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A punt d’estrena el nou tram
reformat de la Meridiana
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“Fa 16 anys que el patim”
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L’escola d’adults torna al
Besòs i el Maresme 8 anys
després del tancament
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El Govern vol potenciar la
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La salut més precaritzada
» Els problemes de salut mental relacionats amb preocupacions laborals han augmentat en pandèmia
» Temporalitat que provoca insomni o sous baixos que generen ansietat, alguns dels exemples
Alba Losada
BARCELONA
Quan fa uns mesos a Tomas Jaramillo li van proposar, a la botiga de Barcelona on estava com a
dependent, treballar també els
caps de setmana, no va saber dir
que no. Tot i que suposadament
era voluntari, explica, se sentia obligat a fer-ho. Per una part, perquè
necessitava més diners i, per l’altra –la més preocupant–, perquè
tenia por que no acceptar-ho fes
que més endavant l’acomiadessin.
Entre els passats mesos de novembre i gener, assegura, va descansar només quatre dies. Les
conseqüències d’aquella sobrecàrrega de treball, recorda, li van
fer pagar un preu alt: “Bevia després de la feina per fugir de la rutina i ja no podia ser amable amb
els clients perquè estava molt
cansat”. Aquell va ser el començament, indica, d’una depressió
que va empitjorar quan, fa dos
mesos, el van acomiadar per tenir
diferències amb dos superiors.
El cas de Jaramillo és un exemple de per què és important
que fa un mes l’Ajuntament de
Barcelona, Foment del Treball, PIMEC i els sindicats CCOO i UGT
signessin el primer Acord de Barcelona per Cuidar la Salut Mental. L’objectiu és tenir cura de la
salut mental dels barcelonins al
món laboral. Com? A partir dels
10 compromisos que consten en
aquest acord. Alguns d’ells són incidir en la millora de les condicions laborals i promoure que
les empreses posin a l’abast dels
treballadors recursos públics per
cuidar aquesta part de la salut,
massa vegades invisibilitzada.
La responsable de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de CCOO, Aurora Huerga, valora positivament aquest

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

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

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

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

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

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

per Neus Munté (Junts)

A

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

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

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

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

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jesusgferre

Treballava de cambrer
a Magaluf. Va venir al
centre a acabar l’ESO.
Després va fer una FP de cures. L’any
passat, el vaig tenir en la preparació per
a les proves d’accés a la universitat. Ahir
el vaig trobar treballant a un quiròfan...
I tant que els centres d’adults canvien
vides.

@apuente
El Gobierno se equivocará si no se siente
interpelado por el 19-J
[eleccions andaluses]. Y se equivocará
también si todo lo despacha con que
no comunica bien lo que hace y en que
la derecha controla los medios. La situación económica es fea y las medidas
para paliarlo se notan poco en la calle.
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Redacció: Albert Alexandre (diari metropolità),
Alba Losada (districtes de Barcelona), Gerardo
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@EmmaZafon
Posem que jo soc d’esquerres. I que vull que
es facen polítiques públiques d’esquerres que milloren la
vida de tothom. Ara posem que, per mil
motius, a mi em decep l’esquerra. De
veritat penseu que, SENT JO D’ESQUERRES, la decepció em portaria a
VOTAR EL PP O VOX?

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

@cesarlopama
Extracte d’un grup de
WhatsApp d’una activitat esportiva d’un nen
i també un fet demostratiu de per què
la misantropia és l’únic camí possible
cap a l’alliberació:
Entrenadora: Us informo que demà és
l'últim entrenament.
Mare: Llavors, demà últim entrenament?
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Director Editorial: Arnau Nadeu
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Els semàfors

Safata d’entrada
L’Ajuntament i el Consorci
d’Educació han anunciat que
l’escola d’adults del Besòs i el
Maresme torna al barri, després
que ERC demanés impulsar
aquest acord. En els darrers anys
els veïns que volien formar-se
havien d’anar al Poblenou.

ERC

pàgina 9

La reforma del tram de
l’avinguda Meridiana, que hi ha
entre els carrers Mallorca i Josep
Estivill, està gairebé enllestida.
S’ha eliminat un carril per a
vehicles en cada sentit, s’ha fet
un carril bici de dos sentits
i s’han ampliat les voreres.

Ajuntament

pàgina 9

Primavera Sound
El + llegit

El Primavera Sound, que
enguany s’ha celebrat durant
dos caps de setmana al Fòrum,
ha provocat moltes queixes
veïnals, sobretot pel soroll.
La plataforma Stop Concerts
ha presentat una denúncia
contra el consistori per la situació.
pàgina 9
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Restriccions a les platges
durant la nit de Sant Joan

2

La Verneda ja gaudeix de la nova
biblioteca García Márquez

3

Investiguen una possible agressió sexual
al Passeig Marítim de la Mar Bella

4

Collboni: “Barcelona Activa juga un paper
molt important d’impulsor d’empreses”

5

Col·loquen la primera pedra del futur ‘hub’
de les Indústries Creatives al Palo Alto

