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Dos repartidors es mouen amb
furgoneta per Barcelona. Es troben
amb la gran quantitat de trànsit
del carrer Nàpols, de Diputació i
també d’Aragó. Segueixen circu-
lant, impacients, mentre un d’ells
busca l’adreça del domicili a Goo-
gle Maps. Ja fa 10 minuts que hau-
rien d’haver arribat. Busquen
aparcament en un xamfrà, però no
hi ha cap plaça lliure de càrrega i
descàrrega. Ho tornen a intentar
dues, tres i fins a quatre vegades
més i el resultat és el mateix. Lla-
vors els nervis poden amb ells i
aparquen impulsivament en un
tram pacificat del carrer Girona.
“Vinga, puja de pressa mentre jo
t’espero aquí”, ordena alterat un
dels repartidors. Només serà un
minut, es diu a ell mateix.

Aquest és un exemple de la
mena de situacions amb les quals
es troben molts repartidors a la
ciutat, en un moment on Barce-
lona està fent passos per reduir
l’espai que tenen els vehicles a la
ciutat. De fet, només cal fer una
volta de 10 minuts, sobretot entre
els dilluns i els divendres, per
veure furgonetes o camions esta-
cionats en llocs de les superilles on
no es pot aparcar, en doble fila o,
inclús, ocupant carrils bici. Un còc-
tel explosiu d’infraccions que, en
part, és conseqüència de la gran
densitat de trànsit que hi ha a la
ciutat i de l’augment de compres
online viscut arran de l’esclat de la
pandèmia. Llibres, fundes de mò-
bil, menjar per a gats, sabatilles
d’estar per casa... Es compra de tot
per internet. 

Una de les parts afectades
per aquesta situació són, indis-
cutiblement, els transportistes.
Després de 15 anys descarregant
mercaderies a Barcelona, l’Ale-

jandro Muñoz cataloga la dispo-
nibilitat actual d’aparcaments de
“pèssima”. “Sempre està tot ocu-
pat”, assegura fent referència a
una situació que, segons diu, a ve-
gades l’obliga a estacionar en
doble fila, davant de garatges o
aparcaments de motos. “M’han
crucificat a multes”, denúncia.

UNA APP POC CONEGUDA
Repartidors com Muñoz poden
utilitzar l’aplicació SPRO creada
per l’Àrea Metropilitana de Bar-
celona (AMB) per saber a través
del seu mòbil els llocs que hi ha
de càrrega i descarrega a 10 mu-
nicipis metropolitans, com ara
Barcelona, Badalona, l’Hospita-
let o Castelldefels. Des de l’AMB
indiquen que la  ràtio d’ús men-
sual és de “més de 100 operacions
per plaça”.  Aquesta dada vol dir
que poc més de tres vehicles fan
servir el mateix aparcament en un
dia, una xifra baixa si es té en
compte la gran quantitat de fur-
gonetes o camions que poden ar-

ribar a circular per aquestes ciu-
tats en una gran part del dia. Per
part seva, Muñoz diu que en tot
el temps que ha estat treballant en
el sector mai ha sentit a parlar de
l’aplicació.

INTERESSOS CREUATS 
Perquè el comerç pugui funcionar
bé, està clar que necessita que els
transportistes puguin fer la seva
feina. La directora de Barcelona
Oberta, Nuria Paricio, assenyala
que la manca de places provoca
endarreriments en les entregues
onlineo que falti gènere en algu-
nes botigues. “No es té en comp-
te el transport de mercaderies”,
subratlla Paricio. “I això afecta
molt el funcionament normal de
la ciutat”, insisteix.

A l’altre extrem del posicio-
nament del transportista, i tam-
bé del comerciant, hi ha un
col·lectiu que no sempre sent
que s’escolta la seva veu en una
ciutat, en general, governada pels
vehicles de motor: els vianants.

“Hi ha indisciplina entre alguns
conductors que aparquen en
àrees pacificades o superilles”,
alerta l’integrant de Catalunya Ca-
mina, Ole Thorson. “Són espais
que han guanyat els vianants”,
afegeix Thorson, qui alhora ad-
verteix que el panorama és força
crític en barris com Hostafrancs
o el Poble-sec, on hi ha voreres
“estretes”.  Per allà, recorda, és
impossible caminar quan esta-
ciona una furgoneta o un camió.

CANVI D’HÀBITS
Les complicacions relacionades
amb les places de càrrega i des-
càrrega són evidents veient els
testimonis d’aquest reportatge.
Tot i això, des de l’Ajuntament ex-
pliquen que el total de places ha
augmentat en els darrers anys: el
2018 n’hi havia 9.921, el 2019
9.958 i el 2020 10.028 (un 85%
estan incloses a l’aplicació mòbil).
La majoria dels testimonis, però,
creuen que la situació d’aquesta
mena d’aparcaments és molt mi-

llorable a la ciutat: tothom té la
sensació que hi ha poques places.
Un d’ells és el portaveu d’Amics
de la Bici, Albert Garcia, qui as-
senyala que el panorama actual
ha perjudicat la seguretat dels ci-
clistes.  “Trobar-nos treballadors
descarregant en els carrils bici de
l’Eixample és perillós, ja que hem
de passar a circular per l’espai
dels vehicles de motor”, adverteix.

En aquest sentit, Garcia de-
núncia que part de la responsa-
bilitat d’aquesta deficiència és de
“l’immobilisme polític” que es
respira a la ciutat. Per a ell, no es
pot seguir “sense fer res” perquè
circulin menys repartidors i diu,
per exemple, que no s’ha pro-
mocionat el model logístic de
l’última milla, que vol centralit-
zar la descàrrega de mercaderies
en magatzems perquè es portin
fins als punts d’entrega amb
transports més petits.“Hem per-
dut l’oportunitat que ens dona-
va la pandèmia de fer un canvi”,
insisteix Garcia.   

Alba Losada
BARCELONA

Només serà un minut
» La dificultat d’aparcar a les places de càrrega i descàrrega crea conflictes diaris arreu de la ciutat
» Retards en les vendes onlinedel comerç o situacions de perill per als ciclistes, alguns dels problemes

Dos exemples de les múltiples infraccions que cada dia es poden veure arreu de la ciutat. Fotos: Cedida i Línia Eixample
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Moren quatre perso-
nes, entre elles dos me-

nors, en un incendi en un
local a Barcelona. Fa menys d’un any de
l’incendi mortal a la nau abandonada
de Badalona. Són tragèdies evitables.
Cal posar fi a la pobresa energètica, a
la manca d’habitatge digne i a la llei
d’estrangeria.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quina mania de fer
editorials quan ja n’hi

ha de totes les mides i de
bones. Els milionaris nostrats es po-
drien gastar la pasta en alguna cosa
que fos útil, com ara una productora de
sèries i pel·lícules en català de debò, al
marge de la corpo i Godó i amb un
pressupost generós.

