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D’aquí a pocs anys, un dels es-
pais del districte i de Barcelona
on més fotografies en format
postal s’han fet, l’espai firal de
Montjuïc –sobretot per les es-
pectaculars vistes des del
MNAC–, viurà un abans i un
després que, en principi, farà que
sigui molt més que la zona on se
celebren esdeveniments com el
Saló Internacional de l’Auto-
mòbil o el Manga Barcelona.

El 31 de desembre del 2025 se
li acaba a Fira de Barcelona la
concessió dels terrenys on hi ha
els recintes firals i l’Ajuntament
ja ha posat en marxa el debat so-
bre el futur d’aquesta zona. En
aquest sentit, ja ha arrencat un
procés participatiu, principal-
ment amb associacions de veïns
i Fira de Barcelona, per decidir
conjuntament els futurs usos
dels diferents pavellons i espais
exteriors. Tanmateix, també es
vol acordar canvis relacionats
amb la mobilitat i l’espai públic
que facin que aquesta zona que
neix a la falda de la muntanya de
Montjuïc sigui més verda i tingui
menys trànsit.

HABITATGE I EQUIPAMENTS
Una de les intencions de l’Ajun-
tament és redimensionar els es-
pais que té actualment Fira de
Barcelona. El passat 4 de no-
vembre, la tinenta d’alcaldia
d’Urbanisme, Janet Sanz, parla-
va durant la primera sessió del
procés participatiu de l’“oportu-
nitat” que s’obre per al districte
i la ciutat, i afegia que cal trobar
la manera de donar un ús més
ciutadà a la zona perquè la gent
se la senti més seva. “Ara hi ha un
desequilibri, perquè hi ha usos
que estan per sobre de la resta i

altres que no existeixen, com
per exemple l’habitatge, que no
n’hi ha”, deia la regidora. Pa-
ral·lelament, Sanz posava sobre
la taula la necessitat de dotar l’es-
pai d’equipaments de barri men-
tre es manté una activitat eco-
nòmica que, tal com va recalcar,
volen que segueixi.

Algunes de les propostes ci-
tades per Sanz són precisament
part de les reivindicacions d’un
barri que sempre ha conviscut
amb la zona firal: el Poble-sec.
Des de la seva Associació de Ve-
ïns recorden que fa falta habitat-
ge públic “amb lloguers assequi-
bles”, baixos de protecció oficial
per a petites empreses que fan els
primers passos o, entre d’altres,
el poliesportiu que “fa anys” que
demanen els veïns. “Al Poble-sec
només tenim una pista coberta
als jardins de les Tres Xemeneies
i comptem amb un teixit espor-

tiu important; el necessitem”,
afirma el president de l’entitat ve-
ïnal, Sergi Gázquez.

Per la seva part, des de l’As-
sociació de Veïns de la Font de la
Guatlla són molt clars a l’hora de
parlar de les necessitats del bar-
ri. “Ens falta de tot”, asseguren.
La raó? Tal com detalla el presi-
dent de l’entitat veïnal, Lluís
Maté, pel que fa a equipaments
al barri només tenen centres
educatius i un centre cívic. “De-
manem que ens instal·lin una lu-
doteca, una biblioteca i un espai
per a la gent gran i els joves per-
què aprenguin coses els uns dels
altres”, detalla Maté.

ENCAIXAR NECESSITATS
El fet que tant els habitatges
com els equipaments siguin pe-
ticions del veïnat del Poble-sec no
fa que Gázquez estigui en contra
de l’activitat de Fira de Barcelo-

na en aquesta zona, al contrari.
Sosté que el recinte s’ha de con-
servar, ja que hi ha pavellons pro-
tegits que no es poden reformar
i on, per tant, “no s’hi podria fer
gaire  cosa més” que fires. I, en-
cara més important per al barri,
la gent que atrau i seguiria atra-
ient la Fira beneficia els comer-
ços de proximitat. 

En aquest sentit, tot i que en-
cara es desconeix la proporció de
metres quadrats que es destina-
ran a les activitats firals i els que
seran per a habitatge o equipa-
ments, Gázquez explica que tant
el veïnat com Fira de Barcelona,
amb qui ha conversat durant el
procés participatiu, estan dis-
posats a fer que els interessos de
les dues parts encaixin. “Confiem
que tindrem prou veu i la farem
valdre”, afirma Gázquez.

D’altra banda, des de Fira de
Barcelona s’ha donat a entendre

que són conscients que aquesta
zona de Montjuïc pot deixar d’es-
tar únicament destinada a fires i
grans esdeveniments. Tot i que
han insistit en “la importància
d’aquest recinte firal”, al mateix
temps han assegurat que volen
buscar la manera de combinar la
seva activitat amb altres usos.

“MANCA DE DIÀLEG”
Als antípodes d’aquests posicio-
naments hi ha la plataforma ve-
ïnal La Fira o la Vida, que no és
part del procés participatiu. Un
dels seus integrants, Xavier Ca-
ballé, deixa clar que no compar-
teixen que Fira de Barcelona tin-
gui presència i poder en els futurs
espais de Montjuïc. “No tot és ne-
gociable”, diu. És per això que afe-
geix que el procés participatiu
que s’està fent actualment “no és
real, perquè hi ha hagut una man-
ca de transparència i diàleg”.

Alba Losada
MONTJUÏC

Més enllà de la Fira
» El procés participatiu per repensar la zona de la Fira de Montjuïc vol dissenyar el futur d’aquest espai
» El veïnat diu que cal fer-hi habitatge públic i equipaments, una posició que el consistori comparteix

A Fira de Barcelona se li acaba el 31 de desembre del 2025 la concessió dels terrenys on hi ha els recintes firals. Foto: Twitter (@ariadnapm)
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La lupa

De què serveix –ho llegia en un reportat-
ge d’Andy Robinson a La Vanguardia–
que en 20 anys s’hagin instal·lat energies
renovables que podrien abastir un ter-

ritori com el de Rússia si en el mateix període hem
augmentat –a causa del creixement de la població
i del PIB mundial– sis vegades més la demanda en-
ergètica?

Aquests dies a Glasgow s’hi han reunit una pila
de dirigents dels governs del món –llevat dels pre-
sidents de Rússia i de la Xina– per seguir explicant
que el planeta s’enfonsa i que farem algunes coses
per evitar que sigui ben aviat. O això diuen. Perquè
si mirem l’hemeroteca, cada cita del ‘turisme am-
biental’ és una successió de compromisos inabas-
tables o fets en absència dels players clau perquè pu-
guin ser realitat.

Aquest mateix any, per exemple, han arribat a
un acord per disminuir un 30% les emissions de
metà –responsable del 25% de l’augment de la tem-
peratura global– en absència dels tres països que
n’emeten més: altre cop la Xina i Rússia, a més de
l’Índia.

Particularment, tot plegat em sembla un des-
propòsit. L’altre dia, veient el documental Eating our
way to extinction, disponible a YouTube i guanya-
dor del darrer Festival de Cinema Ambiental SUN-
CINE, tota aquesta perplexitat que sento es posava
encara més en evidència. No vull fer-ne spoilers, però
en recomano una visió crítica. Potser no tot el que
s’hi diu és cert. Segur que s’obvia el paper de mol-
tes empreses de determinats sectors que estan fent
i aconseguint èxits rellevants en la reducció de la seva
petjada ambiental. Fins i tot és possible que algun
lobby hagi pogut tenir interès a posar més pa que
formatge en segons quines dades que s’hi expressen.
Però es tracta d’un documental que no posa de bon

humor. Quan aquests dies alguns feien befa dels jo-
ves que patien ecoansietat, jo els donava la raó. En
matèria ambiental, el nostre planeta va de cap per
avall, i com més llegeixes i més vols conèixer, pit-
jor et sents.

En tota la comunicació d’assumptes tan delicats,
jo hi trobo tres errors tradicionals, sistèmics: el pri-
mer, que el món ecologista no ha sabut explicar els
seus arguments de manera empàtica. Creure –
com fan alguns– que pots sumar una majoria a una
causa quan li planteges escenaris apocalíptics cri-
dant a la redempció, li poses les mans a la butxaca
–cada cop més buida– amb nova fiscalitat (peatges
d’entrada a Barcelona) o li expliques –ho ha fet Bar-

celona aquesta setmana– quantes emissions de CO2
emet per menjar carn –com si la proteïna vegetal no
estigués envasada o no portes química– no sembla
la millor de les idees.

Tradicionalment, l’ecologisme s’acompanya de
lliçons morals o carrega els neulers contra sectors
econòmics on treballa mà d’obra que, si es complís
el que alguns ecologistes demanen, perdria la feina
i, per tant, se sent agredida quan se li diu que és “res-
ponsable” dels mals del planeta.

El segon dels errors ha estat de la política, que
massa vegades obliga els ciutadans a fer-se càrrec
de tota una sèrie de costos i pràctiques que en el
fons no serveixen per a res més que no sigui per dis-
treure’ns de les decisions inajornables i més críti-

ques. “No feu servir palletes d’un sol ús”, ens di-
uen, mentre ara hem sabut que la contaminació
dels microplàstics als oceans es deu, en més d’un
80%, als residus plàstics que hi llencen les ex-
traccions pesqueres massives protegides –by the
way– pels estats.

El tercer és el de no reconèixer de manera més
efusiva les empreses que fan els deures, que n’hi ha
moltes i a molts països. També del sector de la pro-
teïna animal, per cert.

Hem de fer molts canvis, d’actitud i d’hàbits. L’es-
calfament global i la superpoblació són un fet que,
vulguem o no, empenyen la societat cap als bàsics.
I això no ha de ser necessàriament dolent. Entre al-
guns amics, quan parlàvem del país que volíem, dè-
iem fa anys que volíem construir una societat del
“millor i millor”, i no del “més i més”.

