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CLAM VEÏNAL pàg 14

La Bordeta demana 
de nou l’ampliació del
recorregut del bus 91

CONVIVÈNCIA pàg 14

Campanya veïnal contra
l’incivisme a Hostafrancs

BEISBOL pàg 20

El Barcino busca espònsors
per jugar a Divisió d’Honor

La Marina celebra l’estrena 
de tres estacions del metro

Veïns i comerciants ho aplaudeixen però també recorden que s’havien d’haver inaugurat a l’abril pàg 14

SENSE EXPLICACIÓ CLARA
Les dones es vacunen
més contra el coronavirus
que no pas els homes pàg 3

LLIBRERIA DE BARRI pàg 15

Carlota Freixenet i Laia
Salvador celebren els 
4 anys de La Carbonera
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Entrevista a 
Elisenda Alamany,

regidora d’ERC 
i consellera a l’AMB

pàgs 10 i 11

“La decisió sobre
el meu lloc el 

2023 no depèn
només de la 

meva voluntat”
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L’Estat espanyol és un dels in-
drets del món on més morts
s’han produït a conseqüència
de la pandèmia: 87.000 per-
sones difuntes. Segons dades
de la Generalitat, a Catalunya
són 24.000 i a la regió metro-
politana 16.800.

Així mateix, tot i que Es-
panya va començar a vacunar
de forma erràtica, actualment
és un dels llocs en els quals hi
ha més persones amb la pau-
ta completa. Més que en estats
com Israel, que van començar
a vacunar abans. A Europa,
només Portugal (85%) i Malta
(82%) superen els números
d’Espanya, on gairebé vuit de
cada deu ciutadans estan va-
cunats. Tot i les elevades xi-
fres, la vacunació també té
gènere, i en aquest cas, a dife-
rència del que passa en altres
camps, les estadístiques be-
neficien les dones.

Tant a Catalunya com a la
regió metropolitana, les dones
es vacunen més que els ho-
mes. En termes generals, la di-
ferència és del 3% en els més
grans de 12 anys. És a dir, si un
81% dels homes està vacunat,
en el cas de les dones aquesta
xifra supera el 84%.

“No hi ha una evidència con-
creta que expliqui per què pas-
sa això”, afirmen des de l’A-
gència de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB). Alhora, asse-
nyalen que als inicis de la va-
cunació aquesta escletxa enca-
ra era més acusada.

“Només podem fer hipòtesis
que tenen a veure amb la so-
cialització de gènere”, conside-
ra l’organisme. Per a l’agència,
les dones tenen més predispo-

sició a les cures, tant d’elles
com dels altres, i això faria que
decidissin vacunar-se més. “En
molts altres estudis veiem com
la masculinitat s’associa a la
virilitat i els homes assumeixen
més riscos”, diu l’ASPB. És el cas
de les xifres de mortalitat, on els
homes moren més que les do-
nes, i moren més per causes no
mèdiques. A més, ells tenen
més conductes de risc, com per
exemple el consum de tabac.

Sigui com sigui, en altres
països on la vacuna és un bé de
luxe, la tendència canvia. “Ar-
reu del món les desigualtats de
gènere fan que siguin els ho-
mes qui més es vacunen”, ex-
plica l’ASPB.

DIFERÈNCIES PER EDATS
És cert, les dones es vacunen
més que els homes. Però si ens

fixem en les dades per edats, hi
ha sorpreses. La primera: a Ca-
talunya, la tendència, per molt
poc, per dècimes, es reverteix si
parlem de persones més grans
de 60 anys. A partir d’aquesta

edat, ells es vacunen més que
elles. Passa el mateix a la regió
metropolitana.

La segona sorpresa la tro-
bem en l’edat que va dels 20 als
29 anys. Aquí, la diferència
entre homes i dones és més
acusada que en la resta de
franges d’edat. A Catalunya, les

joves d’aquesta edat es vacu-
nen un 6,5% més que els joves.
A la regió metropolitana, sen-
se comptar Barcelona (4,6%),
les diferències són encara més
marcades. A la regió metropo-
litana sud és del 7,1% i a la
nord del 6,9%.

UNA SEGONA EXPLICACIÓ
La diferència entre la vacunació
masculina i la femenina podria
tenir una segona explicació. A
l’inici del procés de vacunació es
va decidir que serien els sectors
essencials i el personal de l’àm-
bit públic qui rebria les prime-
res dosis. En gran part eren
persones de la salut i l’educació.

“Les dones es dediquen en
major mesura a la sanitat i als
serveis socials (13,5%) i al co-
merç al detall (13%), i els homes
a la construcció (9,7%) i al

transport (8,7%)”, assenyala un
estudi de l’Institut Català de la
Dona. En el cas del treball fe-
mení, parlem de dos àmbits en
els quals el tracte humà directe
és imprescindible i la por de
contagiar altres persones podria
estar en l’arrel del fet que les do-
nes es vacunessin més.

Així mateix, a l’educació el
predomini d’elles també és am-
pli. En aquest cas, el 10,2% de
les dones treballen en aquest
sector, mentre que només un
3,7% d’homes s’hi dedica. Des-
prés de la primera onada, des de
les administracions s’ha volgut
protegir els centres educatius i,
per això, el cos docent ha estat
un dels primers a ser vacunat.
Aquests elements podrien estar
darrere del perquè les dones es-
tan més vacunades i perquè ho
estan més en edats laborals.

Les dones es vacunen més
» En el cas del coronavirus, en termes generals, la diferència entre els homes i les dones és d’un 3% 

» “No hi ha una evidència concreta que ho expliqui”, diu l’Agència de Salut Pública de Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona considera que les dones tenen més predisposició a les cures, tant seves com dels altres. Foto: Salut

A partir dels 50 anys,
però, la vacunació és
lleugerament superior
entre els homes

Albert Alexandre
BARCELONA
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Tres casos de segura-
tes racistes corren per

aquí aquest matí [2 de
novembre de 2021], probablement
una fracció ínfima dels casos reals
que s’han produït a les discoteques ca-
talanes aquest cap de setmana. El re-
torn a la normalitat de la indústria de
l’oci nocturn.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Hay un sector de la de-
recha que lo ha apos-

tado todo a defender
una identidad de persona incívica,
molesta para todos, que come azúcar
y chuletas porque se lo prohíben y va
en coche a todos lados porque es su li-
bertad. Están a una batalla cultural
de defender los pedos en público.

@apuente

Bueno, i com de con-
taminant ha estat la

cosa aquesta que estan
fent a Glasgow, eh? Tant Zoom i tanta
història i per fer una cimera contra el
canvi climàtic la fan presencial. Quants
avions i cotxes han necessitat? Havia
de fer la merda de tuit per quedar-me
descansada.

Vas venir quan ningú
volia fer-ho. Vas fer de

portaveu quan el club es
desmembrava. Vas lluitar per la Lliga
amb un equip molt just i vas ser posi-
tiu quan Messi va marxar. I vas fracas-
sar, sí. Però avui tornes a l’Olimp culer
del qual mai marxaràs. Malgrat tot,
gràcies, Ronald.

@quadern_tactil@xul81@TVilalta

La lupa

Caldria esperar que la cimera de Glasgow no
fos l’enèsima ocasió en què els líders mundials
s’omplen de bones paraules de lluita contra
el canvi climàtic però després les concrecions

no arriben. Però hi ha pocs motius per a l’optimisme.
Un dels problemes dels acords multilaterals con-

tra el canvi climàtic és que estan subjectes al que s’a-
nomena la tragèdia dels comuns: tot i que tots esta-
ríem millor si reduíssim globalment les emissions,
cada país individualment té incentius per no fer-ho
i esperar que els altres ho facin. D’aquesta manera,
es pot beneficiar de la reducció global sense pagar el
cost de la reducció d’emissions. El resultat d’aques-
ta lògica és que ningú no pren les decisions que cal-
dria prendre per acostar-se als objectius de reducció
d’emissions que els científics consideren necessaris
per limitar l’escalfament global. El problema de
fons és que l’atmosfera és un bé comú, del que tot-
hom se’n beneficia, però els costos de la reducció d’e-
missions són ben concrets.

Aquesta lògica endimoniada de les negociacions
entre estats es reprodueix a petita escala: si he de dei-
xar el cotxe a casa i fer un trajecte de 30 o 40 minuts
més per anar a la feina, tindré incentius per mirar
de fer la viu-viu i que siguin els altres els que perdin
temps mentre jo segueixo anant en cotxe. O si una
ciutat com Barcelona ha de limitar el trànsit de cre-

uers, altres ciutats de la Mediterrània poden apro-
fitar-se’n: es beneficiaran de la reducció d’emissions
sense pagar el cost de retallar un sector econòmic.
Cada municipi, o comarca, tendirà a mirar d’esca-
polir-se d’instal·lar molins de vent o parcs solars al
seu territori esperant que altres assumeixin els cos-
tos de la transició energètica.

Perquè la reducció d’emissions no és gratuïta. Els
estats poden mirar de compensar i incentivar la tran-
sició ecològica amb polítiques expansives, que vin-
dria a ser el que s’ha anomenat Green New Deal. Però
el fet és que mitigar el canvi climàtic és una decisió
política molt costosa. No podrem desplaçar-nos
tant en cotxe, ni en avió. Els viatges hauran de ser més
cars i tardarem més temps a arribar a la feina. Alguns
sectors econòmics hauran de redimensionar-se a la
baixa i introduir canvis que els faran menys compe-
titius (en preu). Això, si no canvien moltes altres co-
ses, farà créixer l’atur. Si més no en el curt termini.

I com a consumidors, haurem d’assumir costos més
elevats en molts productes. Si hem de produir prou
energia renovable per substituir les fonts d’energia
brutes i per electrificar bona part del que ara es mou
amb combustibles fòssils, els paisatges que tant ens
estimem s’hauran de transformar. No podrem plan-
tejar-nos models de desenvolupament basats en el
creixement infinit.

No és un discurs fàcil de fer, però és imprescindi-
ble per passar de les paraules als fets. Tothom ha de
ser conscient de què vol dir combatre el canvi climà-
tic. Per això crida l’atenció que encara tinguem debats
sobre mesures com la reducció de carrils per a cotxes,
els peatges d’entrada a les ciutats, el veto a l’amplia-
ció de l’aeroport, la implantació de renovables o la re-
ducció del consum: són mesures mínimes, de sentit
comú, que apunten en l’única direcció possible si és
que ens prenem seriosament la mitigació del canvi cli-
màtic. Cal superar el doble llenguatge i la dissociació
entre discursos que són pretesament ecologistes
quan parlen en general però profundament desarro-
llistes quan parlen de coses concretes. Els polítics te-
nen por de perdre eleccions, els empresaris de perdre
diners i els ciutadans d’empitjorar el seu ritme de vida.
Però només prenent riscos i assumint els costos en pri-
mera persona podem evitar el desastre cap al qual ens
encaminem. Val més dir-ho i no seguir enganyant-nos. 