F

Protegim les escoles
per Alberto Cordobés i Eva Campos (Barcelona en Comú)

a anys que Barcelona es va
fixar en els entorns de les escoles i va impulsar mesures
com la dels camins escolars segurs
–amb les catifes grogues que s’han
pogut veure als voltants de moltes
escoles–, els ecoxamfrans, EscolaRespira i altres actuacions arran del
Pla de Barris en les zones més desfavorides. Però per què i com canvia la visió dels entorns escolars
amb el programa ‘Protegim les
escoles’, la política que està transformant els entorns de les escoles
de la ciutat i del nostre districte?
El nom d’aquesta política pionera podria suggerir que és una actuació centrada només en la seguretat dels nens i nenes, però ‘Protegim les escoles’ té dues cares: la
protecció de la salut i integritat dels
infants i un vessant educatiu.
Va ser a Sant Martí on es va començar a impulsar aquesta iniciativa. A finals del 2019, un nen, l’Hugo, moria atropellat per una moto
en baixar a la calçada a través
d’uns cotxes aparcats davant l’escola Grèvol. La poca visibilitat i la
proximitat a l’escola dels cotxes feia
que aquell entorn no fos segur. Tres
mesos després, davant la mateixa
escola, l’alcaldessa Ada Colau pronunciava la frase que els pares
d’aquell nen li havien traslladat com
a desig: que mai més un infant mori
atropellat a la sortida d’una escola. Allà naixia ‘Protegim les escoles’:
se senyalitzava l’escola de forma clara, es reduïa la velocitat, es posaven
radars... Però protegir l’escola i els
nens va més enllà dels accidents de
trànsit. La contaminació també
mata i abans ens emmalalteix. La
contaminació de l’aire i la contaminació acústica al voltant de l’es-

cola afecten directament la salut
dels infants. El soroll dificulta la
concentració i provoca irritabilitat, ansietat i nerviosisme. Segons
un estudi del centre de recerca IS
Global, el soroll redueix la memòria de treball fins a un 11% en
relació amb la mitjana, percentatge que arriba al 23% en el cas
de la memòria de treball complexa. Hem de sumar aquí l’exposició a la contaminació de l’aire, en gran part produïda pels vehicles de combustió, que afecta de
manera directa el desenvolupament neurològic, dificultant accions motores i psíquiques, generant asma, hiperactivitat, falta d’atenció, etc. A més, els contaminants pesants dels vehicles
es precipiten als nostres sòls i els
infants hi són els més exposats,
per la seva alçada.
Les ciutats tenen l’obligació
de protegir els seus habitants, especialment els més vulnerables,
com els infants. Per aconseguirho hem de modificar els espais
amb una nova mirada urbanística, canviant models de mobilitat, retornant els espais dels cotxes a les persones i incrementant
el verd per capturar CO₂. El
programa ‘Protegim les escoles’
és un exemple del model a seguir.
Hem parlat de seguretat i
contaminació, però aquesta és
només una part del sentit del programa, que també té objectius
educatius. Aquí hem de men-

cionar algú que ha revolucionat
la idea de ciutat: Francesco Tonucci (Frato), un pedagog molt
reconegut que va crear el concepte de ciutat educadora, ciutat jugable. La gran “revelació” de
Frato és que l’escola no és l’únic
lloc on els nens aprenen, que no
es pot limitar l’aprenentatge d’un
nen a unes hores concretes. L’absorció de coneixements, valors i
idees és constant i imparable, i ho
ha de ser, ja que així s’adapten a
la societat. Quan un nen va a l’escola i només veu cotxes i semàfors, aprèn que el carrer és hostil, que ha de tenir cura en passar i que només a l’escola, a casa
o a un parc està segur. Però què
passa quan conquerim aquests
carrers? Quan fem jocs on abans
hi havia cotxes? Quan construïm
llocs d’estada per a famílies i veïns? Doncs que la concepció varia, els camins passen a ser llocs
on estar i relacionar-se, la ciutat
passa a ser un lloc amable on
aprendre jugant a formar part de
la comunitat. Aquest és l’eix vertebrador del tipus d’actuacions
que es fan amb el ‘Protegim les
escoles’. No n’hi ha prou amb fer
que els cotxes no passin: aquell
espai ha de ser útil per a l’educació dels infants i la creació de
comunitat i per entendre que la
ciutat és de tots i totes, que la podem compartir i transformar,
perquè és nostra, dels nens també. És la nostra ciutat jugable.

Línia Sant Martí 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

#CanvisEnElTurisme

@janetsanz: Limitem les visites guiades a
grups de màxim 15 persones, sense megàfon, amb rutes de sentit únic i sense
aturar-se en passos estrets.

#AdeuJJOO

@aleixsarri: El COE volia uns jocs olímpics espanyols i, com que no els podia tenir, es carrega la candidatura. És tan senzill com això.

#SomDePrimera

@jordittubella: El Girona de bàsquet i el
de futbol han ascendit a l'ACB i a 1a Divisió. El mateix dia. És HISTÒRIC. T'estimo,
Marc Gasol. T'estimo, Míchel.
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Mirada pròpia

Q

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

Foto: ACN

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

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

Les millors

perles

mb xoriç, amb botifarró... Cadascú fa les llenties a la seva
manera. Per exemple, una infermera de la presó de Huelva
va decidir fa uns anys fer-les amb metadona: tenia la intenció
d’enverinar els seus companys. Li demanen 23 anys de presó.

A

ulta de 1.500 euros a una veïna de Sarrià per tenir un
llimoner a la porta de casa. El barri respon amb un
recorregut que acaba a la seu del Districte, deixant-hi l’arbre
i les llimones, com explica la periodista Carme Rocamora.

M

mb 79 anys el que toca és gaudir d’un merescut descans,
viatjar amb l’Imserso i, no ho sé, jugar al dòmino. Però als
Estats Units aquesta és l’edat del president, i passa el que passa.
Joe Biden va caure de la bici fa uns dies. “Estic bé”, deia. Vols dir?

A

n menor es cola a la seu central de la Policia Nacional a
Madrid saltant un mur de tres metres, s’hi passeja i
roba dues pistoles i munició de les taquilles dels agents. El
jove, de 16 anys, va acabar detingut per la policia.

U

Oriol Bosch/ACN

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

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

@iriavt: No trobareu millor anticonceptiu
que anar d’excursió un dia de juny en
plena onada de calor amb vint-i-vuit
gremlins de set anys intolerants a la calma.