La indústria no pot produir amb obsolescència
programada. Els productes han de durar. La roba
no es pot comprar tan barata ni pot ser de tan poca
qualitat. No es pot agafar un avió cada cap de set-
mana per capritx. No podem pretendre menjar pro-
ductes de l’altra banda del món com si els hagués-
sim produït al costat de casa. I no podem fer-nos-
ho portar tot –fins i tot el més insignificant– a casa.
I això no és “decréixer”, és consumir amb sentit
comú i amb proximitat, i recuperar la producció in-
dustrial que mai no hauríem d’haver perdut. Re-
cordeu que amb la pandèmia ens vàrem adonar que
ja no ens fèiem ni els respiradors dels hospitals?
Doncs això.

Finalment, la causa de la sostenibilitat del pla-
neta no pot ser patrimoni de cap biaix ideològic. I
l’error més gran és no arribar a un consens sobre
com canviar de model econòmic sense caure en la
ruïna ni carregar-nos d’una vegada per totes l’úni-
ca cosa que ens pertany a tots.

La causa de la sostenibilitat 
del planeta no pot ser patrimoni

de cap biaix ideològic

NLes millors
perles

Un home explica que ha estat 35 anys en coma i que, en
aquest temps, s’ha casat i ha tingut dues filles. A molts

mitjans no els grinyola res i publiquen la notícia. La història falsa
de Manel Monteagudo ha ensenyat una lliçó als periodistes.

Fa dècades que Angelo Fregolent, un italià de 94 anys, no
toca el seu vell cotxe, un Lancia Fluvia del 1962. Després

de 47 anys aparcat al mateix lloc, la seva ciutat, Conegliano,
ha ascendit el vehicle a la categoria de monument.

Un home s’acosta a dues persones pel carrer per oferir-los
droga. Els possibles clients resulten ser agents dels Mossos

d’Esquadra que patrullen vestits de paisà a Lleida. El detenen
per un delicte contra la salut pública. Ja és mala sort...

Dos encaputxats van agredir brutalment l’exblaugrana i
actual jugadora del PSG Kheira Hamraoui. Primer es

va dir que els havia contractat una companya, i ara es
parla d’Eric Abidal i la seva dona... Aquest cas portarà cua.

LA FOTOTwitter (@Yolanda_Diaz_)

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Ecoansietat i turisme ambiental a Glasgow
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La Marina celebra l’estrena 
de tres estacions del metro1

2 Campanya contra l’incivisme

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

El crit d’ajuda de Daniel Fernández

La Bordeta demana de 
nou l’ampliació del bus 91

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

Un grup de veïns del Poble-sec
impulsa des de fa uns mesos 

la iniciativa ‘Cuidem Montjuïc’, 
que consisteix a fer sortides 

a la muntanya per recollir
brossa. De moment, 

ja s’han recollit 696 quilos 
de residus de plàstic i cartó.

pàgina 6Cuidem Montjuïc

Veïns del carrer Rector Triadó 
es van quedar el passat 7 de

novembre 12 hores sense llum
després que Endesa hagués

arreglat les línies elèctriques i,
per tant, acabat, teòricament,

amb els talls de llum patits 
des de feia uns tres anys. 

pàgina 6Endesa

La sala Hiroshima, que ha
anunciat fa poc que tanca per

sempre les portes, va oferir
durant més de sis anys

exhibicions independents de
totes les disciplines al número

65 del carrer de Vila i Vilà, 
al barri del Poble-sec.

pàgina 6Sala Hiroshima

A les xarxes

@andreuginola: Estic convençut que,
amb 38 anys, Dani Alves serà el millor la-
teral dret del Barça des que va marxar
Dani Alves.

@cupnacional: “Presentarem l’esmena a la
totalitat [als pressupostos], però seguirem
treballant pels objectius d’aquesta legisla-
tura: gir d’esquerres i independentista”.

#EsmenaALaTotalitat

@marinaromero_: Els responsables de la
vacuna catalana, Hipra, es mostren satisfets
amb els resultats dels assajos [...] Destaquen
que està preparada per a totes les variants.

#VacunaCatalana #TornaDaniAlves

Tribuna

Ens trobem en un moment
molt delicat. Moltes fa-
mílies ho estan passant

fatal per poder arribar a final de
mes. El rebut de la llum no para
de pujar. També ho fa el del gas,
l’aigua o la benzina. Els pro-
ductes de primera necessitat
també ho fan, i cap cop és més
car omplir la cistella de la com-
pra. La inflació està pels núvols
i moltes persones encara conti-
nuen en ERTOs o a l’atur.

Davant d’aquesta situació
tan greu per a molts ciutadans,
en la qual encara no hem supe-
rat ni la pandèmia ni la crisi eco-
nòmica i social, no pot ser que les
administracions escanyin més
les butxaques dels contribuents
amb noves pujades d’impostos.

Aquest és el cas de molts
ajuntaments governats pel PSC
i els seus socis separatistes, i tam-
bé és el cas de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), que

novament apuja el tribut me-
tropolità a milers de llars arreu
de Barcelona i dels municipis
que conformen la metròpoli.

No és de justícia aquest
tribut que no es paga en cap al-
tra zona metropolitana de Ca-
talunya o de la resta d’Espanya.
No pot ser que només per ser
propietari d’un pis, un pàr-
quing o un local hagis de pagar
aquest impost a més del cor-
responent IBI, ja que a l’hora
d’agafar el transport públic
també et cobren (i molt, ja
que Barcelona té uns dels pre-
us més elevats de les ciutats eu-
ropees del nostre entorn).

Doncs ara, la senyora Colau,
el PSC i la resta de socis han

apujat la taxa metropolitana de
residus municipals un 5,1%,
mentre que el tribut metropo-
lità augmenta un 3%. Pujades
del tot fora de lloc, ja que els
sous de les famílies no han pu-
jat en aquestes quantitats. De
fet, directament no han pujat.

És temps de canvi. Aquells
que només es recorden de les
persones en el moment de de-
manar el vot han demostrat
estar molt allunyats del que
Barcelona i el seu entorn me-
tropolità necessita. Per això,
cada cop som més els que tre-
ballem per construir l’alter-
nativa des del sentit comú i les
inquietuds que tenen milers de
veïns de la metròpoli.
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Apugen els impostos metropolitans
per Manuel Reyes, president del PP a la demarcació de Barcelona
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ELECTRICITAT4Els veïns del
tram del carrer Rector Triadó,
que va des del de Consell de
Cent fins al de Creu Coberta, es
van quedar el passat diumenge
7 de novembre sense llum du-
rant gairebé dotze hores. Tal
com explica el secretari de l’As-
sociació de Veïns d’Hostafrancs,
Jordi Clausell, aquest tall de
llum no és un fet aïllat. Fins a la
passada Setmana Santa, afe-
geix, aquesta zona del barri ha-
via conviscut amb aquestes de-
ficiències durant uns tres anys.
“De tant en tant es produïen
talls d’entre deu i dotze hores i,
a vegades, fins i tot durant més
temps”, assegura Clausell.

El que ha fet ara saltar les
alarmes entre part del veïnat és
que es creia que la problemàti-
ca estava superada. La raó?
Durant la passada Setmana
Santa Endesa va “modernitzar”
les línies elèctriques i, tal com
recorda Clausell, va dir que les

deficiències s’havien arreglat.
“El veïnat està de tot menys con-
tent perquè ha tornat a passar”,
lamenta aquest veí.

SUPERILLA
D’altra banda, en aquest mateix
punt del barri i també al carrer
de la Torre d’en Damians, s’es-

tan a punt d’acabar les obres de
pacificació iniciades el passat ju-
liol, que són part del programa
Superilla Barcelona. En aquests
moments, ja es pot veure una
nova fesomia d’aquests carrers:
són de plataforma única i la
prioritat de circulació és per
als vianants. 

El nou tall de llum preocupa els veïns. Foto: Ràdio Hostafrancs

Un tall de llum a Hostafrancs fa
tornar els fantasmes del passat
» Veïns del barri van patir durant tres anys deficiències lumíniques
» El problema es creia solucionat després d’uns treballs d’Endesa

Un grup de veïns recullen 696
quilos de brossa a Montjuïc

MEDI AMBIENT4Hi ha iniciati-
ves que poden fer que els barris
siguin un lloc millor per viure, i
una d’elles és al Poble-sec i es co-
neix amb el nom de ‘Cuidem
Montjuïc’. Està impulsada per
un grup de veïns del barri que
des del passat mes de març ha fet
diverses sortides a la munta-
nya de Montjuïc per recollir
brossa. Amb la col·laboració de
168 voluntaris ja han recollit
un total de 696 quilos, entre els
quals hi ha residus de cartó,

plàstic o vidre. Es tracta d’una
suma que segur que pujarà en la
pròxima sortida que ha orga-
nitzat aquest grup de veïns per
al 21 de novembre.

Tal com es pot veure en el seu
compte d’Instagram, el que ani-
ma a aquestes persones a tirar
endavant la iniciativa és el seu
sentit del civisme. “Cal canviar
de costums ja”, recorden. Tam-
bé la seva estima per la natura.
“No és la meva brossa, però és el
meu planeta”, afegeixen. 

CULTURA4La sala Hiroshima, si-
tuada al número 65 del carrer de
Vila i Vilà, va tancar definitiva-
ment el passat divendres 12 de no-
vembre posant fi a més de sis anys
anys d’exhibicions independents
de totes les disciplines. La decisió
ja es va anunciar fa més d’un any,
després que la propietat hagués
anunciat que volia recuperar l’es-
pai, però en aquell moment la in-
tenció era trobar un altre local.

Finalment, però, el projecte
s’ha apagat del tot. El seu funda-

dor i director, Gaston Core, afir-
mava a l’ACNque no volia fer “re-
trets” a ningú, ni als propietaris ni
a les administracions públiques,
pel desenllaç de la sala. “Està bé
que els projectes sàpiguen tan-
car”, va dir Core. “L’important és
que aquest s’ha mantingut sem-
pre fidel a la seva naturalesa, a la
seva visió”, va afegir. 