@JuliaBacardit

Com a mestres ens to-
carà defensar el català

amb les ungles i les
dents, però recordeu que l’important
és fer-lo servir cada dia, per a tot i amb
tothom i fins i tot per a les coses més
banals, que després se’ns ven que amb
el català no es pot insultar, follar o riu-
re i així ens va.

Sabem, des que vam
començar a tenir vacu-

nes, que calia un reparti-
ment global equitatiu de les mateixes
per minimitzar el risc de noves va-
riants. Els experts ho havien advertit
àmpliament. De la mateixa manera
que feia cinquanta anys que sabíem
que els combustibles fòssils s’exhaurien.

@Mgelitab@iriavt@aladdin_azr

La lupa

El 25 de juliol de 2019 es va signar l’acord de
govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) entre quatre partits: el PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya. Després

de més de dos anys d’aquest acord, i fent un repàs al
mateix, un dels punts en el qual feien més incís era
el de la “justícia social”, un terme sempre molt utilitzat
però que molt poques vegades es porta a la pràctica.

En el preàmbul del document de l’acord es deia
el següent: “El territori metropolità no està al mar-
ge de les vulnerabilitats socials i econòmiques que
afecten moltes de les persones que hi resideixen ni
dels problemes ambientals. Això ens porta a reite-
rar el nostre compromís per garantir un desenvo-
lupament inclusiu, sostenible socialment i am-
bientalment, que impulsi la innovació cultural i tec-
nològica i que afronti els reptes de l’emergència cli-
màtica i del futur del territori mateix i de la seva ciu-
tadania des de l’impuls estratègic cap a la transició
ecològica i energètica i la participació social activa.
En definitiva, una ciutat metropolitana per a tothom,
més assequible, més justa socialment, més habita-
ble i saludable”.

En un altre apartat del preàmbul es deia: “Així, per
fer front a aquestes voluntats i intencions, és essen-
cial mantenir per als pròxims anys un bon funciona-
ment organitzatiu i econòmic de la institució i alho-
ra renovar les iniciatives encaminades a l’impuls de
projectes de transició ecològica, energètica i ambiental,
l’equilibri territorial, la mobilitat sostenible, el me-
tabolisme urbà i ecològic ambiental i a dinamitzar l’e-
conomia i la inclusió social com a eixos transversals
de totes les polítiques a realitzar”.

També es feia un altre incís: “Un govern que es re-
afirma en el compromís de continuar impulsant la
transparència institucional, la participació, la infor-

mació i la rendició de comptes a la ciutadania”. Fi-
nalment, l’article 6 de l’acord de govern deia: “La fis-
calitat metropolitana ha de ser més justa i ecològica
per aconseguir una societat més sostenible ambien-
talment i que resolgui millor les necessitats socials i
la diversitat”.

Queda clar, un cop repassat, i amb la distància del
temps i dels esdeveniments, que els quatre partits sig-
nants de l’acord de govern no han complert els seus
compromisos. Un any més, com sempre, a finals d’a-
ny ens trobem davant de l’aprovació de les ordenan-
ces fiscals de l’AMB i dels seus impostos i taxes. I un
any més, malauradament, ens trobem davant de la ne-
cessitat de reivindicar i denunciar la injustícia social
que suposa el Tribut Metropolità.

Aquest tribut compleix tots els criteris per afir-
mar el fracàs del govern metropolità i dels quatre par-
tits que el conformen. Des del seu inici, en el man-
dat anterior, ha tingut una manca de transparència
institucional, de participació, d’informació i de ren-
dició de comptes davant de la ciutadania. Ho de-
mostra el fet que hagi estat judicialitzat i que el seu
càlcul encara avui sigui un misteri. Malgrat les
nombroses reivindicacions per part de diverses
plataformes sorgides en contra d’aquest tribut, la res-
posta dels quatre partits del govern ha estat la in-
diferència i la negació del problema, tot plegat de-
rivant en una falta greu de transparència i de rendició

de comptes davant de la ciutadania mobilitzada i dels
grups polítics com el nostre, Ciutadans, que cada any
denunciem aquesta situació.

Aquest tribut no compleix cap dels criteris mar-
cats en l’acord de govern. No és la millor manera per
lluitar contra les vulnerabilitats econòmiques i socials.
No és la millor manera per crear una ciutat metro-
politana per a tothom, més assequible, més justa so-
cialment, més habitable i saludable. Tampoc és la mi-
llor manera per tal que l’AMB assoleixi una fiscalitat
més justa i ecològica per aconseguir una societat més
sostenible ambientalment i que resolgui millor les ne-
cessitats socials i la diversitat. És a dir, els diners in-
gressats amb aquest tribut injust tampoc han servit
per veure reflectides unes millores en el benestar i la
qualitat de vida de la ciutadania.

Tot això són motius més que suficients per con-
tinuar reivindicant que aquesta no és la manera de fer
“justícia social”, més aviat al contrari. Són motius su-
ficients per continuar reivindicant que volem elimi-
nar aquest tribut profundament injust i que només té
un objectiu purament recaptatori. Són motius sufi-
cients per continuar donant suport a les plataformes
de veïns i veïnes contràries al pagament d’aquest tri-
but i, en definitiva, són motius suficients per continuar
lluitant per revertir aquesta injustícia social.

Si realment ens creiem l’AMB com una entitat amb
capacitat per recollir un consens majoritari dels 36 mu-
nicipis que en formen part, el primer que caldria és
que tots els grups polítics representats també s’ho cre-
guin. I que potser cada cop que comença un nou man-
dat es marquin uns objectius assolibles i transversals
que vagin més enllà del pur repartiment de sous i càr-
recs, en especial d’aquestes quatre formacions que avui
dia formen el govern d’aquesta entitat: PSC, els co-
muns, ERC i Junts per Catalunya.

Un any més hem de reivindicar 
i denunciar la injustícia social que
suposa el Tribut Metropolità

per Luz Guilarte (Ciutadans)

(In)justícia social
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Un tall de llum a Hostafrancs 
fa tornar els fantasmes del passat1

2 Tito Lossio, un cas atípic

Adeu a una sala amb caràcter

Més enllà de la Fira: habitatge públic 
i equipaments a Montjuïc?

Xavier Marcé: “El model turístic de 
Barcelona d’avui no és tornar al 2019”

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.

A les xarxes

@vpartal: Pau Gasol, Alèxia Putellas, Mò-
nica Terribas, Els Pets i Justo Molinero, en-
tre els guardonats amb la Creu de Sant
Jordi 2021.

@LaiaColome: L’aplicació del passaport Co-
vid es reactivarà la mitjanit de dijous a di-
vendres. [...] També s’investiguen dos possi-
bles casos d’Òmicron en passatgers del Prat.