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

@RoserCalvet: Que Pere Aragonès enviï
escalf als afectats pels incendis és una ironia fantàstica. Que algú li digui que pot
enviar ànims, i prou.

“

“

A

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

per David Fernàndez

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

Flaixos

@marcianuebri: “Haha, per alguna cosa
treballem!”, abans de gastar de forma absolutament innecessària una quantitat absurda de diners.
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Urbanisme | El darrer tram del passeig marítim ja té disseny

Juny 2022

L’Ajuntament va presentar a finals de maig el disseny del darrer tram del passeig
marítim que queda per urbanitzar, entre les platges de la Nova Mar Bella i Llevant, que
és una reivindicació veïnal històrica. La idea és que connecti millor la ciutat amb la platja.

El veïnat aplaudeix la reforma
del segon tram de la Meridiana
» Els veïns celebren que hi hagi menys contaminació acústica
» Alhora diuen que cal frenar més l’entrada de cotxes a la ciutat

URBANISME4El tram de l’avinguda Meridiana, que hi ha entre
els carrers Mallorca i Josep Estivill, ha deixat per fi de ser una autopista urbana. Els resultats de la
reforma, gairebé enllestida, ja
són visibles: s’ha eliminat un carril per a vehicles en cada sentit,
s’ha fet un carril bici de dos sentits al centre de la via, s’han ampliat les voreres i hi ha nou mobiliari urbà i més vegetació.
El vocal d’Urbanisme de l’Associació de Veïns Clot-Camp de
l’Arpa, Miquel Catasús, té molts
motius per celebrar la reforma.
Aquesta, diu, és resultat de reivindicacions de la seva entitat
veïnal i altres de la zona, aglutinades en el col·lectiu SOM Meridiana. “Veiem molt bé que hi
hagi menys espai per al cotxe, tot
i que el ritme de les obres ha estat més lent del que esperàvem”,
assenyala.
El fet que hi hagi menys cotxes ha provocat, en conseqüència,

L’escola d’adults del Besòs
i el Maresme tornarà al barri

EQUIPAMENTS4L’escola d’adults del Besòs i el Maresme va
tancar les portes el 2014. Això
va suposar que els veïns del
barri que volien continuar formant-se s’haguessin de desplaçar al Poblenou. Han passat així
vuit anys però, per fi, la situació
ha canviat.
L’Ajuntament i el Consorci
d’Educació han acordat que l’escola torni al barri després que
ERC demanés impulsar aquest
acord. Per part seva, una part del

veïnat ha celebrat que s’hagi fet
realitat. “Per fi una demanda
llargament reivindicada per la
nostra entitat. Torna l’escola
d’adults al barri del Besòs i el
Maresme”, van dir des de l’Associació de Veïns del Maresme.
D’altra banda, la regidora
d’ERC a Sant Martí, Elisenda
Alamany, va destacar que aquesta iniciativa “salda el deute de la
ciutat amb aquesta zona, que ha
estat oblidada tradicionalment
per totes les institucions”.

La reforma està gairebé enllestida. Foto: Twitter (@Meridiana2021)

que hi hagi menys contaminació
acústica i “més qualitat de vida”.
Però, per tal d’evitar possibles congestions de vehicles, Catasús recalca que s’hauria de reformar el
tram de la Meridiana que hi ha a
l’altura de Trinitat Vella i Trinitat
Nova, una de les entrades a Barcelona. “Entrarien menys cotxes
a la ciutat i, alhora, evitaríem
congestions”, insisteix

Un altre canvi important de la
reforma el notaran les bicicletes.
Amb les obres s’havien quedat
sense el carril bici de la vorera que
havien fet servir en els darrers
anys, que va fer que durant els
mesos de la reform moltes bicis
circulessin per la vorera en comptes de desviar-se per altres carrers.
“Hi havia moments en els quals
era perillós”, recorda Catasús.

ERC i el PSC anunciant la reobertura del centre. Foto: ERC

Denuncien el soroll dels festivals

El festival es farà a la ciutat fins, almenys, el 2027. Foto: Violeta Gumà/ACN

FÒRUM4Les associacions Stop
Concerts i el Moviment Diagonal
Mar van presentar el passat 16 de
juny una denúncia als jutjats de
guàrdia de la Ciutat de la Justícia
contra el regidor David Escudé, el
primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament, Jaume Collboni; i el
president de l’Institut de Cultura,
Jordi Martí. A la denúncia, exigeixen, entre altres punts, “la
suspensió cautelar de tots els actes musicals que se celebrin dins
del recinte del Fòrum”.

“Ho hem intentat sense rebre
cap solució al greu problema de la
contaminació acústica. Aquest
any hem dit prou, s’ha acabat, que
sigui la justícia qui parli”, va dir la
plataforma després de presentar
la denúncia. Per part seva, el
portaveu de Stop Concerts, Enric
Navarro, va alertar que, més que
no pas el soroll, el problema del
festival van ser les vibracions.
Davant de totes aquestes molèsties, és important recordar que
al Primavera Sound encara li

queda temps de vida a Barcelona.
Fa pocs dies l’Ajuntament va
anunciar que havia arribat a un
acord amb el festival perquè se celebri a la ciutat fins al 2027 en format d’un sol cap de setmana.
Uns mesos abans, des del Primavera havien demanat tenir l’any que ve una durada de dues setmanes, com ha passat enguany.
Això, però, havia despertat queixes veïnals. Per part seva, el regidor Martí va celebrar arribar a
aquest acord: “És fantàstic”.
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“Totes les innovacions culturals
neixen a la perifèria i als suburbis”
Nando Cruz
Periodista musical

