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La sèrie Friends, que es va eme-
tre del 1994 al 2004, ens pre-
sentava un grup de sis joves es-
tatunidencs que rondaven la
trentena i que vivien compartint
pis al barri novaiorquès de Man-
hattan. Tot i que el programa va
tenir un enorme èxit a casa
nostra, no es pot dir que reflec-
tís una realitat quotidiana de
Catalunya. Els personatges tre-
ballaven en professions libe-
rals, ja no estudiaven i seguien
compartint pis.

Fins fa poc, aquí compartir
pis era una experiència que s’as-
sociava als estudiants. Molts
universitaris que havien nascut
al territori català s’establien du-
rant els anys de carrera a Bar-
celona. L’equació era clara: els
sortia més a compte llogar un
immoble amb els amics que ha-
ver de desplaçar-se cada dia fins
als centres d’educació superior.
Més econòmic i menys temps.

Amb tot, en els darrers anys,
el mercat del lloguer ha canviat
i aquesta opció de vida s’ha es-
tès a altres nínxols de població.
Ja no és tan complicat veure com
homes i dones de l’edat dels
personatges de Friends com-
parteixen pis. Això es deu en
gran part a l’augment del preu
del lloguer, que ha fet que viure
en un pis compartit a Catalunya
sigui ara un 25% més car que fa
cinc anys, tal com indica un es-
tudi elaborat per Fotocasa.

LA CIUTAT MÉS CARA
Per tant, amb els preus actuals,
ni tan sols la manera més eco-
nòmica d’independitzar-se és
econòmica de veritat. I això es
nota especialment a Barcelona,
la ciutat més cara de l’Estat per

compartir pis. Ho diu el mateix
informe de Fotocasa, que situa el
preu mitjà de llogar una habita-
ció a Barcelona en 418 euros,
però també un altre estudi recent
de la plataforma Pisos.com, se-
gons el qual aquesta xifra s’enfila
als 442,4 euros. 

Per districtes, l’estudi de Fo-
tocasa reflecteix que el més car
és Ciutat Vella, on compartir
pis costa de mitjana 468 euros al
mes. El segueixen Sarrià-Sant
Gervasi (amb una mitjana de
465 euros al mes), l’Eixample
(436 euros), Gràcia (414) i Sant

Martí (404). Per contra, els dis-
trictes més barats són Nou Bar-
ris (345 euros), Horta-Guinardó
(369) i Sant Andreu (379).

PROP DE LA MEITAT DEL SOU
El fet que l’augment del preu del
lloguer no vagi acompanyat d’un
increment dels salaris –més
aviat al contrari– es tradueix
en precarietat. Ho sap prou bé
l’Andrea, una jove de 22 anys
que ha de destinar la meitat del
seu sou al lloguer del pis de l’Ei-
xample que comparteix amb
dues noies més. Això no li deixa
gaire marge per estalviar i reco-
neix que veu “pràcticament im-
possible viure sola o en parella
d’aquí a cinc anys”. “Les meves
companyes de pis tenen 25 i 27
anys i tampoc poden”, afegeix.

L’Albert té 29 anys i, per ara,
també prefereix esperar. Tre-
balla en una consultoria i viu a

Gràcia, però no paga ni de bon
tros el preu de mercat. “Visc en
un pis de lloguer amb dos amics,
un noi i una noia, i paguem
1.025 euros”, explica. Amb els
subministraments, ell paga 350
euros mensuals. Tot i que reco-
neix que no cobra malament,
creu que pagar un pis sol o amb
la seva parella li seria complicat.
“M’ho podria permetre? Sí, però
no estalviaria. Si tingués un pro-
blema, no tindria estalvis i, a
més, hauria de limitar la meva
vida social”, considera.

MARXAR DE BARCELONA
La cursa d’obstacles que supo-
sa independitzar-se a Barcelo-
na acaba provocant que molta
gent renunciï a viure-hi. És el
cas de la Laura, una noia de 23
anys que va decidir marxar de
Sants a l’Hospitalet per trobar
opcions una mica més assequi-

bles. “Estava dedicant gairebé el
50% del meu sou a compartir un
pis que ni tan sols tenia el ter-
ra anivellat i que tenia humi-
tats”, lamenta.

L’Andrea també admet ha-
ver viscut en un pis en “condi-
cions desastroses”, del qual ella
i les seves companyes van haver
de marxar perquè la propietat
va decidir vendre’l. “Durant la
pandèmia ens van abaixar el llo-
guer per ajustar-se a l’índex de
referència de la Generalitat.
Després se’ns va acabar el con-
tracte i van preferir vendre que
mantenir el preu rebaixat”, co-
menta, i recorda com va haver
de buscar una alternativa a cor-
recuita. De fet, en només tres
anys, l’Andrea s’ha vist obliga-
da a viure en tres pisos com-
partits diferents: sap el que és
buscar-se la vida en un mercat
immobiliari poc amable.

Albert Alexandre / Anna Utiel
BARCELONA

Habitacions a preudepis
» Dos estudis recents indiquen que Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per compartir pis

» El preu mitjà de llogar una habitació és de 418 euros, segons Fotocasa, i de 442, segons Pisos.com

L’augment del preu del lloguer ha fet que compartir pis ja no sigui només cosa d’estudiants. Foto: Joan Tomàs/ACN

“Podria viure sol, però
llavors no estalviaria”,
diu un jove de 29 anys
que comparteix pis
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La lupa

Lluny de les bombolles mediàtiques i polítiques,
que es retroalimenten cada vegada més ac-
celeradament i gairebé sempre a través del tot
poderós món digital, hi ha el carrer. La vida

analògica. La cua al forn de pa, la cervesa a la barra del
bar, les converses de vestidor de gimnàs… Moments en
què, més enllà del teu cercle vital –una bombolla, tam-
bé–, pots palpar una altra dimensió de l’esfera social.
Aquella que, sense fer soroll, destil·la preocupacions que,
sorprenentment, gairebé sempre tenen un perfil baix
en l’agenda pública. Potser perquè són massa mundanes
i, és clar, ja se sap que a segons quins nivells dedicar-
se o donar protagonisme a certes qüestions no queda
bé. Cal tenir debats profunds, d’altura intel·lectual. No
fos cas que algú ens titllés de polítics –o de periodis-
tes– low cost. Molt millor dedicar hores i hores a de-
bats –sovint buits– sobre, posem pel cas, el model de
ciutat que, per exemple, a la neteja municipal.

