

Una vegada aconseguida la
suspensió de llicències durant un
any, es poden impulsar els es-

tudis preliminars per a una mo-
dificació del Pla General Metro-
polità que permetrà consolidar
la trama històrica amb la impli-
cació de tots els veïns i veïnes i de
les entitats i associacions del
barri del Clot-Camp de l’Arpa,
fent un exercici  d’escolta activa,
de debat i de presa de decisions
amb tot el territori.

L’impuls per protegir el pa-
trimoni no es limita al Clot-
Camp de l’Arpa, sinó que té una
dimensió de ciutat: l’Ajuntament
acaba d’aprovar la mesura de go-
vern ‘Barcelona, ciutat de patri-
moni’, que permetrà  protegir el
patrimoni històric, popular i am-
biental de la ciutat, sent un gran
instrument per plantejar les ac-
cions i permetre consolidar i
protegir els teixits urbans histò-
rics. La mesura afegeix una mi-
rada on els vincles amb la vida
quotidiana, l’ànima dels barris i
els aspectes referencials dels ve-
ïns i veïnes s’incloguin també com
a aspectes a establir en les rela-
cions amb el nostre patrimoni.

Entre totes, protegim el pa-
trimoni de la nostra ciutat.
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Els semàfors

Els veïns de l’anomenat Triangle
golfo es continuen queixant pels
sorolls i botellots que han
d’aguantar. El que sí que ha
millorat per part del Districte,
però, ha estat que ha reforçat 
la neteja d’aquest punt on es
concentra molt d’oci nocturn. 

pàgina 10Districte

L’entitat Poblenou Urban District
ha fet recentment 10 anys 

i els ha celebrat amb la desena
edició del Poblenou Open Day.
Es tracta d’una jornada que
permet conèixer els interiors 
de galeries i tallers del barri i
gaudir d’unes 50 activitats.

pàgina 10Poblenou Urban

Barcelona Comerç, juntament
amb representants de Barcelona
Oberta, el Govern i l’Ajuntament,
van presentar fa pocs dies la
creació de la Capitalitat Europea
del Comerç de Proximitat i van
proposar que Barcelona sigui 
la primera ciutat que l’aculli.

pàgina 16Barcelona Comerç
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NLes millors
perles

El pilot d’una avioneta es queda inconscient durant un vol iun dels tres passatgers es veu obligat a aterrar sense tenir-
ne ni idea. És atrevir-s’hi o morir... Va passar fa uns dies a
Florida, als Estats Units, i la història va tenir un final feliç.

Mentir pot sortir car. I si no, que li diguin a la dona que
es va inventar que li havien robat la cartera (en

realitat l’havia perdut) i ha acabat detinguda per estafa i
simulació de delicte. Ha passat a La Rioja.

La noia trobada morta a Portbou el setembre de 1990 ha estat 32 anys sense ser identificada. Ara, gràcies al
programa Crimsde TV3 i Catalunya Ràdio i a un altre programa
de la televisió austríaca, ja se sap qui és: Evi Anna Rauter.

Pagaries 1.850 dòlars per unes vambes destrossades?Les noves Balenciaga Full Destroyed (literalment,
“completament destrossades”) tenen aquest preu. I, tot i
que fan angúnia, segur que molta gent les comprarà.

LA FOTOTwitter (@jotaemi)

Mirada pròpia

Mai plou a gust de tothom. Mentre els co-
merciants xinesos, somrients, s’afanyen a
col·locar els paraigües de manera osten-
tosa a l’entrada de la botiga, els llibreters

ploren per la desfeta de Sant Jordi a Barcelona i pre-
guen que les promeses de compensació als damnifi-
cats per part de les administracions no acabin també
en paper mullat.

Amb la il·lusió que tenia tothom amb aquest Sant
Jordi reloaded–els amants dels llibres, els amants de
les roses, els amants dels amants…–, va i es posa a plou-
re com si estiguéssim al mes d’abril. Molts dels que se’n
fotien dels disgustos a llàgrima viva dels confrares se-
villans quan el Jesús Desposadono podia sortir per Set-
mana Santa ara han tastat la mateixa medicina. Potser
Déu s’ha tornat vegà i ens ha castigat per venerar un sant
draguicida. O potser és una ven-
jança de Sant Valentí, que a Ca-
talunya se sent marginat perquè
no és el referent dels enamorats.

Del desastre de la Diada cal-
dria diferenciar dos aspectes.
Un és la falta de previsió a l’ho-
ra de preparar les paradetes da-
vant el que al Telenotícies del dia
abans vaticinaven com una “sim-
fonia del temps”, amb sol, plu-
ges, tempesta i pedregades. “Les
4 estacions”, ho va anomenar el
trempat del Dani Ramírez, que
no parava d’advertir que no se-
ria una llevantada, però que hi
hauria “de tot”. De fet, el meteoròleg fins i tot va acon-
sellar que calia falcar bé les paradetes amb pedres o
barres de ferro. Per tant, la catàstrofe de les parades
volant i els llibres xops estava cantada, i aquí van fa-
llar tant els responsables de la logística com els que
se’n van refiar, possiblement víctimes d’un excés de
confiança amb tant superlatiu municipal anunciant
la gran Diada i la superilla rècord amb tonada de “Bar-
celona es poderosa, Barcelona tiene poder”. Molt po-
der i poques brides, potser.

L’altra lectura, al marge dels desperfectes, que, per
sort, no van causar ferits de consideració, és el fet que
un mal dia de Sant Jordi pot enfonsar en la misèria una
bona part del gremi de llibreters, perquè depenen del
negoci de la Diada per agafar aire fins a la temporada
de Nadal. Pel que expliquen els afectats, les llibreries

i editorials independents es juguen un terç de la fac-
turació anual en un sol dia. Posar tots els ous –o una
gran part– al mateix cistell és un model empresarial
força arriscat, a no ser que siguis el familiar comis-
sionista d’un polític i et dediquis exclusivament a la im-
portació de mascaretes en temps de crisi sanitària.

L’excessiva temporalitat de les vendes de determi-
nats productes, amb campanyes molt intensives en dies
molts concrets com l’època de Nadal, el Black Friday
o el Dia de la Mare, fa que la resta de l’any es desajus-
ti i acabi semblant un desert comercial. Això és greu per
a l’economia, però també per a la cultura, en el cas del
sector editorial. No podem pretendre que els potencials
lectors o els seus promotors només s’activin quan han
de regalar un llibre condicionats per la publicitat in-
vasiva i pel convenciment que toca fer-ho. Hauríem de

seguir llegint tot l’any, i no em refereixo als missatges
de WhatsApp ni als tips dels instagramers.