Albert Alexandre
Fotografia: J. Chichelnitzky
Nando Cruz és un periodista musical diferent. Sempre crític, s'ha encarregat d'analitzar la vida cultural
que hi ha més enllà dels grans esdeveniments, dels suplements dels
diaris i de la televisió. Aquella que es
viu als barris i amb moltes llengües.
uina música escoltava
Nando Cruz quan era un
nen i un adolescent?
La música que posava la meva
mare a casa: Perales i Julio Iglesias. A
poc a poc em vaig anar interessant
per la música que sonava a la ràdio
i pel que em passaven els amics de
classe... Va ser a finals dels vuitanta
quan vaig començar a escoltar rock
alternatiu o indie. Després, quan
vaig començar a fer crítica musical a
El Periódico, el 1995, anava a tota
mena de concerts: bossa nova, hiphop... I encara hi va haver un moment en què em vaig obrir a més
músiques: quan vaig començar a
fer el recull de reportatges Otros escenarios posibles. Vaig prendre la
decisió de deixar d’escriure per al
meu gust personal i fer-ho sobre el
que la gent consumeix.

Q

Per què et vas dedicar al periodisme musical?
A sisè de Primària jo sabia que volia
ser periodista de guerra. Evidentment, no vaig anar ni a Andorra
[riu]. En un inici volia escriure sobre
cinema, fins que vaig anar a un concert d’El Último de la Fila a les Festes
de la Mercè de Barcelona, el 1988.
Aquell dia vaig veure que allò era el
que m’interessava. No tant els discs,
sinó la música en viu.
Tu ets molt crític amb el sector
del periodisme musical...
Al principi escrivia al Popular 1 i allà
vaig aprendre el pitjor del gremi: fer
articles marcats per la influència de
les discogràfiques. Després vaig
estar a Rockdelux, on es treballava
amb més distància respecte de la
indústria, però amb altres tics nocius. Tot el que critico ho he comès
jo, però quan portes 20 anys en un
ofici, alguna cosa aprens.
I ara el tipus de periodisme que
fas és una excepció.
Dir-ho així seria posar-me unes medalles que no em pertoquen. Quan
vaig començar, et podies guanyar
la vida, sobretot, si treballaves en un
diari. Ara mateix, el periodisme musical és tan precari que intentar
trencar certes inèrcies et pot fer

desaparèixer. El problema del periodisme musical és que sovint tots
estem als mateixos llocs escrivint
sobre els mateixos esdeveniments.
En un moment que, com dius, el
periodisme musical està tan malament, estem vivint una explosió de l’escena urbana a l’àrea
metropolitana. S’està explicant?
Hi ha músiques de gent de vint anys
i periodistes de quaranta anys.
Aquests 20 anys de diferència són
crucials perquè bona part del periodisme no estigui entenent com caldria aquestes explosions musicals.
No vol dir que no s’escrigui sobre
Bad Gyal o Morad, només faltaria,
però el seguiment d’aquesta escena
no és el mateix que es feia de l’indie
dels noranta, quan l’edat de músics
i periodistes coincidia.
Com ha nascut aquesta escena
urbana?
Les tecnologies han facilitat la velocitat amb què la música viatja. Amb
un mòbil, que és una cosa que
tenen tots els joves, pots gravar una
idea de cançó, pots trobar una base,
fer-te un vídeo, penjar-lo, recuperar
els diners que genera, tens la teva
discogràfica... També és important
el tema de les migracions. Qualsevol ciutat de l’Estat té avui dia una

diversitat demogràfica que no existia l’any 80, quan hi havia un 1%
d’estrangers. Ara hi ha un 30% de
persones no nascudes a Espanya o
a Barcelona. Això fa que joves amb
famílies provinents de Colòmbia,
Mèxic, el Pakistan o Algèria estiguin
convivint a la mateixa classe amb
una banda sonora de fons comuna
a la qual aporten les espècies sonores de la seva tradició. Aquestes
músiques són l’idioma comú d’una
generació de 15 a 25 anys. Passes
per la porta d’una escola i hi ha xavals cantant Pepas de Farruko. On
ho han sentit? És omnipresent gràcies a les noves tecnologies.
Morad o Beny Jr. són de l’Hospitalet, Santa Salut de Sabadell...
Quin pes hi té la perifèria?
Que aquestes músiques neixin a la
perifèria és el més normal del món.
Totes les innovacions culturals i les
músiques populars sorgeixen als
suburbis i als entorns marginals. Indrets on els joves se senten exclosos i senten que les músiques
majoritàries no els representen.
Diuen: “Vosaltres sou més grans,
teniu una posició social més establerta i no ens representeu”. És aquí
on es creen les músiques que canviaran el panorama musical de la
ciutat. El hip-hop neix als suburbis,