Uns tenen por de perdre eleccions,
altres de perdre diners i tots
d'empitjorar el ritme de vida

per Jordi Muñoz

Combatre el canvi climàtic té costos
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En marxa les esperades obres 
del nou parc de Can Batlló1

2
Els Castellers de Sants celebren 
la seva 29a Diada

La històrica ferreteria Porxas 
tancarà 122 anys després

Aturen un desnonament atrinxerant-se 
en un portal al Poble-sec

Ofertes a Creu Coberta pel BCNMarket: 
10 euros gratuïts per gastar al barri

El + llegit líniasants.cat

3

4

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.

Els semàfors

Des de la Comissió de Veïns de
la Bordeta denuncien que,

mentre que fa quatre anys TMB 
i l’Ajuntament van dir al veïnat

que la línia d’autobús 91
arribaria fins al carrer de Riera

Blanca, aquesta comença i
acaba a la plaça de Sant Medir. 

pàgina 14TMB

El barri de la Marina estrenarà
d’aquí a poc tres estacions de

metro, la qual cosa és aplaudida
pel veïnat, que al mateix temps
lamenta que la seva posada en

marxa s’ha endarrerit, ja que 
la Generalitat va dir que 

seria a l’abril passat.
pàgina 14Generalitat 

La llibreria La Carbonera del
Poble-sec celebra quatre anys

del seu naixement, la qual cosa
no només es tradueix en una
festa de celebració que tindrà
lloc el pròxim 6 de novembre,

sinó també en l’alegria 
de les seves llibreteres.

pàgina 15La Carbonera

A les xarxes

@andreuginola: Xavi té aquesta temporada
de marge. No li demano títols, tampoc l’ex-
cel·lència de Guardiola, només un Barça re-
coneixible i valentia per fer neteja al vestidor.

@bernatvilaro: ERC no presenta esmena
a la totalitat als pressupostos de l’Estat
perquè diu que ha aconseguit “blindar
amb quotes” el català a la llei audiovisual.

#NetflixEnCatalà

@CatalunyaRadio: El PSOE i Podem
acorden “la derogació de la reforma la-
boral en els termes que fixa l’acord de
coalició”.

#AcordPocConcret #XaviAlBarça

La clau

Facebook no tanca una cri-
si de comunicació que ja
en té una altra d’oberta. A

principis d’aquest mes d’octu-
bre, les empreses de Zuckerberg
van trontollar després de dues
jornades negres consecutives: la
caiguda de Facebook, Instagram
i WhatsApp la tarda de dilluns 4
d’octubre i la compareixença al
Senat dels EUA d’una extreba-
lladora de la companyia que va
denunciar pràctiques nocives
l’endemà.

Les xarxes socials són una
oportunitat que s’ha convertit en
un problema. Instagram difon
una vida perfecta i és tòxic per a les
adolescents. WhatsApp propaga la
desinformació i és tòxic per a les
relacions humanes. Facebook dis-
tribueix propaganda i és tòxic per
a la democràcia mateixa.

Totes aquestes empreses, pro-
pietat de Mark Zuckerberg i sota
el paraigua de Facebook Inc. –a
partir d’ara, Meta–, funcionen
amb el mateix model de negoci:
generar continguts que captin
l’atenció de les persones amb
l’objectiu de recopilar el màxim de
dades possible de cada usuari per
vendre-les.

Podem al·ludir la responsa-
bilitat dels usuaris en tot plegat,
ja que al final són ells els creadors
d’aquests continguts. Qui genera
les imatges ideals que circulen a
Instagram? Qui propaga la de-
sinformació a WhatsApp? Qui
menteix i polemitza a Facebook?
Però seria injust quedar-se només
amb aquesta anàlisi, ja que l’al-
goritme de Facebook dona visi-
bilitat a determinats continguts
en detriment d’altres.

per Susana Pérez

A Instagram, per exemple,
promou les imatges de noies
amb poca roba, mentre que a
Facebook mostra més els mis-
satges polèmics que els mode-
rats. I és que el benefici econò-
mic de totes aquestes empreses
passa per davant de la salut
mental de les adolescents, de les
relacions humanes i de la qua-
litat democràtica.

Les solucions proposades,
com el trencament del mono-
poli de Facebook Inc. –o Meta–
i l’autoregulació no han donat
els seus fruits: la Unió Europea
està molt preocupada per la for-
ça que ha adquirit la companyia
de Zuckerberg en l’esfera pú-
blica digital. Les empreses tec-
nològiques han de responsabi-
litzar-se de moderar els con-
tinguts en els sistemes demo-
cràtics? Han de decidir a qui do-
nar la paraula i qui censurar?

Potser la resposta per solu-
cionar les xarxes socials passa
per fer-les públiques o, alme-
nys, deixar-les en mans d’em-
preses amb models de negoci
que no segrestin la nostra aten-
ció a qualsevol preu i, en canvi,
treballin per crear una veritable
xarxa social. Podem imaginar
una xarxa promoguda per i per
a la ciutadania de Barcelona,
per exemple?

Diferents experts assenyalen
que la creació i la implementa-
ció d’uns serveis tecnològics de

caràcter públic, sigui a nivell na-
cional o supranacional, podrien
substituir els serveis de Face-
book i resoldre la toxicitat ac-
tual. Sempre que s’aborda
aquesta qüestió, però, apareix el
problema de la massa crítica. És
a dir, aquestes plataformes so-
cials de caràcter públic només
arrelarien entre la ciutadania si
aconsegueixen sumar prou
usuaris per resultar útils i atrac-
tives per a la comunitat.

Ara mateix, Facebook,
WhatsApp i Instagram són di-
fícils de substituir perquè hi te-
nim totes les nostres conne-
xions i milers de continguts
que hem generat, de manera
que aquestes empreses de xar-
xes socials s’han convertit en
serveis irreemplaçables. Aquest
problema, però, es podria re-
soldre si aconseguim garantir la
portabilitat de les dades del
monopoli de Zuckerberg.

El mateix dia que va caure
Facebook, dilluns 4 d’octubre,
Barcelona impulsava la inicia-
tiva BCNMarket per plantar
cara a Amazon. Es tracta d’una
plataforma perquè els comerços
de proximitat puguin vendre en
línia. De moment, ja aplega
2.500 botigues i compta amb
centenars de milers de bonus de
consum bonificats per l’Ajun-
tament de Barcelona. Seria pos-
sible alguna iniciativa similar
per plantar cara a Facebook?

Xarxes socials de caràcter públic
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Mirada pròpia

N

Al cor de la Vall del Tenes, a Santa Eulàlia de
Ronçana, fa uns dies teixíem poble en un
entranyable acte comunitari de solidaritat
amb l’Ernest, una de les més de 4.500 per-

sones represaliades per la causa general contra l’in-
dependentisme que s’ha enfrontat a la justícia tot just
ara. Un acte intergeneracional, amb gastronomia po-
pular, música en viu, parlaments i, sobretot, molta
complicitat. S’hi respirava el contrapoder que cons-
trueix el poble quan s’autogestiona. S’hi feia sentir la
força de la convicció i el compromís col·lectiu.

A cada acte, a cada acció, sigui per les detingudes
del 23-S, 9 de Lledoners, Encer-
clem el Parlament, Urquinaona,
la Junquera, Jusapol, Meridiana,
conselleria d’Economia… Per en
Marcel, en Brayan, l’Arnau, la
Xènia, la Queralt… Sigui quin si-
gui el seu nom i la seva circum-
stància, una són totes. Som. I
mantenir les xarxes de suport,
solidaritat i visibilització és vital
perquè puguem trencar la seva
repressió, que busca trencar-
nos a nosaltres. Fer conèixer i
viure al màxim de població, dins
i fora dels entorns, l’abast del
marc repressiu és imprescindi-
ble. I més ara que els indults han
tret les preses i presos polítics de
les presons. Cal evitar que s’ins-
tal·li la creença que la causa ge-
neral contra l’independentisme
ha afluixat. La repressió s’ha de
transformar en contrapoder an-
tirepressiu.

S’acaba l’octubre, un mes
carregat d’aniversaris polítics per als Països Catalans,
que incrementa les dates memorables des del 2017.
A l’anterior article parlava de l’1 d’octubre, ara del 27.
Tot just l’acabem de passar, i aquest 4t aniversari de
la proclamació de la República Catalana no imple-
mentada ha quedat marcat per dos fets aparentment
contraposats però que venen a parlar del mateix. Un
passava el mateix dia 27, l’altre l’endemà. Un en clau
estatal, l’altre en clau europea. Tots dos relacionats
amb la repressió i els tribunals. Tots dos vinculats a
les constitucions i a la monarquia.

D’una banda, dimecres la magistrada del TSJC
Maria Eugenia Alegret feia detenir l’exvicepresident
del Parlament Josep Costa en un clar avís que l’Es-
tat espanyol no té cap intenció d’aturar la persecu-
ció i la repressió ideològica. Costa estava citat davant
del tribunal com a investigat per permetre debatre al
ple sobre monarquia i autodeterminació. L’exvice-
president va decidir no presentar-s’hi perquè no re-
coneix el tribunal, i la magistrada va fer-lo detenir per
obligar-lo a fer-ho. Ell mateix ha avisat que no pararà
fins que el seu cas arribi a Europa.

L’endemà, des d’Europa, precisament, ens arri-

ba un fet molt remarcable. Des de Bèlgica. El Tribunal
Constitucional belga, en resposta al Tribunal d’A-
pel·lació de Gant, que examina l’euroordre contra el
raper Valtonyc, ha tombat la seva pròpia llei d’injúries
a la Corona vigent des del 1847. Amb aquest dicta-
men, que deixa clar que castigar aquells que insul-
tin el rei és inconstitucional perquè no respecta la lli-
bertat d’expressió (no s’ajusta a la Constitució bel-
ga ni al Conveni Europeu de Drets Humans), l’alt tri-
bunal belga allunya l’extradició del cantant. Mentre
a l’Estat espanyol la figura del monarca està sacra-

litzada i insultar-lo o permetre que el Parlament la
debati pot costar anys de presó, multes i inhabilita-
cions, a Bèlgica han decidit que el que seria delicte
és castigar qui l’insulta. El contrapoder antirepres-
siu aquí es multiplica.

Aquest dictamen belga és un nou avís de com de
sola es va quedant la (in)justícia espanyola en el marc
europeu, i se suma al rotund fracàs de Llarena, fa un
mes a l’Alguer, quan la presidenta de la Cort d’a-
pel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, va considerar que
no hi havia motius per imposar mesures cautelars
contra el MHP Puigdemont perquè la seva immunitat

està intacta. Tot plegat va con-
solidant la gran potència que té
la feina feta des de l’exili. Qua-
tre anys després, i malgrat que
Europa no va estar a l’altura del
que s’esperava ni per protegir el
dret d’autodeterminació del po-
ble català ni per condemnar la
brutalitat policial exercida con-
tra persones en clara actitud de
resistència pacífica, la via de la
internacionalització s’erigeix en
una via imprescindible (no pas
única) per avançar cap a l’auto-
determinació i la independència.