Doncs bé, el primer –model de ciutat– preocupa
un 2,1% dels barcelonins, mentre que la segona –ne-
teja– neguiteja un 6,5% dels veïns de la capital. Tres
vegades més. Són dades de l’últim Baròmetre de l’A-
juntament de Barcelona. Però és que si mirem l’evo-
lució d’aquestes mateixes preocupacions, mentre
que la del model de ciutat s’ha mantingut més o me-
nys igual des del 2015 –oscil·lant entre l’1 i el 2%–, la
neteja ha passat, amb alts i baixos, de l’1,6% d’ales-
hores al 6,5% d’ara. Aquesta última avui preocupa fins
i tot més que la Covid-19 (3,6%). Sí, sí, ho han llegit
bé: més que la pandèmia que acapara les nostres vi-
des des de ja fa massa temps.

Aquesta setmana, a la Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona –fixin-se: a una comissió,
no fos cas que se li donés massa importància–, s’ha
reconegut aquest maldecap. Arran d’una petició
d’ERC que ha rebut el suport de tots els grups muni-
cipals, govern inclòs, s’ha anunciat que s’injectarà pres-

supost extraordinari al servei de neteja per posar re-
mei als problemes de brutícia. A la mateixa comissió
fins i tot s’hi ha parlat de rates. Sí, de plagues de ra-
tes. Una bona injecció de neguits de la plebs per a més
d’un –notis la ironia–.

A la gent li preocupa la neteja. Molt. És fàcil sen-
tir converses al respecte al transport públic, a les bo-
tigues, als bancs de les places… Segons el citat Barò-
metre, és la cinquena preocupació dels barcelonins.
Però la importància que se li dona és la que és. No cal
insistir-hi. Sí que voldria, però, comparar la capital
amb les ciutats del seu entorn, no en termes de més
o menys qualitat de la neteja municipal, sinó de la

transcendència que adquireix aquest tema en el de-
bat públic. Perquè en això crec que la mirada metro-
politana també és enriquidora.

Xavier García Albiol va recuperar l’alcaldia de Ba-
dalona el maig del 2020 després del sonat afer d’Álex
Pastor i el primer que va fer, una setmana després de
prendre possessió, va ser anunciar una “campanya es-
pecial de neteja”. Amb una publicació a les xarxes so-
cials acompanyada d’un vídeo amb valoracions de ve-
ïns –que convido a recuperar per reflexionar-hi–, el nou
alcalde feia gala de la feina dels camions de neteja amb
aigua a pressió i prometia que aquesta qüestió seria una
de les seves prioritats.

Però abans que més d’un lector es posi les mans al
cap perquè he mencionat Albiol –soc dels que penso
que de l’alcalde del PP s’hauria d’analitzar molt millor

els perquès de les seves victòries electorals, i potser les
qüestions terrenals hi tenen alguna cosa a veure–, m’a-
fanyo a citar una alcaldessa d’un altre color polític i d’i-
dees indiscutiblement allunyades del badaloní. Provin
de fer el següent exercici: entrin al compte de Twitter
de Núria Parlon (PSC), batllessa de Santa Coloma de
Gramenet, i comptin el nombre de tuits que ha fet du-
rant aquest estiu amb fotos i vídeos dels serveis mu-
nicipals netejant els carrers de la seva ciutat. No se les
acabaran. O rebusquin a l’hemeroteca l’opinió de l’al-
calde de Cornellà, Antonio Balmón –també del PSC–
, sobre aquesta qüestió, en una ciutat on la neteja dels
carrers s’ha situat algun cop com la principal preocu-
pació dels veïns. Balmón ho té com una de les màxi-
mes prioritats d’aquest mandat, i ho diu sense embuts.
Sense cap mena d’acomplexament.

Podria seguir posant exemples de més ciutats de
l’entorn de Barcelona, però seria reiteratiu. Sense en-
trar a valorar –repeteixo– la qualitat del servei de ne-
teja de cada ciutat i els seus resultats, només pretenc
evidenciar que, mentre a la capital hi ha qüestions que
es releguen a una posició en el debat públic que no con-
corda amb el nivell de preocupació que generen, a la
resta de la metròpoli la dinàmica és diferent. I ales-
hores hi ha qui no entén, des del melic barceloní, les
majories absolutíssimes de Parlon o els grans resul-
tats electorals d’Albiol. Per descomptat que això úl-
tim s’explica per moltíssims factors més. Però “la ma-
nera gestual, erràtica i ingràvida com s’aborden els te-
mes que marquen l’agenda política no és que produ-
eixi desafecció, és que està generant una gran massa
de gent completament desconnectada dels afers pú-
blics”. Ho diu el sociòleg i exalcalde de Vilassar de Dalt
Xavier Godàs i ho subscric fins a l’últim accent. Afe-
gint-hi, a més, que com es trien i quins acaben sent
aquests temes, també. I en tot plegat, polítics i pe-
riodistes hem de fer molta autocrítica.

Les millors
perles

Hi ha gent difícil d’impressionar i després hi ha el veí de 
La Palma que, en veure l’erupció del volcà a prop de casa

seva, va dir, amb molta calma: “Tenim temps de dinar, tenim
temps de dinar sense problemes”. Qüestió de prioritats.

La cantant Aitana ha fet una col·laboració amb
McDonald’s i ha creat el seu propi menú, el McAitana.

Un menú que, paradoxalment, l’artista no podrà tastar. 
La raó? És celíaca i el menú porta gluten.

Descobreixen que un capellà destinava els diners que
donaven els feligresos de la seva església a organitzar

orgies amb drogues. No ha passat a Solsona, sinó a Prato, Itàlia.
Francesco Spagnesi, el sacerdot de 40 anys, ha estat detingut. 

Una festa a la UAB o una escena d’American Pie? Uns
8.000 joves van assistir fa uns dies a un macrobotellon

al campus de Bellaterra que ha deixat imatges tan
insòlites com la d’un noi muntat en una excavadora.