#VariantÒmicron

@agenciaacn: La quota del 6% en llengües
cooficials de la llei audiovisual serà obliga-
tòria només per a les plataformes amb seu
a Espanya i en deixa fora les internacionals.

#NiNetflixNiAmazon #CreuDeSantJordi

La clau

Els americans no volen la
vida que tenien abans de
la pandèmia. Ara que

sembla que tornem a la nor-
malitat, després de mesos de
confinament, restriccions i tocs
de queda, han decidit que no vo-
len tornar a la feina. Es calcula
que, arran de la crisi sanitària,
quatre milions de persones
abandonen cada mes i de ma-
nera voluntària el seu lloc de tre-
ball. I és que veuen la vida de
manera diferent: diuen que la
societat, és a dir, els valors co-
munitaris, i la llibertat i la in-
dependència en lloc del treball
i la família és el que dona sen-
tit a la vida. De fet, un 14% apos-
ta ara pel bé comú, respecte del
8% que ho feia el 2017, segons
la darrera enquesta del Pew
Research Center. Els valors de
la llibertat i la independència
creixen quatre punts, mentre
que els atribuïts a la parella en
cauen 11 i la carrera professio-
nal en perd 7.

Els experts asseguren que
els canvis de valors després de
situacions extremes són habi-
tuals i atribueixen el que passa
als Estats Units a diferents cau-
ses. Un dels factors més citats
serien els estalvis acumulats
gràcies a la injecció d’estímuls
contra la pandèmia que va fer el
govern federal, però no és l’ú-
nic. L’esgotament, els treballa-
dors cremats o l’extenuació da-
vant d’un sistema hiperpro-
ductiu també han dinamitat la
cultura del treball tradicional, és
a dir, l’exercici professional
com a prioritat a la vida. Els ex-
perts ho han batejat com la

Gran Renúncia, així, amb ma-
júscules, no només perquè la
lletra capital es faci servir per
escriure els noms en anglès,
sinó perquè més enllà d’una
tendència s’intueix un canvi
de paradigma.

Un dels motius pels quals
alguns d’aquests treballadors
van acabar esgotats és per la
relació 24/7 que van establir
amb les pantalles per poder
seguir treballant, però també
per relacionar-se i evadir-se
mitjançant l’oci. Durant molts
mesos, les vides de molts
americans, igual que les nos-
tres, van transcórrer única-
ment a través de bits, modi-
ficant hàbits, horaris, rela-
cions, consum, lleure. En de-
finitiva, la vida. La tecnologia,
que es va colar a casa nostra
des del primer dia per facili-
tar-nos la vida a través d’un
confinament hiperconnectat,
ara ens satura.

Ha arribat el moment de
replantejar-nos la nostra re-
lació amb la tecnologia. La di-
gitalització associada a la pan-
dèmia ha d’anar cedint espai
a les trobades presencials. No
posar límits al món digital
augmenta els nivells d’estrès.
Per exemple, s’ha demostrat
que, si passem molt de temps
davant la pantalla revisant el
correu electrònic i les notifi-
cacions, les respiracions es

tornen més curtes, cosa que es
coneix com a apnea del cor-
reu electrònic i de les panta-
lles. Això afecta el sistema
nerviós, que interpreta que ha
d’estar alerta tot el temps i viu
en estrès permanent.

Si estudiem els números de
la Seguretat Social, veiem que
el fenomen de la Gran Re-
núncia, de moment, no ha ar-
ribat a Espanya. Potser perquè
aquí no ens podem permetre
el luxe de deixar una feina, ja
que no hi ha garanties de tro-
bar-ne una altra. Així les coses,
el que sí que podem fer és mo-
dificar l’ús que fem de la tec-
nologia per no caure en la
síndrome del treballador cre-
mat. No es tracta de no fer-la
servir, sinó de fer-ne un ús res-
ponsable, tant a la vida pro-
fessional com a la personal.

Durant els mesos de con-
finament, restriccions i tocs de
queda, hem permès que el
cap i els companys de feina,
però també alguns dels nos-
tres contactes digitals amb
els quals no tenim cap relació
d’amistat, es colessin al saló de
casa de manera permanent. I
n’hem pagat les conseqüències
amb fatiga digital. Ha arribat
el moment de passar de la por
de perdre’s alguna cosa per es-
tar desconnectat a la felicitat
per aconseguir-ho. Això sí
que és un canvi de paradigma.

La Gran Renúncia
per Susana Pérez

Els semàfors

El col·lectiu cultural Cooperativa
Periferia Cimarronas 

organitza les jornades ‘Black
Barcelona Trobada 2021’, on 

es faran actes relacionats amb
creacions artístiques africanes 

i es posarà en relleu el gran 
valor que té la diversitat.

pàgina 14Cimarronas

Les obres per esmenar les
deficiències dels Jardins de la

Rambla de Sants no començaran
fins a finals del 2022, cosa que
significa que els veïns afectats
per l’incivisme no veuran com

millora la seva situació fins 
d’aquí a més d’un any.

pàgina 14Districte

Des de l’Associació de
Comerciants Creu Coberta
afirmen que esperen una

campanya de Nadal positiva 
per als comerços associats, 

que s’han esforçat molt per tirar
endavant i reinventar-se en 
els darrers mesos de crisi.

pàgina 18Eix Creu Coberta
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Mirada pròpia

N

En els darrers anys hem anat veient com els
temes d’habitatge anaven migrant de les pà-
gines d’economia dels rotatius a les de so-
cietat i, fins i tot, a les de política (atesa la

urgent i enrevessada agenda legislativa i delibera-
tiva que el tema ha generat al Parlament o al Con-
grés). De veure l’habitatge com un factor de trans-
acció (un mer bé econòmic, vaja) hem anat passant
a una mirada més real; l’habitatge com a vector en
el qual es concentren moltes de les grans proble-
màtiques que avui afecten
els nostres veïns. Quan
parlem d’habitatge parlem
també de fracàs escolar,
de salut mental i física, de
seguretat i, fins i tot, de cri-
si climàtica. Parlem, en
definitiva, d’oportunitats
i de com construïm una
societat més justa i segura.
És, el de l’habitatge, un
factor estructurant. No és
només una comodity, una
mera inversió.

L’emergència habitacio-
nal d’ara no és un fenomen
nou o sorprenent, sinó que,
ben al contrari, és la conse-
qüència de moltes decisions
i omissions acordades fa
temps. Val la pena pregun-
tar-se per l’impacte de les
decisions (i omissions) que
estem assumint avui. L’es-
tem encertant? O un mal
diagnòstic i una dèbil pla-
nificació estratègica –potser
disfressada rere bones in-
tencions– ens estan tornant a lligar les mans de cara
al futur? Preguntar-se les coses no hauria de ser mai
una pèrdua de temps. Ens hi juguem massa.