I encara un tercer fet: el
Constitucional espanyol ha re-
butjat el recurs d’empara que
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell va presentar
en contra de la sentència del
Procés (onze anys i mig de pre-
só per sedició), i aquesta reso-
lució contrària li permet portar
el seu cas a Europa. I això tam-

bé és contrapoder. Malgrat que Europa és un camí
molt lent. En el cas d’Arnaldo Otegui, quan el Tri-
bunal Europeu de Drets Humans va condemnar Es-
panya per vulnerar el dret a un judici just als cinc
dirigents abertzales en el cas Bateragune, ja havien
complert la condemna. Però, així i tot, és una vic-
tòria internacional justa, que mina la credibilitat del
sistema judicial espanyol.

La repressió no es pot viure com una derrota.
Donar-li la volta i convertir-la en contrapoder és una
forma de desactivar-la.

Les millors
perles

Ana Rosa Quintana ha dit que té càncer de mama i ha rebut
una allau de missatges de suport, que ha agraït amb una

piulada. La resposta de la periodista María Patiño a aquest tuit
ha generat confusions: “Res és gratuït, reculls el que sembres”.  

Fan una festa de Halloween basada en la sèrie El joc del
calamar i la nit acaba amb vuit morts. Ha passat a

Panamà, on enmig de la celebració hi va haver un
enfrontament entre dues bandes vinculades al narcotràfic.

Nou capítol del serial de l’exbisbe de Solsona, Xavier Novell.
Després de demanar casar-se pel civil amb la seva xicota,

una escriptora de novel·les eroticosatàniques, ara es comenta
que la parella podria estar esperant bessons.

Conduir beguda, en sentit contrari i sense una roda del
darrere del cotxe no sembla bona idea. Tot i això, una

dona va decidir fer-ho per l’AP-7 des de Maçanet fins a
Fornells de la Selva. Això sí, va acabar detinguda.

LA FOTO

per Dolors Sabater

El contrapoder antirepressiu

Karwai Tang / Govern britànic
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@Gerardipunt: No em digueu que quan
escriviu la paraula “fenomen” no us venen
unes ganes irrefrenables de posar-li un
accent obert a la “o”.

@massanagranaire: [Sobre les eleccions
al Consell de la República] Puigdemont ha
guanyat les eleccions a president del club
de fans de Puigdemont. Enhorabona.

@iriavt: Bueeeeno, vinga, ja està, ja ho
hem vist tots i hem corroborat que és una
putíssima merda. Podem tornar a canviar
l’hora ja? Pot ser abril?

Flaixos

Tribuna

Actualment, tenim els recursos i la predisposició
a viatjar per tot el món –fins i tot alguns privi-
legiats ho fan a l’espai–, però cada cop més ens
movem menys de casa. I no és per la pandèmia.

Abans del confinament, ja estàvem vivint aquesta ten-
dència a convertir l’entorn domèstic en l’oficina, el res-
taurant, la sala de cinema, el gimnàs, el saló de jocs i, fins
i tot, el lloc per lligar a través de les plataformes de cites.

Ens ho porten tot a casa, des d’una hamburguesa fins
a la tinta de la impressora. Els carrers s’estan omplint de
furgonetes de missatgeria aparcades en doble fila que so-
vint només transporten petits paquets de productes pro-
cedents de l’Àsia que no fa gaire anàvem a comprar a la
ferreteria de la cantonada.

Tenint en compte aquests nous hàbits de consum, en-
cara rai que seguim anant al teatre o a veure concerts. És
la màgia del directe, suposo. Per molta mega-altíssima
definició que tingui el nostre aparell de TV i l’excel·lent
qualitat en què s’emetin els concerts o espectacles en
streaming, òbviament no es gaudeixen amb la mateixa
intensitat que en viu, on la pantalla deixa lloc a l’escal-
for del públic, la vibració del so i els refredats pels can-
vis bruscos de temperatura.

Llavors, posats a moure el cul, per què som capaços
de desplaçar-nos d’una punta a l’altra de Barcelona per
treballar o fer gestions, però, en canvi, rarament tras-
passem les fronteres de la ciutat per veure una obra de tea-
tre a l’Hospitalet, Badalona o Cornellà? La distància o el
temps no és motiu suficient, perquè, segons on vius, et cos-
ta menys anar a un teatre d’aquestes ciutats metropoli-
tanes que fer-ho a un barri allunyat de casa.

El problema és que ni tan sols ens plantegem que fora
de Barcelona pugui haver-hi una oferta tan diversa i de
qualitat com la de la capital catalana. I és lògic, perquè a
Barcelona és on hi ha més públic, més teatres i on es re-
presenten els grans espectacles fent temporada. Però què
passa realment a fora de la ciutat? No ho sabem per què,
possiblement, no ens ho hem preguntat i també per què
ningú ens ho ha fet evident. Ni a les cartelleres dels prin-
cipals diaris del país ni als portals especialitzats en les arts
escèniques hi trobem el concepte d’agenda teatral me-
tropolitana. De fet, la majoria parlen específicament de
Barcelona i, amb sort, alguns hi inclouen també l’oferta
d’altres ciutats grans catalanes.

Es troba a faltar una cartellera més ampla de mires que
fomenti el trànsit de públic no només cap a Barcelona, sinó
també de Barcelona cap a les ciutats properes. Quan ha
acabat temporada un espectacle que no et volies perdre,
podries optar a la “repesca” i anar a veure l’obra a una al-
tra ciutat veïna. De fet, molts ja ho fan, però són els més
motivats, perquè seguir la pista de les funcions d’un es-
pectacle als teatres de l’àrea metropolitana no és gens fà-
cil, a no ser que siguis el president del club de fans de la
companyia o treballis per a la SGAE.

I el que encara menys gent sap és que les sales de fora
de Barcelona no només programen espectacles que ja han
passat pels grans teatres de la ciutat, sinó que, en algu-
nes ocasions, són aquests espais “Off-BCN” els que pre-
nen la iniciativa i presenten en primícia obres que des-
prés es podran veure a Barcelona. Aquest és el cas d’El
gran comediantde Joel Joan, que després d’estrenar-se
al festival Temporada Alta i abans de fer temporada al Tea-
tre Goya, es representarà a Badalona i a l’Hospitalet de
Llobregat. També Una noche sin luna, de Juan Diego Bot-
to –sense data encara per a Barcelona–, es podrà veure
al desembre al Teatre Zorrilla de Badalona i a l’Artesà del

Prat de Llobregat, i al gener a l’Atrium de Viladecans. O
The Opera Locos de la companyia Illana, que ja ha pas-
sat per Badalona gairebé un any abans que entri a la car-
tellera del Teatre Poliorama.

Sigui perquè els programadors de fora de Barcelona s’es-
pavilen per ser els primers, perquè les companyies volen
testar el públic dels voltants abans d’entrar a la gran ciu-
tat o bé perquè l’estrena o preestrena forma part de l’acord
de residències artístiques en teatres municipals, el fet és que,
si estàs a l’aguait, pots convertir-te en el rei de l’spoiler tea-
tral veient abans que cap barceloní obres d’artistes com José
Sacristán o Concha Velasco, per posar dos exemples recents.

En l’àmbit de la dansa, una de les arts escèniques més
complicades de programar per l’habitual baixa resposta
del públic, algunes sales com el Teatre-Auditori de Sant
Cugat han aconseguit incloure estrenes dins de les seves
programacions que han atret espectadors de tot el país
amb el reclam de prestigioses companyies nacionals i in-
ternacionals com el Béjart Ballet Lausanne, el Malandain
Ballet Biarritz, la Compañía Nacional de Danza, la Com-
pañía María Pagés o el Ballet Nacional de España.

Precisament, en aquesta mateixa disciplina tenim una
flor que esperem que faci estiu: Dansa Quinzena Metro-
politana, una iniciativa impulsada per l’ICUB i que té com
a objectiu descobrir nous espais, espectacles i altres ac-
tivitats que ajudin a relligar el teixit creatiu dins de l’àm-
bit metropolità, amb propostes a Badalona, Barcelona,
Cornellà, el Prat, Esplugues, l’Hospitalet, Sant Cugat, San-
ta Coloma, Terrassa i Viladecans.

I és que la unió fa la força i disminueix el risc en el sem-
pre aventurat món de l’espectacle. Una prova va ser “Els
Teatres Amics”, una associació que agrupava el Teatre-
Auditori de Sant Cugat, el Teatre Auditori de Granollers,
el Teatre Kursaal de Manresa, l’Atrium de Viladecans i l’At-
làntida de Vic amb l’objectiu de posar en valor les pro-
gramacions dels teatres municipals i la importància de la
cultura al territori. Des del 2013 fins al 2018, van impul-
sar diverses iniciatives, com la producció de l’obra Vila-
franca, un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas (pre-
mi Butaca 2016), que es va presentar als teatres associats
i, posteriorment, en altres sales del país i de les Illes Ba-
lears, i també al Teatre Lliure.

Més recentment, l’Atrium de Viladecans i el Teatre Zor-
rilla de Badalona, juntament amb el Teatre Jardí de Fi-
gueres i el Teatre Monumental de Mataró, han sumat es-
forços per reduir despeses programant de manera coor-
dinada l’aclamada Jauríade Jordi Casanovas (premis Max
2020 al Millor Espectacle Teatral i a la Millor Adaptació
Teatral), una obra que, inexplicablement, no s’ha repre-
sentat a Barcelona ni probablement ho acabarà fent.

Cal deixar de mirar-nos el melic per sumar sinergies
i trencar amb estigmes com el de les companyies que cre-
uen que, si no estrenen a Barcelona, no existeixen, o els
promotors que asseguren que sense ajuts públics no es
pot fer gira a fora de la ciutat. Tenim grans creadors, bo-
níssimes propostes teatrals i espais magnífics, i hi ha pú-
blic per a tot, però l’hem d’incentivar a anar al teatre, si-
gui al seu propi municipi o bé al del costat, i en això cal
que remem tots plegats: promotors, sales, administració,
mitjans de comunicació, artistes i espectadors.

De moment, podríem començar ensinistrant la Siri, l’A-
lexa, la Cortana i el Google Now perquè, a més d’encen-
dre’ns la cafetera i localitzar-nos el millor sushi de la zona,
ens mostrin també en temps real l’agenda d’espectacles
dels teatres de l’àrea metropolitana. I ens recomanin on
anar a sopar després de la funció, per descomptat.

Ni a les cartelleres 
dels principals diaris 

del país ni als 
portals especialitzats 
hi trobem el concepte 

d’agenda teatral
metropolitana

“

“
per Víctor Porres

Més enllà del melic teatral de Barcelona
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Elisenda Alamany
Regidora d’ERC a Barcelona i consellera a l’AMB

“La sensació de sentir-se orgullós
de Barcelona està en risc”

Elisenda Alamany fa un cafè en una
terrassa del carrer de Girona abans
d’entrar a la nova redacció dels diaris
Línia. Amb el caràcter proper i distès
que la caracteritza, afronta una en-
trevista que segur que ja intueix que
començarà amb la pregunta del
moment. Si bé al principi evita mu-
llar-se, a mesura que avança la con-
versa la regidora d’ERC a Barcelona i
consellera a l’AMB es va deixant anar,
fins al punt de parlar tan clar que
trenca amb el que ens té acostu-
mats la política institucional. Gairebé
com si estiguéssim fent aquell cafè
d’abans amb ella, però ara amb una
gravadora damunt la taula i una cà-
mera capturant el moment.