LA FOTOTwitter (@RTVCes)

Hi ha temes que tenen una posició
en el debat públic que no concorda
amb la preocupació que generen

per Arnau Nadeu, director editorial de Línia
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El retorn a l’escola es farà 
amb 21 entorns pacificats1

2
Tito Lossio: el timó de la UE Sants 
en els bons i mals moments

Festes Majors en pandèmia

Incertesa al Poble-sec 
amb el futur de la sala BARTS

Els comerços que més facturen a Barcelona

El + llegit líniasants.cat
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5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

A les xarxes

@JPuigdengolas: No és només la Ri-
carda. Augmentar emissions en un con-
text d’emergència climàtica no és nego-
ciable, ni ara ni d’aquí a cinc anys.

@Catinformacio: El Procicat aprova re-
obrir l’oci nocturn fins a les 3 de la mati-
nada en exteriors a partir del dia 23. També
s’allarga l’horari de la restauració fins a la 1. 

#OciNocturnAMigGas

@324cat: Salut admet que ha desconge-
lat més vacunes de les que finalment han
calgut perquè el ritme de vacunació con-
tinua per sota de les previsions.

#VacunesCaducades #MenysAvions

La clau

Avança el setembre i ja que-
den enrere les vacances
d’estiu. Malauradament,

en retornar a les nostres tasques
quotidianes ens adonem que res
ha canviat i que les mateixes pre-
ocupacions que teníem abans
d’aquest parèntesi continuen.

Aquests darrers mesos, la
vacunació no ha servit per deixar
enrere la pandèmia de la Covid-
19. Arribar al 70% de vacunats
no és suficient, i tant la vacuna-
ció com les restriccions sanitàries
continuen vigents. Tampoc po-
dem dir que afrontem millor les
altres crisis que patim, tant l’e-
conòmica com la social. I és que
moltes famílies encaren el se-
tembre sense saber com arribar
a finals de mes o si seran aco-

miadades al final de la tempo-
rada estival. Moltes altres no
saben com pagaran els llibres
dels seus fills, que comencen
un nou curs escolar, o com as-
sumiran els rebuts que s’acu-
mulen a casa.

A Castelldefels veiem com
el govern municipal continua
fugit, sense estar al costat dels
veïns ni dels emprenedors,
que passen moments molt
complicats. Els carrers més
bruts que mai; la inseguretat
ciutadana i un incivisme in-

controlat; uns impostos que
ofeguen i unes obres inneces-
sàries que s’emporten els re-
cursos públics i que semblen
que no s’acabaran mai.

Malgrat tot, tenim l’espe-
rança que les coses canviïn. La
gent desitja un canvi, i aquest
desig és la benzina que ens im-
pulsa a continuar treballant en
propostes i solucions per als
problemes reals de la gent
com tu. Comença un nou curs
polític i ara és el moment de
treballar plegats. Som-hi!
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Nou curs, mateixos problemes
per Manuel Reyes, president del PP a la demarcació de Barcelona

Els semàfors

El tradicional pregó de la Festa
Major d’Hostafrancs d’enguany

anirà a càrrec d’Anna
Cuatrecases, veïna del barri i

expresidenta de la coral l’Orfeó
Atlàntida, que ha estat molt

vinculada a Hostafrancs des que
l’entitat va ser fundada el 1926.

pàgina 6Anna Cuatrecases

Entitats del Poble-sec diuen 
que des de fa anys hi ha un

problema de brutícia al barri i
que en els darrers mesos s’ha

agreujat. Creuen que els serveis
de neteja no són prou eficients i
que les botellades empitjoren

encara més la situació.
pàgina 6Ajuntament

L’Associació de Comerciants 
de Creu Coberta celebrarà els

pròxims 2 i 3 d’octubre la
quinzena edició de la seva Fira

Medieval al carrer de Creu
Coberta. Durant els dos dies 

hi haurà espectacles de dansa,
música i teatre, entre altres.

pàgina 12Creu Coberta
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El districte, epicentre del clam
contra l’ampliació del Prat

INFRAESTRUCTURES4La ma-
nifestació contra l’ampliació de
l’aeroport i a favor de la preser-
vació del Delta del Llobregat va
reunir el passat 19 de setembre al
carrer de Tarragona a milers de
persones  –90.000 segons la pla-
taforma Zeroport, 10.000 se-
gons la Guàrdia Urbana–. La
mobilització va convertir-se en un
clam a favor del medi ambient i
les polítiques sostenibles.

ENTITATS DEL DISTRICTE
A la manifestació hi van partici-
par diverses entitats del distric-

te. Una columna de persones
convocades per l’Ateneu Coope-
ratiu La Base va desfilar amb una
pancarta per l’avinguda Paral·lel
i el Grup d’Habitatge de Sants va
convocar una concentració a la
plaça de Sants, mentre que la pla-
taforma Stop Tanatori Sants,
que després va sumar forces
amb l’Espai Comunitari ‘El Re-
fugi’, va fer una cercavila. Totes
les entitats van acabar a la mo-
bilització del carrer  Tarragona
amb un mateix objectiu: cridar
contra l’ampliació de l’aeroport
en defensa del medi ambient.

El drama dels desnonaments
torna a colpejar Sants

HABITATGE4Andrea Solano,
veïna de Sants, i la seva filla de
nou anys s’enfronten a ser des-
nonades el pròxim 28 de se-
tembre del seu pis on vi-
uen –propietat del fons inversor
Cerberus i del Banc Sabadell–,
segons ha denunciat recent-
ment el Grup d’Habitatge de
Sants. Fa uns dies que el futur
llançament va portar a diverses
persones a ocupar una oficina
del mateix banc amb la idea d’a-
conseguir un lloguer social per-
què mare i filla no hagin de
marxar de casa seva.

Tal com va informar La Di-
recta, Solano va aterrar fa tres
anys a Barcelona fugint de la vio-
lència de Colòmbia. Amb el su-
port d’un home del seu país d’o-
rigen va entrar a viure al pis pa-
gant 2.200 euros, però l’home va
acabar desapareixent sense do-
nar-li el contracte del pis que en
teoria l’hi pertocava després de
pagar aquella suma. Sense saber-
ho, estava ocupant l’immoble.
Solano va intentar, també segons
La Directa, negociar un lloguer
social amb la propietat, però no
va aconseguir res.