Parlant d’influencers, l’última tendència entre els
famosos es veu que és el #buttholesunning, és a dir,
literalment, prendre el sol a través de l’anus. Sem-
bla una notícia faked’El Mundo Today o una tradició
importada per l’excèntric Borat, però realment és el
que estan promovent algunes celebritats guiades per
un místic instagramer anomenat Ra of Earth, que
ha estat el pioner en aquesta nova moda de prendre
el sol amb el cul apuntant a l’astre per bronzejar es-
pecíficament la zona perianal. L’objectiu? Carregar-
se d’energia gràcies a la vitamina D del sol que, se-
gons asseguren, s’absorbeix més ràpidament pel ses
i t’ajuda a dormir millor, a estar més connectat amb
la teva part sexual, a regular les hormones i no sé si,

fins i tot, et facilita el retorn de diners en la decla-
ració de la renda.

Aquests dies estan passant coses molt estranyes: el
rei ens confessa el seu patrimoni personal, Netflix se’n
va en orris, Elon Musk compra Twitter per 44.000 mi-
lions de dòlars, entrar a Barcelona costa el doble de
temps des que es va posar en marxa el túnel de Glòries…
I després hi ha el Catalangate, un cas com un cabàs que,
per la seva evocació a pel·lícula d’espies, ha acabat amb
la producció de pipes de tota Alzira. En aquest film, el
PSOE és com el fatxenda del pati del col·legi que, segons
el dia, passa de tu o abusa de tu, fins que necessita que
algú faci de porter i llavors tot són elogis perquè jugu-
is. I ERC és el nen solitari al qui no li fan cas, però, com
que és l’amo de la pilota, es debat entre boicotejar el joc
i quedar-se amb les ganes de jugar o bé prestar la pi-

lota a canvi de titularitat.
Com que el cas es va destapar

al The New Yorker, un s’imagina
una trama digna de les sagues de
Missió Impossibleo James Bond,
però veient com està reaccionant
el govern espanyol, el tema apun-
ta més a un cúmul de despropò-
sits tipus Kingsmano una xarlo-
tada en la línia de Superagent 86
i Mortadel·lo. El moviment in-
dependentista està ofès –i amb
raó– per la vulneració de drets fo-
namentals que implica l’espio-
natge polític de l’Estat espanyol,
però si aquest tema s’ha conver-

tit en un debat públic no és pel fet en si d’espiar il·le-
galment, que això sempre ho han fet i ho faran els go-
verns, sinó perquè els han enxampat fent-ho.

Els serveis d’espionatge no obtindrien bons resul-
tats si no vigilessin d’amagatotis i, sovint, al marge de
la llei. La revelació del Catalangateno sabem si es deu
a un excés de confiança dels serveis d’intel·ligència es-
panyols o al fet que algú va posar a l’ordinador el dis-
quet de Pegasus pensant-se que escoltaria el grup del
Max Sunyer i se li’n va anar de les mans. Ja ho deia
Groucho Marx: “Intel·ligència militar són dos termes
contradictoris”.

Després de la covid havíem de ser millors perso-
nes, però quan, per fi, ens hem tret la mascareta, el
que ens queda és la mateixa cara de sempre, però me-
nys morena que el cul.

per Víctor Porres

Com el cul
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@NoaGresiva: Toda España ha escuchado
a Cospedal trazando un plan con Villarejo
para ir a por Bárcenas. Ella no está ni im-
putada. El resumen de la justicia española.

@AlvaroMunyoz: He penjat una foto i al
cap de 25 segons hi havia un totòleg que
no em coneix que deia que em veu massa
prim. No feu això. 

@EvaPiquer: No he dormit en tota la nit
i hauria de renunciar al cafè. Però neces-
sito el cafè perquè no he dormit en tota
la nit.

Flaixos

Tribuna

No sabem què opinaria Ildefons Cerdà de l’ac-
tual plaça de les Glòries. De fet, potser és una
mesquinesa intentar-s’ho imaginar. No obs-
tant això, m’aventuro a pensar que, des de la

seva visió higienista, quedaria força astorat si veiés la de-
teriorada qualitat de l’aire de Barcelona. I, sens dubte,
no entendria per què encara no hem resolt un proble-
ma que deixa milers de morts prematures cada any.

Si quelcom ha canviat en la mobilitat d’ençà de l’è-
poca que va viure Cerdà és que avui hem de fer molts més
quilòmetres per satisfer necessitats bàsiques. Vivim llu-
ny o molt lluny d’on fem la nostra vida quotidiana. Mol-
tes persones entren cada dia a Barcelona per treballar
o estudiar i moltes més en surten per fer el mateix. I tot
i que l’ús del transport públic és predominant, no hi ha
cap dubte que molta gent també fa servir el vehicle pri-
vat diàriament. Però quin motiu hi ha per preferir aga-
far el cotxe i no, per exemple, el tren?

La resposta té molts matisos, però simplificant po-
dríem respondre: perquè ho podem fer. Actualment, dis-
posem d’una gran oferta en carreteres, autopistes,
aparcaments, vehicles i, fins i tot, subvencions per de-
cidir-se per aquest mitjà de transport privat. En canvi,
a l’altre costat, l’oferta en transport públic és en molts
casos deficient i costosa en temps i diners, especialment
per entrar o sortir de Barcelona. I si no, pregunteu-ho
a les usuàries de Rodalies del Maresme.

Tot això ens ha generat un problema. Un de gros. S’ha
incentivat tant l’ús del vehicle privat que l’actual i molt
ampliada infraestructura viària no dona per a més. Les
principals vies d’entrada i sortida a Barcelona se satu-
ren en hora punta. La ciutat té la densitat més alta de cot-
xes d’Europa, i la qualitat de l’aire i, malauradament, la
nostra salut en reben les conseqüències.

Aquests dies no falta qui continua proposant am-
pliar infraestructures: més carrils, més autopistes, més
túnels i més de tot per reduir la congestió viària. Tan-

mateix, són propostes estèrils. Té sentit solucionar el
problema d’excés de cotxes promovent més l’ús del cot-
xe? Com les expertes en mobilitat adverteixen, l’am-
pliació de carrils, l’eliminació dels peatges o el soter-
rament de la circulació, que permeten augmentar la ca-
pacitat de la xarxa viària, no redueixen la congestió.
En tot cas l’esperonen.

Així doncs, que les rondes de Barcelona, la plaça de
les Glòries o l’AP-7 es col·lapsin cada matí i vespre no
és una responsabilitat només imputable a l’actual govern
de l’Ajuntament de Barcelona. Ans al contrari, és el re-
sultat de moltes decisions anteriors preses per institu-
cions municipals, autonòmiques i estatals que han afa-
vorit descaradament l’ús del vehicle privat per sobre del
transport públic.

Arribats a aquest punt, hem de ser conscients que els
problemes de mobilitat que patim són estructurals i, per
això, requereixen mesures estructurals que no acaben
d’arribar. Soterrar els cotxes, com s’ha fet a la plaça de
les Glòries, no els fa desaparèixer. I la pacificació dels
carrers de l’Eixample és només una potent eina de mi-
llora urbana i ambiental sempre que s’apliquin, alhora,
altres polítiques de reducció de l’ús del vehicle privat.
Contràriament, només aconseguirem expulsar els ve-
hicles cap a altres carrers sense reduir-ne l’ús.