SENSE NOU LOCAL
Tot i que la idea de Core era, tal
com va assenyalar el novembre

de l’any passat en declaracions a
Línia Sants, buscar un nou em-
plaçament per allargar la vida del
projecte, els seus intents van
ser frustrats. Davant d’això, va
acabar optant per centrar-se en
la seva carrera com creador i
confiar en el fet que el llegat de
la sala no desaparegui, segons va
admetre a l’ACN. “Espero que
aquest projecte quedi en la me-
mòria de la ciutat i del barri del
Poble-sec”, afirmava Core a l’a-
gència de notícies. 

La iniciativa va començar el passat març. Foto: Twitter (@CCElSortidor)

Adeu a una sala amb caràcter

La sala Hiroshima ha tancat definitivament. Foto: Pau Cortina/ACN

Feminisme | Una trentena d’actes per al 25N
S’acosta el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les
Dones, raó per la qual s’han organitzat una trentena d’activitats que

tindran lloc arreu del districte durant aproximadament un mes. 
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Xavier Marcé
Regidor de Turisme

“Jo no puc renunciar a omplir
tots els llits turístics que ja tenim”

Xavier Marcé ens rep a la seu de Bar-
celona Activa, al 22@. Però avui no
parlarem de desenvolupament eco-
nòmic, o almenys no en sentit ampli.
Avui ho farem només de turisme.
Amb la Torre Agbar –que precisa-
ment havia de ser un hotel, però les
traves de l’anterior govern municipal
van fer-lo tirar enrere– vigilant-nos
per la finestra, el regidor de Turisme
desgrana la seva recepta per aconse-
guir rellançar un sector molt tocat per
la pandèmia sense tornar a la con-
flictivitat del 2019. Allargar la durada
de l’estada i no el volum de turistes és
un dels ingredients principals.

“Tots necessitem que el
turisme torni, però de
manera responsable i

còmplice amb la ciutadania”. Això
ho deia vostè al juny. Creu que
està passant?
Bé, estem retornant a una certa nor-
malitat i aquest és el compromís que
tenim molt assumit, també amb el
sector. Per tant, sí, aquest és el camí
ineludible. Però encara hem d’ana-
litzar el que està passant tenint en
compte la situació conjuntural. El tu-

risme que ens està arribant en
aquests moments és el de proximi-
tat, que sovint té una capacitat de
despesa més baixa i uns interessos
culturals més indefinits. Encara hi ha
molts grans països que no han obert
les fronteres. Jo crec que en els prò-
xims 6 mesos anirem veient com
evoluciona la situació. En un pan-
orama normalitzat, tot això hauria
d’anar pel camí que havíem dit, sí. 

A barris com la Barceloneta o el
Gòtic diuen que tenen la sensa-
ció que el turisme que ens està
arribant és de perfil low cost.
Low cost és una paraula que s’ha
convertit en un mantra... El que sí
que és cert és que el turisme de
proximitat en general és de menys
despesa que el de llarga distància,
com els deia anteriorment. Si d’això

li volen dir low cost... Jo en tot cas li
diria de baixa despesa, o de més
baixa despesa que el que teníem. 

El veïnat i les associacions d’a-
quests barris es refereixen a un
turisme de baixa qualitat. A un
turisme jove que ve a fer bote-
llots. Al turisme de borratxera. 
Els botellots essencialment els fan
joves locals. Que s’hi pugui apuntar
o no un turista pot passar, però
aquest concepte del turisme de
borratxera, jo crec...

... Que no el patim, aquí?
Que no existeix, o que és molt mi-
noritari. Fa 6 mesos hi havia botellots
a Barcelona i hi havia gent que deia:
“Veieu els turistes què fan!”. Però en
realitat no hi havia ni un sol turista.
De vegades fem unes associacions
que tenen a veure amb com extre-
mem la percepció de les externali-
tats negatives del turisme, que les té.
Però jo crec que el fenomen dels bo-
tellots o el de certs comportaments
incívics no és en absolut una carac-
terística del turisme barceloní.

No hi ha perill d’anar pel camí de
Salou o Lloret, doncs? Li diem per-
què en aquests barris se’n parla.
El turisme que tenim a Barcelona no
té res a veure amb el que hi ha a Llo-

ret, que és vacacional. El d’aquí és un
turisme urbà. La mitjana d’estada
d’un turista a Barcelona són 2,3 dies.
A Lloret és sempre una setmana

com a mínim. El turisme vacacional
genera una estructura hotelera, de
restauració, d’oci... pensada estricta-
ment per al turista. Barcelona no està
pensada per al turista. Barcelona està
pensada per al barceloní. Una altra
cosa és que això convisqui amb algú
que ens visita. Els nostres indicadors
ens diuen clarament que la cultura i
la gastronomia són els principals in-
teressos dels turistes de Barcelona.

Sembla que entre els joves, però,
Barcelona té a fora, en bona part,
una imatge de ciutat d’esbarjo.
Barcelona té unes característiques
de ciutat molt friendly, això és així.

Una ciutat amable, que econòmica-
ment és molt accessible en els es-
tàndards internacionals. Té platja, el
patrimoni d’interès està molt con-
centrat en un espai central i té algu-
nes zones molt cosmopolites. Això
agrada a tothom, no només als
joves. I la combinació d’aquests tres
elements produeix una hipercon-
centració turística al centre, que és el
que bàsicament ens genera aquesta
sensació que la ciutat està molt mas-
sificada. Per tant, els objectius han
de passar per descentralitzar aquest
turisme, per desconcentrar-lo. Hem
de buscar activitats que siguin sos-
tenibles i que permetin desconges-
tionar el centre. 

El 2019 la ciutat va rebre 12 mi-
lions de turistes. L’objectiu és tor-
nar a aquella xifra?
No. El meu objectiu és de sentit
comú. Si a Barcelona tenim un nom-
bre determinat de llits, que són le-
gals i que ja existeixen, la meva
obligació és procurar que estiguin al
100% plens. Exactament com si Bar-
celona té 40.000 cadires de teatre la
meva obligació és procurar que esti-
guin plenes. Perquè, si no, el que
hauria de fer és reduir l’oferta. La po-
lítica és que no creixi, però hem
d’omplir la que tenim. I això es pot fer
de dues maneres: incrementant4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“Barcelona 
no està pensada
per al turista;
està pensada
per al barceloní”“El turisme 

de borratxera
aquí no existeix,
o és molt
minoritari”
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3el nombre de persones que ens
visiten, que jo crec que no és la millor
estratègia, o procurant que la gent
que ens visita s’estigui un dia més a la
ciutat. És a dir, el que jo voldria acon-
seguir és que allarguessin l’estada a
Barcelona una mica. Només que l’a-
llarguessin 0,5 dies, tindríem diver-
sos avantatges: ens trauríem la
pressió de la quantitat, podríem ad-
ministrar millor els interessos de la
gent que ve i els diversificaríem amb
més capacitat de redistribució de la
riquesa que generen. Personalment,
crec que l’estratègia correcta és
aquesta. Jo no puc renunciar a om-
plir tots els llits que ja tenim, perquè
estaria condemnant el sector.

Un sector que, per cert, ha defen-
sat l’ampliació de l’aeroport com
a eina per a l’arribada de turistes.
És obvi que jo estic a favor d’afrontar
l’ampliació de l’aeroport. I utilitzo
aquesta paraula intencionadament.
Perquè una cosa és dir que s’està a
favor de l’ampliació i una altra dir
que s’està a favor d’afrontar aquest
tema i debatre tot el que comporta.
Avui dia tots estem a favor de solu-
cions ecològiques, només faltaria. El
que passa és que hi ha persones que
considerem que això es pot debatre,
que s’ha d’afrontar i discutir, i altres
que obvien aquest debat perquè
consideren que la posició ecologista
està per sobre de la capacitat de dis-
cutir-ho. Dit això, però, també els diré
que, des del meu punt de vista, l’am-
pliació de l’aeroport no té cap rela-
ció especialment directa amb el
turisme. És a dir, a mi no m’interessa

ampliar l’aeroport per portar més tu-
ristes. M’interessa debatre el tema de
l’aeroport perquè és un element de-
terminant per veure quin paper vol
jugar Barcelona en l’economia del
futur. Per saber com volem estar
connectats amb el món des del punt
de vista de la transformació econò-
mica. Que això pot comportar més

visitants, segurament que sí. Però jo
crec que la limitació important per
als visitants no ve de si poden venir o
no, sinó de si tenim o no allotjament
disponible, de les propostes que els
podem oferir...

En el debat de l’aeroport ha que-
dat clar que socialistes i comuns
no estan d’acord. En tot aquest
model turístic que ha anat desgra-
nant vostè fins ara tampoc tenen
una posició consensuada.
No, no la tenim. Tenim dues posi-
cions que no són coincidents al
100%. Ara bé, hi ha una part coinci-
dent molt important: tots volem un
turisme de més qualitat, més res-
ponsable, més sostenible... I una re-

distribució més gran de la riquesa
que genera el turisme. En això tots
estem d’acord. Ara bé, en les estratè-
gies per aconseguir-ho, no. La ma-
nera d’afrontar aquesta transformació
no és la mateixa. Això és evident. Però
bé, tenim un punt de vista comú:
quan jo he dit que no ens sembla
que la situació del 2019 sigui l’òptima
estem dient coses molt similars. Bar-
celona no és una ciutat turística, és
una ciutat amb turisme. Perquè si no
ho diem així, voldria dir que jo penso
la ciutat per als turistes, i no és així. Jo
penso la ciutat per als barcelonins.
Una altra cosa és que Barcelona tin-
gui una enorme capacitat per atraure
gent, però la convivència amb la vida
quotidiana del barceloní és molt im-
portant mantenir-la.