Una veïna de tota la vida,
pregonera de la Festa Major

HOSTAFRANCS4La Festa Major
d’Hostafrancs d’enguany, que
se celebrarà entre l’1 i el 10 d’oc-
tubre, omplirà el barri d’activi-
tats. La XXVII edició del tradi-
cional Ball de Rams d’Hosta-
francs o el concert del grup Dan-
tuvi en són dos exemples. 

D’altra banda, el pregó anirà
a càrrec d’Anna Cuatrecases,
veïna del barri i, fins al 2019, pre-
sidenta de la coral l’Orfeó At-
làntida, que ha estat molt vin-

culada a Hostafrancs des que
l’entitat va ser fundada el 1926.
“És un honor ser la pregonera.
Des de l’Orfeó Atlàntida sempre
hem participat en les festes”,
diu orgullosa Cuatrecases fent
referència a una tradició que
l’ha vist créixer i estima. 

“El que més m’agrada de la
Festa Major és que l’organitza la
gent del barri per a la gent del bar-
ri”, assenyala. “És una manera de
conèixer-nos millor”, afegeix.

La capçalera de la manifestació. Foto: Twitter (@niunpamdeterra)

Foto: Facebook (Orfeó Atlàntida)

Cultura | Aniversari de Núria Feliu
La cantant santsenca va complir ahir vuitanta anys després de passar

dècades regalant cançons i estant ferrament compromesa amb el barri. Fa
uns mesos Feliu va patir un ictus del qual encara s’està recuperant.   

ESPAI PÚBLIC4Poble-sec té una
assignatura pendent amb la ne-
teja. Així ho manifesta el presi-
dent  de la Coordinadora d’En-
titats del Poble-sec, Antoni Reig,
qui assegura que des de fa anys
el barri detecta que hi ha un pro-
blema de brutícia, però el pitjor
de tot és que, en els darrers me-
sos, la situació s’ha agreujat.
“És una preocupació general en
el barri. Hi ha una sensació d’a-
bandonament amb el tema de la
neteja”, afirma Reig en expres-
sar una opinió que també com-
parteix el president de la Unió
d’Associacions de Veïns del Po-
ble-sec, Sergi Gàzquez. 

Gàzquez, per la seva banda,
reconeix que no es pot dir que els
serveis municipals no netegen,
però considera que el servei és
molt millorable i que, a més, hi
ha un problema d’incivisme,
com ara el de les botellades,
que han anat en augment des de
l’aixecament de l’estat d’alar-

ma. “Quan es passa a netejar, per
exemple, no s’aplica cap pro-
ducte perquè se’n vagi la pudor
d’orina de certs carrers”, apun-
ta Gàzquez, qui diu que una
zona problemàtica és la falda de
Montjuïc, on també es fan bote-
llades i hi ha campaments de
sense sostre que generen brutícia.

L’AJUNTAMENT ES DEFENSA
Per part seva, fonts municipals
asseguren que aquest estiu l’A-
juntament ha fet l’augment més
gran de neteja mai realitzat a la
ciutat, ja que asseguren que
són conscients que els usos dels
espais públics han crescut du-
rant la pandèmia. 

Brutícia acumulada en un carrer del barri. Foto: Línia Sants

Queixes al Poble-sec per la
manca de neteja i les botellades
» Les entitats veïnals asseguren que és “una preocupació general”
» L’Ajuntament diu que aquest estiu ha reforçat el servei de neteja
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Gairebé dues-centes parades, empreses,

associats, artesans, entitats i professionals

de Creu Coberta sortiran en aquesta 15a

Fira Medieval, en què volem tornar a recu-

perar la normalitat de les activitats. Una fira

medieval que, a més, coincideix com sem-

pre amb la Festa Major d’Hostafrancs, que

vivim amb intensitat amb un esperit que

ens recorda el passat del nostre barri.

Enguany, no disposarem dels carrers

Torre Damians i Rector Triadó, en obres,

però trobareu propostes, activitats i para-

des al carrer Consell de Cent, i ampliem la

fira al llarg de Creu Coberta fins al carrer

de Joanot Martorell. Els escenaris, situats

al Meeting Point i a Creu Coberta con-

fluència amb Torre Damians, inclouran ac-

tivitats els dos dies, entre les quals

destaquem les següents:

Creu Coberta

RUTES El comerç de l’Àvia i la Creu 
Coberta medieval

DANSA Naraja Dance i la Fàbrica 
de Somnis

RÀDIO TEATRE Ràdio Hostafrancs

TALLERS de MALABARS 
La Colombina

MÚSICA Els Joglars del Metro, l’escola
Jam Session, Dantuvi i La Risa Bonita

CONTACONTES Els Formatges del Rei

ESPECTACLES MEDIEVALS 
El Recaptador i La Inquisició, gralles,
tambors, malabars medievals, oficis 
medievals i artesans

I molt més!

Una FIRA MEDIEVAL
plena d’espectacles
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&
El Poble Espanyol s’afegeix a la Festa

Major de Barcelona! Per aquest

motiu, el divendres 24 de setembre

ofereix una jornada de portes ober-

tes a tots els residents a la ciutat!

Aprofita el dia d’entrada gratuïta

per passejar pels carrerons i places

del Poble, descobrir el Museu Fran

Daurel (que amaga joies artístiques

de figures universals de l’art contem-

porani, com Picasso, Dalí, Miró o Tà-

pies) i endinsar-te en les instal·lacions

audiovisuals (et sorprendrà especial-

ment l’espai Fiesta).

També pots fer tallers artesanals

amb els millors professionals! Tenen

propostes de tallers ràpids molt xules

perquè descobreixis el seu ofici de

primera mà i t'enduguis a casa un ob-

jecte fet amb les teves pròpies mans.

Els tallers tenen un preu entre 3 i

15 euros (segons el taller) i es

paga als artesans/es que els im-

parteixen. Anima’t i participa-hi! 

A més, al Poble trobaràs di-

verses opcions de restauració, i

els més valents també us podeu

llençar pels tobogans gegants.

Ah! I recorda que des de la bal-

conada del Monestir podràs gau-

dir d’unes vistes impressionants

de Barcelona!