En qualsevol cas, tot és qüestió de voluntat políti-
ca, i a hores d’ara no tinc gens clar que la mobilitat no
privada sigui una prioritat real dels governs de la pla-
ça de Sant Jaume. Fet i fet, amb la xarxa de Rodalies
en estat crític, amb una unió dels tramvies que no ar-
riba i amb una més que probable pujada de les tarifes,
defensar el transport públic serà aviat un anacronisme.
De totes maneres, i acceptant el risc de quedar antiquat,
cal continuar-hi insistint.

Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar
i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

S’ha incentivat 
tant l’ús del vehicle 
privat que l’actual 

i molt ampliada
infraestructura viària 

no dona per a més

““
per Marc Cerdà

Cloure els ulls i soterrar els cotxes
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OCI NOCTURN4Fa temps que la
plataforma veïnal SOS Pere IV
es queixa dels botellots i so-
rolls que s’han d’aguantar re-
gularment a la zona de Pere IV,
entre  els carrers Zamora i Ba-
dajoz, coneguda com el Trian-
gle Golfo. Malauradament, la si-
tuació està encara lluny de mi-
llorar. Així ho van confirmar
des de l’Associació de Veïns de
Poblenou en un comunicat del
passat 10 de maig, on deien que
estaven “profundament pre-
ocupats per la situació”. El pro-
blema, asseguraven, és que hi ha
“un oci nocturn descontrolat”
que provoca “molèsties de soroll,
brutícia i convivència”. 

Per tal de donar suport als ve-
ïns que pateixen aquest incivis-
me, per part seva, membres de
l’Associació de Veïns del Parc i la
Llacuna van acompanyar a finals
d’abril a integrants de SOS Pere
IV en una jornada al carrer per,
van assenyalar, “reivindicar el

dret de les veïnes a descansar”.
Es van fer, entre altres, un ape-
ritiu, una paella, activitats in-
fantils i intercanvis de llibres. 

La situació també va requerir
l’ajuda de l’administració. Tal
com va informarbeteveel passat
13 de maig, el Districte de Sant
Martí havreforçat la neteja a la
zona del Triangle golfoper pal·liar

els efectes dels botellots. Tornant
al comunicat de l’Associació de
Veïns del Poblenou, els seus in-
tegrants van insistir que calia
prendre “mesures urgents” que
garanteixin un equilibri entre el
descans i el gaudi. “Volem una
ciutat on es pugui dormir, però
també que permeti la gent jove
viure plenament”, van recalcar. 

Una iniciativa per reivindicar el dret al descans. Foto: Twitter (@avvElParc)

Segueixen les queixes per
incivisme al Triangle golfo
» Es denuncien botellots, soroll i brutícia a la zona de Pere IV

» El Districte ha reforçat, com a resposta, la neteja d’alguns carrers

Ja han arrancat al districte
diverses festes de primavera
TRADICIÓ4Per fi tornen a cele-
brar-se amb normalitat algunes
tradicions. Un exemple són les
Festes de Maig del Poblenou,
que els dies 20, 21 i 22 de maig fa-
ran que es pugui gaudir al barri de
més de 40 activitats. Algunes
d’elles seran un correfoc, concerts
i cercaviles de gegants. També tin-
dran el seu moment la 44a edició
de la Fira d’Entitats i Artesania i
la Mostra de producte català.

Fora de les fronteres del Po-
blenou, també es pot trobar fes-

ta als barris del Clot i Camp de
l’Arpa, on el passat 6 de maig van
començar les Festes de la Prima-
vera. S’han fet fires al carrer i cer-
caviles i encara queden pendents
algunes activitats, com un itine-
rari per l’antiga Farinera Sant
Jaume i una Arrossada Popular. 

Per part seva, l’Assemblea de
joves Verneda 73 celebrarà entre
el 20 i el 22 de maig unes festes de
primavera amb diverses activitats,
entre les quals figura un  torneig
de futbol.

CULTURA4La creativitat és des de
fa anys part de l’ADN del Poble-
nou, la qual cosa és una de les
raons que fa que l’associació Po-
blenou Urban District, formada
per professionals, empreses i or-
ganitzacions creatives del barri, tin-
gui la missió de dinamitzar la co-
munitat creativa i cultural del Po-
blenou. Recentment l’associació ha
celebrat el seu desè aniversari i el
del Poblenou Open Day, el seu acte
estrella, que va tenir lloc el 7 de
maig. Es tracta d’un dia especial

que serveix per a moltes coses,
però principalment per conèixer
els interiors de galeries, tallers o bo-
tigues que normalment no sempre
es poden veure. També per gaudir
d’una jornada farcida d’activitats.

A banda de tenir l’opció de
connectar amb aquests universos
creatius, els assistents també van
gaudir de les gairebé 50 activitats
que havia organitzat Poblenou
Urban District. Algunes d’elles
van ser creacions de murals i
grafitis en directe, actuacions de

teatre i música o un mercat d’art
a l’espai  ‘El Solar’, situat entre els
carrers Pujades i Zamora.

En el marc d’aquestes activi-
tats, també va haver-hi al Palo
Alto un espai per a Ucraïna, con-
cretament en forma de dues ex-
posicions: ‘ONZE: 10 artistes, 10
subhastes, 1 causa’ i ‘Artist
Against War’. Els diners recaptats
es van destinar a la compra de
material sanitari per a Ucraïna i
l’organització d’ajuda alimentà-
ria Health Warriors.

La música, una de les protagonistes de les festes. Foto: Ajuntament

10anysabraçant la creativitat

Un dels espais oberts durant l’Open Day. Foto: Poblenou Urban District

Reconeixement| Proposades les Medalles d’Honor 2022
El Plenari del Districte va decidir fa poc que les Medalles d’Honor de 2022 es

donaran a la Coordinadora d’Entitats del Poblenou, que ara fa 47 anys, i a
l’exregidor del PSC Francisco Narváez, qui va ser regidor durant 16 anys.
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DONA’NS LA TEVA OPINIÓ! CIUTADANS T’ESCOLTA!
Cs_StMartiBCN

Cs Sant Martí

Centrados en la política al servicio del ciudadano,
trabajando barrio a barrio con vecinos y entidades

En Ciudadanos queremos una ciudad inclusiva y unas playas accesibles, la no accesibilidad constituye una forma de discriminación.

Las personas y colectivos con diversidad funcional continúan siendo un sector de la población especialmente vulnerable, en tanto

que ven limitada su promoción de autonomía personal y su participación y desarrollo en el entorno comunitario.

Las administraciones, especialmente la local, deben prestar una protección y atención especial a este colectivo, para los que

debemos reivindicar y poner en práctica el derecho a la igualdad en todos los espacios. Por ello, la mejora de la accesibilidad y el

colectivo de personas con algún tipo de diversidad funcional o movilidad reducida deben ser políticas prioritarias de este Ayuntamiento.