En tot cas, és una bona notícia la sensibilitza-
ció (i mobilització) ciutadana i l’expertesa i sofis-
ticada gestió de dades disponibles. En un horitzó
de prudent esperança tenim també els canvis le-
gislatius en tràmit al Parlament i al Govern, i la sò-
lida aposta pressupostària en els comptes del
2022, que caldria salvaguardar.

Les dades recents indiquen com, després de la
Covid, la desigualtat s’ha anat cronificant (més) als
nostres barris i ciutats, afectant (de nou) els perfils
més vulnerables. I sí, la realitat ens continua mos-
trant tossudament com els desnonaments seguei-
xen resistint tota moratòria i com, malgrat l’esforç
inversor cada vegada més important per part del Go-
vern i els intents legislatius per afavorir l’ampliació
de l’oferta, el parc públic d’habitatge continua que-
dant molt lluny dels estàndards europeus.

Els desnonaments són, precisament, un dels in-
dicadors més visibles i dramàtics de la crisi de mo-
del. Però no són l’únic indicador. També ho és el pro-
cés de segregació vinculat amb la desregulació glo-
bal i l’especulació de preus, així com la manera com
els joves, els col·lectius amb necessitats especials o
les famílies monoparentals veuen perjudicat el seu
horitzó vital, expulsats del mercat. Tot plegat dins
d’un context de pisos buits escandalós.

La tinença irregular de molts pisos (és a dir, les

ocupacions normalitzades en tantes i tantes fin-
ques de la realitat metropolitana) porta associa-
da una provisionalitat i una incertesa amb efectes
evidents en l’estabilitat econòmica i emocional de
moltes (moltíssimes) famílies, amb impactes clars
en la salut mental, el rendiment escolar, les rela-
cions familiars… Això, més la caiguda d’ingressos
de moltes famílies, ha fet entrar en crisi, com una
reacció encadenada, les comunitats encarregades
del manteniment de les façanes i dels espais

compartits. Aquest és, de
fet, un dels grans temes
ocults de l’actualitat me-
tropolitana i que té un evi-
dent impacte en la convi-
vència i la seguretat dins
de les finques. En els dar-
rers mesos ha augmentat
la sinistralitat associada
amb el manteniment defi-
cient i les males condi-
cions de salubritat. Com
donar-hi resposta?

Perquè el cas és que el
parc immobiliari de l’àrea
metropolitana és vell, en
molts casos precari, poc efi-
cient i molt rígid. Condi-
cions materials que reque-
reixen noves solucions, que
han d’anar més enllà dels
ajuts habituals (encarca-
rats i que deixen moltes
persones enrere) i que han
de tenir una necessària
perspectiva comunitària i
transversal. Cal, a més, una
revisió en profunditat de

la legislació que flexibilitzi tràmits i solucions d’ha-
bitabilitat, que afavoreixi un nou disseny que s’a-
dapti als temps actuals, que impulsi amb força la re-
habilitació i que sigui molt més exigent pel que fa
a la petjada ecològica.

Que les coses no es poden canviar d’un dia per
l’altre tothom ho entén, però almenys no ens equi-
voquem amb les receptes. L’habitatge és una in-
versió, però no en clau privada sinó pública. És, de
fet, la millor inversió possible.

Les millors
perles

Es grava conduint un cotxe dels Mossos, publica el vídeo a
les xarxes socials i es fa viral. La broma li surt cara: la policia

l’acaba identificant i multant i l’empresa on treballava (la que
havia posat a punt els nous vehicles policials) l’acomiada.

S’adonen que un home que havia passat set hores al
congelador del dipòsit de cadàvers després d’haver-lo

donat per mort estava, en realitat, viu. Com El muerto vivo
de Peret, però a l’Índia (i sense estar “de parranda”).

Un home va al casament del seu amic com a testimoni i
acaba casat amb la núvia per error. Ha passat a l’Argentina,

on els treballadors del registre civil van confondre els noms del
nuvi i del testimoni. Coses que passen, tu.

Va néixer als sis mesos d’embaràs, amb 800 grams i
poques possibilitats de sobreviure. Un metge en va

tenir cura i se’n va sortir. 24 anys més tard, aquella bebè
(ara, auxiliar d’infermeria) i el seu doctor treballen junts.

LA FOTO

per Oriol Lladó

La millor inversió (pública) possible

Twitter (@sagradafamilia)
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@maxeritja: Sembla que obliden que els
seus magnífics dobladors van traduir Ha-
rold and Kumar Go to White Castle com a
Dos colgaos muy fumaos, entre d’altres.

@ierrejon: La hija de Amancio Ortega
sustituirá a su padre al frente de Inditex.
La meritocracia son los padres, literal-
mente.

@fuzzlampreave: Anar a fer esport quan
estàs trist va molt bé perquè així pots
comprovar com el teu estat físic és en-
cara més lamentable que l'emocional.

Flaixos

Tribuna

«M’apunto a tot el que hem oblidat i al que volem recor-
dar i no podem. (…)
M’apunto amb els qui saben per què riuen i, per tant, no
els fa cap vergonya plorar. (…)
M’apunto, en conseqüència, a tot allò que la guerra
desbarata.
A tot allò que, després, costa tant de tornar a compondre.»
Montserrat Roig

Divendres 5 de novembre va ser, malauradament
i forçosa, de comiat sobtat. Del mal de dir adeu
amb morrinya anticipada. Tot just el dia
abans, l’Eva em va escriure, a contracor, per dir-

me que la Juliana havia marxat amb 95 anys. Gairebé cent
anys al cos, a l’espatlla, a les mans i a la vida sencera. La
Juliana. La Juliana de Fuertescusa (Cuenca), exilis inte-
riors i «migrant del seu propi país». La Juliana Martí-
nez Molinera, la Juliana del quiosc de Rius i Taulet –avui,
plaça de la Vila de Gràcia. Dit així, potser no diu gaire, d’en-
trada. De sortida ho diu quasi tot. Divendres de tristesa
insondable, el temps es va aturar en sec, com aquells dies
on has de seure a agafar aire al primer banc que trobes i
repensar-ho tot. I mirar molt lluny per entendre de prop.
Anònimes imprescindibles, la Juliana, una entre tantes
i tantes com ella, explica com ningú els plecs i osques de
la intrahistòria del país. D’on venim, on som encara i on
voldríem arribar.