* Entrada gratuïta al
recinte per als residents

a Barcelona
(caldrà presentar 

document acreditatiu)
* Aquesta entrada no dona

accés a l’exposició 
‘Criatures submarines’

* Reserva la teva 
entrada anticipada
online i ajuda’ns a 

evitar aglomeracions
AFORAMENT LIMITAT

Vius a Barcelona i tens ganes de Festa Major?
Celebra la Mercè al Poble!

En família, amb amics o en parella, recórrer i gaudir el Poble 
és el pla ideal per gaudir d’una Mercè especial. T’hi esperem!

Creu Coberta
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Turisme km0

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

LES CORTS/ La frontera entre Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat és, en la majoria
dels seus punts, gairebé imperceptible. Tra-
vesses un carrer i deixes d’estar en una ciu-
tat per estar a l’altra. Però hi ha un lloc on
aquest canvi sí que es pot notar: el parc de
Can Rigal. 

Situat a l’avinguda d’Albert Bastardas
del barri de la Maternitat i Sant Ramon, és
un parc de lliure accés (és a dir, que no
tanca, perquè funciona també com a
camí). El seu passeig central té en un costat
una zona de bosc mediterrani amb pins i
alzines que potencia el valor paisatgístic de
Collserola, i a l’altre una zona de prat.

BIODIVERSITAT
El camí central es descompon generant
àrees de descans i petits jardins florals de

formes geomètriques. L’accent de color es
va alternant al llarg del passeig, on en les
diferents estacions de l’any es pot veure la
floració de les espècies plantades.

Al llarg d’aquest camí, les pèrgoles i els
pòrtics, amb plantes enfiladisses i plaques
fotovoltaiques, creen zones de color al ma-

teix temps que alimenten la il·luminació
del parc per a les hores de menys llum.

UN PARC SOSTENIBLE
Inaugurat el 2012, el parc incorpora crite-
ris ambientals i de sostenibilitat (com altres
espais de la ciutat, com els parcs de la Pri-
mavera, de Rieres d’Horta i del Torrent Ma-
duixer), especialment pel que fa a la
vegetació i a l’ús de l’aigua, així com en l’ús

de materials reciclats i la regulació de l’en-
llumenat. En aquest sentit, l’electricitat es
genera amb el conjunt de plaques fotovol-
taiques que té instal·lades al llarg del seu
passeig central.

A més, l’aigua de la pluja es recull su-
perficialment, es canalitza a través d’un sis-
tema de conduccions de drenatge i es fa
retornar, pel sistema de capil·laritat, als ele-
ments de vegetació del parc. Aquest sis-

tema, a més, evita que se saturi la seva
xarxa de clavegueram.

SERVEIS
Pel que fa als serveis, a l’interior del parc
també hi ha un bar, una zona habilitada
per a gossos i diferents aparells perquè la
gent gran o algú que segui als seus bancs
pugui fer una mica d’exercici (pedals fi-
xats a terra, per exemple).

SANT MARTÍ/ Considerada un exemple cabdal de l’ar-
quitectura industrial de la Catalunya del segle XIX, la Tor-
re de les Aigües es va rehabilitar profundament entre els
anys 2010 i 2012 (amb una feina feta gairebé maó a maó),
ja que havia patit un procés de degradació pel seu
abandonament des de principis de la dècada de 1990.

La torre es va construir entre el 1880 i el 1882 i la seva
finalitat era abastir d’aigua potable una ciutat en constant
creixement. Per això va alçar-se ben a prop de la desem-
bocadura del Besòs, per extreure i bombar l’aigua de la
llera dreta del riu. El projecte, però, va durar poc, ja que
l’aigua era salada. Tot i aquesta decepció, la torre es va uti-
litzar al llarg de tot un segle per produir l’aigua que faria
servir la indústria, i va estar en funcionament fins al 1992.

Després de ser reformada, la torre s’ha convertit en un
mirador icònic, amb unes vistes incomparables del mar i
de la ciutat, i recentment la tasca de rehabilitació de tot
el conjunt ha estat mereixedora dels màxims honors a Eu-
ropa en el camp del patrimoni amb el premi European He-
ritage Awards / Europa Nostra Awards.

GRÀCIA/Una de les estàtues que hi ha a la part més
alta del passeig de Sant Joan, al barri del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova, és la del polític, compositor i es-
criptor català Anselm Clavé, una de les grans figures
del nostre país durant el segle XIX.

El monument d’estil neoclàssic que recorda la seva
figura està format per un pedestal de pedra orna-
mentat amb quatre arpes i corones de llorer i una fi-
gura de bronze del mateix Clavé (originalment dau-
rada), a peu dret, de quasi cinc metres d’alçada.

A cavall entre dues grans
ciutats: el parc de Can Rigal

La Torre de les Aigües: un record
de l’arquitectura industrial del segle XIX

Anselm Clavé ens mira 
des del passeig de Sant Joan

Inaugurat fa gairebé 
10 anys, el parc genera 
la seva pròpia energia 

amb una sèrie de 
plaques fotovoltaiques
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@visitbarcelona

@VisitBCN_CAT

@visitbarcelona

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

HORTA – GUINARDÓ/ No sol ser habitual
que a un mateix edifici se’l conegui amb di-
versos noms (hi ha excepcions, és clar), però
als peus de Collserola hi ha un mas que es
pot anomenar de maneres diferents. Es
tracta de la Masia de Can Soler, la qual
també es coneixia com a Can Gener, Casa
Berengueras o Casa Boix (que, segons altres
versions, va derivar cap a Cal Boig).

És una finca de 32.000 metres quadrats, si-
tuada just a l’entrada del parc de Collserola,
que data de principis del segle XIX. Es va co-
mençar a conèixer com a Can Soler durant el
segle XX, pel nom del seu propietari, Antoni
Soler. La masia ocupa una finca situada en ter-
renys agrícoles i forestals, a tocar de la carre-
tera de l’Arrabassada. Fa més de quatre
dècades, l’any 1980, l’Ajuntament la va expro-

piar i, després de restaurar-la, la va destinar a
equipament municipal.

FUNDACIÓ ELS TRES TURONS
L’any 2010 va obrir les seves instal·lacions a Can
Soler l’Escola d’Art Floral de Catalunya, un centre
que oferia cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior en floristeria, art floral i disseny de jardins i
que es va traslladar al barri de Sants fa mesos.