La reivindicación de la accesibilidad universal debe permitir concienciar a la sociedad y a los gestores públicos sobre la necesidad

de realizar políticas para este colectivo de personas.

En el Pleno del mes de mayo del distrito de Sant Martí presentamos una propuesta para que se solucione la accesibilidad en las

playas, mejorando los accesos y restaurando los elementos que están en mal estado, así como ampliando las zonas de sombra y

eliminando las barreras arquitectónicas. 

También pedimos que se modifiquen los horarios y el calendario de acceso a las playas en igualdad de condiciones y derechos para

toda la población.

Nuestra propuesta se aprobó por unanimidad, y desde Ciudadanos Sant Martí haremos seguimiento para que se cumpla lo

aprobado.

Cs_StMartiBCN

sant.marti@ciudadanos-cs.org 
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4L'Ajuntament de Barcelona i una
seixantena d'entitats i organitza-
cions de la ciutat que treballen per
a l'ocupació han signat l'Acord de
Barcelona per l'Ocupació de Quali-
tat 2021-2030. L'objectiu és reduir
les desigualtats del mercat de tre-
ball amb contractes de qualitat,
generació d'oportunitats i més es-
tabilitat en l'àmbit laboral. L'anterior
estratègia per a l'ocupació va aca-
bar l'any 2020, i el 2021 ha estat cen-
trat en les mesures urgents per fer
front a les conseqüències de la
pandèmia, on s'han desplegat pro-
grames, recursos i serveis, alguns
dels quals continuen vigents a tra-
vés de Barcelona Activa.
L'Acord s'ha assolit amb 60 en-

titats i organitzacions –el nombre
màxim de participants fins ara–: ad-
ministracions, agents econòmics i
socials i entitats del tercer sector.
Tots els agents signants en són
per primera vegada corresponsa-
bles i han adquirit el compromís de
fer possible la consecució dels ob-
jectius i la millora del mercat labo-
ral durant aquesta pròxima dècada. 
Es tracta, doncs, d’un espai de

cocreació de les polítiques d'ocu-
pació a Barcelona que té com a rep-
tes l'atur de llarga durada, l'atur ju-
venil i les desigualtats educatives, la
temporalitat, la precarietat i les
bretxes salarials per qüestions de gè-
nere 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 me-
sures ocupacionals han d'anar
acompanyades del foment de la
competitivitat empresarial”, detallen
des de Barcelona Activa. Dins de les
accions previstes s'inclouen les ac-
tivitats en règim d'autònom, les em-
prenedores i l'impuls de la gene-
ració de perfils laborals híbrids,
passant per un paper transforma-
dor de les empreses en matèria de
qualitat de l'ocupació.
El grup promotor de l'Acord, for-

mat 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 adap-
tada a les necessitats de les em-
preses, el valor dels oficis, les opor-
tunitats de la diversificació de l'e-
conomia –tant en sectors tradi-
cionals i madurs com en emer-
gents– i l'impuls de processos d'a-
creditacions de competències.

EL DECÀLEG
El nou Acord compta també amb
el Decàleg de l'Ocupació de Qua-
litat a Barcelona, que posa les ba-
ses per traçar noves polítiques i ex-
ecutar-les en el marc de la col·la-
boració publicoprivada. Entre els 10
punts del Decàleg [veure infografia]
hi ha l’estabilitat laboral, els salaris
mínims adequats, les jornades la-
borals pertinents, la formació i ca-
pacitació continuades i l’organit-
zació del treball i la conciliació de
les vides laboral, familiar i personal.

#BarcelonaOcupacióQualitat

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

Per una ocupació de
» L’Ajuntament de Barcelona signa un acord amb una seixantena d    

que posa l'ocupació de qualitat al centre de les polítiqu  
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Contingut elaborat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

#BarcelonaOcupacióQualitat

qualitat
         d'entitats i organitzacions 
         es municipals

JOVES I SÈNIORS
Per aplicar les polítiques de l'Acord,
des de l’Ajuntament de Barcelona
s'han dissenyat plans d'acció bi-
anuals. 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 –jo-

ves i sèniors– en els quals, segons
la subdirectora executiva d’Ocu-
pació de Barcelona Activa, Àfrica
Cardona, s’ha detectat que la fei-
na de l’administració pot ser més
útil en aquests moments, ja que
en altres àmbits ja hi ha altres ac-
tors treballant-hi. “Hem de ser efi-
cients, evitar duplicitats i veure els
buits que hi ha. En el nostre cas,
ara ens toca centrar-nos en els sè-
niors i en els joves. En aquest
sentit, estem dissenyant un siste-
ma 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 concilia-
ció i organització del temps a les
empreses i les condicions de tre-
ball i salut de les persones treba-
lladores. Per abordar aquestes
qüestions s'organitzaran diver-
ses 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'A-
cord. I és que aquesta és, preci-
sament 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 ne-
cessitats molt diverses”.<

Busques feina?
No et perdis aquests recursos

4Atenció individual i personalitzada, de manera pre-
sencial 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 ser-
veis de Barcelona Activa que millor resposta pu-
guin donar a la persona interessada, i concreta una
cita, virtual o presencial, amb el servei en qüestió.

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

4Assessorament –presencial i telemàtic–per a l’o-
rientació professional i la recerca de feina.
Adreçat a persones en procés de recerca de fei-

na o reorientació professional per definir una es-
tratègia 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 dispo-
nibles a la ciutat.
Per a persones que requereixen un acompa-

nyament més gran, s’assigna un tutor o tutora de
referència per definir i implementar el pla d’acció.

Servei d’orientació professional

4Espais de lliure accés on trobar ofertes de feina,
adaptar el teu currículum i preparar processos de
selecció amb el suport individualitzat de profes-
sionals de l'orientació i de la recerca de feina.
El servei proposa fer la recerca de manera autò-

noma, 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 ne-

cessaris 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.

Espais de recerca de feina

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-

sencial i en streaming (aula virtual). L’oferta es pot
consultar a barcelonactiva.cat/treball.
També hi ha disponible

un catàleg d’activitats onli-
ne per dur a terme la for-
mació segons el ritme i la dis-
ponibilitat de cada persona.
Consulta l’oferta d’activitats
des d’aquest codi QR.

Programa Barcelona Treball

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

Marketplaces
4Recursos pràctics per millorar les competèn-
cies digitals més demandades per les empreses
i eines per desenvolupar-
te de manera avantatjosa
en els entorns virtuals.
Consulta tota l’oferta

TIC del Cibernàrium de
Barcelona Activa des d’a-
quest codi QR.

Cibernàrium

4Accions de formació de curta durada per adquirir
nous coneixements, tècniques i eines per ampliar
les sortides professionals i
cursos de formació de llar-
ga durada per a certificats
de competències homo-
logats en els sectors es-
tratègics. Consulta l'oferta
des d’aquest codi QR.