Molta gent diu que ja s’ha perdut,
aquest equilibri.
No. El que passa és que, com els deia
fa una estona, aquesta concentració
de certs espais d’interès turístic al
centre de la ciutat fa que hi hagi
hagut també una sobreexplotació.
Però una sobreexplotació en la qual
ha caigut tothom. Els posaré un ex-
emple molt clar: se suposa que els
museus de la ciutat estan pensats per
als barcelonins. Bé, doncs quan va
caure el turisme, hi ha museus que
van desertitzar-se. Això ens ha de fer
pensar sobre les polítiques de direc-
ció d’aquests museus i si anaven ben
encaminades o no. Nosaltres també
hem caigut en un cert curttermi-
nisme turístic. El que s’ha de fer és evi-
tar-ho. El visitant no és un problema
si jo li explico clarament el que pot fer

i el que no pot fer. Si li dic clarament
que no ha d’anar a un determinat
espai perquè estarà ple. El que no
podem fer és permetre que a deter-
minades zones es desenvolupi un
comerç clonat, estandarditzat, de
molt poc valor afegir... Però la meva
pregunta és: això és culpa del turista
o de les polítiques que s’han fet al
voltant del turisme? Tothom està d’a-
cord que és culpa de les polítiques.
Doncs canviem les polítiques. El que
és cert és que no podem mantenir
un model en el qual una part de la in-
dústria turística ha fet de la ciutat una
miqueta el que ha considerat per
una manca de regulació i de criteri
polític públic. Això és el que cal evitar. 

El que ha fet també la indústria tu-
rística i fa, tal com denuncien les
entitats crítiques amb el sector, és
fomentar la precarietat laboral.
Vostè creu que hauria de pagar
sous més alts?
És clar que nosaltres volem que el
sector turístic millori la seva estruc-
tura salarial, només faltaria! I discu-
tim sovint aquest tema amb els
hotelers i els sindicats. Però no
podem obligar ningú a estar per
sobre del salari mínim interprofes-
sional. I també cal dir que, en gene-
ral, tots els sectors estacionals tenen
problemes de precarietat. Però bé,
aquestes entitats tenen raó amb
aquesta crítica, per descomptat. I jo
soc molt partidari que existeixin
aquestes entitats, perquè la seva
opinió és molt interessant. La seva
visió crítica del turisme aporta ele-
ments que enriqueixen el debat. Jo
sempre he dit que els primers qua-
tre anys de mandat dels comuns,
bastant refractaris del turisme, aque-
lla etapa que es va anomenar d’una
certa turismofòbia, ens han deixat
unes percepcions més que interes-
sants sobre moltes coses. Ara bé, el
que no tenim nosaltres és una posi-
ció negativa, sinó transformadora
d’un sector que és molt important
per a la ciutat en tots els sentits. 

El periodista Ramon Aymerich, al
llibre La fàbrica de turistes, de-
fensa que el turisme, a mitjà ter-
mini, acaba empobrint els llocs
que en depenen molt. Creu que
això pot passar a Barcelona?
Comparteixo la reflexió en general,
però penso que és una anàlisi que
funciona molt bé per a Mallorca, però
no per a Barcelona. No matisa bé les
particularitats de cada lloc. El turisme
no és un fenomen que s’expressi
igual a tots els llocs. Per això insisteixo
molt que hem de plantejar un debat
sobre el turisme urbà i diferenciar-lo
del turisme vacacional. Barcelona té
turisme de fires i congressos, turisme
de creuer, turisme d’estada curta i tu-
risme que només hi passa unes hores
o un dia, que és el més problemàtic
per les externalitats que genera. Bé,
doncs l’arquetip de l’anàlisi que fa
Ramon Aymerich, que té a veure
amb una ciutat o un lloc que es trans-
forma per al turista, no es correspon
amb aquest de Barcelona. Es corres-
pon amb el de Mallorca o amb el de
ciutats de costa que em citaven al
principi. Aquest és un debat que amb
Miquel Puig [ERC] he tingut moltes
vegades: “Em fas una anàlisi que està
molt bé per a Mallorca, però me’l tras-
llades automàticament a Barcelona i
en això crec que t’equivoques”.

El 2019 eren moltes les veus que
alertaven d’una deriva de la ciu-
tat cap a referents com aquest.
Torno a insistir-hi, perquè ho vull
deixar molt clar: el model turístic de
Barcelona d’avui no és tornar al
2019 linealment. La relació entre el
ciutadà i el turista ha de canviar.
Tenim clarament marcats els ob-
jectius en termes de mobilitat, de

transformació, de descentralització,
de sostenibilitat i d’ecologisme. L’any
vinent confio que tindrem un molt
bon acord amb fons europeus per
a la transformació turística. I cami-
narem cap a la recuperació del sec-
tor en aquesta direcció.<

“Hem de buscar
activitats
sostenibles i que
descongestionin
el centre”

“L’ampliació 
de l’aeroport 
no té cap relació
directa amb 
el turisme”

“Una part del
sector ha fet 
de la ciutat una
miqueta el que 
ha considerat”
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4El Govern de la Generalitat ha
aprovat recentment el full de ruta
per al desplegament d’infraes-
tructures digitals a Catalunya fins
al 2030, l’anomenat Pla Estratègic
d’Infraestructures Digitals (PEID),
que defineix la xarxa necessària per
potenciar els serveis digitals actu-
als i futurs al conjunt del territori
des de dues perspectives: la cor-
porativa i la de país. 

El PEID s’emmarca en la prio-
rització del Govern, elevada al mà-
xim nivell amb la Vicepresidència de
Polítiques Digitals i Territori que li-
dera Jordi Puigneró, de les infraes-
tructures físiques i digitals com a
clau per fer de Catalunya una nació
digital amb una ciutadania apo-
derada, un territori connectat, una
administració cibersegura, una
economia digitalitzada i una mo-
bilitat col·lectiva i descarbonitzada.

Partint del convenciment que
la connectivitat és un dret social

i econòmic del segle XXI i l’ele-
ment fonamental sobre el qual es
construeix la societat digital amb
igualtat d’oportunitats, el PEID
situa les infraestructures digitals
com a eines bàsiques i estratègi-
ques per assolir la cohesió social
i territorial del país i garantir el des-
envolupament i la competitivi-
tat de la indústria i l’economia en
un mercat i un món cada cop
més global i digitalitzat.

En aquest sentit, les infraes-
tructures digitals considerades pel
PEID són: xarxes fixes i mòbils (ser-
veis de connectivitat); CPD i punts
d’intercanvi de tràfic de dades
(serveis de computació); IoT (ser-
veis smart); xarxa RESCAT (serveis
d’emergències) i xarxes TDT/FM
(serveis de difusió).

OBJECTIUS ESTRATÈGICS
El PEID s’alinea amb els objectius
marcats pel Govern i les adminis-
tracions i entitats locals en el Pac-
te Nacional per a la Societat Digital
(PNSD), però els amplia, els redefi-
neix i els actualitza d’acord amb les
necessitats actuals i els reptes futurs
del país. Tot plegat per establir

l’estratègia i les accions a executar
per assolir-los.

En aquest sentit, el PEID es
marca quatre objectius estratè-
gics. En primer lloc, dotar tot el país
de cobertura de xarxes de nova ge-
neració amb una bona qualitat
de servei. En segon lloc, promou-
re la competència efectiva en xar-
xes fixes i mòbils. En tercer lloc, ha-
bilitar infraestructures que per-
metin la implantació dels nous
serveis digitals. I, per últim, ampliar
la cobertura i les prestacions dels
serveis corporatius via ràdio.

Entre les actuacions proposades
per assolir aquests objectius des-
taca com a prioritària i clau la de
completar la xarxa troncal de fibra
òptica de titularitat pública, una in-
fraestructura que el PEID situa com
a eix vertebral sobre el qual des-

País digital, societat coh
» La Vicepresidència presenta el full de ruta per desplegar els serveis    
» S’invertiran 450 milions d’euros per millorar la connectivitat i afavor       

La connectivitat és un
dret social i econòmic

del segle XXI

Fo
to
: A

CN Un futur millor per
als discapacitats

4La transformació digital,
si es fa de manera inclusiva
com pretén el vicepresident
Jordi Puigneró,  també pot
oferir a les persones amb
discapacitat un accés mi-
llor al mercat laboral i unes
oportunitats més grans d’a-
compliment. Així ho indica
un estudi conjunt de la Fun-
dació Randstad i la UOC.

Pàgines especials
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4Vuit dones procedents dels àmbits empresarial,
professional i acadèmic, una iniciativa empresarial
i una iniciativa social han estat recentment guar-
donades d’entre un total de 80 candidatures que op-
taven als Premis DonaTIC 2021. Aquests guardons,
impulsats pel departament de la Vicepresidència,
Polítiques Digitals i Territori, s’inscriuen dins el Pla
DonaTIC, que té com a objectiu prioritari incrementar
la presència femenina al sector tecnològic.

Més concretament, el Pla DonaTIC consta de 4
eixos d’actuació. En primer lloc, fer les TIC atracti-
ves per al talent femení del futur. En segon lloc, vi-
sibilitzar la dona tecnològica i els continguts creats
per dones. En tercer lloc, formar i capacitar digi-
talment tothom. I, per últim, promoure una parti-
cipació plena i efectiva de les dones TIC en la pre-
sa de decisions i l’emprenedoria.

El vicepresident i conseller de Polítiques Di-
gitals, Jordi Puigneró, va presidir l’acte de lliura-
ment dels premis celebrat a mitjans d’octubre co-
incidint amb el Dia d’Ada Lovelace, en què s’ho-
menatja la primera programadora de la història.
Puigneró va destacar “la voluntat del Govern de
visibilitzar i fer créixer el talent tecnològic feme-
ní que hi ha a Catalunya des del Pla DonaTIC“. La
directora general de Societat Digital, Joana Bar-
bany, per la seva banda, va fer la cloenda de la gala.