Actualment vostè és la nú-
mero dos d’ERC a Barce-
lona. Ho serà el 2023?

Per a mi el més important és que la
gent sàpiga què és el que està votant
quan posa la papereta d’Esquerra a
l’urna. I a mi m’agradaria que l’Es-
querra del 2023 servís per posar les
bases de la Barcelona del futur. Que
fos el referent institucional de les
transformacions que estan passant

a la ciutat. El més important és cons-
truir aquest projecte. 

D’acord, però li preguntàvem
concretament per la seva posició
en aquest projecte.
La meva feina i la meva aposta du-
rant aquests anys ha estat a Barce-
lona, segueix sent aquí i assumiré la
responsabilitat que toqui quan toqui. 

Això vol dir que està disposada
tant a fer passos endavant com
endarrere a la llista electoral, si és
el que se li planteja?
En el projecte de Barcelona, i torno
a parlar del projecte, el que és im-
prescindible és que hi hagi perso-
nes que puguin connectar amb els
nous referents generacionals que
hi ha a la ciutat, així com amb els
nous actius socials, econòmics i

culturals. A mi m’agradaria desen-
volupar aquesta feina de ser refe-
rent institucional d’aquests canvis,
entre altres coses perquè quan jo
no era a la política institucional els
vaig trobar molt a faltar. I soc a Bar-
celona perquè crec que és on soc
útil. Però aquesta decisió no depèn
només de la meva voluntat.

Podem donar per fet que Ernest
Maragall serà el cap de llista, no?
Per descomptat. Jo miro la Barce-
lona d’avui i les millors coses que li
han passat tenen a veure amb el
cognom Maragall. I em fa l’efecte
que, perquè Barcelona torni a bri-
llar, aquella concepció de la ciutat
hi ha de seguir sent. Per tant, penso
que tenir l’Ernest Maragall encap-
çalant la llista és un valor. 

En el seu últim article d’opinió al
diari Línia, vostè abundava en la
idea que ja ha citat de connectar
amb els nous referents genera-
cionals i citava, per exemple, Bad
Gyal. Creu que la generació de
Bad Gyal pot connectar amb Er-
nest Maragall?
[Riu]Jo crec que el que està en joc el
2023 no és si el candidat té una edat
o una altra. És si recuperem l’orgull
de ser barcelonins i barcelonines. La
sensació de sentir-se orgullós de

Barcelona està en risc. El que neces-
sitem ara són projectes que aportin
solucions per a això. Independent-
ment de si el candidat té una edat o

una altra. És evident que el projecte,
que és col·lectiu, ha de tenir diverses
sensibilitats i diferents perfils que sà-
piguen connectar amb aquesta Bar-
celona d’avui. Però crec que les dues
coses són complementàries i en cap
cas excloents.

Ester Capella ja ha dit que vol
“acompanyar” Maragall, ha sonat
el nom del conseller d’Educació
Josep Gonzàlez-Cambray... Sem-
bla que tindrà competència.
Sí, pot ser. Però torno a dir que l’im-
portant és que cadascú pensi per
què va fer el pas a la política institu-
cional. Crec que tothom ha de tenir

clar quin és el seu propòsit per des-
prés tenir clar quin és el seu llegat. La
meva voluntat, i això no va de quin
número ocupes, ja els he dit que és
treballar per connectar amb els
nous referents generacionals i per-
què la política s’assembli més a les
maneres de fer que existeixen a la
societat d’avui dia. A mi m’agradaria
marxar de la política institucional ha-
vent aconseguit una mica això. 

Ja parla de marxar? Tan d’hora?
Si entenem la política institucional
com una cosa dinàmica i no està-
tica, necessitem contínuament gent
que hi entri i gent que en surti. Jo
crec que això és bo i ho tinc molt
clar. Els que van dissenyar el nostre
passat i els que han marcat excessi-
vament amb receptes caduques o
fallides la nostra política difícilment
poden dibuixar el futur. 

No ha entrat i sortit, sinó que s’hi
va quedar, va dissenyar el nostre
passat... Això es podria aplicar a
Ernest Maragall.
Però fixin-se que, en els moments
que Barcelona ha brillat més, això
ha tingut un cognom: Maragall.
Quan jo parlo de propostes fallides
estic parlant de models que pot re-
presentar el PSC a moltes de les ciu-
tats metropolitanes, per exemple.4 

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“En els resultats,
els comuns
tenen grans
problemes. 
No apareixen”

“Jo soc
independentista,
però no soc
processista. 
Hem de ser útils”
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3“Situar-se clarament a favor de
la restricció de la immigració és
una necessitat ineludible perquè
ho exigeixen la supervivència de
l’estat del benestar i el manteni-
ment de les condicions de treball
dels treballadors menys qualifi-
cats”. Sap qui ha escrit això?
Crec que sí.

És d’Esquerra i es diu Miquel Puig.
Vostè està d’acord amb aquesta
afirmació?
Me la poden tornar a repetir, fil per
randa?

[Li repetim, detingudament].
El Miquel Puig és un provocador. És a
dir, al seu llibre entenc que no parla
estrictament com a regidor d’Es-
querra. Ho fa lliurement. En aquests
dos anys he après moltes coses del
Miquel Puig, però no estic gens d’a-
cord amb aquesta afirmació. 

Abans que parlàvem de la llista,
amb aquesta mena d’afirma-
cions qui potser no hi veurem el
2023 és ell.
[Riu] És evident que amb el Miquel
Puig tinc coses amb les quals no co-
incideixo, com per exemple la re-
ducció de les taxes universitàries o
això que ara vostès em citen. Però,
en canvi, coincideixo plenament
amb el diagnòstic que fa del model
turístic, que és la tasca que li tenim
encarregada al grup municipal. Per
tant, jo crec que en qüestions com
aquesta de la qual vostès em parlen
hem d’assumir la política amb ma-
duresa. Jo no estic d’acord amb
aquesta afirmació del Miquel Puig,
però no diria que per això cal expul-
sar-lo del grup municipal.

S’ha plantejat?
No. Em referia que la meva concep-
ció de la política no passa per casti-
gar aquells amb qui en alguns casos
puc no estar d’acord. Era una refle-
xió més enllà del cas concret, i en el
marc del projecte.

Parlem del projecte, perquè a Es-
querra veuen Barcelona sense
rumb. Què li donarien vostès?
Actitud. Crec que, en general, a la ciu-
tat hi ha la sensació que hi ha un des-
govern. Per tant, cal començar per
governar bé. I després d’aquesta ac-
titud, el que cal és ambició. Els canvis
que ens planteja l’actual govern de
comuns i PSC no són prou ambicio-
sos. A Barcelona fa falta una transfor-
mació urbanística ambiciosa, més
enllà de l’urbanisme tàctic de l’actual
govern. I millorar els equipaments i
la mobilitat a molts barris.

Creu que hi ha molta diferència
entre el seu projecte per a Barce-
lona i el dels comuns, i que la ciu-
tadania ho percep així?
Amb els comuns podríem estar d’a-

cord amb el diagnòstic, però no
amb els resultats, que no apareixen.
En els resultats, els comuns tenen
grans problemes. I crec que ja no
estem en el temps de les preguntes
ni de les idees de laboratori. És cert
que hi ha una missió principal a Bar-
celona que és protegir l’estil de vida
dels barcelonins i de les barceloni-
nes, però també ho és que cal im-
pulsar la ciutat. No tancar-la, aïllar-la...
I en això jo crec que els comuns no
se n’han sabut sortir.

A Esquerra el que ja no diuen tant
és que el seu projecte també in-
clou que Barcelona pugui ser en
un futur una capital d’Estat.
Nosaltres sempre hem dit que Bar-
celona és la capital de Catalunya,
que és una cosa que sembla que
provoca urticària als partits que ac-
tualment governen la ciutat. Però
no és una cosa discursiva. És a dir,
quan tu tens la concepció que Bar-
celona és la capital de Catalunya i
parles de mobilitat, per exemple,
això té un impacte en les polítiques
que planteges. Quin és el gran
repte de mobilitat que té Barcelona
ara mateix? Potser no és de portes
endins, sinó que potser necessitem
millorar la xarxa de Rodalies. Mol-
tes vegades es diu que Madrid és
un forat negre, però potser no ho
sabem i Barcelona també ho és.
Què té Barcelona per oferir com a
capital de Catalunya als altres?
Doncs, sense anar més lluny, ne-
gociar una millor xarxa de Roda-
lies, engegar des de l’AMB un
desenvolupament definitiu i acce-
lerat dels park&ride... Això és el
que ha d’oferir Barcelona. 

Ens referíem al fet que ara parlen
menys d’independentisme que
fa dos anys.
Nosaltres entenem que el fet que
som independentistes se’ns dona
per descomptat. I que les eleccions
de Barcelona van sobre Barcelona.
Cal anar molt amb compte, perquè
jo crec que la gent de Barcelona no
acceptarà que les eleccions muni-
cipals vagin d’una altra cosa. O que
s’utilitzi la ciutat com el bastió de no
sé què. Sí, evidentment, Barcelona
ha de ser la capital de Catalunya. I
sí, ens agradaria que la governés
una força independentista. Però
alerta: una força independentista

que també sigui barcelonina i que
tingui un projecte per a Barcelona.

Ho diu per Junts això?
[Riu] Parlo de qui té opcions de gua-
nyar a Barcelona. 

Junts no en té?
Avui té 5 regidors.

Avui no és el 2023.
Avui té 5 regidors, insisteixo.

Junts diu que vostès són la crossa
dels comuns i dels socialistes, tot i
que ara sembla que estan lluny
d’aprovar els nous pressupostos.
Nosaltres hem fet una cosa que fins
i tot hi ha gent que li ha costat d’en-
tendre. Després que ens barressin el
pas a l’alcaldia, ens hem arremangat
i hem treballat per la ciutat. I això, en
termes polítics clàssics, és difícil d’en-
tendre, perquè el que esperaria algú
és que féssim una oposició durís-
sima i que li compliquéssim la vida
al màxim al govern. Però vam en-
tendre que, enmig d’una pandèmia,
això no tocava. Hem posat la ciutat
per davant. Però ara...

... Les eleccions són més a prop i
toca començar a desmarcar-se’n.
No, perquè això ho podríem haver
fet des d’un inici. El que veiem és
que, després de dos anys i malgrat
la nostra generositat, el govern no
se n’ha sortit. Aquesta no és la Bar-
celona que vol Esquerra. I per això
ens n’hem de distanciar, perquè no
és el nostre model. I hi falta rumb.