Formació professionalitzadora

i
900 533 175
barcelonactiva.cat

Per contactar amb Barcelona Activa:

¡
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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 pri-
mera càmera de videovigilància a
la ciutat. Aleshores, els mitjans de
comunicació es debatien sobre l’e-
fectivitat de la mesura. Dissuadi-
ria 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, conegu-
da popularment com la plaça
del Tripi. Potser qui va tenir
aquesta idea no havia llegit el lli-
bre 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 sis-
tema de control s’estengués a 26
punts del casc antic. Més iro-
nies: el 2008, en un informe del
Districte de Ciutat Vella, la plaça
George Orwell va ser considera-
da, 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 vi-
deovigilància generen dubtes so-
bre la seva efectivitat, en els dar-
rers 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’inves-
tigació sobre tecnologies Com-
paritech afirmava que a la de-
marcació de Barcelona hi havia
8.330 càmeres de videovigilància
el 2020, és a dir, 1,48 càmeres per
cada 1.000 habitants. Aquesta xi-
fra 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 prime-
ra del planeta en videovigilàn-
cia–, Londres, que en té 73, In-
dore, a l’Índia, amb 65, o la Co-
munitat 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 aug-
mentar 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”, afir-
ma per afegir que “s’està produ-
int una normalització de la inva-
sió de la nostra intimitat”. Per a
Judith Membrives, experta en
l’àmbit digital de l’entitat en de-
fensa dels drets humans Lafede,
“sorprèn que el primer que s’ha-
gi automatitzat siguin la segure-
tat i els drets socials”.

LA CIUTAT DE LES CÀMERES
Els darrers anys, i sobretot des de
la pandèmia, a Barcelona s’han
multiplicat els contractes per po-
sar càmeres a l’àmbit públic. El ge-
ner passat, per exemple, l’empre-
sa GMV guanyava un contracte per
“implantar a tota la flota d’auto-
busos –1.140 busos– un nou sis-
tema d’informació de videovigi-
lància i videoanàlisi intel·ligent”. El
mes següent, l’Ajuntament barce-
loní anunciava que instal·laria cà-
meres al Park Güell, i afegia que el

sistema de control tindria dispo-
sitius tèrmics per comptar quan-
ta gent visita el recinte.

Tot això per no parlar de les cà-
meres que el consistori ha instal·lat
recentment a Ciutat Vella i al Pas-
seig de Gràcia, que incorporen in-
tel·ligència artificial per reconèixer
objectes i cares, fer mapes de calor
o detectar sorolls anòmals. Aques-
ta actuació se circumscriu en el
marc de la iniciativa europea Se-
cur’Cities per combatre el terro-
risme. A la pràctica, però, les cà-

meres incorporen sistemes de con-
trol de la ciutadania, com per ex-
emple 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 “mo-
tor de videoanàlisi avançat” situa-
cions de “loitering”. Aquesta pa-
raula anglesa es tradueix com a “va-
gabundeig” 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 tecnolò-
gic també s’han estès a altres ciu-
tats de la regió metropolitana.
Aquest 2022, Montcada i Reixac

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

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”. 

Tecnologies de
vigilància km0

Q
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n L’Estat espanyol utilitza sistemes
de reconeixement facial? Segons un
informe elaborat pel think tankCar-
negie Endowment for International
Peace, almenys en 75 països del món
hi ha sistemes de vigilància d’aques-
ta mena, i Espanya n’és un d’ells. El
2020, les empreses Gunnebo Iberia i
Thales España van instal·lar un siste-
ma de càmeres de reconeixement fa-
cial 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-

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·le-
gal. Per tant, sorprèn que a la UE mai
li hagi tremolat el pols a l’hora d’apli-
car tecnologies a les seves fronteres
que no aplicaria a dins del seu territo-
ri. “Estem en una crisi global que ha
fet que moltes persones vulguin ve-
nir a Europa, i per evitar-ho fem servir
sistemes de control i vigilància”, de-
nuncia Judith Membrives, de l’entitat
en defensa dels drets humans Lafede. 
En aquest sentit, les persones ra-

cialitzades o migrades són les que
més han patit les derivades totalità-
ries de la tecnologia. Un estudi de
l’Institut de Tecnologia de Massac-
husetts demostra que el reconeixe-
ment facial identifica de manera er-
rònia un 35% de les dones negres als
Estats Units. Això posa en dubte la
viabilitat d’aplicar aquesta tecnolo-
gia en l’àmbit policial, ja que es po-
dria denunciar una dona no blanca
sense que hagués comès cap delicte.
Tot plegat es deu al fet que, com de-
nuncia SOS Racisme en el seu darrer
informe citant el col·lectiu AlgoRace,

“qui dissenya els algoritmes són ho-
mes blancs de classe mitjana o mit-
jana alta”. 
Certament, aquesta situació en-

cara 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 ser-
vir sistemes de predicció delinqüen-
cial, és a dir, tecnologies que determi-
nen on es pot produir un delicte.
Com denuncia SOS Racisme, està de-
mostrat que els algoritmes de “poli-
cia 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. 

El biaix racista

o Lliçà d’Amunt, per exemple, han
encarregat la compra de càmeres
amb tecnologia intel·ligent ca-
paces de llegir matrícules o de de-
tectar objectes a la via pública. El
cas de la Roca del Vallès és enca-
ra més sensible, perquè en la do-
cumentació per a l’adquisició
d’un “sistema de videovigilància
amb capacitat d’anàlisi intel·li-
gent” l’Ajuntament hi estableix
que les càmeres han de ser capa-
ces 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 con-
tundent 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 Mem-
brives. Per a ella, les administra-
cions adopten la tecnologia acrí-
ticament, en part per “desres-
ponsabilitzar-se” de la seva presa
de decisions. “Sempre és més fà-
cil dir que darrere d’una política
hi ha la tecnologia”, afirma.

Però no només això. Quan es
tracta de sistemes de vigilància, se-
gons 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 po-
dem 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 per-
sonals i cal donar el consentiment
perquè s’utilitzin”, remarquen.

NO NOMÉS VA DE CÀMERES
Malgrat que les càmeres són els
dispositius de control més evi-
dents, en els darrers anys també
han aflorat altres sistemes de vi-
gilància a la metròpoli. A finals d’a-
bril, l’Ajuntament de Barcelona
anunciava que controlaria l’afo-
rament de les platges amb tecno-
logia dron. El consistori assegu-
rava que les imatges que recollís
a temps real serien anonimitzades,
i afegia que aquesta prova pilot po-
dria exportar-se a altres esdeve-
niments a l’aire lliure.

També s’usen drons en l’àm-
bit policial. “Els Mossos en tenen
per supervisar el trànsit, en cas d’e-
mergències i per controlar mani-
festacions”, 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

nifestacions postsentència del
Procés, per exemple. D’altra ban-
da, policies locals com la de Parets
o la de Sabadell disposen d’arte-
factes voladors amb càmeres i
sistemes d’altaveu de gran po-
tència fabricats i provats a la Xina.