Les bones notícies corren, diuen –les dolentes, sem-
pre molt més. Feia molt –anys– que no la veia. El dar-
rer cop va ser a plaça durant una Festa Major, això se-
gur. Incapaç de recordar de quin estiu proper parlo, l’i-
nesborrable és que la vaig veure amb el seu somriure de
sempre, càlid, tenaç i impertorbable. Tant que encara dura
i perdura. La dona tranquil·la, de rialla tímida sota el nas,
que ens havia captivat quan érem uns vailets que sortíem
corrent del batxillerat i enfilàvem els carrers per esbar-
gir-nos. Devia ser abans dels Jocs Olímpics del 92, quan
la vam conèixer. Un dia, rere molts dijous que ja els ha-
víem vist asseguts al carrer Perla despertar-nos la cu-
riositat, ens hi vam aturar. Qui era aquella gent gran que
sempre era allà, a l’hivern amb estufes catalítiques i, a l’es-
tiu, a peu de carrer? Aquell local auster era la seu de la
cèl·lula de Gràcia del Partit dels Comunistes de Catalu-
nya (PCC). Elles i ells, comunistes –en Josep Mariné, la
Isabel Vicente, en Jaume Carbonell, l’Enriqueta Bona-
font, en Carles Massip, en Vicenç Gilabert, en Casas. I des
d’aquell dia, cada dijous fèiem parada i escolta. Per es-
coltar d’on veníem. Un dia era Mauthausen i l’altre la llui-
ta clandestina; la setmana següent les vagues i sempre
la història que mai ningú ens explicà. Vam aprendre més
en aquelles tardes inacabables que en alguns màsters ca-
ríssims que mai vam fer.

Com si encara hi fos avui cada cop que hi passo, allà
hi havia la Juliana –atenta, discreta, educada, amb una
amabilitat geomètrica de veu suau. Havien passat ja sei-
xanta-cinc anys des del seu naixement a un petit poble
de la serra de Cuenca, d’on encara retenia els dies lliu-
res de la República –i el mestre Don Bernardo, purgat
després; i aquella escola que, a ella, se li va acabar de cop–
i, sobretot, el fred, la gana, la malaltia i la por que vin-
drien en la llarga nit franquista. I el desterrament. El pare
fou empresonat per republicà –i ella viatjava a peu, vuit
quilòmetres, per agafar el bus de línia, la Campichuelense,
i dur algun aliment fins al seminari de Cuenca fet pre-
só, fent comuna amb totes les dones dels empresonats.
Pocs anys després, el pres seria el seu company Gerar-

do Martínez, treballador de la construcció. Fou després
de la caiguda de part de la direcció del PSUC en les de-
tencions posteriors a la vaga dels tramvies del 1951 i rere
un judici encara militar. A casa tenien una antiga Minerva,
una màquina d’escriure per a la confecció de propagan-
da perseguida, que va dur la Juliana a haver de visitar,
durant any i mig, l’hotel del carrer Entença. És a dir, la
Model. Només sis anys abans, l’any 1945, fugint de la mi-
sèria, la Juliana havia arribat precàriament a una Bar-
celona feta ciutat desconeguda, desproveïda i trista. Al
desaparegut cinema Roxi va veure la primera pel·lícula
de la seva vida: Cumbres borrascosas. Van sobreviure
en un garatge del Güell cuinant en fogonet de carbó, ser-
vint una família. Després va anar al carrer Septimània,
en un pis que pagava el partit en una finca que va aca-
bar sent desnonada per ampliar Lesseps. I d’allà al car-
rer Pere Serafí. I d’allà a agafar el quiosc de la plaça, on
es pelava de fred. I on, amb el temps, arribarien el Tele-
Express, Mundo-Diario o La Codorniz. I mil preguntes
per a cada història. Després la vida, que continua, i allà
la Juliana, que mai va oblidar tot el que havia après en
temps molt pitjors –el suport mutu, la solidaritat, l’ajut
entre iguals– i que sempre va fer costat als camarades
més grans, alguns massa sols.

Al quiosc de la quiosquera més discreta i estimada de
la Vila de Gràcia hi trobaves als anys noranta la poca prem-
sa alternativa disponible. Que això passés tenia massa a
veure amb el passat recent i esbotzat –nosaltres, nascuts
sota la democràcia de l’amnèsia– i amb els compassos de
la lluita contra la dictadura. En democràcia, tenia la poca
premsa alternativa disponible. Però sota la dictadura, ama-
gava la premsa clandestina comunista del moviment ob-
rer i aquell quiosc es feia servir com a garita segura d’en-
llaç per a les comunicacions del partit. Sempre que hi pas-
so hi penso: des d’aquest quiosc, des de qualsevol lloc, et
pots comprometre. La Juliana no militava al partit i, fins
a la detenció, desconeixia la implicació real del seu com-
pany. S’hi va afiliar quan es va legalitzar i quan li va de-
manar en Josep Maria Nebot: «Ya que tú no puedes ir –
porque estaba todas las horas trabajando– ya te apun-
to yo». Coneixedora directa de la repressió, memòria con-
tra tot oblit i massa impunitat, va estar sempre vincula-
da a l’associació d’expresos polítics. Història de silencis,
tantes històries pendents d’explicar-nos encara i contra-
història rebel de les dones silenciades, la Juliana ha mar-
xat tal com va viure, senzillament dempeus.

Pluja de novembre, feia sol el dia 5 al comiat de les
Corts. Una bandera republicana l’homenatjava. I sí: en
trenta minuts et pot passar tot pel cap. L’ahir. L’avui. El
demà. En el camí pendent de recórrer, esperant encara
el bus de línia, cap al país de Julianas des d’on sempre
hem resistit, construït i avançat. Des d’aquella discreció
infatigable de la gent impressionant que, sense sortir als
llibres d’història, ens ha canviat la vida. A millor, és clar.

«Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.»

I aleshores gràcies. Gràcies sempre, Juliana. La Ju-
liana de Fuertescusa. La Juliana Martínez Molinera. La
Juliana del quiosc de Rius i Taulet. La Juliana.

La discreció 
infatigable 
de la gent 

impressionant 
que, sense sortir 

als llibres d’història, 
ens ha canviat la vida

“

“
per David Fernàndez

Juliana
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Elsa Artadi
Junts per Catalunya

“Des del govern municipal em
diuen que soc la cap de l’oposició”

Elsa Artadi arriba puntual a la nova
redacció dels diaris Línia. Són dos
quarts de deu del matí, però la
presidenta del grup municipal de
Junts per Catalunya a Barcelona ja
desprèn tota l’energia que la carac-
teritza. Ens demana un te ben ca-
lent. A fora fa fred. És un dia plujós
i Artadi ha vingut sense abrigar-se
gaire. “Quan he sortit de casa ja
m’esperaven a la porta i no he vol-
gut tornar a pujar per agafar un
abric”, detalla somrient. És el ritme
frenètic de la política. I més ara que
sembla que tothom ja ha donat
per iniciada una llarga precampa-
nya electoral per a les eleccions
municipals del 2023.