Vostè també diu que on tampoc
hi ha rumb és a l’AMB. També és
culpa dels comuns i del PSC?
Més enllà de culpables o no culpa-
bles, jo crec que el gran problema
de l’AMB és que la ciutadania no sap
ben bé què fa aquesta institució per
a ella. Les competències que té li im-
pedeixen generar comunitat. A mi
m’agradaria que l’AMB s’encarre-
gués dels temes que generen co-
munitat: l’educació, la cultura... I que
fins i tot ens atrevíssim a plantejar
que l’elecció del seu president o pre-
sidenta es votés en unes eleccions.
Els nous temps necessiten una altra
mena d’institució metropolitana. 

El president Pere Aragonès ha dit
que està disposat a obrir aquest
debat per reforçar la governança
metropolitana. Veurem passos en-
davant i, en tot cas, el seu Govern
estarà disposat a tenir un contra-
pès polític metropolità més fort?
No crec ni que aquest terme passi
pel cap del president Aragonès. Pen-
sin que al govern de l’AMB també hi
ha Esquerra. Vull dir que això de con-
trapès polític no sé si s’adiu gaire al
moment actual. I dit això, jo crec que
actualment, si l’alcaldessa de Barce-
lona i, per tant, presidenta de l’AMB

vol exercir un lideratge metropolità,
ho pot fer. Crec que ha d’haver-hi un
lideratge més decisiu. En el tema de
l’ampliació o no de l’aeroport, per
exemple, l’AMB no s’ha posicionat.
És com si l’AMB fos un òrgan gestor
i no polític. I jo crec que hauria de ser
més polític, en el millor sentit del
terme, i ser un actor important a la
política catalana.

Creu que Ada Colau no exerceix o
no vol exercir aquest lideratge?
Jo crec que en el projecte del govern
actual de Barcelona hi ha una visió
de la ciutat tancada en si mateixa. I
una mica aïllada, com si això anés
només de Barcelona. Hi ha moltes
ciutats de l’àrea metropolitana que
ens donem l’esquena, i cal un esforç
per començar-nos a mirar i veure
quins projectes podem compartir,
més enllà de la idiosincràsia de cada
una. O col·laborem entre nosaltres o
difícilment els recursos que tenim
avui podran abastir tota la ciutada-
nia i podran donar l’impuls que cal a
les nostres ciutats. És una urgència, i
això ha d’estar a l’agenda de l’AMB.
Però no crec que actualment hi sigui.

El que encara hi ha a les ciutats de
l’àrea metropolitana és pocs regi-
dors independentistes. Què pot fer
l’independentisme per créixer més
en aquest territori?
Ser útil. Jo soc independentista, però
no soc processista. Això no va de
qüestions identitàries ni de demanar
actes de fe a la gent. Això va de si
canvies les seves condicions de vida
o no. L’independentisme pot fer un
salt en aquest territori si s’atreveix a
modernitzar les institucions i si re-
nova l’agenda de polítiques. És a dir,
si adapta la política a la societat del
segle XXI. Perquè si no, no som útils.
I ho hem de ser. Si som útils, creixe-
rem. A Barcelona, malauradament,
ens van impedir poder-ho demos-
trar. Perquè tot això al final es de-
mostra governant. 

Que el cinturó roig algun dia sigui
del groc de l’independentisme és
un somni inabastable?
Ho diré al revés: veig perfectament
abastable un cinturó groc. Perquè
penso que el PSC ja no reuneix els
grans consensos de país. I això li
acabarà passant factura.<

“Madrid és un forat negre, 
però potser Barcelona també”

[Sobre Miquel Puig 
i la seva tesi de 
limitar la immigració]

“No diria que 
cal expulsar-lo”
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Creu Coberta

Enguany, “EL GORDO” de la loteria nacional 
tocarà a Creu Coberta, i per això hem trobat
un número ben xulo: el 78352

El podeu trobar a gairebé tots els establiments 

comercials de Creu Coberta, fins a mitjans 

de desembre. 

Ja tenim 

Loteria de Nadal

Compra les teves participacions
i guanya amb nosaltres!

Creu Coberta
sobre rodes!
Els pròxims dies sortejarem una bicicleta elèc-

trica, patrocinada per Barcelona Comerç, amb la
qual volem seguir contribuint a visibilitzar la neces-
sitat de cuidar el medi ambient i eliminar emissions
i contaminants fòssils, així com a difondre la mobi-
litat sostenible.

Per això, a partir de la setmana vinent i fins a fi-

nals de novembre, podreu obtenir a les nostres bo-
tigues associades tiquets per participar en el
sorteig, amb un número que caldrà que coincideixi
amb les quatre últimes xifres del sorteig de l’ONCE

del 26 de novembre.
El dia 27, aprofitant la jornada d’Obrim Carrers i

l’inici de la campanya de Nadal, a més de la jornada
d’Òpera al Comerç, farem l’entrega d’aquesta fan-
tàstica bicicleta. No us ho perdeu!
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Creu Coberta
&

Tots els divendres i el segon dissabte de cada

mes, pots fer cursos d’artesania de 2 a 4 hores, un
sol dia. De la mà dels artesans que treballen al
Poble dia a dia, aprendràs a utilitzar els materials i
a aplicar les diverses tècniques, i experimentaràs
què se sent quan fas un objecte amb les teves
mans. Per a tu o per regalar... és una boníssima
opció!

Ara tens l’oportunitat de fer (o regalar) un
curs d’iniciació a l’artesania per a adults de la
mà d’un dels nostres artesans. Aprendre, rela-
xar-se, créixer, passar-ho bé... tot en poques
hores!

T’oferim tres activitats pensades per fer-se
en grups reduïts i en un entorn privilegiat:

Artesania
al Poble 
Espanyol!

Curs de terrissa tradicional
Curs d’iniciació al mosaic:

trencadís amb vidre
Curs d’iniciació a la cistelleria



Sants-Montjuïc
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METRO4Tres noves estacions
de l’L10 Sud s’estrenaran al
barri de La Marina el pròxim 7
de novembre: Port Comer-
cial/La Factoria, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell, totes elles situa-
des al viaducte elevat. Tot i que
des de  la Coordinadora de les
Associacions de Veïns i Comer-
ciants de La Marina valoren
positivament que les noves in-
fraestructures, juntament amb
les ja existents a la zona, ampliïn
el servei de transport públic de
la Zona Franca industrial, re-
corden que la seva posada amb
marxa arriba amb retard. 

“Ens sap greu que les esta-
cions no s’hagin inaugurat
abans”, diu el president de l’en-
titat veïnal i de comerciants,
Abdó Florencio, fent referència
a unes obres que, segons van
anunciar el passat març la Ge-
neralitat i l’Ajuntament havien
d’estar enllestides a finals d’a-
bril.   La realitat ha estat lluny

de complir amb aquell com-
promís. “Tot i això, esperem co-
ses molt positives, que doni un
bon servei al polígon de la Zona
Franca”, afegeix Florencio.

PASSATGERS ANUALS
D’altra banda, la Generalitat va
comunicar el passat 31 d’octubre

que les noves estacions, que te-
nen darrere una inversió de 120
milions d’euros, abosrbiran al
voltant d’un milió de passatgers
anuals. Les tres estacions són
part d’un conjunt d’obres que la
Generalitat preveu fer, amb un
cost de 950 milions, per com-
pletar l’L9 i l’L10.

Les estacions s’estrenaran el pròxim 7 de novembre. Foto: Govern

La Marina celebra l’estrena 
de tres estacions tot i el retard

» La Generalitat havia anunciat que s’inaugurarien a l’abril
» Es preveu que hi passin al voltant d’un milió de passatgers anuals

La Bordeta demana de nou
l’ampliació del bus 91

MOBILITAT4La Comissió de Ve-
ïns de la Bordeta va celebrar fa poc
una assemblea veïnal a la plaça de
Sant Medir per demanar de nou
a l’Ajuntament que ampliï el re-
corregut de la línia d’autobús 91,
que ara comença i acaba a la
mateixa plaça de Sant Medir. 

“L’Ajuntament està incom-
plint amb el que es va dir fa uns
quatre anys, que l’autobús arri-
baria fins al carrer de Riera
Blanca”, explica l’integrant de
l’entitat veïnal, Jordi Falcó, so-

bre una parada final que per-
metria els veïns fer transborda-
ments amb les línies d’autobús
V1 i V3 o amb la parada de me-
tro de Santa Eulàlia. 

Una altra reivindicació im-
portant per al barri és que la fre-
qüència en la qual passa l’auto-
bús 91 sigui inferior a l’actual de
25 minuts. “Si alguna persona
perd l’autobús, no s’esperarà
que arribi el següent”, assegura
el membre de la Comissió  de Ve-
ïns de la Bordeta, Enric Jara.

HOSTAFRANCS4L’Associació
de Veïns d’Hostafrancs consi-
dera que la bona convivència ve-
ïnal barri s’ha perdut. Tal com
van afirmar des de l’entitat a Rà-
dio Hostafrancs, impulsaran
una campanya de conscienciació
sobre la importància de ser cívics
per combatre actes d’incivisme
com ara deixar excrements de
gossos al carrer o tirar escom-
braries a les papereres. 
“Ja sabem que no és tot el ve-
ïnat, però necessitem que la

gent prengui consciència i que no
siguin només els empleats de l’A-
juntament els qui vagin recollint
coses”, va assenyalar al mateix
mitjà el president de l’entitat
veïnal, Josep Ortiz. 

Paral·lelament, l’associació
espera que, pel fet que la ini-
ciativa provingui d’una entitat
veïnal i no només de l’Ajunta-
ment, ajudi a impulsar un can-
vi real que acabi amb les mo-
lèsties i millori el comporta-
ment d’alguns veïns.

FA MÉS DE 30 ANYS
D’altra banda, l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs també ha
explicat que vol traslladar la
campanya de conscienciació al
Districte per demanar-l’hi su-
port, tal com ja es va fer fa 30
anys amb una acció similar.
Fa més de tres dècades l’entitat
ja va fer uns cartells molt il·lus-
tratius en els quals recordava
quins comportaments calia te-
nir presents perquè la brutícia
no governés en el barri. 

La freqüència actual de l’autobús és de 25 minuts. Foto: Ajuntament

Campanya contra l’incivisme

Hi ha queixes veïnals sobre brutícia al carrer. Foto: Twitter (@ttv43)

Equipaments | Inaugurat el poliesportiu municipal La Sagi
El passat 23 d’octubre es va inaugurar amb una festa veïnal el nou poliesportiu del barri de
Sants-Badal, la gestió del qual està en mans de l’Associació Esportiva  Sant Andreu. Una

decisió que el JAC, que també es va presentar al concurs, va denunciar fa uns mesos.  
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CULTURA4La llibreria La Car-
bonera del Poble-sec compleix
quatre anys, la qual cosa no no-
més es traduirà amb una festa de
celebració que tindrà lloc el prò-
xim dissabte 6 de novembre,
sinó també amb l’alegria de dues
de les seves llibreteres: Carlota
Freixenet i Laia Salvador. “Fer
quatre anys és una victòria”, di-
uen. “Cada dia que aixequem la
persiana és un motiu per estar
contentes. Quan vam obrir te-
níem moltes ganes de tirar en-
davant el projecte, però no sa-
bíem què passaria”, afegeix Frei-
xenet, qui alhora assenyala que
un desig és el que va fer néixer
aquest establiment. 