TOT TÉ UN COST
Davant del desplegament tecno-
lògic cal preguntar-se a quins ris-
cos ens exposem com a societat.

Els impactes de la securització
són més evidents del que ens po-
dríem arribar a imaginar. Segons
un estudi fet per quatre investi-
gadors de la Universitat de Twen-
te, als Països Baixos, el compor-
tament dels individus canvia si sa-
ben que al seu entorn hi ha cà-
meres observant-los. Tot i que se
senten més segurs, la seva auto-
estima minva i tenen menys con-
fiança en ells mateixos. Som una
societat més obedient.

Quan s’ha preguntat a l’Ajun-
tament de Barcelona si utilitzaria
les càmeres de videovigilància
per fer reconeixement facial, sem-
pre 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 softwared’emma-
gatzematge. Tanmateix, les ad-
ministracions, 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 reconeixe-
ment facial, qui pot assegurar que
un altre partit, si governa en un fu-
tur, no ho farà? Podria ser que una
formació política xenòfoba volgu-
és utilitzar aquesta tecnologia per
determinar qui és estranger i de-
portar-lo? Com diu Díaz, una idea
com aquesta pot semblar “para-
noica, 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 sapi-
guem 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 infor-
mació online i que després es ven
a empreses o estats. “Com més co-
neixes una persona, més coneixes les
seves debilitats i la pots controlar”,
sentencien.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

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

Alguns estudis determinen que els algoritmes de
reconeixement facial, sovint creats per homes blancs,

tenen dificultats per identificar persones negres
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ACTES4El comerç de proximitat
dona vida i personalitat a totes les
ciutats del món i d’Europa, i és per
això que no és d’estranyar que
Barcelona hagi impulsat la crea-
ció de la Capitalitat Europea del
Comerç de Proximitat i proposi
ser la primera ciutat que l’aculli el
2023. Aquesta ambiciosa pro-
posta la va presentar el passat 12
de maig Barcelona Comerç, jun-
tament amb responsables del
Govern, l’Ajuntament, d’eurodi-
putats i dels 23 eixos comercials
que formen part de l’entitat, en un
acte fet a la seu de Barcelona de
les institucions europees.

La idea de la iniciativa és que
cada any una ciutat diferent sigui
escenari d’accions que reivindi-
quin la importància del comerç de
proximitat. Tal com va assenya-
lar el president de Barcelona Co-
merç, Salva Vendrell, l’objectiu de
la capitalitat és preservar la iden-
titat europea, allunyar la “deser-
tització comercial” i “els impactes
negatius de grans plataformes”.
Per la seva banda, el primer tinent
d’alcaldia, Jaume Collboni, va

destacar que el projecte busca de-
fensar “el model social europeu”.

9 DE MAIG
D’altra banda, el passat 9 de maig
va tenir lloc el Dia Europeu del
Comerç de Proximitat i, per cele-
brar-ho, entitats del sector co-
mercial de Barcelona, associa-
cions com eixos comercials i re-
presentants del món empresarial
van participar en un acte al Palau
de Pedralbes, on es van inter-
canviar experiències i coneixe-

ments per millorar la competiti-
vitat del sector.  

Alguns dels moments impor-
tants que es van viure ser la pre-
sentació de projectes comercials
sostenibles o el discurs del con-
seller d’Empresa, Roger Torrent,
qui va recordar una de les últimes
accions de la Generalitat per po-
sar ordre a la mobilitat relacio-
nada amb el comerç online. “Hem
impulsat la regulació de l’última
milla del comerç electrònic”, va re-
calcar el conseller satisfet. 

Un moment de l’acte del passat 12 de maig. Foto: Aina Martí/ACN

Barcelona vol ser la capital
europea del comerç local

Torna Poblenou Wine Festival
per descobrir vins catalans

ESDEVENIMENTS4Hi ha esde-
veniments que no n’hi ha prou
que es facin només una vegada,
com és el cas de Poblenou Wine
Festival, que el pròxim 20 i 21 de
maig celebrarà la seva segona
edició. Aquest omplirà Can Sa-
ladrigas de vins catalans –que es
podran tastar tant de manera gu-
iada com per lliure–, de menjar
de locals del barri i de música de
diversos  DJ’s, capaços d’agradar
a diferents públics i edats.

Tal com explica el president de
l’Eix Comercial del Poblenou,

Miquel López, la iniciativa està
impulsada per dos establiments
associats: Botiga DVI i l’empresa
Dormido en Noviembre i, a més,
compta amb la col·laboració de
l’Eix Comercial del Poblenou. 

El millor de tot, tal com afe-
geix López, és que l’esdeveni-
ment està pensat perquè els as-
sistents facin allò que millor sap
fer tothom sense gaire esforç: re-
laxar-se i divertir-se. “La idea és
que divendres sigui una mena
d’afterwork i dissabte es fa una
fira de vins”, recalca.

L’esdeveniment es farà a Can Saladrigas. Foto:Twitter (@ja_gras)

Ajudes | Renovació de persianes
L’Ajuntament ha anunciat una subvenció d’un milió d’euros per tal

d’impulsar la renovació de les persianes d’uns 500 negocis de la ciutat.
L’objectiu és que els comerços siguin més atractius des de l’exterior.
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consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Sostenibilitat
Des de l’1 de febrer, Mercabarna reapro-
fita els aliments que no són comercialit-
zables pel seu aspecte, però que són
perfectament aptes per al consum humà.
Es tracta del projecte Foodback, un equi-
pament innovador de bioeconomia cir-
cular que busca reduir els residus orgànics
vegetals i garantir la distribució dels ali-
ments 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 em-
preses del mercat. A més, aquest projecte
és un dels llegats de la iniciativa Barce-
lona Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible. 

En xifres, el Foodback pretén multi-
plicar 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·la-
boració de la Fundació Banc dels Ali-
ments i Formació i Treball Empresa
d’Inserció SLU, i compta amb el suport
d’Assocome, Càritas, Creu Roja, el pro-
grama Alimenta de l’Ajuntament, el de-
partament d’Acció Climàtica de la
Generalitat, Alimentació i Agenda Rural
del Govern i la Fundació ‘la Caixa’. 

En aquest sentit, Formació i Treball

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 em-
preses de Mercarbarna. Per altra banda,

la Fundació del Banc dels Aliments s’en-
carrega de coordinar la instal·lació i or-
ganitzar la distribució dels aliments
seleccionats entre les entitats socials. 

Aquest projecte va néixer fruit de l’en-
càrrec que Mercabarna va fer l’any 2015
a diversos agents, com la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB), l’empresa
Spora Synergies i la plataforma Aprofi-
tem els Aliments. 