“Soc excessivament trans-
parent i obsessivament
treballadora”. Així es de-

fineix vostè en un vídeo promo-
cional, on també diu que es troba
molta gent que té ganes d’abra-
çar-la quan fa actes. Sembla una
bona combinació de cara a les
eleccions del 2023.
[Riu]Espero que sí. És veritat que soc
molt transparent i molt sincera, per-

què no sé exercir la política d’una
altra manera. Això de vegades sobta
la gent, però crec que també genera
molta confiança.

Al vídeo també diu que és molt
propera i que li agrada preguntar
a la gent d’on és i quins proble-
mes té. Tot plegat recorda molt la
manera de fer de Jordi Pujol. S’hi
identifica?
No els hi sabria dir, però crec que
això és una gran floreta. A nivell po-
lític, el president Pujol és iniguala-
ble. I més enllà d’això, crec que la
gent té la necessitat de conèixer la

persona que hi ha al darrere de qui
surt a les fotos, als mitjans de co-
municació... A mi em costa molt
poc ser propera, perquè soc així en
general. Amb tothom.

Què li diu la gent?
Ara, sobretot que he de ser la prò-
xima alcaldessa de Barcelona [riu].

I què els contesta vostè?
Que això depèn de mi, del nostre
equip i de tota la feina que fa el par-
tit, però que també depèn d’ells. I la
seva resposta és que hi són a totes i
que m’ajudaran amb el que calgui.
Des de l’estiu cap aquí, aquest és el
tema més recurrent.

Podem donar per fet que vostè
serà la candidata de Junts a Bar-
celona i que no hi haurà sorpre-
ses, en aquest sentit?
No hi ha d’haver sorpreses. En tot
el que depengui de mi és obvi que
el meu compromís amb Barcelona
és total.

Hi ha alguna cosa que pot no de-
pendre de vostè?
Tècnicament hem de fer primàries
[riu]. Per tant, intento ser cautelosa,
perquè no vull ofendre ningú ni pres-
suposar res. Però espero que tot vagi
bé. Perquè, repeteixo, el meu com-
promís amb la candidatura és abso-
lut i, igual que molta gent, jo també
em veig alcaldessa de Barcelona.

En una entrevista recent al Línia,
i parlant dels partits amb opcions

de guanyar les eleccions del 2023
a Barcelona, Elisenda Alamany
(ERC) remarcava, en canvi, que
avui Junts té 5 regidors.
La volatilitat en els resultats electo-
rals dels grups municipals a Barce-

lona és enorme. I si no, mirin la
mateixa ERC o el PSC, que fa dos
dies tenien 4 i 5 regidors. Dit això,
la realitat és que avui Junts és l’únic
partit que té candidata clara, que té
projecte i que està endreçat.

ERC no?
Ells mateixos han afirmat que no ho
tenen clar. 

Elisenda Alamany ens deia que
sí, que Ernest Maragall serà el
candidat.
Ell mateix, en una entrevista recent,

deia que no estava clar. Tant des
d’ERC, com des del PSC com des
dels comuns s’expressen dubtes
més que raonables envers les per-
sones que ara encapçalen els seus
projectes. L’únic lloc on no hi ha
dubtes és a Junts. De fet, ho hem
evidenciat: el lideratge, l’equip i el
projecte. Som els que ara mateix
estem més endreçats.

Potser la resta de partits no ense-
nyen les seves cartes tan d’hora
per evitar que el recorregut fins al
2023 es faci massa llarg i per donar
menys marge als possibles errors,
al desgast...
Jo crec que és el contrari. Que si tu
estàs segur del projecte, del lide-
ratge i de l’equip, has d’apostar per
un llarg recorregut. Que tinguis por
de cometre errors només demos-
tra inseguretat. Precisament, el que
en cap cas necessita Barcelona avui
és una campanya populista, curt-
terminista i d’efecte. 

El 2019 vostè ja va ser la candi-
data efectiva de Junts, perquè va
ser la número dos de Joaquim
Forn, aleshores empresonat. Per
què quatre anys després li hau-
rien d’anar molt millor les coses?
Crec que la diferència és entre una
feina de quatre anys i una feina de4

Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: J. Chichelnitzky

“A nivell 
polític,
el president
Pujol és
inigualable”

[Sobre si serà la
candidata de Junts 
a Barcelona el 2023]

“No hi ha d’haver
sorpreses”
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Entrevista

– Com s’explica que al web 
de ‘Barcelona és imparable’ 
hi hagués una vinculació amb 
un correu de Junts per Olot?

– Jo és que no sé ni qui són,
Junts per Olot. Nosaltres 
no tenim cap necessitat 
d'amagar-nos darrere de ningú.

– Veuria amb bons ulls poder
sumar les cares visibles 
d’aquest moviment 
a la seva candidatura?

– Nosaltres no ens imaginem 
un partit tancat, ni aquí ni
enlloc. Però crec que ells ja han
dit molt clarament que no volen
fer política institucional.

3quatre setmanes. Quan vam de-
cidir fer aquesta aposta ja sabíem
que era a mitjà termini. Fa dos anys
i mig, quan vam anar a les eleccions,
a mi no em passava que la gent em
digués: “Vull que siguis alcaldessa”.
La diferència és aquesta. El nivell de
coneixement, el nivell de feina feta,
el nivell de relacions... I crec que és
coherent que et vagi molt millor
després de quatre anys que després
de quatre setmanes. 

Qui creu que seran els seus mà-
xims rivals el 2023?
Nosaltres ens presentem al 2023
com l’alternativa al que ha sigut un
tripartit de facto, com a mínim fins
ara, a la ciutat de Barcelona, on l’o-
posició real hem sigut nosaltres. De
fet, des del mateix govern munici-
pal, tant en Plenaris com en entre-
vistes, em diuen: “Vostè és la cap de
l’oposició real d’aquest Ajunta-
ment”. Doncs sí. És veritat. Soc la cap
de l’oposició real.

Veu possible que finalment l’al-
caldessa Ada Colau no es pre-
senti a la reelecció?
Jo crec que existeix aquest debat a
casa seva. Però no ens correspon a

nosaltres especular sobre qui es
presentarà o no pels altres partits. 

En tot cas, entenem que seria més
còmode no haver de disputar l’al-
caldia a Colau, no? Sense la seva fi-
gura, els comuns es debilitarien.
Crec que no hi ha ningú a la ciutat
de Barcelona que dubti entre Ada
Colau o jo. Junts i els comuns no
tenim cap frontera electoral. A mi
aquests supòsits no m’afecten. De
fet, ella representa el contrari del
que nosaltres representem. Nosal-
tres som els del rigor, la feina ben
feta, el consens i el diàleg. Ells són els
dels bons i dolents en tots els temes
i els de la improvisació, l’urbanisme
tàctic i la feina mal feta. 