com la rumba quinqui, el dancehall,
el rock, el trap, el reggaeton... És
normal que neixin aquí, perquè al
centre hi viu la gent benestant que
està contenta amb la música dominant. És a la perifèria on es fa una
música més accelerada, més grollera i més directa que després arriba als espais centrals de la cultura.
S’acostuma a mirar aquestes músiques com expressions culturals de
classe baixa, massa simples. Però
tard o d’hora s’acabaran convertint
en músiques hegemòniques.
Ens ha de preocupar que la secció cultural de TV3 estigui plena
d’artistes com Joan Dausà, Els
Amics de les Arts o Manel i altres
com el Morad hi surtin molt
menys?
Hi ha un tap generacional, però
també hi ha un tap de classe social.
Només cal mirar la composició de la
direcció de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals o els caps i
els equips dels programes. Estem
parlant de gent de classe mitjana
que viu en una realitat totalment
allunyada d’aquestes perifèries, i
flipaamb músiques còmodes. Hi ha
un tercer tap que és el tap de raça.
Quants periodistes de famílies colombianes, magrebines o subsaharianes hi ha a TV3? Als mitjans de4
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“Els macrofestivals ens aboquen a
un consum de música angoixant”
3comunicació estan infrarepresentats. El periodisme és el reflex d’una
estructura mental i cultural: un periodista de 40 anys, de classe mitjana
i amb vuit cognoms catalans o castellans. Això en empreses públiques
és un drama, perquè TV3 està pagada per tota la gent que viu a Catalunya. Hi ha gent que mai la posarà
perquè està farta de no veure’s-hi reflectida. Passa en la informació política, en la informació cultural, en els
anuncis... Per què no es parla d’un
concert de pakistanesos i sí que es
parla del nou videoclip del traper català que s’intenta impulsar com a
“paio autèntic”i resulta que, en realitat, no el veu ningú?
En canvi, hi ha artistes que tenen
moltes més visites a les xarxes i
no apareixen a la televisió...
Sí! Fa uns dies va actuar Maka al
Sant Jordi Club. Hi havia 4.500 persones. TV3 considera que no hi ha
d’anar. En canvi, una setmana després James Blunt inaugura el festival de Pedralbes amb menys
persones i es creu que és indiscutible parlar d’aquest concert. Per
què? Per què és James Blunt? El festival de Pedralbes? Per què la gent
que hi va és guai? Hi ha un biaix racista, classista i d’edat.
Totes aquestes idees et van fer
crear Otros escenarios posibles?
M’agradaria dir que sí, però no va
ser així. Volia escriure sobre altres
llocs on es feia música. No eren tant
els grups sinó els llocs. Pensava en
sales o bars que no sortien al diari,
com la Upload. Però buscant
aquests llocs vaig descobrir altres
indrets com cases ocupades, esglésies, parcs... Vaig obrir la mirada i
vaig trobar concerts com el d’una
comunitat llatinoamericana que
porta a Barcelona un grup peruà de
cúmbia a una discoteca a les quatre
de la matinada. És més cansat, però
el que et trobes és espectacular. Així
vaig descobrir altres músiques o altres maneres d’organitzar-se... Una
altra ciutat que, per la meva ignorància, m’era desconeguda. Una
ciutat on un home que té una ferreteria al carrer de Sants i que és pakistanès és capaç d’organitzar un
concert en un auditori de Cornellà
portant-hi un artista del seu país.
Per què no s’ha de fer la crònica d’aquest concert? Tenia molta llibertat.
Ja no havia d’anar a l’Apolo o al Sidecar. Deia:“Me’n vaig a un polígon
de Cerdanyola a veure flamencotón,
a un club de sado a veure un concert o a un parc on uns xavals rapegen. Quan hi arribava em podien
dir: “Què és El Periódico?”. Són
agents culturals que mai han tingut
contacte amb la premsa perquè no
els han fet ni cas, i quan veuen un
periodista es posen en guàrdia o
estan molt agraïts.

I aleshores vas decidir crear una
exposició amb aquest material?
El desembre del 2020, El Periódico
va tancar la secció per un tema
pressupostari. Vaig fer una xerrada
per tancar el projecte a l’Ateneu Popular de Nous Barris. Quan la gent
veia els vídeos que jo havia gravat
amb el mòbil en aquells concerts
quedava al·lucinada. Em preguntava si allò era Barcelona. Vaig
creure que calia donar més vida a
aquell material i ara l’hem portat als
centres cívics en format d’exposició.
Abans parlaves de l’Apolo o del
Sidecar. Han de patir amb la presència dels macrofestivals?
Fa 25 anys, en aquest país no hi
havia macrofestivals. Hi havia el
Doctor Music o el Benicàssim, i eren
esdeveniments excepcionals. Al
cap de 10 anys eren una cosa assimilada i 20 anys després estem en
un moment en què semblen imparables. El circuit de festivals ha crescut d’una manera tan salvatge que
la capacitat de les sales d’acollir
concerts es va reduint. Abans la
temporada d’estiu dels festivals era
de juliol a agost: el moment fluix de
les sales de concerts, perquè la gent
volia escoltar música al carrer. Però

“El Primavera
Sound està
desbordat i vol
ser més gran
que Barcelona”
ara la temporada dels festivals va de
maig a octubre. Són sis mesos en
què les sales de concerts no poden
contractar artistes internacionals
perquè els festivals paguen molt
més. Hi ha generacions que assumeixen que escoltar música en viu
és anar a festivals. De totes maneres, això no vol dir que a Barcelona
les sales de concerts desapareguin,
perquè molts macrofestivals programen una música molt concreta
i hi ha molts tipus de música.
I al públic l’ha de preocupar la
concentració de macrofestivals?
Jo crec que sí, perquè ens aboca a un
consum de música absolutament
angoixant i insatisfactori. Quan tu
compres una entrada per a un festival ho fas perquè t’han dit que hi toquen The Strokes, The Jesus and
Mary Chain, Bad Gyal, Massive Attack, M.I.A. i Tame Impala. Quan arriba el dia del festival, resulta que dos
grups toquen a la mateixa hora, que
un altre toca mitja hora després a un
escenari que està a 20 minuts d’on