Des de l’any 2015, els Premis DonaTIC han re-
but un total de 541 candidatures. En compara-
ció amb anys anteriors, en l’edició d’enguany ha
destacat l’augment de candidatures en la cate-
goria revelació, fet que demostra que les noies
cada vegada estan més preparades per compe-
tir al sector digital.

LES PREMIADES, CASOS PRÀCTICS
En la categoria d’emprenedora, la guardonada pels
Premis DonaTIC 2021 ha estat Cristina Corchero
García, doctora en Estadística i Investigació Ope-
rativa, fundadora de l’empresa Bamboo Energy i
líder d’un grup de recerca en l’aplicació de la in-
tel·ligència artificial i els mètodes d’optimització
a l’àmbit de l’energia.

Pel que fa a la categoria d’empresària, la pre-
miada ha estat María Jesús Salido Rojo, enginyera
en Sistemes de la Informació i fundadora i CEO de
SocialDiabetes, una start-up de l’àmbit de Digital
Healthnascuda a Barcelona i que comercialitza una

plataforma digital de reconeixement internacional
per la gestió de la diabetis.

A nivell professional s’ha guardonat Anna
Benavent Navarro, enginyera superior de Tele-
comunicacions i CIO a l’Hospital Parc Taulí de Sa-
badell, des d’on ha desenvolupat un projecte per
transformar i millorar el sistema de salut utilit-
zant les TIC.

Com a acadèmica, la premiada ha estat Alicia
Fornés Bisquerra, doctora en Informàtica i que ha
liderat nombrosos projectes nacionals i interna-
cionals de recerca, amb l’objectiu de millorar el re-
coneixement automàtic de manuscrits textuals i
gràfics, contribuint a la preservació i difusió del pa-
trimoni històric i cultural.

Per altra banda, la divulgadora premiada en-
guany ha estat Maria José Lodeiros Zubiria, lli-
cenciada en Matemàtiques i amb una trajectòria
de més de 20 anys treballant en el món de les TIC. 

Menys experiència però un futur igualment pro-
metedor té la premiada en la categoria revelació:
Isabel García Baños, graduada en Enginyeria Elec-
trònica Industrial i Automàtica i màster europeu
en Enginyeria de Sistemes Informàtics Incrustats,
CEO i cofundadora d’Eways, una start-up dedica-
da a reduir les deixalles electròniques produïdes
als països del nord, i actualment CEO i cofundadora
de Bleta, una altra start-up que pretén eliminar la
bretxa digital a la tercera edat i apropar les noves
tecnologies a la gent gran.

Els Premis DonaTIC 2021 també han guardo-
nat dues estudiants (Marta Bertran Ferrer, uni-
versitària, i Sara Puig Cabruja, d’FP) i dues ini-
ciatives referents: CoE Women on Fairness, d’Everis
Spain, per reduir els biaixos de gènere que per-
petuen els algoritmes, i la tasca d’Enginy-era, una
entitat social que té com a objectiu fer arribar les
TIC a la infància i al jovent vulnerable.<

Més dones al sector tecnològic,
més innovació social

   hesionada
          s digitals futurs de Catalunya

         rir la cohesió social i territorial 

plegar noves tecnologies i serveis
digitals per a la gestió intel·ligent del
territori. En aquest sentit, el pla ra-
tifica el compromís adquirit en el
marc del PNSD de disposar d’un
punt de presència a tots els muni-

cipis de Catalunya i a les zones d’ac-
tivitat econòmica.

També preveu desplegar una
xarxa d’accés a partir de la in-
fraestructura troncal existent per
dotar de connectivitat els punts de

servei de la Generalitat i possibili-
tar així el desplegament de noves
tecnologies com la 5G, la Internet
de les Coses (IoT) o la computació,
i dels serveis intel·ligents que
aquestes possibiliten, com ara la
sensorització i el cotxe autònom i
connectat, entre altres.

El PEID estima en més de 450
milions d’euros la inversió neces-
sària per executar les accions que
proposa per fer de Catalunya un
país cohesionat amb infraestruc-
tures digitals competitives. El fi-
nançament d’aquestes actuacions
previstes s’articularà mitjançant el
pressupost ordinari de la Genera-
litat de Catalunya i els de les qua-
tre Diputacions, els fons europeus
NextGenerationEU i ReactEU, la
contractació corporativa i la col·la-
boració publicoprivada.<

Els fons europeus
NextGenerationEU

ajudaran a finançar-ho

Puigneró: “Volem visibilitzar
i fer créixer el talent tecnològic
femení que hi ha a Catalunya”
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Associació de Comerciants

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 398 17 de novembre del 2021  

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 ne-
cessitat de cuidar el medi ambient i eliminar emis-
sions i contaminants fòssils, així com a difondre la
mobilitat 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 jor-
nada d’Òpera al Comerç, farem l’entrega d’aquesta
fantàstica bicicleta.

No us ho perdeu!
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Creu Coberta
El pròxim dissabte 27 de novembre, amb l’en-
cesa de les llums de Nadal, Creu Coberta es
vestirà amb l'òpera, la sarsuela i la cançó lírica.
Totes les actuacions començaran de forma si-
multània als 10 establiments participants a les

17.30 h i conclouran a les 20.30 h, facilitant,
així, el passeig de botiga a botiga a tots aquells
que vulguin escoltar les diferents peces i fer la
ruta sencera.

Una edició més, Òpera al Comerç compta
amb el talent i la complicitat dels cantants d’Ò-
pera Jove de Catalunya, nascuda el 2012 amb
la vocació de compartir la passió per la lírica a
Catalunya, fomentar el coneixement de l’òpera
i impulsar els nous talents musicals de casa
nostra.

Entre els cantants participants, cal destacar
les veus que en edicions anteriors van enamo-
rar centenars de compradors, passejants, tu-
ristes i veïns, que no dubtaven a apropar-se als
carrers  de l’eix comercial protagonista per es-
coltar uns minuts una desena de sopranos, te-
nors o barítons.

Òpera al Comerç arriba a Creu Coberta
Poble Espanyol 
Waffle. Gran Via 300

Kikiriki. Gran Via 335

Restaurant Triadó 
Rector Triadó 14

Empanada de 
Papá/Re-Read 
Creu Coberta 75

Racó den Victor 
Creu Coberta 87

Pepe & Lepu. Davant del 
Districte_Creu Coberta 119 

Wines and Copas 
/ La algodonera  
Creu Coberta 101

Porta. Creu Coberta 57

Valira. Creu Coberta 133

Troba’ls en aquests 
establiments

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
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Ales pel·lícules, tots els
parts acostumen a ser
iguals. La dona trenca
aigües a l'indret més

inesperat. Ràpidament, ha d'anar
a l'hospital, sovint en cotxe, i si no
ha parit al vehicle, el personal del
centre mèdic la recull a la porta
mentre ella crida de dolor. La po-
sen en una llitera o en una cadi-
ra de rodes, com si fos una ma-
lalta, i la condueixen a la sala on
tindrà la criatura. Un cop al box,
segueix cridant mentre la seva
parella grava l'escena amb una vi-
deocàmera i intenta no desmaiar-
se. Quan sembla que tot podria
acabar en tragèdia, apareix un
home seriós, el doctor, i amb tres
maniobres màgiques que dei-
xen en evidència les infermeres
aconsegueix que el part arribi a
bon port. Ha nascut una criatu-
ra preciosa. Fi de l'escena i de
moltes pel·lícules.

Així descriuen la infermera
Isabel Barrios i l’expert en cinema
David  Ferragut un part a l’article
Els mecanismes del gènere cine-
matogràfic per tapar el part me-
dicalitzat. L’escena explica alguns
aspectes de la violència obstètrica.
Per una banda, mostra com la nos-
tra societat veu el part: gairebé
com una malaltia. Per l’altra, in-
dica quin rol juguen les dones a
l’hora de parir: un paper subaltern
per sota de metges i d’hospitals.

VIOLÈNCIA GENERALITZADA
Quan ens referim a la violència
obstètrica, és a dir, a aquella que
es viu durant l’embaràs, el part i el
postpart, estem davant d’una vio-
lència que té molts rostres i que es
pateix amb més freqüència del que
podríem pensar, segons apunta
Marta Busquets, advocada i pre-
sidenta del col·lectiu de denúncia
Dona Llum. “N’hi ha de dos tipus:
una que té a veure amb pràctiques
i maneres de tractar les dones i una
que té relació amb no atendre els
seus drets”, diu. En el primer cas,
es refereix al tracte infantilitzant
o denigrant cap a les dones en el
procés del part. En el segon, a
pràctiques com les cesàries, les in-
duccions de parts o les  mutila-
cions vaginals.

Són situacions de les quals
se’n parla poc, en part perquè els
professionals de la medicina a
casa nostra no estan disposats a re-
conèixer que existeix el problema.
Tot i que l’OMS o la Unió Europea
diuen el contrari, el juliol passat el
Consell General de Col·legis de
Metges deia que la violència sis-
temàtica contra les dones en els
processos del part no existeix i que
el concepte és una forma d'estig-
matitzar el personal mèdic.

Per a la infermera i artista
Alejandra Oliden, però, la vio-
lència obstètrica és una “epidèmia
global”. Les xifres de l’Observato-
ri de la Violència Obstètrica així ho
indiquen. El 34% de les dones ha
estat escridassada o insultada pel
personal mèdic durant el part, el
51% ha viscut algun procediment
sense que li expliquessin què es-
taven fent-li i el 25% ha vist com
el seu pla de part era menyspreat. 