CONTRA EL MALBARATAMENT
I és que la lluita contra el malbaratament
alimentari forma part de l’Estratègia d’a-
limentació sostenible Barcelona 2030, un
document aprovat el gener i que serveix
de full de ruta municipal per als pròxims
anys en matèria de polítiques alimentà-
ries. A més, aquesta eina permet fer front
a l’emergència climàtica.

Foodback: Mercabarna
aposta pel reaprofitament

Mercabarna calcula 
que el Foodback

multiplicarà per 2,5
l’aprofitament alimentari

Salut
La Fundació Dieta Mediterrània ha pre-
miat l’Ajuntament i la Federació de Mer-
cats Municipals (FEMM) pel projecte
‘Comerç Verd’. Aquesta és una de les prin-
cipals iniciatives de Barcelona Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible, i té
la voluntat de fomentar el consum de pro-
ductes 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 insti-
tucions que han potenciat la dieta mediter-
rània des del seu àmbit d’actuació o que
promouen projectes d’alimentació saluda-
ble 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 Funda-
ció, la presentació dels guardons i la poste-
rior entrega, que va donar peu a un còctel
per als convidats. 

Amb tot, la dieta mediterrània és con-
siderada com el patró alimentari més sos-
tenible del món. No només des del punt de
vista de la salut de les persones, sinó també
pels beneficis que reporta al sector agroali-
mentari i el suport que dona a empresaris
que aposten per una producció pròpia.

La Fundació Dieta Mediterrània 
premia el projecte 'Comerç Verd'
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Guardons
En el marc del programa ‘El comerç i les es-
coles’, 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 ma-
nera 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 co-
merç 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 Pròs-
per 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 re-
latar Puig, que va afirmar que, d’aquesta ma-
nera, els infants “descobreixen que al comerç
de Barcelona hi ha oficis, futur i comunitat”.

Per la seva banda, Sergi Piera, propie-
tari 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”.

El comerç distribueix una trentena
de punts de llibre fets per infants

Homenatgen Joan Bayen, 
el somriure etern del Pinotxo

EN PRIMERA
PERSONA

Reconeixement
“El ‘Juanito’ és el millor que tenim a la Bo-
queria. És una persona que representa la
nostra manera de ser i de fer”. Són paraules
de l’actor Joan Pera en referència a Joan
Bayen, ‘Juanito’, el propietari del mític bar
Pinotxo del Mercat de la Boqueria. Pera,
que es defineix com “un client del Pinotxo
que fa d’actor quan pot”, va estar present a
l’homenatge del mercat al ‘Juanito’, que du-
rant anys ha fet gaudir els seus clients amb
el seu etern somriure i els seus productes. 

“Sempre està content, tira endavant i,
sobretot, ajuda a vendre Barcelona”, va afe-
gir el restaurador Carles Gaig, també pre-
sent a l’acte de reconeixement. “El ‘Juanito’
dona autenticitat al projecte de Barcelona
com a ciutat amable, d’acollida i vital, i grà-

cies a ell la gent s’emporta un record immi-
llorable”, va afegir Gaig. 

El reconeixement al ‘Juanito’ suposa el
tret de sortida del projecte ‘Consell de Savis’,
un nou cicle que pretén homenatjar perso-
natges emblemàtics relacionats amb el món
de la gastronomia. En aquest sentit, durant
les pròximes setmanes aquesta iniciativa
lloarà les figures de persones com Josep Lla-
donosa, autor de diversos llibres de cuina i
integrant de negocis com el 7 Portes o el
Quatre Barres. També està previst home-
natjar Josep Solà, de la Bodega Sepúlveda;
Francesc Fortí, d’El Racó d’en Binu; Isidre
Gironès, de Ca l’Isidre; i Jean-Louis Neic-
hel, del Restaurant Neichel. 

A l’acte inicial del ‘Consell de Savis’, la
regidora de Comerç, Mercats i Consum,
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 Boque-
ria i els mercats de Barcelona en tot un re-
ferent 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 mer-
cat i és tot un plaer treballar amb ell, amb
una persona tan autèntica”, va explicar.

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’evo-
lució 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 ve-
ïnatge i d’ajudar-se, no es perdi.

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 tràn-
sit 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 co-
merços generem llocs de feina,
paguem impostos i guarnim els
carrers per Nadal.

“Ens agrada dir 
que som veïns 
de planta zero”
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Juan Tornero
Arts Gràfiquers Tornero

(Eix Nou Barris)
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La llibreta d'en Sergio Heredia
podria ser la d'un gran detec-
tiu perquè mai saps què hi
està apuntant: si les reflexions
de qui entrevista, un gest, una
mirada, un silenci... O alguna
frase pronunciada abans d'ha-
ver-la obert. Dies abans de la
Marató de Barcelona, el pe-
riodista esportiu de La Van-
guardia li va proposar a David
Escudé, regidor del Districte de
Sant Martí i d'Esports de l'A-
juntament, una entrevista mo-
guda: sortir a córrer. 

Heredia, que mai deixarà
de ser atleta, té molta punteria
emocional. "Busco les 3h30m.
La meva millor marca fins ara
és de 3h40m. Crec que l'ob-
jectiu no està al meu abast,
però no ressalti massa aques-
ta dada, no em posi pressió", li

va demanar el regidor. L'en-
trevistador, però, no li va fer
gaire cas: "Ho sento, senyor
Escudé, l'he desobeït".

UN FET HISTÒRIC
A l'hora de la veritat, Escudé
no es va posar nerviós: el pas-
sat 8 de maig va completar els
42,195km en 3h31m42 (temps
oficial). El temps real, és a dir,
des que va travessar la línia de
sortida fins que va arribar va
ser de 3h31m28s. Satisfet i
amb prou aire, el barceloní va
enraonar amb Sergi Cebrián a
beteve durant la retransmissió
en directe de la prova: "Estic
molt content. M'he passat no-
més un minut i escaig del meu
objectiu i he anat clavant els
parcials que volia. Hi ha hagut
molts punts de la ciutat on la
gent s'ha deixat l'ànima ani-
mant". També, és clar, estava
molt orgullós de ser el primer
regidor en actiu en fer la Ma-
rató de Barcelona.

Durant el recorregut també
va tenir calma i energia com per
anar pensant en possibles mi-
llores per a les pròximes edi-
cions: "Els punts d'avitualla-
ment o l'animació han estat
genials. Cap queixa". Per a Es-
cudé córrer és una passió i una
necessitat. Dedica l'hora de di-

nar a entrenar-se cada dia. No
ho veu com un sacrifici, sinó
com una inversió de vida. Ja ha
participat en cinc maratons i
qui sap si en el futur ho farà
amb la seva filla Nora, amb
qui surt a córrer a vegades. Va
ser el seu pare, en Jordi, qui li
va regalar per sempre aquesta

passió i amb qui encara com-
parteix molts quilòmetres. "Em
va ensenyar com es feia. Em
deia que anés per sensacions.
'No miris el rellotge o no podràs
córrer quan siguis vell', m'ad-
vertia'", li va explicar a Heredia,
que ho va apuntar a la seva lli-
breta de detectiu.