ets tu i hi arribaràs tard, que un altre
toca a les quatre de la matinada i
potser l’endemà curres... Quan arriba
el moment de la veritat no els pots
veure tots, perquè un festival és una
experiència totalment esgotadora i
desbordant que en alguns casos t’obliga a veure els concerts a una distància brutal, a través d’una pantalla,
fent cues per a tot...
Si és així, per què tanta gent va
als festivals?
La gent s’emociona amb la idea del
festival, no amb el festival en si. El
model és ajuntar el màxim de gent
i el màxim de fer caixa en el mínim
de temps possible. Concentrar tot
el consum musical que abans podies assumir en un any, en tres dies.
És com si, ara mateix, et posessin
tots els teus plats preferits en una
taula i et diguessin que te’ls has de
menjar en tres dies. O t’ho menges
tot o mai més ho podràs tastar. És
una manera bastant incòmoda de
gaudir de la música. Anem estressats per la vida i, quan arriba el festival, que hauria de ser el moment
de destensar-se, aquella angoixa es
manté. Una angoixa vinculada a
l’oci, no a la feina. És una manera
malaltissa d’oferir música.
A més, t’he sentit dir que els concerts en festivals acostumen a ser
descafeïnats...
És clar! Hi ha artistes importants que
poden portar-hi el seu show complet d’hora i mitja, però la immensa
majoria hi fa concerts de 45 minuts.
Jo porto 30 anys veient música en
viu i recordo perfectament concerts
que m’han marcat en sales, però he
vist grups importants en festivals i
no sé ni quan ni on va ser.
Ja per acabar, com veus la polèmica que hi ha hagut amb el Primavera Sound?
El tema de la mida és molt important. Els macrofestivals dins d’una
metròpoli són una cosa insòlita. A
Barcelona n’hi ha tres i dos d’ells, el
Sónar i el Primavera Sound, són dels
més rellevants del planeta. El Cruïlla
és menor, però està pujant de nivell.
El problema és quan els festivals
tenen una mida tan descomunal
que deixen de ser espais de trobada. Hi ha festivals que han decidit no créixer més, com el Sónar, i
altres que encara no saben fins a
on volen arribar. El Primavera no
ha fet aquesta reflexió, està desbordat i vol ser més gran que la
ciutat. Ara ocupa espais que no
pertanyen al Fòrum i pretenia
tenir dos caps de setmana. A mi
em sembla bé que l’Ajuntament
s’hagi plantat. Crec que els festivals estan molt bé, però han de
conviure amb l’entorn i ser una experiència mínimament satisfactòria que no bloquegi la ciutat. <
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l’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li
agradava fer ioga. De fet, va cursar la formació per ser-ne professora. Les sèries li encantaven, sobretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tantes. A l’Elsa li encantava anar al poble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els moments feliços, sense preocupacions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malauradament, hi anava poc. Massa poc.
Elsa Artadi, de Junts per Catalunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agradaven per dedicar-se a la política. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’havia sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convocar una roda de premsa per anunciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots podem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per continuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alexandre
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Fins al 30 de juny es pot anar fins als comerços associats de l’Eix Comercial
del Poblenou i al Mercat del Poblenou per participar en el sorteig ‘Rasca
2022’. Les butlletes que tenen premi indiquen on s’han de recollir.

Juny 2022

Polèmica per les terrasses
que perdran l’ampliació
RESTAURACIÓ4L’Ajuntament
va tornar a moure fa uns dies
fitxa amb relació a l’ampliació
de les terrasses feta durant la
pandèmia, però ara per anunciar que no regularitzarà les llicències de les ampliacions que
es van permetre, especialment
en alguns dels carrers més importants de l’Eixample. Això
va fer que el director del Gremi
de Restauració, Roger Pallarols,
acusés a principis de juny el
consistori d’anar cap a una “denegació massiva de les terrasses”. Des del seu punt de vista,
en alguns casos s’havien fet
denegacions aplicant criteris
que no corresponen a l’actual
ordenança de terrasses, sinó a
anteriors.
Davant d’aquesta situació
complicada per a la restauració,
pocs dies després Foment del
Treball, PIMEComerç, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Cometria i Gremi d’Hotels
també van demanar a l’Ajuntament que mantingués les ampliacions fetes a la calçada i la

Obertes les candidatures per
presentar-se al Premi Comerç

GUARDONS4Sense el comerç,
Barcelona seria una ciutat sense
ànima. És per això que la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament i l’Institut
Municipal de Mercats organitzen
novament el Premi Comerç de
Barcelona, que arriba a la 23a edició, per reconèixer la gran contribució que fa el sector a la ciutat. Tots els comerços que vulguin poden presentar les seves candidatures fins al 12 de juliol.
Entre els diferents guardons
que es donaran, hi ha fins a sis
modalitats diferents i una men-

ció especial a l’esforç i la resiliència del comerç durant la
pandèmia, sobretot en aquells
mesos més foscos. Les modalitats d’enguany són Premi al comerç innovador, Premi al comerç de proximitat, Premi Albert
González a la tasca de contribució a la promoció i coneixement
del comerç de la ciutat, Premi al
comerç sostenible, Premi al comerç emblemàtic i Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó.
Els establiments premiats s’anunciaran en una gala que es
farà la pròxima tardor.

Diverses terrasses perdran les ampliacions fetes. Foto: Carles Martín/ACN

vorera i l’horari de les terrasses.
A més, van subratllar que Barcelona és una de les ciutats
d’Espanya amb l’horari de les
terrasses “més curt”.
El mateix dia en el qual es
van produir aquestes declaracions, el primer tinent d’alcaldia Jaume Collboni va negar
que el consistori estigués pensant fer cap canvi en els horaris.
“En les àrees tensades no es
consolidaran les terrasses post-

covid, però en cap cas s’ha parlat d’horaris”, va assegurar el
cap de files dels socialistes.
Després d’aquestes paraules,
el portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Jordi Coronas, li va respondre a Collboni que el “monocultiu de terrasses” a la ciutat havia “liquidat el dret al
descans de moltes persones”.
En aquest sentit, Coronas li va
demanar que deixes de ser “només la veu de les patronals”.