EN PRIMERA PERSONA
Les xifres emmascaren realitats
d'allò més dures, com la de la Car-
la. El que diferencia el seu cas de
la resta és que la seva filla, sis me-
sos després de néixer, arrossega les
seqüeles d'una mala praxi mèdi-
ca i que ella ha volgut explicar la
seva història. “Hi ha moltes dones
que et diuen que quan arriba l'a-
niversari de les seves criatures
ploren perquè tenen flaixos, de-
pressió postpart”, es lamenta Bus-
quets en referència a altres mares

a les quals els costa afrontar el que
han viscut. De fet, des de Dona
Llum afirmen que, a Catalunya,
“dues de cada 10 dones pateixen
algun problema de salut mental
durant l'embaràs i el primer any
després de donar a llum”, i aques-
tes situacions, afegeixen, tenen a
veure amb com s’afronta el part.

Tornant a la Carla, cal dir que
el seu nom és fictici, tal com ho és
el de la seva parella, el Ferran, i el
de la seva nena, la Laura. Ho són
perquè actualment estan en un

procés de denúncia contra Ma-
ternitat de l'Hospital Clínic.

“Tot el que no volia que em
passés durant el part em va pas-
sar”, explica. El dia que va néixer
la seva filla, quan va arribar a
l'hospital li van intentar accelerar
el part amb gases, però no va fun-
cionar. “Em van donar oxitocina
sintètica per induir-lo i vaig co-
mençar a tenir contraccions amb
dolors... Va ser un error”, consi-
dera ara que s'ha informat.

Segons un estudi de Dona

Llum, les induccions d’abans o du-
rant els parts per accelerar l'ex-
pulsió de les criatures són una
pràctica freqüent a Catalunya.
Una pràctica que no té base cien-
tífica. “Els parts en caps de set-
mana han disminuït en les últimes
dècades i pràcticament no hi ha
naixements en festius”, explica el
col·lectiu. A més, els percentatges
de part per cesària (29% a la de-
marcació de Barcelona) augmen-
ten si el centre és privat. Això res-
pon a un sistema que planteja el

Un informe de Dona Llum assenyala que la majoria de parts són en dies laborables. Foto cedida a l’ACN per l’Hospital Vall d'Hebron

Tot i que els col·legis de metges de l'Estat espanyol no ho accepten, 
la violència obstètrica, és a dir, aquella que el sistema de salut exerceix contra 
les dones en el moment de l'embaràs, el part i el postpart, a més d'estesa està

reconeguda per organismes internacionals com l’OMS, Unicef o la Unió Europea

Quan l’embaràs 
es torna un infern
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n La violència contra les dones no
només se circumscriu al procés de
l’embaràs, el part i el postpart. De
vegades, comença molt abans. 

La Sònia no tenia ni 30 anys
quan va anar a la ginecòloga per
fer-se una revisió rutinària. Res feia
indicar que aquell dia tornaria a
casa plorant.  “Em va dir que m’hau-
ria d’anar plantejant congelar els
meus òvuls, perquè, és clar, ja tenia
una edat i cada cop em seria més di-
fícil quedar-me embarassada”, ex-
plica. La frase no venia al cas, li va
dir la doctora sense que ella hagués

demanat consell. Un exemple clar
que demostra que sovint el sistema
mèdic passa per sobre de les de-
mandes de les pacients.

La pressió sobre les dones per
tal que es quedin embarassades és
constant quan arriben a certa edat.
Aquest fet fa que moltes se sentin
vulnerables i és aleshores quan
molts professionals aprofiten per
exercir el que podríem definir com a
poder obstètric. En un altre cas, de
nou de la Carla, es veu aquesta si-
tuació de forma nítida. 

“Feia dos anys que la meva pa-
rella i jo buscàvem tenir un fill i
vam anar a la clínica Dexeus”, expli-
ca. Quan el doctor que els atenia

va veure l’edat d’ella, li va dir direc-
tament que el més aconsellable era
la fecundació assistida. No hi havia
cap indicació que fes pensar que
tenien algun problema de fertili-
tat. “Ho va dir sense cap amabilitat
i va afegir que anéssim pensant a
començar el cicle d’hormonació, un
procés molt dur per al cos de la
dona i que val 10.000 euros”, de-
nuncia la Carla. 

Van sortir de la consulta molt
tocats i van demanar a la clínica
que un altre metge els atengués.
La nova doctora els va tractar de

manera diferent. Després de veure
que els exàmens de fertilitat eren
normals, els va dir que esperessin
uns mesos per plantejar-se la fe-
cundació assistida. Però el fet és
que, setmanes després, la Carla es
va quedar embarassada.  

El seu cas, a més, posa en relleu
la complicada posició del sistema
privat respecte dels processos de
fecundació assistits. Atenen sem-
pre a raons mèdiques o de vegades
a criteris econòmics? I encara més:
aquestes pràctiques més esteses a
la sanitat privada poden acabar
contagiant la pública, tenint en
compte que molts professionals
treballen a les dues alhora?

Abans del part

part de forma industrial, segons
les lògiques laborals. 

La Carla segueix recordant:
“Després em van trencar la bos-
sa amniòtica i va ser quan la nena
va començar a tenir patiment fe-
tal”. Aleshores van arribar dos
doctors i la van lligar perquè no es
mogués. “Em van dir que em po-
sarien el fòrceps per girar la nena”,
afegeix. De sobte, sense avisar-la,
dues persones es van llençar lite-
ralment a sobre de la seva panxa
per empènyer amb els colzes la
Laura cap a l'exterior. És la ma-
niobra Kristeller, una pràctica
mèdica que no està prohibida,
però que no s'ensenya a la uni-
versitat i l'eficàcia de la qual no
està provada. A l'informe mèdic no
va quedar reflectit que li fessin allò.
Allà només hi diu que li van fer
una “pressió suprapúbica amb
les mans”. Encara que ella estava
en un moment dèbil, el Ferran ho
va veure tot. Els colzes i els salts
damunt la panxa.

L’infern no va acabar aquí.
“Quan anaven a treure la criatu-
ra, van estirar-la i li van donar un
cop molt fort... La maniobra la va
fer una persona que estava en
pràctiques”, afirma. Això va afec-
tar un nervi de la Laura i el braç
li va quedar immòbil. A més, la
Carla va patir un esquinçament

vaginal. “Vaig haver d’orinar du-
rant setmanes amb una sonda que
em posava el Ferran”, diu.

En molts parts, per tal de fer
sortir la criatura, es fa un tall a la
vulva. És el que s'anomena epi-
siotomia, i pot produir inconti-
nència fecal i urinària. Unicef
considera la pràctica una mutila-
ció socialment acceptada a Occi-
dent. “Hi ha el mite que les vulves
no es poden expandir el que fa fal-
ta per parir”, diu Busquets.

Ara, la Laura va a rehabilita-
ció i ja mou el braç. Ha tingut sort.
Hi ha infants de dos anys que no
han recuperat la mobilitat.

El seu cas és diferent del de la
Nancy. El 2011, aquesta jove de 24
anys va arribar amb una amiga a
l'Hospital Clínic per donar a llum
una nena. La doctora del torn va
aprofitar el seu cas perquè tres
metges residents provessin el
fòrceps, tot i que, segons el relat
de l'acompanyant, el cap del nadó
ja es veia sortir i la pràctica no era
necessària. A conseqüència d’ai-
xò, la criatura va morir amb el cap
destrossat. Durant el part, la
mare no va contradir els metges.
“Ets molt vulnerable i et posen la
por al cos: et diuen que estàs ju-
gant amb la vida del teu fill i fas
el que et manen... És el poder de
la bata”, sentencia la Carla.

“Dues persones 
em van saltar a sobre
de la panxa amb 
els colzes per expulsar
la nena, però 
a l’informe mèdic
aquella maniobra no 
va quedar reflectida”

PATRIARCAT I CAPITALISME
A ulls de Busquets, tots aquests ca-
sos parlen del mateix: a la nostra
societat el cos no pertany a les do-
nes. “Ens diuen que no sabem do-
nar a llum i que necessitem ajuda,
i les dones que no entren en
aquest discurs són dones difí-
cils”, critica l'advocada. Aquesta
idea té la seva expressió més ra-
dical en el cas d’una dona que el
2016 va anar a l’Hospital Sant
Joan de Déu de Sant Boi per una
revisió rutinària quan estava em-
barassada de 40 setmanes. El
màxim de setmanes per parir són
42. La ginecòloga li va dir que el
part havia de ser induït, però ella
no ho volia. Quan era a casa, per
ordre judicial, la policia va entrar
al  domicili i se la van endur a l’hos-
pital per obligar-la a tenir el nen. 

En part, l’origen de totes
aquestes situacions es troba en el
moment en què la medicina entra
en el camp de l’embaràs al segle
XIX. Va ser amb l’auge de les so-
cietats industrials i el patriarcat
que els parts, fins aleshores un re-
ducte vedat a bruixes i sanadores,
va quedar en mans de la medici-
na. “Això va començar amb les do-
nes de classe alta, perquè es po-
dien pagar un metge, i va ser
aleshores quan es va estendre
l’ús del fòrceps... Els metges deien

que ells no podien estar hores es-
perant que s’obrís un forat. Co-
braven i adeu”, relata Busquets. 

Aquella forma capitalista de
veure el part ha impregnat la so-
cietat fins avui dia. “Hi ha inte-
ressos econòmics, sobretot en un
territori com Catalunya, amb
una alta presència de la sanitat
privada”, diu. Un part ràpid dona
més rèdit econòmic. Per aquest
motiu, les clíniques privades te-
nen uns índexs de cesàries molt
més elevats que les públiques.