Tant ella com els dos altres
socis fundadors volien obrir una
llibreria a un barri on, segons
consideraven, no hi havia lli-
breries de barri: el Poble-sec. Va
ser llavors quan van tenir lloc els
primers passos d’un negoci que,
tal com assegura Freixenet, va
més enllà dels llibres. “També
volem que sigui un lloc on la gent
vulgui quedar-se”, apunta al

parlar d’un establiment on abans
de la pandèmia es feien força ac-
tivitats, com ara presentacions
de llibres o clubs de lectura, i que
ara comencen a recuperar “a
poc a poc”. Una d’elles és la
presentació del llibre ‘La ciutat
sense veïns’, del periodista An-
dreu Merino, que tindrà lloc el
pròxim 5 de novembre en el

marc del cicle d’actes literaris ‘La
setmana del llibre social’.

D’altra banda, Freixenet in-
dica que tot i ser una llibreria
generalista on “hi ha de tot”, es
dona més espai a aquells temes
que interessen a les llibrete-
res, com l’assaig feminista, o
també a llibres infantils “per als
nens del barri”.

La llibreria prepara un acte de celebració. Foto: Twitter (@_LaCarbonera)

La llibreria La Carbonera fa
quatre anys: “És una victòria”

Eixos | Creu Coberta sorteja una bici elèctrica
L’Associació de Comerciants de Creu Coberta sorteja una bicicleta
elèctrica plegable, de la marca Freeel, que poden guanyar totes les
persones que comprin a les botigues associades a l’eix comercial.

Demanen que la reducció de
la taxa de terrasses segueixi

IMPOSTOS4El Gremi de Res-
tauració ha demanat a tots els
grups municipals de l’Ajunta-
ment que es prorrogui la reduc-
ció del 75% de la taxa de terras-
ses del 2022, una mesura que es
va acordar a l’inici de la pandè-
mia per ajudar el sector a supe-
rar la crisi de la covid-19. 

Segons el Gremi, mantenir la
mesura és “completament ne-
cessari, atesa la fragilitat em-
presarial del sector”. El seu di-
rector, Roger Pallarols, conside-
ra que la fi de les restriccions és
“una bona notícia per tot el que
comporta”, però alerta que la cri-
si “no es pot donar per superada”.
“Els restauradors hem arribat

fins aquí a base d'endeutament,
una motxilla que pesa molt, i
aquest 2022 serà l’any de co-
mençar a tornar aquest deute”,
assenyala. Caldrà veure si el go-
vern municipal accepta la petició,
ja que la regidora Montserrat Ba-
llarín ha reconegut que no es
contempla cap bonificació tot i
que deixa clar que estan oberts a
negociar. “Ara farem una rebai-
xa, però la volem pactar”, ha
afirmat sense donar més detalls.

Per altra banda, el Gremi
continua defensant que el preu
actual de la taxa de terrasses a
Barcelona és “desproporcionat”
en comparació amb altres ciutats
com per exemple Madrid.

La taxa de les terrasses ha baixat de preu. Foto: Carola López/ACN



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Reconeixement
Un projecte que neix amb l’objectiu d’a-
grupar les entitats i les associacions de co-
merciants dels mercats municipals de
Barcelona i que aposta, entre altres coses,
per potenciar els productes de qualitat, eco-
lògics i de proximitat cultivats de manera
sostenible. Això és Comerç Verd, una ini-
ciativa que recentment ha estat reconeguda
en el Gastronòmic Fòrum Barcelona. 

De fet, aquesta proposta sorgeix de la
mà de l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona, del Comissionat d’Econo-
mia Social de l’Ajuntament i de la Fede-
ració de Mercats Municipals davant la
necessitat d’unir esforços. Un pas enda-
vant a favor dels comerciants que respon
a tres objectius principals: accentuar la
diferenciació dels establiments dels mer-
cats gràcies a la qualitat dels seus pro-
ductes, fer que el seu cultiu afavoreixi la

reducció de la petjada de carboni i la
lluita contra l’emergència climàtica i fa-
cilitar la viabilitat de l’agricultura i la ra-
maderia local i sostenible.

QÜESTIÓ DE COMPROMÍS
Barcelona és enguany la capital mundial
de l’alimentació sostenible. Per això, des de
la ciutat es fa especial èmfasi en la neces-
sitat que tot el sector alimentari i gastro-
nòmic giri al voltant de la sostenibilitat.

“Cal un compromís amb la sostenibilitat,
ja que per combatre l’emergència climàtica
necessitem sistemes alimentaris saludables
per a les persones, els territoris i el planeta”,
diu Álvaro Porro, Comissionat de Política

Alimentària de l’Ajuntament de Barce-
lona. I per engegar aquest canvi, segons
Porro és essencial que els mercats barce-
lonins siguin els que comencin a treballar
en aquesta línia. Una manera de fer que,
gràcies a la iniciativa Comerç Verd, ja està
en pràctica. 

“Els mercats són l’ànima dels nostres
barris, el motor econòmic de la ciutat i ja
aposten per la sostenibilitat, la proximitat
i la salut del nostre planeta”, destaca la re-
gidora de Comerç i Mercats, Montserrat
Ballarín. “A més, són referents internacio-
nals pel seu model de gestió”, afegeix.  

D’aquí aquest reconeixement a Co-
merç Verd, que, més enllà de premiar la
iniciativa, pretén ser un incentiu i fomen-
tar la implantació del reaprofitament ali-
mentari, del producte de proximitat i de la
lluita conjunta del sector pel canvi climàtic. 

Comerç Verd, un canvi de
model cap a la sostenibilitat 

“Els mercats ja aposten
per la sostenibilitat, 

la proximitat i la salut 
del nostre planeta”

Congrés
La Fira de Montjuïc va acollir, un any més,
el Gastronòmic Fòrum Barcelona del 18
al 20 d’octubre. Una cita amb els millors
cuiners i productes del moment en la qual
van participar més de 300 empreses i 60
xefs. Des de Joan Roca fins a Carme Rus-
calleda o Ada Parellada. Tot plegat, amb
un programa ple de conferències, ponèn-
cies, taules rodones i tallers, que va perme-
tre als més de 16.000 visitants tastar,
aprendre i gaudir de la gastronomia de la
mà d’especialistes del sector.

El congrés va començar amb una ses-
sió inaugural que introduïa el tema cen-
tral d’aquest fòrum: la sostenibilitat. De

fet, la mateixa alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, exposava la necessitat que la
ciutat es converteixi en un referent de la
gastronomia sostenible. “És el futur”, deia.
Per això, totes les activitats del fòrum van
girar al voltant de com fer aquest canvi
cap a una nova manera de concebre la
cuina i l’alimentació.

Tres dies que van servir perquè el sec-
tor es retrobés i busqués, conjuntament,
nous camins, en un moment en què “cal
reconduir els sistemes alimentaris i redi-
rigir les estratègies”, deia el manifest que
posava punt final a l’esdeveniment. 

Una trobada per deixar constància de
la importància que els aliments siguin de
proximitat, de temporada, de qualitat i, si
cal, reaprofitats. 

El Gastronòmic Fòrum Barcelona mira al futur
i aposta per la cuina i l’alimentació sostenible 
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Visita
El Mercat Central de la ciutat de Florència
és molt similar al de la Boqueria: històric,
amb productes especialitzats i de gran qua-
litat. Aquesta és la conclusió a la qual va ar-
ribar el regidor d’activitats pressupostàries,
comercials i productives d’aquest municipi
italià, Federico Gianassi, després de visitar
alguns dels mercats de Barcelona a mitjans
d’octubre. Una visita amb l’objectiu d’esta-
blir sinergies i de donar a conèixer el fun-
cionament dels mercats barcelonins. 

“Els mercats són una joia de la ciutat i
entre tots els hem de preservar”, deia el pre-
sident de la Boqueria, Salvador Capdevila.
Per això, el president, el vicepresident i el di-

rector del Consorci del Mercat Central de
Florència, acompanyats de Gianassi, van
voler conèixer els mercats de la capital cata-
lana. I més tenint en compte que durant la
pandèmia han tingut un paper essencial.

PRODUCTES DE PROXIMITAT
Durant la visita, que va anar a càrrec de la
regidora de Comerç i Mercats, Montserrat
Ballarín, es va remarcar la importància que
tenen la sostenibilitat i els productes de
temporada i de proximitat als mercats de la
ciutat. I és que  “produir des de la proximi-
tat implica una millor qualitat dels produc-
tes i una menor contaminació”, deia la
regidora.  “Per això hem de preservar els
mercats i posar en valor la seva tasca iden-
titària, social i cultural”, apuntava Gianassi.

El Mercat Central de Florència
s’apropa als mercats de Barcelona

El Mercat de Mercats, la festa
del producte de proximitat 

EN PRIMERA
PERSONA

Fira
Les parades i els paradistes dels mercats de
la ciutat van tornar a la fira Mercat de Mer-
cats després de dos anys sense celebrar-se.
Una nova edició amb el millor dels seus
productes, que enguany es va traslladar a la
plaça de les Glòries amb tres dies d’activitats
per a totes les edats, amb tapes de mercat i
productes de proximitat, durant el penúltim
cap de setmana d’octubre.

En un moment en què Barcelona ha
estat el centre d’atenció per debatre sobre
els reptes de futur de l’alimentació i els efec-
tes de l’actual model alimentari en el canvi
climàtic, els mercats s’han volgut acostar a la
ciutadania per posar en valor el seu paper
com a proveïdors de producte fresc de qua-
litat, sostenible i de proximitat, vinculat a

l’alimentació saludable i a la dieta mediter-
rània. Per això, fins a vuit mercats alimenta-
ris, com el de la Boqueria o el de la
Concepció, i tres de no alimentaris, com els
Encants, van muntar els seus estands a la
fira, per oferir i donar a conèixer els seus mi-
llors productes. Un total de 19 parades en
un espai en el qual també va tenir represen-
tació la restauració de la ciutat.

MÉS ENLLÀ DELS MERCATS
A banda de poder comprar i tastar tota
mena de productes de qualitat i de proxi-
mitat, tots els que van assistir al Mercat de
Mercats van poder provar les tapes que ha-
vien elaborat alguns dels millors restaurants
barcelonins. De fet, la fira va rebre grans xefs
que van voler compartir les seves creacions
i coneixements de producte, gastronomia,

salut i sostenibilitat alimentària en showcoo-
kings, tallers i xerrades. Una manera de gau-
dir de la gastronomia, però també del vi,
perquè els assistents van poder tastar alguns
dels millors vins catalans del moment.