Una edició anterior del Premi Comerç de Barcelona. Foto: Ajuntament
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a prop

consum sostenible i de proximitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Aina Martí/ACN

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

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

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

“Les plataformes
no entenen l’essència
dels barris”

David Rodríguez
El Caimán Alegre
(Travessera de Gràcia)

Foto: Ajuntament

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

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

EN PRIMERA
PERSONA

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

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

Com heu viscut els canvis que
ha experimentat el petit comerç des dels anys 90?
En el moment que vam obrir la
botiga no hi havia ni xarxes socials ni mòbils, imagina’t. Travessera de Gràcia era –i és– un
carrer punter al qual tothom
anava a comprar.
Com us heu adaptat a la nova
realitat digital?
Tenim un web molt ben posicionat –graciacomerc.com–. I ara
estem fent targetes digitals de fidelització per participar en sortejos i tenir avantatges. Hem
d’incentivar els clients, però
sense perdre l’essència del comerç de proximitat.
I com es fa això?
Cada barri ha d’invertir en la
seva zona i promocionar-la, perquè saben com són els seus
clients. Les grans plataformes
no entenen l’essència dels barris.
Quan vam obrir Gràcia Comerç la intenció era ajudar el
barri i digitalitzar amb tranquil·litat. A més, no hem de
jugar a les lligues que no ens
pertoquen. Hem de saber on
som cadascú de nosaltres.
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Turisme km0

Can Rosés, de masia
solitària a escola bressol

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

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

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

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

Foto: Aj.

Villa Esperanza o els precedents
del modernisme a Barcelona

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

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

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

Foto: Ajuntament

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

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

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

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

Foto: Ajuntament

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

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

Eixample
La Casa Garriga
Nogués, una joia
al Quadrat d’Or
Ubicada al carrer Diputació, en
concret al Quadrat d’Or –una
sèrie d’illes de l’Eixample conegudes amb aquest nom perquè
apleguen una gran quantitat
d’edificis d’estil modernista–, la
Casa Garriga Nogués és un edifici eclèctic que barreja elements
clàssics, barrocs i modernistes.
L’edifici és obra de l’arquitecte Enric Sagnier –l’arquitecte
que més va treballar per a l’alta
burgesia barcelonina–, tot i que
conté elements d’altres artistes,
com ara d’Eusebi Arnau, que va
esculpir-hi unes columnes per
sustentar una balconada que
representa les quatre etapes de
la vida.
La casa, declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1980, va ser
construïda expressament per al
banquer Rupert Garriga Nogués.
D’aquí ve el nom amb el qual se
la coneix actualment.
La família Garriga Nogués va
viure a la primera planta d’un interior on destaca la majestuosa
escala de marbre amb línies sinuoses, a més dels vitralls que va
elaborar Antoni Rigalt.
UNA CASA AMB MOLT ART
Aquest edifici, a més, va ser durant vuit anys la seu de la
col·lecció d’art de la Fundació
Francisco Godia, concretament
entre els anys 2007 i 2015. Tanmateix, entre el 1983 i el 2004
va allotjar la seu del Grup Enciclopèdia Catalana.
Foto: Aj.
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Bàsquet | El CB Grup Barna puja a Lliga Femenina 2

El conjunt d’Eloy Acedo va pujar a Lliga Femenina 2 el passat 28 de maig
després de vèncer per 73-61 el CB Islas Canarias B a Sevilla. El balanç del CB
Grup Barna durant el curs ha estat quasi perfecte: 22 victòries i 4 derrotes.

Un pas més cap a la igualtat
» La mesura de govern ‘Esport i Gènere’ ofereix un full de ruta per reduir les diferències de gènere
» “El feminisme i la igualtat és una qüestió de tothom”, proclama Amanda Gutiérrez, de FUTPRO
Toni Delgado
BARCELONA

"Participo en reunions amb
clubs, entitats, federacions... I
molts cops soc l'única dona o
n'hi ha, com a molt, dues o tres.
Aquest, però, no és el problema.
El feminisme i la igualtat són
una qüestió de tots i totes. El
conflicte és que els homes amb
poder de decisió per triar la direcció de l'esport femení no tenen encara perspectiva de gènere i realment no volen, en el
nostre cas, que el futbol femení
continuï avançant", enraona
Amanda Gutiérrez (Fundació
AE Prat), presidenta de FUTPRO, el primer sindicat dedicat
al futbol femení. Ho fa al Museu
Olímpic i de l'Esport durant la
presentació de la mesura de govern Esport i Gènere.
Impulsada des de l'Institut
Barcelona Esports i amb el su-

port de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, la iniciativa fa
una diagnosi de l'esport amb
perspectiva de gènere i ofereix un full de ruta per reduir
les diferències de gènere en
l'esport. Vol ser un referent en
igualtat de gènere.

LES NOVETATS
"Aquest tipus de mesures ajuden moltíssim, no només al fet
que hi hagi més dones als càrrecs de poder, sinó perquè els
homes que hi hagi tinguin perspectiva de gènere, tan necessària. Les futbolistes tenim els pitjors horaris d'entrenament. Jo
soc amateur i a la Fundació
AE Prat sí que ens exercitem en
l'horari que hem triat nosaltres,
però abans havia patit les hores
més dolentes. També hem de
pagar per competir. Fins i tot a
Preferent, mentre que els homes no ho feien. No té cap lògica", amplia Gutiérrez.

La mesura de govern Esport
i Gènere és "pionera", segons els
promotors i promotores, i s'executarà durant els pròxims tres
anys. En concret, fins al maig de
2025 es desenvoluparan 52 accions, distribuïdes en sis línies
de treball: sostre de vidre, promoció de la pràctica esportiva,
esdeveniments esportius, canvi
institucional, equipaments esportius i esport a l'espai públic.