EL PART DESITJAT
Hi ha formes de tenir una criatu-
ra al marge d’aquesta violència sis-
tematitzada? El cert és que sí. És
el que s’anomena part fisiològic.
“Cal eliminar la visió medicalit-
zada, perquè el 70% de dones sa-
nes són capaces de donar a llum
en condicions saludables”, con-
sidera Busquets per afegir que,
amb tot, les administracions ca-
talanes asseguren que amb els
mitjans actuals el sistema de sa-
lut només pot atendre un 4,7%
dels parts d’aquesta manera. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

A Catalunya, el 34% 
de les dones ha estat
escridassada o
insultada pel personal
mèdic durant el part, 
i el 25% ha vist com 
el seu pla de part 
era menyspreat

A partir de certa edat moltes dones viuen una forta
pressió per quedar-se embarassades que sovint
comença als mateixos centres de ginecologia
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COMUNICACIÓ4Línia, el diari
metropolità ha irromput en els
mesuraments d’OJDinteractiva
amb 100.812 usuaris únics i
166.566 pàgines vistes a l’octu-
bre. El Grup Comunicació 21 va
posar en marxa el digital el pas-
sat 17 de maig com un mitjà
pensat des de i per a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. El
nou diari complementa i po-
tencia les 19 edicions en paper
i digitals de les capçaleres ter-
ritorials Línia dels districtes de
la capital catalana i de l’àrea me-
tropolitana, on el grup és líder
en proximitat.

“No som un diari generalis-
ta més. Som un diari de proxi-
mitat, diferent, que aspira a
ser un altaveu de la gran me-
tròpoli”, afirma el seu director,
Arnau Nadeu. “Línia és un dia-
ri d’enfocaments propis, de re-
portatges, d’entrevistes i d’opi-
nió metropolitana. Que fa un
periodisme més reposat que
rabiós. Un diari de km 0, cen-
trat en les històries dels barris
i de la seva gent”, detalla el pe-
riodista, també responsable de
les 19 edicions territorials en pa-
per i digitals Línia.

PROXIMITAT, UN VALOR A L’ALÇA
El Grup Comunicació 21, nas-
cut el 1999, ha redoblat la seva
aposta per la proximitat amb la
posada en marxa del diari di-
gital metropolità. “Si fins ara les
nostres publicacions Línia són
necessàries en el primer cercle
de proximitat dels ciutadans –
el barri, la ciutat–, ara també
volem que ho siguin a través
del nou diari en el cercle social
i geogràfic immediatament su-
perior, que en el cas que ens
ocupa traspassa les muralles de
Barcelona”, assenyala David
Centol, editor del Grup Comu-
nicació 21.

“Línia és la peça que falta-
va en el puzle de la informació
de proximitat de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i és
també la peça que faltava al
nostre grup”, remarca Centol.
“Amb el diari metropolità es
completa el nostre objectiu de
respondre a les necessitats in-
formatives de l’entorn més
proper, al mateix temps que
s’arrodoneix el mapa comuni-
catiu català amb una eina que
li mancava”, afegeix l’editor del
Grup Comunicació 21.

“No som un diari
generalista més; som
un diari de proximitat”,
remarca Nadeu

“S’arrodoneix el mapa
comunicatiu català 
amb una eina que li
mancava”, afirma Centol

pàgines vistes 
ha assolit a l’octubre el
nou diari metropolità

166.566

Línia supera els 100.000 lectors
metropolitans a l’octubre
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SOLIDARITAT4La tretzena edició
del Gran Recapte de Bancs dels
Aliments de Catalunya, que l’any
passat va aconseguir recaptar a
Barcelona 3.794.860 quilos de
menjar, serà diferent de les ante-
riors. Enguany, comptarà amb un
participant imprescindible per a
l’economia de qualsevol barri:
els comerços de proximitat, als
quals se’ls convida a participar en
la iniciativa solidària a través d’u-
na aplicació. Una nova manera
d’aconseguir la quantitat més
gran possible d’aliments per a per-
sones de tot Barcelona i Catalunya
que els necessiten.  

Enguany el Gran Recapte es
farà entre el 19 i 27 de novembre.
Durant aquests dies els comer-
ciants podran oferir als seus

clients l’opció de fer donacions a
través de l’aplicació. Un altre
dels trets distintius de l’edició d’a-
quest any és que, a causa de la
pandèmia, es faran només do-
nacions econòmiques i no de
productes. Un cop finalitzada la
campanya, cada establiment es
posarà amb contacte amb una
entitat social i col·laboradora

del Banc d’Aliments perquè de
manera conjunta comprin amb
les donacions els aliments més
necessitats en la campanya.

I el que no és nou és que,
aquest any, també hi haurà re-
capte online, que tindrà lloc de
fins a l’11 de desembre després
que es posés en marxa el passat
de novembre. 

Enguany es faran només donacions econòmiques. Banc dels Aliments / ACN

El Gran Recapte arriba 
al comerç de proximitat

A partir d’una
aplicació  la gent podrà 
fer les donacions
econòmiques

La  FAVB desaprova el nou pla
de terrasses de l’Ajuntament

RESTAURACIÓ4L’ampliació de
les terrasses dels bars, que va co-
mençar el maig del 2020 a cau-
sa de la pandèmia,  s’ha conver-
tit en el nou camp de batalla en-
tre el moviment veïnal de la ciu-
tat i l’Ajuntament. 

Per una part, el passat se-
tembre el consistori va aprovar
la modificació de l’ordenança
de terrasses per regularitzar les
ampliacions. La modificació en-
trarà en vigor entre el gener i el
febrer  i suposarà la retirada dels
blocs de formigó. Al mateix
temps, els bars i restaurants

hauran de tenir models de ter-
rassa homologats als carrils de
circulació o xamfrans que ga-
ranteixin el pas d’altres serveis o
l’accés a equipaments.

D’altra banda, el 9 de no-
vembre, la  Federació d’Associa-
cions de Veïns de Barcelona
(FAVB) va presentar al·legacions
contra la nova mesura. En aquest
sentit, va dir que “la proposta està
molt poc treballada” i que, per
tant, cal fer un debat més pro-
fund sobre els usos de l’espai pú-
blic i refer l’ordenança per ga-
rantir la convivència.

Més de 1.500 bars han ampliat les terrasses. Foto: Carola López/ACN 

Medi ambient| Reconeixement al ‘Comerç Verd’
El fet que Barcelona sigui la capital mundial de l’alimentació sostenible va
fer, entre altres factors, que en l’acte Gastronòmic Fòrum es reconegués el

programa ‘Comerç Verd’, en el qual participen els mercats municipals. 
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La crisi climàtica representa una amenaça a l’hora de ga-
rantir un servei essencial per a les persones i el bon des-
envolupament de les ciutats: el sistema de sanejament.
Basat en la disponibilitat d’aigua i en la innovació que va
suposar en el seu dia el sifó hidràulic i les cisternes do-
mèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú,
el sanejament és un salvavides que evita la transmissió
de malalties i facilita la salubritat dels espais. Tot i això, les
inundacions, les sequeres i l’augment del nivell del mar
poden danyar els diferents elements que el componen
(les canonades, els tancs d’emmagatzematge i les plan-
tes de tractament). Urgeix actuar.

El 19 de novembre se celebra el Dia Mundial del Sa-
nejament (o Dia Mundial del Vàter), que té com a objectiu
conscienciar la població sobre la importància d’aquest ser-
vei. Més de 3.600 milions de persones, la meitat de la po-
blació mundial, no tenen accés a serveis de sanejament
gestionats de manera segura. Per això, els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU inclouen
a l’epígraf sisè aconseguir “aigua i sanejament per a tot-
hom” d’aquí a l’any 2030.

Aigües de Barcelona impulsa un sanejament soste-
nible i responsable per cuidar la salut del planeta i de les
persones. Per a això, és bàsic reutilitzar l’aigua i reduir així
la pressió sobre el medi natural, que pateix cada vegada
més estrès hídric. Per aquest motiu, la companyia treballa,
a les seves plantes depuradores, pel bon tractament de
l’aigua i per anar un pas més enllà, apostant per la rege-

neració de l’aigua depurada perquè es pugui reutilitzar.
Així, l’aigua regenerada es pot tornar en condicions òp-
times als rius i aqüífers per iniciar de nou el cicle de la cap-
tació, o es pot subministrar a la indústria, ciutats o agri-
cultura per a diferents usos (reg de carrers i zones verdes,
producció agrícola, processos industrials…). En la crisi cli-
màtica, que afecta de manera especial la disponibilitat d’ai-
gua, cada gota compta.

Per ara, la companyia ha regenerat durant el 2021 fins
a 31,2 hm³ (equivalents a més de 285.000 piscines olím-
piques), fet que suposa un increment del 152% respec-
te de l’any passat. Això ha permès assolir fins al 22% de

la capacitat existent de regeneració. Actualment, els usos
més demandats d’aigua regenerada són els ambientals,
amb actuacions com el manteniment del cabal ecològic
del riu Llobregat o la injecció d’aigua als pous de recàr-
rega per evitar la intrusió salina, i els agraris, com el reg
del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Canal de la Infanta
o el Rec Vell de Sant Vicenç dels Horts.

Cal continuar impulsant al màxim les capacitats de re-
generació per, així, alliberar els recursos hídrics naturals
i no locals i, al seu lloc, usar aquesta font d’aigua resilient,
desvinculada de les condicions meteorològiques, que es
produeix i consumeix en l’entorn local.

LA IMPORTÀNCIA DE NO LLENÇAR RESIDUS AL VÀTER
Però no serveix de res invertir en infraestructures de sa-
nejament i regeneració si fem un mal ús de la xarxa. Ai-
gües de Barcelona recorda la importància de no llençar
residus al vàter, com burilles de cigarret, oli, productes per
a la cura personal o medicaments. Aquestes deixalles pro-
voquen embussos a les canonades baixants de les co-
munitats de veïns, obstrueixen la xarxa de clavegueram
i les plantes depuradores, i causen greus problemes me-
diambientals, amb un cost estimat de 230 milions l’any
a Espanya.