Tot això i molt més, com un hort urbà,
sessions de música o activitats infantils, en
una fira organitzada per l’Institut Municipal
de Mercats amb la col·laboració de repre-
sentants de diferents gremis minoristes ali-
mentaris i que va tenir com a protagonistes
la sostenibilitat, el reaprofitament alimen-
tari i els productes de proximitat. Tot ple-
gat, un autèntic mercat de mercats, atractiu
i festiu, en què els paradistes es van dedicar
a aconsellar la ciutadania en salut i alimen-
tació. Dos aspectes bàsics i fonamentals al
voltant dels quals van girar totes les activi-
tats i la finalitat, en si mateixa, de la fira. 

Xavier Lobet és òptic optome-
trista i copropietari del negoci
que van obrir els seus pares ja fa
75 anys. Una òptica que regenta
juntament amb els seus dos ger-
mans i que es caracteritza pel
tracte proper i personalitzat.

Què té Llobet Òptics que no
tinguin altres negocis?
Sentit humà i un tracte persona-
litzat i familiar, de la mà de pro-
fessionals. Nosaltres no tenim
clients; tots els que venen aquí
són amics i fem que se sentin
com a casa seva gràcies al caliu
humà amb què els atenem.

És això el que caracteritza el
comerç d’aquesta zona de l’Ei-
xample?
Ens diferencia el turisme i el fet
que hi ha pocs veïns, perquè és
una zona d’oficines. Però la unió
entre els comerciants és molt
forta i sempre remem junts per
mantenir el nostre propi estil.

Es platejaria marxar a un altre
barri?
Jo estimo l’Eixample i seguiré
sempre aquí, perquè per a mi
els clients no són un número.
Sé qui és cada persona i la seva
història de vida. La relació hu-
mana entre el comerç i els veïns
és increïble.

Què és el que més li agrada de
la seva feina?
Que hi poso el cor. A mi no em
flipa que la gent es gasti 300
euros, el que m’omple és la cara
d’un nen o d’un senyor quan
s’emprova les ulleres i, en veure’s,
s’omple d’alegria.

“No tenim clients;
tots els que venen

són amics”
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Xavier Llobet
Llobet Òptics
(Coreixample)
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la Barcelonadesconeguda 

NOU BARRIS/ El 1859 Barcelona tirava a
terra bona part de la seva muralla. Eren
temps de creixement poblacional i indus-
trial, i les antigues defenses que en el passat
havien aturat tants atacs forans eren ara un
destorb per al desenvolupament de la ciu-
tat més important de la península Ibèrica.
La conurbació rebia contingents de pobla-
ció del món rural català –en el que seria un
preàmbul de les grans migracions del segle
XX– i les xifres de població vorejaven els
250.000 habitants. 

La ciutat, per tant, necessitava espai per
fer-hi habitatges i infraestructures per dotar
de serveis la població. És en aquest context
on cal emmarcar la construcció de l’aqüe-
ducte de Dosrius, una enorme infraestructura
hidràulica de més de 50 quilòmetres que
connectava aquesta localitat maresmenca

amb el barri de Gràcia. Va ser construït el
1869, quan el creixement de l’aleshores fla-
mant barri de l’Eixample va fer que augmen-
tés la demanda d’aigua a Barcelona.

De fet, portar aigua a la capital es va
convertir en un negoci sucós. En aquest cas,
va ser l’empresa Palau, Garcia i Companyia

la que va posar en marxa l’aqüeducte. El
1867, els titulars de la companyia se’n van
vendre els drets a la Société Générale des
Eaux de Barcelone, constituïda a Lieja (Bèl-
gica) i que és l’origen de la Sociedad Gene-
ral de Aguas de Barcelona, l’actual Agbar. 

Sigui com sigui, portar aigua del Ma-
resme a Barcelona no era pas fàcil. Una de
les principals complicacions de les obres
era travessar el riu Besòs, dificultat que es
va superar a través de l’estret del Rec, entre

la Trinitat i Torre Baró, gràcies a un sifó de
1.000 metres. Finalment, el 1871 l’aqüe-
ducte es va posar en marxa i l’aigua va co-
mençar a arribar a la capital catalana. Es
calcula que la infraestructura subminis-
trava entre 20.000 i 40.000 metres cúbics
diaris d’aigua a la ciutat.  

Una de les empremtes d’aquest aqüe-
ducte la podem contemplar avui dia a Nou
Barris. En concret, al parc Central de Nou
Barris, un espai verd de 17 hectàrees que

integra edificis singulars i històrics com ara
l’antic Institut Mental de la Santa Creu, la
masia de Can Carreras o el Parc Tecnològic,
un centre que organitza actualment pro-
jectes empresarials innovadors. 

El canal es va explotar fins a mitjans
dels anys 50, en paral·lel a una nova –i molt
més intensa– onada migratòria que va fer
que Barcelona superés el milió i mig d’ha-
bitants. Va ser aleshores quan es va iniciar
la canalització del riu Ter.

SANT ANDREU/ Els Jardins de Massana, ubicats a l’inte-
rior de l’illa del grup d’habitatges de Can Massana, es van
construir el 1953 arran del Congrés Eucarístic a Barcelo-
na, que havia tingut lloc a la capital catalana l’any ante-
rior a iniciativa de l’arquebisbe Modrego. Una ocasió que
el règim franquista va aprofitar per fer-se un rentat de cara
internacional i posicionar-se com el “guardià d’occident”
davant el ‘perill’ soviètic. Sense anar més lluny, aquests jar-
dins tenen forma de creu i consten de dues placetes la-
terals i d’una de central.

Aquest indret natural forma part d’un projecte inno-
vador de ciutat jardí poc usual per a l’època. La plaça cen-
tral, en el seu moment, va servir per ubicar-hi el camp de
futbol del Club Deportivo Viviendas del Congreso, nas-
cut el 1957 i que va funcionar en aquest lloc fins al 1983.
El camp de futbol va desaparèixer per deixar pas als jar-
dins de Massana, dividits en dues seccions per un emparrat
que travessa la zona verda d’est a oest. Avui dia, amb el
parc infantil, els arbres i els porxos coberts de vegetació,
són un petit oasi al barri del Congrés i els Indians.

LES CORTS/ Avui dia dona la benvinguda als estudiants
de la Facultat de Biologia, però en el passat era un dels
tres accessos de la Finca Güell. La porta sud de la finca
està construïda amb maó vist i presenta dos cossos idèn-
tics, encapçalats per rajoles de ceràmica verdes i blan-
ques. Aquests dos murs, de fet, flanquejaven una por-
ta de ferro forjat, que es conserva al Museu Gaudí del
Park Güell. Aquesta obra, però, no està exactament en
el lloc on es va construir: es va traslladar a l’actual ubi-
cació el 1957, mentre que el 1982 va ser restaurada.

L’aqüeducte de Dosrius i la
petjada de l’aigua a la ciutat

Els Jardins de Massana: un oasi verd
amb una història lligada a l’Església

Una porta al passat de la
important família Güell

Es calcula que 
l’aqüeducte de Dosrius

subministrava entre 
20.000 i 40.000 metres
cúbics d’aigua a la ciutat
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L’EIXAMPLE/ L’antiga seu de la Central Ca-
talana d’Electricitat –més tard Hidroelèctrica
de Catalunya– és una construcció moder-
nista de l’any 1897 que ja introduïa canvis
que anunciaven les noves tendències arqui-
tectòniques que s’acabarien imposant, com
ara les bigues de ferro de la façana, que li
permetien reforçar l’estructura i obrir grans
finestrals. 

Per altra banda, la particular entrada, en
una cantonada, confereix a tota la façana un
caràcter singular. Per tot plegat, estem da-
vant d’una edificació prou important per a
la història de la ciutat. Ocupada actualment
per les oficines d’Endesa, va funcionar com a
central tèrmica fins al 1977. 

Per tot plegat, l’edifici s’inclou a la ruta
modernista de l’Ajuntament i està catalogat

com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). I és
que la seva aparença general presenta ele-
ments constructius propis del modernisme,
com ara l’ús de maó vist, una entrada princi-
pal amb elements de pedra i baranes de
ferro forjat, entre altres. L’edifici va ser cons-
truït entre els anys 1896 i 1899 per l’arqui-
tecte Pere Falqués, i també allotjava els
habitatges dels encarregats de la central.

Les oficines de l’edifici de la hidroelèc-
trica es troben en una llarga nau que en el
passat va acollir la maquinària de producció
d’electricitat mitjançant el vapor de l’aigua.
De fet, encara s’hi poden veure alguns ele-
ments originals, com el pont grua o el qua-
dre de comandament. La xemeneia a través
de la qual s’evacuava el vapor va ser final-
ment enderrocada l’any 1961.

La Hidroelèctrica de Catalunya,
eclecticisme arquitectònic

Les cases blanques, un conjunt
singular del barri de Montbau

HORTA – GUINARDÓ/ Al barri de Montbau
hi ha un racó que destaca al bell mig d’un
bosc. Són les conegudes com a ‘casetes blan-
ques’, edificacions d’estil racionalista que es
van construir el 1965, seguint el model de
l’arquitecte suís Le Corbusier. 

Des del punt de vista tècnic, són nou
blocs de planta quadrada amb 52 habitatges
unifamiliars. I des del punt de vista paisatgís-
tic, es tracta d’un dels espais més caracterís-
tics del districte d’Horta-Guinardó; un odd
one out en tota regla que recorda els pobles
blancs que s’estenen pel sud peninsular i la
costa mediterrània. 

L’edificació d’aquestes cases va tenir lloc
el 1965 a càrrec de la Cooperativa Barcelo-
nesa i es va portar a terme a sobre de l’antic
camí de Sant Cebrià, avui dia carrer de la Ce-

ràmica. Són cases dúplex i adossades, amb
una planta superior perpendicular a la infe-
rior i que forma un pont a sobre dels passat-
ges de vianants de la zona, que estan
enjardinats. Aquesta disposició, a més, fa que
les terrasses de les cases serveixin com a co-
berta de les cases de la filera inferior. 

El conjunt d’habitatges forma una qua-
drícula de sis fileres de cases que segueixen,
a grans trets, els revolts de la muntanya. Al
seu torn, estan separades per cinc passatges
de vianants, que passen per sota dels ponts.
De fet, aquests ponts són un dels elements
més singulars del conjunt arquitectònic. 

Malgrat el color blanc de les cases, els
seus accessos van ser batejats amb dife-
rents colors: blau, rosa, groc, blanc i violeta
de Montbau. 

Un dels principals atractius de les ‘casetes
blanques’ de Montbau és que estan integra-
des a la natura. En aquest sentit, la parcel·la
que ocupen, de 12.600 metres quadrats de
superfície, està envoltada en el seu perímetre
pel Parc Natural de Collserola, excepte el cos-
tat sud-est, que limita amb el carrer de Vay-
reda, del barri de Montbau. Sense anar més
lluny, malgrat l’aïllament aparent de les ‘case-
tes blanques’ en plena zona boscosa, estan
prou a prop del centre del barri de Montbau. 