La Fundació Els Tres Turons, dedicada a la
promoció i suport de la salut mental comunità-
ria, es fa càrrec del manteniment dels voltants de
la masia, on també hi ha una desena d’horts ur-
bans dels quals s’encarreguen jubilats del barri.

Des de l’octubre del 2018 la masia també
acull un Centre de Natura que ofereix diverses
propostes per descobrir els entorns de la masia
i aprofundir en el coneixement de la natura.

La Masia de Can Soler, 
un edifici amb diversos noms

L’Ateneu Popular Nou Barris: 
més de 40 anys d’un referent

NOU BARRIS/ L’ocupació veïnal l’any 1977
d’una planta asfàltica que es va construir
entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova va
germinar en el naixement de l’Ateneu Popu-
lar Nou Barris, un centre sociocultural públic
que funciona segons el model de gestió co-
munitària. Segons el defineixen els mateixos
implicats, el centre “recupera la idea de la cul-
tura, la intervenció i la vinculació amb el ter-
ritori i aposta per ser un projecte que
contribueixi a la transformació social”.

ESPAI DE REFERÈNCIA PER AL CIRC
Des d'una perspectiva de creació, l'Ateneu
prioritza donar suport a les disciplines vincu-
lades al món del circ, especialment a la crea-
ció de circ contemporani de sala.

L'Ateneu també té com a objectiu acostar

aquesta mena de propostes als barris, po-
tenciar cultures emergents i afavorir l'exhibi-
ció de projectes culturals de territori i ciutat,
mantenint l’equilibri entre programacions de
diferents perfils amb una política de preus
adequada a cada espectacle.

En el context socioeducatiu, vol fomen-
tar el compromís social i solidari entre els
ciutadans i el seu esperit crític, mitjançant
els valors i formació que proporciona el Circ
Social com a eina educativa, element defi-
nidor del projecte Ateneu des dels seus ini-
cis. Com a part del teixit associatiu i dels
moviments socials de Barcelona, l’Ateneu
també dona suport a totes aquelles propos-
tes que enforteixen aquest vincle i ajuden a
tirar endavant projectes des d’un punt de
vista transformador i solidari.

LLOC PER A ARTISTES DE TALLA MUNDIAL
L’edifici és de titularitat municipal, tot i que
està gestionat per l'associació Bidó de Nou
Barris. La seva manera de fer, de fet, és un mi-
rall per a moltes entitats, tant del districte
com de la ciutat.

En tots els anys que ha tingut les seves
portes obertes ha acollit actuacions d’artistes
de talla mundial, i no només de circ. Georges
Moustaki, Lluís Llach i Paco Ibáñez, entre al-
tres, han portat el seu art a l’Ateneu.

Des del 2007 pertany al projecte de recu-
peració d'espais industrials Fàbriques de
creació de Barcelona, un projecte conjunt de
l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cul-
tura de Barcelona que engloba diversos equi-
paments públics que donen suport a la
creació i a la producció cultural.

150 anys de cultura
i pensament

L’any 1906 el Palau Savassona, un
emblemàtic edifici situat al nú-
mero 6 del carrer de la Canuda,
va passar a ser propietat de l’Ate-
neu Barcelonès, que el va con-
vertir en la seva seu.

L’aleshores jove Ateneu (la
data de la seva fundació és el
1860, amb el nom d’Ateneu Ca-
talà) s’instal·lava al cor de la ciu-
tat, en un edifici d’estil neoclàssic
projectat com a casa senyorial.
L’actual seu de l’Ateneu va ser
construïda a finals del segle XVIII
pel baró de Savassona, que es va
inspirar en els palaus gòtics cata-
lans. En destaca l’entrada (pen-
sada per a l’accés de carruatges),
l’escala noble i la biblioteca.

En el moment de fer la com-
pra, l’Ateneu va emprendre una
sèrie de reformes per adaptar-lo
a les seves necessitats i, prop de
100 anys més tard, l’interior de
l’edifici va tornar a ser remodelat.
El 2007, la rehabilitació de la bi-
blioteca va enllestir la reforma.

MULTIDISCIPLINARI
L’Ateneu Barcelonès bull d’activi-
tat gràcies a una agenda cultural
intensa i variada oberta a tota la
ciutadania. És, de fet, un dels prin-
cipals centres de debat intel·lec-
tual de la ciutat i del país i un nucli
de creació per promoure l’activi-
tat intel·lectual col·lectiva. 

A més, té el privilegi d’acollir
la biblioteca civil privada més im-
portant de Catalunya, amb una
de les col·leccions bibliogràfiques
més valuoses del país. 

Ciutat Vella
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Futbol | La UE Sants perd contra el líder a l’Energia
El conjunt de Tito Lossio va caure per 0-1 (gol d’Arnau Ortiz) el passat diumenge contra el Girona B, 
que encapçala la classificació del grup cinquè de la Tercera RFEF amb nou dels nou punts possibles. 
La UE Sants, amb tres, visitarà diumenge la Pobla Mafumet i rebrà el pròxim 3 d’octubre el San Cristóbal. 

“Quan ets jove, penses que has
d’entrenar i dir les coses d’una
manera determinada. Amb el
temps, comproves que t’has d’a-
nar adaptant a l’equip, a les cir-
cumstàncies... A vegades vols cla-
var una esbroncada, però has
d’agafar aire i allunyar-te. Si no ets
flexible, acabes cremant els juga-
dors”, reflexiona Albert Gómez
(Barcelona, 1989), que enceta la
seva segona etapa com a entre-
nador del primer equip del JAC
Sants, de Copa Catalunya.

Gómez es mostra satisfet amb
els vincles que s'estan establint
entre el grup i el cos tècnic: “Crec
que he connectat molt bé amb l’e-
quip. Volem ser competitius sen-
se buscar cap excusa”. 

Els santsencs arribaran “una
miqueta justos per les baixes” al

debut a Copa Catalunya contra el
CN Tàrrega de dissabte a la Bor-
deta, però “amb la feina feta per-
què l’equip creix de pressa i cons-
tantment. Les sensacions són
molt bones”. Molta culpa la tenen
els quatre jugadors del B i els dos
júniors que estan ajudant en una
pretemporada “força dura” per les
absències i amb alguns entrena-
ments amb només cinc sèniors.
Fins a nou jugadors, alguns amb
poc rodatge, estaran disponibles
per al primer partit del curs.