Fa un any, en una entrevista al
Línia, vostè deia que, per gestio-
nar la crisi causada per la pandè-
mia, l’Ajuntament només havia
tingut “l’única gran idea de pintar
els carrers de la ciutat i generar un
caos”. Encara ho creu, això?
Crec que avui dia el caos encara s’ha
potenciat més. A mesura que hem

anat tornant a una mínima norma-
litat, la situació ha empitjorat. Hi ha
un col·lapse per carrers pintats sense
sentit, per blocs de formigó, per pals
que s’hi han posat... L’estem patint
cada dia. I això acaba provocant més
contaminació. És un sense sentit. 

Vostè ha arribat a acusar Colau
de “tolerar i justificar l’incivisme”.
Ens pot posar algun exemple
que sostingui aquesta acusació?
Les festes de la Mercè. El primer dia
hi va haver el primer macrobote-
llot. L’endemà al matí va comparèi-
xer en roda de premsa el tinent
d’alcaldia Jordi Martí Grau dient
que no actuarien davant els bote-
llots perquè la gent tenia necessi-
tat de sortir. Resultat? El mateix dia
a la nit, 40.000 persones a plaça Es-
panya i aldarulls.

Això és “tolerar i justificar l’inci-
visme”?
Evidentment. Tu no pots dir d’en-
trada que no actuaràs perquè et
sembla normal que la gent jove ne-
cessiti sortir. Perquè dient-ho estàs
enviant un senyal molt clar sobre
què faràs davant possibles aldarulls
que se’n puguin derivar.

Tot plegat explica, segons vostè, el
fet que gairebé un 30% dels bar-
celonins afirmin que marxarien
de la ciutat si poguessin. Des del
govern municipal, en canvi, s’atri-
bueix la dada a les conseqüències
de la Covid i es remarca que ja
abans de la pandèmia aquest per-
centatge rondava el 20%.
Passar d’un 20% a un 30% és un
augment d’un 50%, eh! Costa de tro-
bar estadístiques tan contundents...
I la gent t’ho diu. Està cansada de la
inseguretat, de les dificultats per tirar
endavant un negoci... Però la solució
no és que hàgim de marxar de la ciu-
tat. La idea és canviar-la. Recuperar
una ciutat que està degradada fins a
l’extrem que la ciutadania ha hagut
d’exigir que estigui més neta, un
tema que és molt bàsic. Com també
ho és que la seguretat és la primera
política de l’estat del benestar. Si tu
no tens una ciutat segura, els pri-
mers barris que se’t degradaran són
els més vulnerables. Per tant, quina
política més progressista hi ha que
tenir una ciutat segura? Avui no la
tenim. I hi ha barris molt degradats.

Qui també parla molt de degra-
dació és la plataforma Barcelona
és imparable. Què li sembla que
s’etiqueti aquest moviment d’an-
ticolauista?
Crec que hi ha molt anticolauisme,
tant en aquest moviment com en al-
tres. No en contra de la persona
d’Ada Colau, sinó de la seva manera
de fer política i de la del seu govern:
sense diàleg, sense consens i sense
tenir en compte moltes entitats, esti-

guin agrupades on estiguin. Crec
que el concepte anticolauisme segu-
rament és una simplificació, però té
a veure amb aquesta manera de fer
política que és l’antimodel Barcelona.

Vostès ja han negat que darrere
d’aquesta plataforma hi hagi el
seu partit. Tot i això, al web de
Barcelona és imparable hi aparei-
xia en un primer moment una
vinculació amb Junts per Olot en
forma de correu electrònic. Com
s’ho explica?
Jo és que no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè com que em dedico a
la part del partit de Barcelona ciutat
i l’àrea metropolitana... Amb carinyo,
i a més em sap greu haver-ho de dir
així, però no sé ni qui són, Junts per
Olot, perquè no em correspon per
les meves responsabilitats de partit.
Dit això, nosaltres no tenim cap ne-
cessitat d’amagar-nos darrere de
ningú. Nosaltres som Junts per Ca-
talunya. Tenim una marca potent i
un lideratge clar, que és el meu, i, per
tant, qualsevol cosa que serveixi per
distreure del que és el nostre pro-
jecte, la nostra candidatura i el nostre
lideratge... No sé quina ment pot
pensar que això ens ajuda de cap
manera. Això és part de l’enfada-
ment generalitzat que hi ha la ciutat.
Res més. Perquè la gent està farta de
com està la ciutat. Farta.

Veuria amb bons ulls poder sumar
les cares visibles d’aquest movi-
ment a la seva candidatura, si es
donessin les condicions, com a in-
dependents, per exemple?
Nosaltres ara no estem fent la llista
electoral. A principis d’any comptem
poder fer primàries, oficialitzar el
que ja és en boca de tothom i, a par-
tir d’aquí, treballar per fer-nos grans.
El que no ens imaginem, ni aquí ni
enlloc, és un partit tancat. Sempre
hem sigut un partit de portes ober-
tes. Però crec que ells s’han expres-
sat d’una manera molt clara, dient
que no tenen voluntat de fer política
institucional, sinó de seguir-se en-
fortint com a societat civil, i ja està.

Hem començat parlant de Jordi
Pujol i acabarem tornant-lo a citar,
perquè mentre que vostè diu que
“Barcelona no lidera l’àrea metro-
politana”, l’alcaldessa Colau afirma
que l’AMB té poc marge de ma-
niobra perquè l’expresident “va
voler frenar-la i encara en patim
les conseqüències”. Té raó?
[Pensa] Crec que s’ha de fer molta
més feina, no només institucional, a
l’àrea metropolitana. Més enllà de
l’òrgan de l’AMB, em refereixo. Si l’al-
caldessa creu que tot ha de passar
per allà, té una miopia que és pre-
ocupant. Podria començar per esta-
blir relacions amb la resta d’alcaldes
i alcaldesses, perquè no la veiem ni
a l’Hospitalet de Llobregat.<

“Quina política més progressista 
hi ha que tenir una ciutat segura?”

“Si Colau creu
que tot ha de
passar per l’AMB,
té una miopia
preocupant”
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Aquest dissabte passat, l’eix va ser
una gran llotja teatral, perquè deu
cantants d’òpera van estar tota la
tarda a les nostres botigues, interpre-
tant peces per celebrar l’inici de la
campanya nadalenca.

A la botiga Valira, hi va cantar la
soprano Aurèlia Pessarrodona. A la
cafeteria Pepe i Lepu ens va delectar
el tenor Diego Linares. A La Algodo-
nera vam sentir les peces interpreta-
des per la soprano russa Alina
Furman. Al restaurant El Racó d’en
Victor hi va ser Adriana de León. A La

Empanada de Papá, la soprano Milia
Jovicic ens va interpretar peces del
seu gran repertori. Al Restaurant
Triadó, Marita Novas va fer assaborir
als veïns les millors àries. L’Assesso-
ria Porta va ser un dels llocs més
concorreguts amb la veu de la Charo
Tris. A la Gran Via hi va haver dos
llocs: el Waffle, on va cantar Numil
Guerra, i a la Pizzeria Divina Stefy hi
va cantar el baix Fernando Álvarez. Al
Poble Espanyol, ens hi va acompan-
yar la Cecilia Ferriaoli, cantant les mi-
llors peces del seu repertori. 