David Escudé, al centre, durant la Marató de Barcelona, celebrada el passat 8 de maig. Foto: BCN Esports

David Escudé: passió per córrer
» El regidor del Districte de Sant Martí i d’Esports de l’Ajuntament va participar a la darrera Marató 
» Escudé va completar el recorregut en 3h31m42s, molt a prop de la marca que perseguia, 3h30m

Futbol | El CE Júpiter no sap si continuarà a Primera Catalana 
El CE Júpiter es va acomiadar de la temporada 2021-2022 amb una derrota per 3-2 al camp

de la UE Rubí el passat 1 de maig i com a 11è classificat del grup 2 de Primera Catalana.
L'equip encara no sap si perdrà o no a la categoria: dependrà dels descensos compensats.

Toni Delgado
SANT MARTÍ
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Déu i el diable s’enfronten per enèsima ve-
gada en un intent per dominar la volun-
tat del Messies, encarnat aquest cop per
una jove activista. Són, al capdavall, un pa-
rell de vells amics, cansats de repetir la ma-
teixa juguesca segle rere segle, esdeve-
nint sàdics espectadors de la desgràcia del
fill de déu, i del seu llinatge d’homes.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Estat desgràcia
Carla Torres

Alícia Rey acaba de publicar el seu primer
disc en solitari després que el grup Sen-
se Sal anunciés la seva retirada dels es-
cenaris. Rey ha aplegat catorze cançons
sota el títol Liminal (Música Global), una
paraula que ve del mot llatí limen (límit).
L’àlbum barreja estils com l’indie-pop, el
Lo-Fi o el pop-rock i representa un mo-
ment de canvis en la vida de l’artista.

Música

Doctor Strange en el multiverso de la locura
és la nova pel·lícula d’aquest superheroi
de Marvel Comics interpretat per Be-
nedict Cumberbatch. En aquesta ocasió,
amb l’ajuda de nous i vells aliats, el
Doctor Strange recorrerà les realitats al-
ternatives del multivers, que són com-
plexes i perilloses, i s’haurà d’enfrontar a
un nou adversari misteriós. 

Pelis i sèries

Doctor Strange en el multiverso...
Sam Raimi

Liminal
Alícia Rey

Circ d’Ara Mateix
El Mercat de les Flors de Barcelona torna a organitzar el
Circ d’Ara Mateix, que enguany continuarà “fent una mi-
rada a la creació contemporània del circ”, tal com expli-
quen des de l’organització. Des del 20 de maig i fins al 5
de juny, aquest cicle oferirà un total d’onze propostes de
diversos autors. Es tracta d’espectacles de petit i mitjà
format creats “amb un llenguatge propi i compromès”,
amb missatges potents i una tècnica evolucionada a fa-
vor de la dramatúrgia. En tots ells tindrà una gran impor-
tància la relació de proximitat entre els artistes i el públic.

Va començar l’any sent pràcticament una desco-
neguda i ara no hi deu haver ningú a tot l’Estat
que no hagi sentit el seu nom. Chanel Terrero
(l’Havana, 1991), criada a Olesa de Montserrat,

està vivint els mesos més intensos de la seva vida.
A finals de gener va passar de l’anonimat a l’ull de
l’huracà quan la seva elecció per representar Es-
panya a Eurovisió es va veure envoltada de polè-
mica. Amb molt d’esforç, talent i un carisma inne-
gable, l’artista totterreny –és actriu, cantant i ba-
llarina– es va anar guanyant l’estima del públic i,
sobretot, dels eurofans a mesura que s’acostava

el gran dia. Amb els assajos i les semifinals va aler-
tar tothom de l’espectacle que oferiria el 14 de
maig i, finalment, quan va arribar el moment va
deixar Europa totalment bocabadada. Amb 459
punts, va aconseguir quedar tercera, la millor 

posició d’Espanya en els últims 27 anys. 

C H A N E LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Representar Espanya a Eurovisió
Després de guanyar el Benidorm Fest

Famosos

Quedar tercera a la final del festival
Ha fet història aconseguint la millor posició d’Espanya en 27 anys

Tothom ha embogit
Encara al·lucinen amb l’actuació impecable que va fer a Torí

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Diu la Clara que quan el Guim la va dei-
xar, setmanes abans de fer 18 anys, ho va
fer perquè tenia ganes de fer coses, de viu-
re la vida. Que no sabia, que no podia sa-
ber, que només sis mesos després es que-
daria tetraplègic en un accident de moto
i que seria ella qui viuria la vida que ell s’ha-
via imaginat. Diu que la del Guim va aca-
bar sent una vida totalment diferent.

Llibres

La llista de les coses impossibles
Laura Gonzalvo

| Plants vs. Zombies
Arriba la continuació de Garden Warfare, una subsaga de Plants vs.

Zombies que aquest cop oferirà nous modes de joc i escenaris. Per a PC. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

TU POTS

Pensa per què fumes i per quins múltiples motius hauries de 
deixar-ho: per salut, per la quantitat de diners que t’estalviaries...

DIA D

RAONS

AL·LICIENTS

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

i SALUT

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va marcar el 31 demaig com el Dia Mundial sense Tabac el 1987. Des d’ales-
hores, cada any aprofita aquesta data per recordar a la po-

blació els perills i perjudicis del tabaquisme, al qual es refereix
amb una paraula contundent: “epidèmia”. “El tabac mata cada
any més de vuit milions de persones i destrueix el nostre medi
ambient”, alerta l’OMS, que anima tothom a deixar de fumar. 
No és un objectiu fàcil, però és possible. Si no t’ho creus, has

de saber que més de la meitat de les persones que fumen acon-
segueixen deixar-ho definitivament, segons l’Institut Català de
la Salut. Precisament, aquest organisme ofereix un llistat de con-
sells per eliminar el tabac de la teva vida. El primer pas és deci-
dir-te, que n’estiguis convençut. Pensa per què fumes i per qui-
nes múltiples raons hauries de deixar-ho: salut, diners... Després,
marca’t una data pròxima com a Dia D i comunica-la a familiars i
amics perquè t’ajudin a arribar a la teva meta. A partir d’aquest
dia, és bo que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompen-
ses alternatives al tabac”. I no oblidis que, si sents que necessites
ajuda, pots demanar-la a un professional sanitari.

Ara és el moment: deixa de fumar

Tingues en compte que més de la meitat de les persones que fumen
aconsegueixen deixar-ho definitivament: tu també podràs

Les claus

Escull una data pròxima, marca-la com a Dia D per deixar el tabac 
i comunica-la al teu entorn proper perquè t’ajudi a aconseguir-ho

Quan deixis de fumar, intenta mantenir-te tan ocupat com
puguis i regala’t “recompenses alternatives al tabac”
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