La crisi climàtica requereix que tots ens comprome-
tem a favor del planeta. Cuidar el sanejament, fomentar
l’aigua regenerada per als usos permesos i donar suport
a un ús sostenible de l’aigua és bàsic. Actuem.

El sanejament sostenible i la regeneració 
de l’aigua, claus davant l’emergència hídrica

La reutilització de l’aigua regenerada és necessària per garantir la disponibilitat 
d’un recurs escàs en un context d’emergència climàtica

Manteniment del cabal ecològic del riu Llobregat amb aigua regenerada
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Esports

"No sé qui va començar a dir-
me Tito. Algun familiar segur i
des de ben petit, però desconec
la raó", confessa Henry Tito
Lossio, un entrenador que ha
viscut una situació atípica, di-
fícil de veure, en el futbol i
l'esport actual. 

Fa 38 dies la UE Sants era
penúltima del grup cinquè de la
Tercera RFEF, amb 3 punts en
sis jornades, 2 gols a favor i 8 en
contra. La victòria en l’estrena
contra la UE Figueres, amb
aquella rematada subtil de Fa-
vio Osorio, quedava lluny. "Tre-
ballem per al gol, ens està faltant
punteria. Contra el Girona B no
va entrar la que vam tenir al mi-
nut 88 amb Favio de cap, el dia
amb el CF Pobla de Mafumet
vam disposar d'un parell d’oca-
sions molt clares...", descrivia

Lossio després de la derrota
contra el CP San Cristóbal a l'E-
nergia. "Al final, el futbol són
gols i, independentment de com
juguis, el que val és que la pilo-
ta acabi entrant. Jo també he ju-
gat i entenc i confio en els ju-
gadors. Cal seguir persistint i
mouré les tecles que siguin ne-
cessàries", prometia. 

MANTENIR LA CONFIANÇA
El més senzill per a la directi-
va de la UE Sants hauria estat
prescindir del seu entrenador.
O fer-ho a la setena jornada,
malgrat un empat contra el FC
Ascó. Però el club va seguir
confiant en el seu tècnic, que
viu la seva novena temporada
com a capità del vaixell  i va ser
el líder dels ascensos a Prime-
ra Catalana, a la primera, l’any
2014, i a Tercera, el 2018. Los-
sio té la capacitat de fer canviar
dinàmiques i l'any passat ja
ho va fer amb una excel·lent se-
gona volta i l'arribada de Favio.  

La confiança de la UE Sants
a Lossio té els seus fruits. Fa
cinc jornades que l'equip no
perd: l’empat contra el FC
Ascó, dos triomfs consecutius
contra l'EE Guineueta (1-2,
amb un gol a penúltima hora,
al minut 88, de Guilermo Tor-
res) i un clar 3-0 contra l'EC
Granollers. Després, un valuós

empat a u contra un dels equi-
ps capdavanters, el CF Perala-
da, i un altre, a zero el passat 14
de novembre, contra el CE
l'Hospitalet, un dels aspirants
a l'ascens. Va ser l'estrena de la
samarreta del centenari del
club santsenc.  

"Hem d'allargar la dinàmi-
ca de no perdre el màxim temps

possible. Que si m’ha sorprès la
reacció de l’equip? Treballo
amb els jugadors tota la set-
mana i sé de què són capaços.
I, evidentment, juguem contra
bons equips", va exposar Lossio
en roda de premsa. Ja només
pensa en el pròxim repte, la vi-
sita a la UE Sant Andreu de di-
umenge 21 de novembre.  

Tito Lossio, entrenador de la UE Sants, durant un partit. Foto: Josep Ponferrada

Tito Lossio, un cas atípic
» Cinquè partit sense perdre d'una UE Sants que a la sisena jornada només acumulava tres punts 
» El cas del tècnic és un exemple, poc freqüent, de com la confiança d’un club dona els seus fruits 

Bàsquet | El JAC Sants visita el CB IPSI
El conjunt d’Albert Gómez es desplaçarà a la pista del CB IPSI el pròxim 
20 de novembre. Únic invicte del grup 1 de Copa Catalunya, el JAC Sants 

suma set victòries en set jornades. L’última, per 70-59 contra l’AESE, el dia 13.

Toni Delgado
SANTS
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Viu en línia

A L’oncle Vània, estrenada el 1899 a
Moscou, Anton Txékhov va reflectir en
cada personatge un final apocalíptic. El
tedi, la vida malgastada, l’amor no cor-
respost o la feina inacabable marquen la
seva existència. Ara, el director lituà Os-
karas Koršunovas dirigeix aquesta obra
en el marc del Temporada Alta.

Al Lliure de Montjuïc (Barcelona).

Teatre

L’oncle Vània
Anton Txékhov

Va jugar amb nosaltres fent-nos creure
que l’esperat retorn d’El Canto del Loco
es faria realitat aviat, però finalment va
anunciar la publicació del seu nou disc
(en solitari, és clar): No, no vuelve. Aquest
treball, que acaba de veure la llum, re-
cupera una desena de cançons de la mí-
tica banda que Martín va liderar amb èxit
fins a la seva desaparició, l’any 2010.

Música

Kristen Stewart es posa a la pell de Lady
Di en aquest biopic que explica un cap
de setmana crucial a la vida de la prin-
cesa de Gal·les. En aquell moment, a prin-
cipis dels 90, Diana Spencer va decidir
que el seu matrimoni amb el príncep Car-
les no tenia futur. Van ser tres dies a la fin-
ca de Sandringham, en una de les seves
últimes vacances de Nadal a la reialesa.

Pelis i sèries

Spencer
Pablo Larraín

No, no vuelve
Dani Martín

Exposició de Banksy
El Museu del Disseny de Barcelona, a les Glòries, acull des
del 12 de novembre l’exposició internacional ‘Banksy. The
Art of Protest’. La mostra, que aplega un centenar d’obres
originals d’aquest misteriós artista, ha rebut més d’un mi-
lió de visites en la seva gira mundial. Les obres incloses en

aquesta exposició han estat cedides en exclusiva per
col·leccions privades d’arreu del món, i algunes d’elles

són inèdites, segons expliquen des del Museu del Disse-
ny. També asseguren que la proposta és una “immersió

multisensorial”. Es podrà visitar fins al 13 de març.

Si algú es pregunta qui és el rei dels late
nights a Espanya, la resposta és clara: An-

dreu Buenafuente (Reus, 1965). L’humorista,
presentador i productor –és fundador d’El

Terrat, una de les productores audiovisuals
més importants del panorama actual– està
en actiu des dels anys 80 i té una trajectòria

envejable, que va ser reconeguda amb el
Premi Nacional de Televisió 2020. També té

un Ondas pel seu programa de ràdio amb el
seu inseparable Berto Romero, Nadie sabe
nada, i va guanyar el Premi Internacional

d’Humor Gat Perich l’any 2009. Ara, Buena-
fuente està en boca de tothom perquè ha

anunciat que el mes de desembre s’acabarà
el programa que ha fet durant set tempora-

des a Movistar+, Late Motiv. Això sí, conti-
nuarà vinculat a la plataforma. 

QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un gran humorista i presentador
Va guanyar el Premi Nacional de Televisió 2020

Famosos

Anunciar la fi de ‘Late Motiv’
Ha estat el seu programa a Movistar+ durant 7 temporades

Sap greu
Però hi ha impaciència per conèixer el seu nou projecte

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A la Clara Peya li van diagnosticar TOC amb
21 anys. Ella i la seva germana Ariadna, que
formen Les Impuxibles, van crear un es-
pectacle que en parlava. A partir de l’obra,
i basant-se en desenes de testimonis de
persones amb TOC, Bel Olid fa un pas més
en la lluita contra el tabú de les malalties
mentals i reflecteix els efectes dels dia-
gnòstics en la vida de la gent i la societat.

Llibres

Suite Toc
Bel Olid

|Battlefield 2042
Battlefield 2042 és la nova entrega d’aquesta famosa saga d’acció en

primera persona. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X/S.
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La fitxa
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PROXIMITAT

Els aliments d’origen vegetal han de ser la base de la
dieta: contaminen molt menys que els d’origen animal

PROU MALBARATAMENT

ORIGEN VEGETAL

RESIDUS

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

i MEDI AMBIENT

Ara que es parla de conceptes com l’ecoansietat –l’ansietat
provocada per ser conscient dels efectes de la crisi climà-
tica– és important recordar que els ciutadans corrents no

podem carregar amb la culpa de la situació actual del planeta.
Ara bé, sí que podem fer alguns canvis per no empitjorar-la.

Un d’ells no només és fàcil, sinó que també és agradable.
Parlem de seguir la dieta mediterrània, un costum que, segons
la UOC, “en el context espanyol pot facilitar una reducció de fins
a un 72% dels gasos amb efecte hivernacle, un 58% de l’ús del
sòl, un 52% del consum d’energia i un 33% del consum d’aigua”.
Ho ha explicat recentment la farmacèutica Anna Bach, doctora
en Salut Pública Nutricional i professora de la UOC.

Per seguir la dieta mediterrània –que aquí és la dieta de pro-
ximitat– hem de consumir productes locals i de temporada...
Més tomàquet i menys alvocat! Evidentment, la base han de ser
els productes d’origen vegetal, que contaminen molt menys que
els d’origen animal. També cal lluitar contra el malbaratament
(Bach alerta que un terç del menjar acaba a les escombraries) i
reduir els residus, sobretot plàstics, de l’embalatge dels aliments.

La dieta per salvar el planeta

Consumeix productes locals i de temporada: com menys
viatgin els aliments, menys contaminació generaran

Les claus

Compra el que hagis de consumir: 
un terç del menjar acaba a les escombraries

Evita els aliments amb molts embalatges, sobretot si són de
plàstic: la fruita i la verdura ja tenen un embalatge natural
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