Una participant de l’última edició de la Marató de Barcelona. Foto: BCN Esports

A Barcelona "encara és més
freqüent" la pràctica esportiva
entre homes que entre dones.
La mesura contempla actuacions com el reconeixement i
la visibilització de les dones en
els càrrecs directius amb la
creació d'una nova categoria
de Premi Dona i Esport; més
programes de foment de la
pràctica esportiva per dones;
la incorporació de la perspec-

tiva de gènere en els processos
de contractació i de subvenció;
la formació i el suport a les entitats en la prevenció de les
violències sexuals i en l'elaboració de plans d'igualtat; la
incorporació de la visió de gènere al disseny dels equipaments esportius; o la consolidació de Barcelona com un
referent en l'assoliment de fites esportives femenines.
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| Fall Guys
Bona notícia: Fall Guys ja ha passat a ser gratuït. Gaudeix de franc
d’aquest videojoc de plataformes a PS5, Switch, Xbox One i Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Alèxia Vila/ACN

El programa revelació de la temporada de TV3, Eufòria, ja té guanyadora:
Mariona Escoda (Valls, 2001). La jove
artista va triomfar a la gran final del
talent show, que es va celebrar el dia
17 amb rècord d’audiència, quedant
per davant de Triquell i de Núria. Al
llarg de tot el concurs, la vallenca ha
estat entre les favorites del públic, ja
que ha demostrat talent, versatilitat i
esforç, i a la final es va proclamar vencedora en rebre el 61% dels vots dels
espectadors. El premi inclou un contracte discogràfic, la gravació de la
cançó de l’estiu amb Miki Nuñez (presentador del programa juntament
amb Marta Torné) i la participació en
el disc de La Marató de TV3 de 2022.

Jazz a la Pedrera
Una col·laboració entre la Pedrera, el Conservatori del Liceu i el Taller de Músics de Barcelona fa possible el cicle Talents Jazz a la Pedrera, que va començar el 2 de juny i acabarà el 29 de juliol. En total, s’han programat divuit concerts de jazz i de música moderna al terrat de la Casa Milà,
un escenari idíl·lic, amb unes vistes privilegiades de Barcelona i música en directe de gran qualitat. A més, l’entrada
a aquest cicle inclou una visita lliure a les golfes i a l’àtic de
la balena, on hi ha l’espai interpretatiu de l’obra de Gaudí,
així com una copa de cava per gaudir dels concerts.
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Haver concursat a ‘Eufòria’ de TV3

El ‘talent show’ és el programa revelació de la temporada

Guanyar la primera edició del concurs

QUÈ HA FET

Els espectadors la van triar com a triomfadora de la gran final
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Teatre

La fitxa

La gran favorita

Ha rebut el suport del públic al llarg de tot el programa

Música

Pelis i sèries

El silenci dels arbres
Eduard Márquez

Muerte de un viajante
Arthur Miller

Un nou món
Andreu Valor

La voluntària
Nely Reguera

El violinista Andreas Hymer arriba a
una ciutat assetjada per fer un concert
i recuperar l’Amela Jensen. Allà, a més,
gràcies a l’Ernest Bolsi, que, desafiant les
bombes, fa de guia al museu de música buit, trobarà explicacions i respostes
que li serviran per acceptar el seu passat i entendre la misteriosa desaparició
de la seva mare.

Willy Loman és un viatjant de comerç
que ha entregat tot el seu esforç i la seva
carrera professional a l’empresa per a la
qual treballa. El seu objectiu és donar
una vida millor a la seva família, la dona
i els dos fills, que l’adoren i als quals vol
inculcar l’ambició per triomfar i progressar en l’escala social.
Al teatre Romea de Barcelona.

Vuit cançons formen el novè àlbum
d’Andreu Valor, Un nou món, autoeditat
i finançat gràcies a una campanya de micromecenatge a través de Verkami. El
cantautor de la localitat alacantina de Cocentaina proposa en aquest nou treball
confiar en la possibilitat de fer real allò
que sembla impossible. De creure, precisament, en “un nou món”.

Farta de la seva vida de jubilada, i de
comparar-se amb les seves amigues
que ja són àvies, la Marisa decideix viatjar a un camp de refugiats de Grècia, on
està convençuda que necessiten gent
com ella. En arribar, descobreix una realitat que no s’hauria pogut imaginar i
que farà que explori els límits entre l’amor i la necessitat de sentir-se útil.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
Refrescar la casa a l’estiu
Foto: Pexels
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BENESTAR

er què a la calor li diem “bon temps”? Està bé si podem passar-nos el dia a la platja o a la piscina, però seguir com si res
amb la rutina mentre els termòmetres superen els trenta
graus (fins i tot abans que comenci oficialment l’estiu, com ha
passat aquest any), mentre no podem dormir per la xafogor,
mentre tornem a suar un minut després d’haver sortit de la dutxa... no té res de “bo”. A més de queixar-nos, hi ha altres coses
que podem fer per sentir-nos millor durant les èpoques de més
calor. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona té un llistat de
consells per aconseguir que casa nostra estigui una mica més
fresca i no ens hi sentim com si fóssim a l’infern.
Aprofita les hores més fresques del dia per ventilar la casa: obre
portes i finestres durant la nit i a primera hora del matí perquè es
creïn corrents d’aire refrescant. En canvi, a les hores de més calor,
abaixa persianes, corre cortines i obre tendals per protegir la casa
del sol. Apaga els aparells elèctrics que no estiguis fent servir perquè, tal com recorda l’Ajuntament, “un ordinador o un televisor
engegats també generen calor”. D’altra banda, canvia les bombetes incandescents per unes de baix consum o, millor, per leds.

Les claus
VENTILACIÓ

Aprofita els moments més frescos del dia (la nit i la primera
hora del matí) per obrir finestres i ventilar la casa

PROTECCIÓ

En les hores de més calor, abaixa persianes, corre cortines
i obre tendals per protegir la casa dels rajos de sol

APARELLS
BOMBETES

Els aparells elèctrics, com un ordinador o una televisió, també
generen calor: apaga’ls quan no els estiguis fent servir
Les bombetes incandescents desprenen molta calor:
canvia-les per unes de baix consum o, millor, per llums led

Foto: Pexels
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