UN GRUP MOLT JOVE
El JAC Sants 2021-2022 és un
grup molt jove, d’entre 22 i 23
anys de mitjana d’edat. Tornen
al club Gerard Galbete, “un in-
terior amb molta classe, recursos
i experiència que ens ajudarà
molt” i Aitor Gómez, “un jugador
amb molta envergadura i capa-
citat física a qui sobretot busca-
rem com a 5”, explica Gómez.
Sergi Marco, “una peça que és tot

cor i força que aportarà punts i
rebots”, es queda després d’ha-
ver disputat els últims partits de
la temporada passada. 

Pugen al primer equip tres
valors de la pedrera: Joan Co-
romina, “un 3 gran que ha cres-

cut al JAC Sants i està preparat
per explotar al sènior”; Joel Ro-
dríguez, “un dels millors llança-
dors que he vist mai” i Carles
Ribó, “un base que controla molt
bé el temps i les sensacions del
partit”, afegeix el tècnic.

“L’objectiu és trobar l’equili-
bri i l’engranatge entre l’expe-
riència dels jugadors més vete-
rans i les ganes dels joves”, com-
pleta Gómez, que amb els anys
ha après a ser camaleònic per ser
un entrenador cada cop millor.

Lamaduresa de ser camaleònic
» Albert Gómez enceta la seva segona etapa com a entrenador del primer equip del JAC Sants

» “Si no ets flexible, acabes cremant els jugadors”, reflexiona abans del debut contra el CN Tàrrega

Albert Gómez, en un temps mort donant instruccions. Foto: JAC Sants

Toni Delgado
SANTS

Esports

TERRASSES4La Comissió d’Ur-
banisme va aprovar inicialment la
setmana passada la modificació de
l’ordenança de terrasses per re-
gularitzar les ampliacions fetes du-
rant la pandèmia. L’objectiu és re-
gular les ubicacions de taules i ca-
dires, que s’han posat a xamfrans
o carrils de circulació, per fer-les
definitives. Es tracta d’uns canvis
que afectaran els més de 1.500 es-
tabliments als quals l’Ajuntament
ha cedit, des del maig del 2020, es-

pais en la calçada com a resposta
a la crisi del coronavirus.

La modificació de l’ordenan-
ça ha tirat endavant amb el vot a
favor del govern municipal (BCo-
mú i PSC), Ciutadans i PP i les
abstencions d’ERC i JxCat.  La ti-
nenta  d’alcaldia d’Urbanisme, Ja-
net Sanz,  va dir que d’aquesta
manera es podrà començar la
retirada dels blocs de formigó
que tantes crítiques han desper-
tat entre la ciutadania i l’oposició.

Aprovada l’ordenança que
posarà ordre a les terrasses

Restriccions | Reobre l’oci nocturn amb condicions
El Govern permetrà a partir de demà  la reobertura de l’oci nocturn només en espais

exteriors i fins a les 3 de la matinada.  D’altra banda, la restauració podrà també
allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del que pot obrir ara.

Amb la pandèmia les terrasses s’han ampliat. Foto: Carola Lòpez/ACN

FIRES4El carrer de Creu Co-
berta es tornarà a impregnar
d’essència medieval. L’Associa-
ció de Comerciants de Creu Co-
berta celebrarà els pròxims 2 i 3
d’octubre la quinzena edició de
la seva Fira Medieval, que om-
plirà diferents  punts del barri de
diversos espectacles i activitats.
Hi haurà dos escenaris, un al
Meeting Point i l’altre al carrer
Creu Coberta a tocar de Sant
Roc, en els quals es podran veu-
re actuacions de música, teatre
i dansa a l’estil medieval. 

En els escenaris també hi
haurà figures mítiques medie-
vals com ara princeses i dracs,
que dotaran encara de més mà-
gia les dues jornades festives.
Pel que fa a les danses, hi hau-
rà les actuacions de Nataraja
Dance i Fàbrica de somnis Sò-
nia Alonso i, pel que fa a la mú-
sica, el públic podrà gaudir
dels ritmes i melodies de l’es-
cola Jam Session.     

D’altra banda, el dissabte
dia 2 d’octubre es podrà gaudir
d’una ruta pels comerços del
barri amb l’associació cultural
Artixoc i, el diumenge 3 d’oc-
tubre, es farà una  ruta medie-
val pel carrer de Creu Coberta.
Això no és tot. A la fira també
hi seran els artesans del Poble
Espanyol, que oferiran  activi-
tats i mostres d’artesania a tot-
hom qui visiti la fira. 

UNA FIRA ESPECIAL
La fira d’enguany no és com la
dels anteriors anys si es té en
compte que s’espera amb mol-
tes ganes, ja que  la pandèmia va
impedir que se celebrés l’octu-
bre passat. I a més, com recor-
da l’Associació de Comerciants
de Creu Coberta a la seva pàgi-
na web, l’esdeveniment ajudarà
a “anar recuperant a poc a poc
el nostre comerç de proximitat”.

La fira arrencarà el 2 d’octubre. Foto: Fira Medieval de Creu Coberta

Creu Coberta tornarà per fi 
a ser medieval durant dos dies
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COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de ca-
ràcter generalista i amb volun-
tat pedagògica centrat exclusi-
vament en l’economia i la in-
dústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Spa-
ce i al sector espacial.

És en aquest context que
neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 in-
corpora al seu conjunt de cap-
çaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detri-
ment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalu-
nya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunica-
ció21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou rep-
te amb més experiència.

El responsable d’Espai.Mèdia
és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació cata-
là disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àm-
bit del sector espacial, una acti-
vitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comu-
nicació 21, David Centol.

En definitiva, Espai.Mèdia
pretén facilitar la gestió del co-
neixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per con-
vertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.

NEW SPACE
L’estratègia New Space, impul-
sada pel vicepresident de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, vol po-
sar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de re-
ferència també en l’àmbit de l’e-
conomia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pi-
nyol d’aquesta estratègia és l’A-
gència Espacial de Catalunya.

“Però aquest projecte, am-
biciós i necessari –comenta l’e-
ditor David Centol–, presenta
dificultats directament relacio-
nades amb el desconeixement
per part de la majoria de la po-
blació, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la con-
frontació política) que només
s’expliquen per la desinforma-
ció. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el conei-
xement de la indústria espa-
cial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer vi-
sibles tots els passos que es van
produint a través d’una infor-
mació seriosa i responsable.