Per altra banda, aquest conjunt arquitec-
tònic, projectat pel gironí Joan Bosch, ha
estat reconegut en alguna ocasió, com a l’any
1967, quan va quedar finalista en els premis
FAD, en la categoria d’Arquitectura. A més,
formen part del circuit Arquitectura al peu de
Collserola, impulsat per l’Ajuntament.

Una joia del 
barroc català 

a la plaça Lesseps
Avui és un dels punts amb més
trànsit i activitat de Barcelona,
però fa uns segles només hi
havia camps i camins. Estem
parlant de la plaça Lesseps, on
l’any 1626 els frares carmelites
descalços van fundar-hi un con-
vent. El van edificar a l’encre-
uament de les rieres de
Vallcarca i de Cassoles. Aquell
convent va donar peu a la for-
mació de tota una vila, la de
Gràcia. El 1630, el monestir ja
estava acabat, però l’església,
que és l’únic element que ha so-
breviscut al pas dels anys, no es
va acabar fins al 1658. 

ELS CÀNONS TRADICIONALS
L’església, coneguda popular-
ment com ‘dels Josepets’, presi-
deix la plaça i és un dels elements
arquitectònics més importants
del barroc català. Obra de l’arqui-
tecte fra Josep de la Concep-
ció –nom religiós del carmelita
tarragoní Josep Ferrer–, el tem-
ple es va enllestir el 1658, tot i
que no es va poder consagrar
fins al 1687. L’edificació segueix
els cànons tradicionals del bar-
roc català, mentre que la façana
tripartida i amb frontó triangu-
lar constitueix un element molt
habitual a les esglésies carmeli-
tes de l’època.  

Per tot plegat, aquesta obra
arquitectònica està inscrita com
a Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL) a l’inventari del Patrimoni
Cultural català.

Gràcia
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Esports

A vegades el discurs de Daniel
Fernández (Veneçuela, 1981)
sembla de pel·lícula de super-
herois, però és fidel a la realitat:
el beisbol és èpic. "Com a llan-
çador [pitcher] m'enfronto con-
tínuament a tots els batedors.
És una lluita psicològica en què
alguns es posen nerviosos si els
mires, altres són impassibles...",
explica el llançador del Club
Beisbol i Softbol Barcino, del
barri del Poble-sec.  

És un esport ple de matisos
on guanya l'equip que menys
s'equivoca. "Un batedor que ho
hagi fallat tot pot fer un home
run i convertir-se en l'heroi",
afegeix Fernández, que s'emo-
ciona recordant el passat 3
d'octubre, quan el CBS Barci-
no es va proclamar campió de
la Lliga Nacional de Beisbol de

Primera Divisió, a València. A
la final el conjunt barceloní va
superar per 8-3 els Tiburones
de Màlaga. Fernández va ser
nomenat millor llançador i el
seu company Jonathan Ville-
gas, MVP.

El títol dona dret al CBS
Barcino a competir el 2022 a la
Divisió d'Honor, la màxima ca-
tegoria. De moment, però, no
disposa dels recursos per fer-

ho. "Els jugadors paguem una
quota per finançar els costos
dels àrbitres, les pilotes...", ad-
verteix. Un esforç insuficient
per a jugar a l'elit, on les des-
peses es multipliquen: són dos
partits i no un per cap de set-

mana, més desplaçaments i
molt més lluny...  

Fernández desitja en veu
alta l'ajut de les institucions. "A
les empreses o negocis que

apostin per nosaltres els repre-
sentarà un equip amb molta
garra que mai es rendeix i que
ha guanyat clubs amb molts
més recursos", promet el llan-

çador. Qui els ajudi estarà vin-
culat a una entitat que el pròxim
23 de novembre complirà 8
anys i que va formar el seu sè-
nior A masculí el 2015. 

Un amic va comentar al ve-
neçolà que al CBS Barcino es-
taven muntant un equip nou i
s'hi va apropar. A l'entrena-
ment va coincidir amb molts ju-
gadors que, com ell, feia temps
que no competien. Fernández
ho havia deixat dos anys enre-
re, després del seu pas pel Sant
Boi, de Divisió d'Honor. 

EL CREIXEMENT
"És una barbaritat com hem
crescut com a club i com a
equip", destaca, orgullós, Fer-
nández, que menciona, entre
altres mèrits, els tres subcam-
pionats i un campionat de Cata-
lunya. "Ens mereixem competir
a Divisió d'Honor i amb el camp
de Beisbol Pérez de Rozas –a
Montjuïc– ple", conclou, reivin-
dicatiu. És el seu crit d’ajuda.

Daniel Fernández, a punt de fer un llançament. Foto: Barcino

El crit d'ajuda de Daniel Fernández 
» El CBS Barcino busca patrocinadors per jugar a Divisió d'Honor de beisbol, plaça que s'ha guanyat   

»  “Ens mereixem competir a l'elit i amb el camp de Beisbol Pérez de Rozas ple”, diu el llançador

Futbol | La UE Sants visita el CF Peralada
El conjunt de Tito Lossio jugarà a domicili diumenge contra el CF Peralada, líder empatat amb 17 punts

amb la UE Olot i el FC Girona B. Després d’un inici complicat i sense punteria, la UE Sants està en el millor
moment del curs, amb un empat i dues victòries consecutives. L’última, per 3-0 contra l’EC Granollers. 

"Com a llançador
m'enfronto a tots els
batedors. És una lluita
psicològica constant” 

Toni Delgado
EL POBLE-SEC
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Viu en línia

El polifacètic autor, actor i director Jordi
Oriol s’ha endinsat en Shakespeare di-
verses vegades en col·laboració amb el
director Xavier Albertí. Ara presenta La
mala dicció, a partir de Macbeth, l’última
entrega de la trilogia que perverteix tra-
gèdies shakespearianes amb el recurs de
la paraula com a propi motor dramàtic.

Al Teatre Lliure de Gràcia.

Teatre

La mala dicció
Jordi Oriol

Després d’una aturada quan feia poc
temps que havia començat la seva car-
rera professional en el món de la músi-
ca, Alfred Garcia torna ara amb un segon
disc: 1997 (Universal). “Aquest àlbum
és per dir: si et pensaves que jo era això,
doncs té l’altra cara”, ha explicat el jove
cantant del Prat de Llobregat en una en-
trevista amb l’ACN.

Música

Una dissenyadora de so passa moltes ho-
res treballant sola, refugiant-se de les re-
lacions complicades que té amb la seva
exparella, la seva mare i els seus com-
panys de feina. Tot i que ella encara no
ho sap, ha començat a “dessincronitzar-
se”; és a dir, el seu cervell ha passat a pro-
cessar el so més tard que les imatges,
com si es tractés d’un vídeo defectuós.

Pelis i sèries

Tres
Juanjo Giménez

1997
Alfred Garcia

Setmana de la innovació
La Barcelona Innova Week (anteriorment coneguda com
a Smart City Week) se celebra enguany del 8 al 14 de no-

vembre. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Bar-
celona organitzada per la fundació municipal BIT Habitat
amb l’objectiu de “reflexionar i experimentar sobre la re-
lació entre les persones, la tecnologia i les ciutats”. Amb

la participació d’una vintena de ponents de diferents
àmbits i especialitzacions, aquesta edició ha de servir per

repensar el model de ciutat “per tal d’avançar cap a un
entorn urbà més inclusiu, resilient i sostenible”. 

La veu de Woody Allen, el nebot de
Joan Capri a la sèrie d’humor 

Doctor Caparrós i el protagonista,
al costat de Paco Morán, de l’obra

de teatre L’estranya parella. Són no-
més tres exemples de l’aportació

de Joan Pera (Mataró, 1948) a la
cultura en català durant més de

quaranta anys. I és precisament per
aquest motiu que acaba de rebre
un dels Premis d’Honor del Zoom

Festival. El certamen ha volgut ho-
menatjar “la seva llarga i reconegu-

da” carrera professional. Els altres
dos Premis d’Honor els han rebut
el periodista i presentador Xavier

Sardà i la productora Kosmos Stu-
dios, fundada per Gerard Piqué.

J O A N  P E R AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser un gran nom (i veu) de la cultura en català
És actor, director i actor de doblatge: és la veu de Woody Allen

Famosos

Rebre un Premi d’Honor del Zoom Festival
Per la seva “llarga i reconeguda” carrera professional

Admiració
El públic el té molt ben valorat i celebra el reconeixement

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Buenos Aires, 1947. En Francisco de-
sembarca del vaixell. Amb 16 anys deixa
enrere la família i Mallorca per provar sort
a l’altra banda de l’Atlàntic. Comença com
a aprenent a una fàbrica, on no deixa pas-
sar l’oportunitat d’ascendir i facilitar l’es-
tabliment de la resta de la seva família a
Buenos Aires. Però pagarà els privilegis
de l’ascens social a un alt cost.

Llibres

Estimada Mirta
Maria Escalas

| Just Dance 2022
L’entrega anual del joc preferit dels amants del ball ja és aquí, amb nous

universos i 40 grans èxits. Per a PC, PS4 i 5, Stadia, Switch i Xbox One i SX.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PROTECCIÓ

És millor que siguin llargues, que no siguin paraules 
del diccionari i que no incloguin informació personal

OPINIONS

CONTRASENYES

PRECAUCIÓ

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

i SEGURETAT

Els ciberatacs estan a l’ordre del dia. Sense anar més lluny,
recentment n’han patit la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) i Barcelona Serveis Municipals (BSM). I és que els

experts alerten que la pandèmia ha fet augmentar aquests atacs
informàtics. Per això la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha
publicat una llista de consells per evitar ciberatacs a casa.

La primera recomanació dels experts de la UOC és la protec-
ció de tots els dispositius. En aquest “tots” no només entren mò-
bils, ordinadors i tauletes, sinó qualsevol altre dispositiu, com un
electrodomèstic, que es pugui connectar a internet. Per protegir-
los, cal restringir-ne l’accés amb contrasenyes. Aquestes han de
ser llargues i és millor que no siguin paraules del diccionari i que
no continguin informació personal, tal com diu la professora He-
lena Rifà. En la mateixa línia, cal instal·lar antivirus als dispositius.

També recomanen tenir en compte les opinions d’altres
usuaris abans d’instal·lar un programa o fer una compra online.
En aquest sentit, els experts fan una crida a ser previnguts i, fins
i tot, desconfiats: “Cal desconfiar de qualsevol correu o missatge
que es rebi”, sentencia el professor Jordi Serra.

Evitar ciberatacs a casa

Cal protegir tots els dispositius (des de mòbils fins a
electrodomèstics amb internet) amb contrasenyes i antivirus

Les claus

Abans d’instal·lar un programa o fer una compra en línia 
cal mirar les opinions d’altres usuaris per veure’n la fiabilitat

Els experts fan una crida a ser previnguts i fins i tot
desconfiats amb “qualsevol correu o missatge” que rebin
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