Malauradament, els mitjans
de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i tam-
bé la ciutadania. 

La dificultat tècnica de la
matèria, i en conseqüència la ne-
cessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder en-
tomar amb èxit el repte d’infor-
mar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al vol-
tant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.

Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya

» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia
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La dona del tercer segona no sol assistir
a les reunions de l’escala, però avui creu
que hi ha de ser, per això ha hagut de ple-
gar abans del súper on treballa. Ha d’ex-
plicar una cosa, demanar un favor incò-
mode, difícil de concedir. Un favor rela-
cionat amb l’estigma que arrosseguen les
persones amb alguna malaltia mental.

A la Sala Atrium de Barcelona.

Teatre

La dona del tercer segona
Víctor Borràs Gasch

El barceloní Marc Tinés, Mtines, es pre-
gunta per què les coses no són més sen-
zilles al seu primer disc en solitari,
PQLCNSMS? (Cycling Records). És un EP
format per cinc cançons d’indie-pop
electrònic que parlen de desamor des de
la quotidianitat, perquè, tal com ha dit en
una entrevista a Enderrock, “l’amor és molt
menys bucòlic i romàntic del que creiem”.

Música

A la Fabiola (Juana Acosta) no li agrada
com el seu pare mira la seva filla de 13
anys. Durant un viatge a una petita illa, es
converteix en espia a casa seva. No té cap
evidència, però la seva intuïció l’alerta d’al-
guna cosa i oscil·la entre la por de des-
cobrir segons què i la necessitat d’obte-
nir respostes. Arriba al cinema Las con-
secuencias, premiada al Festival de Màlaga.

Pelis i sèries

Las consecuencias
Claudia Pinto

PQLCNSMS?
Mtines

La festa del cinema
La Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine),
la Federació d’Entitats d’Empresaris de Cinema d’Espanya
(FECE) i el Ministeri de Cultura han impulsat la campanya
‘Yo voy al cine’. Els cinemes que s’hi adhereixin (es publi-

carà un llistat aviat a la pàgina web cineseguro.com) oferi-
ran entrades a 3,50 € durant quatre dies: 27, 28, 29 i 30 de
setembre. Les entrades es podran comprar online a partir

del dia 26, o bé presencialment al cinema. Els objectius
de la iniciativa són promoure el setè art, fer-lo més acces-
sible i recordar que les sales de cinema són espais segurs.

“Avui he actuat a l’Hospitalet, a dos mi-
nuts d’on anava a l’institut, a un minut del

bar on feia campana. Ha estat preciós.
Gràcies”. L’humorista i actriu Asaari Bibang
(Guinea Equatorial, 1985) va créixer al bar-

ri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobre-
gat i fa uns dies va celebrar amb aquestes
paraules haver actuat a l’Auditori Barradas

de la ciutat, en el marc de ‘Fem L’Humor’.
La visita de Bibang a casa seva coincideix

amb un moment molt dolç de la seva car-
rera. Aquesta temporada s’ha estrenat
com a col·laboradora al programa Està

passant de TV3, està fent una gira per Es-
panya amb el monòleg Humor Negra i fa

uns mesos va publicar el llibre Y a pesar de
todo, aquí estoy (Bruguera). Tot plegat,

sense oblidar l’Hospitalet.

A S A A R I  B I B A N GQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser humorista i actriu
Aquesta temporada s’ha estrenat a l’‘Està passant’ de TV3

Famosos

Actuar a la ciutat on va créixer: l’Hospitalet
Ha expressat a les xarxes la il·lusió que li ha fet tornar a casa

Missatges d’afecte
I algun de sorpresa en descobrir que és de l’Hospitalet

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

L’Alice se n’ha anat a viure a un poble on
ningú sap qui és. Allà coneixerà un noi.
Mentrestant, a Dublín, la seva amiga in-
tenta arribar a final de mes mentre es re-
cupera d’una ruptura amorosa flirtejant
amb un vell conegut. Un reflex de la im-
portància que tenen les relacions afec-
tives i sexuals per a una generació ame-
naçada per la precarietat i el desencís.

Llibres

On ets, món bonic
Sally Rooney

|Diablo 2
Diablo 2: Resurrected és una remasterització del clàssic joc de rol

que va marcar una generació. Per a PC, PS4 i 5, Switch i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

MEDITERRÀNIA

La moderació és important: procura no atipar-te ni dins 
ni fora de casa, menja a poc a poc i fes sopars lleugers

ÀPATS

MODERACIÓ

CUINA

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

i SALUT

Les setmanes van passant, setembre va avançant, i tu no
acabes de sentir-te al 100% perquè no has recuperat els
hàbits saludables que vas deixar abandonats durant les va-

cances. Si t’hi sents identificat, dues expertes de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) tenen consells per a tu. Són les pro-
fessores dels Estudis de Ciències de la Salut Anna Bach i Laura
Esquius, que han ofert un llistat de recomanacions per “repren-
dre una dieta saludable”.

En primer lloc, el més intel·ligent és que aprofitis la sort que
tens i apostis per la dieta que tens més a l’abast: la mediterrània.
Menja variat, donant prioritat a les fruites i verdures, i minimitza
el consum d’aliments ultraprocessats. La moderació també és
molt important: no t’atipis, menja a poc a poc i recorda que els
sopars han de ser més lleugers que els dinars. 

I, parlant d’àpats, les expertes recomanen practicar la “convi-
vialitat”; és a dir, “gaudir dels àpats en companyia al voltant de la
taula com a mínim una vegada al dia”. D’altra banda, aconsellen
també atrevir-se amb tècniques culinàries diferents, per sortir
de la monotonia i per limitar els fregits.

Reprendre una dieta saludable

Aposta per la dieta mediterrània: menja variat, 
prioritzant fruita i verdura i limitant ultraprocessats

Les claus

Si pots, posa en pràctica la “convivialitat”: fes un àpat 
en companyia al voltant de la taula com a mínim una vegada al dia

Atreveix-te a provar tècniques culinàries noves i diferents 
per sortir de la monotonia i evitar així abusar dels fregits
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