Èxit d’Òpera al Comerç a
Creu Coberta

Arriba Nadal i, per tant, la il·lusió, els
bons desitjos, les tradicions d’a-
questa època de l’any i els retroba-
ments. Aquest any, del 4 al 8 de

desembre, l’11 i el 12 de desembre,

del 18 al 30 de desembre (excepte el
dia 25) i del 2 al 5 de gener, el Poble
Espanyol es convertirà en un calen-

dari d’advent gegant per rebre el
Nadal més màgic a Barcelona!  

L’esperit nadalenc omplirà d’ale-
gria els carrers del Poble i nens,
nenes i adults trobareu un màgic i
entranyable recorregut amb 24 ra-

cons temàtics relacionats amb per-

sonatges, tradicions i escenes

típiques de Nadal. 24 sorpreses, 24
il·lusions repartides per tot el recinte,
com les 24 finestres d’un calendari
d’advent. Veniu i descobriu-los!

Nadal al Poble

I, com no podia ser d’altra ma-
nera, nens i nenes podran donar
personalment les cartes amb els
seus desitjos a la casa del Pare

Noel (fins al 23 de desembre) o a
la de Ses Majestats els Reis d’O-

rient (des del 26 de desembre). La
sorpresa número 25!!!
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EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha posat en marxa un procés
participatiu per debatre amb el ve-
ïnat del Poble-sec els usos d’uns
espais que fa al voltant de 10
anys que no es fan servir: els edi-
ficis del costat dels Jardins de les
Tres Xemeneies. La raó per la qual
fa tant temps que estan buits és
perquè es troben en un sòl quali-
ficat de serveis tècnics i l’actual
propietat, la gestora immobiliària
Conren Tramway,  els va comprar
el 2017 amb la  idea de fer ofici-
nes. Ara, el consistori vol requa-
lificar els terrenys perquè la com-
panyia cedeixi part dels metres
quadrats a equipaments públics,
que en principi es decidirà quins
seran en el procés participatiu. 

Des de la Unió d’Associa-
cions de Veïns del Poble-sec ex-
pliquen que de moment es des-
coneix quina proporció es desti-
narà a equipaments públics per-
què, tal com els va dir l’Ajunta-
ment a la primera trobada, en-

cara no s’han tancat les negocia-
cions amb l’empresa. Tot i això,
tenen clar quins equipaments
fan falta al barri. “Per exemple,
un centre polivalent, que al matí
sigui per a la gent gran, a la tar-
da una sala d’estudi i els vespres
dels caps de setmana per a la gent
jove”, indica el president de l’en-
titat veïnal, Sergi Gázquez.

Una entitat que no creu en
aquest procés participatiu és la
plataforma veïnal Recuperem
les Tres Xemeneies. Tal com
han deixat clar recentment, no
volen que l’Ajuntament faci la re-
qualificació dels edificis i, a més,
consideren que aquests haurien
de ser expropiats per convertir-
se en habitatges públics.

Fa uns 10 anys que els edificis no es fan servir. Foto: Twitter (@3Xbarris)

L’hora de debatre el futur dels
edificis de les Tres Xemeneies

» L’Ajuntament vol requalificar el sòl per fer equipaments públics
» El veïnat vol espais destinats a perfils diferents del Poble-sec

Arriba a Sants la mostra 
d’art africà ‘Black Barcelona’

DIVERSITAT4Diferents crea-
cions culturals faran que el bar-
ri de Sants tingui, durant uns
dies, essència africana. Entre el
pròxim 2 i 5 de desembre se ce-
lebraran les jornades ‘Black Bar-
celona Trobada 2021’, organit-
zades pel col·lectiu cultural an-
tiracista i afrofeminista Coope-
rativa Periferia Cimarronas. 

L’esdeveniment arrancarà al
Centre Cívic Cotxeres de Sants
amb una xerrada sobre racisme
a internet i continuarà amb un

ampli ventall d’actes a altres es-
pais del barri, com el local de Pe-
riferia Cimarronas, situat al nú-
mero 26 del carrer Cerdanyola.
Alguns dels actes més destaca-
bles són el concurs de contes in-
fantils ‘El meu lloc en el món’,  els
diàlegs ‘Creació afro centrada
en l’actualitat’, la mostra de càp-
sules creatives ‘Del discurs a
l’acció’ o ‘Jam artística’. Una
ocasió perfecta per sentir de
prop dues realitats que ajuden a
créixer: l’art i la diversitat. 

RAMBLA DE SANTS4Des que els
Jardins de la Rambla de Sants es
van inaugurar l’estiu del 2016, el
dia a dia dels inquilins dels habi-
tatges més propers a la nova avin-
guda van viure un abans i un
després. El calaix elevat que co-
breix les vies del tren i del metro
es troba, en alguns punts, massa
a prop dels immobles. Aquest fet,
juntament amb l’incivisme que
prolifera en els jardins, fa que in-
tentar descansar pugui equivaldre
a una odissea per a alguns veïns. 

Per tal de retornar-los el dret
al descans, l’Ajuntament ha dit
que recol·locarà les zones d’es-
tades del parc. “Les volen tras-
lladar a l’extrem del carrer Rie-
ra Blanca, on gairebé no hi ha
habitatges”, assenyala el presi-
dent de l’Associació de Veïns
de Badal-Brasil-la Bordeta,  Al-
fredo Martínez, fent referència a
unes obres que no començaran
fins a finals del 2022. “També
fan falta més agents de la Guàr-
dia Urbana perquè conscienciïn

els responsables de l’incivisme”,
afegeix. D’altra banda, Martínez
recalca que no és gens fàcil la re-
alitat amb la qual han de con-
viure alguns veïns. “El vanda-
lisme està a l’ordre del dia. Hi ha
gent fent soroll fins a les 3 de la
matinada”, recorda el president
de l’entitat veïnal, qui alhora
insisteix que les actuacions po-
licials fetes fins al moment no
són suficients. “Quan veuen ar-
ribar els agents marxen i, des-
prés, tornen al parc”, denúncia.

Les jornades arrancaran a les Cotxeres. Foto: Barcelona Film Comission

Els canvis hauran d’esperar

Fa temps que hi ha problemes d’incivisme. Foto: Twitter (@MartetaBCN)

Successos | Agressió LGTB-fòbica a fora una discoteca
Durant la matinada del passat 27 de desembre cinc encaputxats van 

agredir dues persones a la sortida de la discoteca LGTB Safari mentre els 
insultaven, segons va denunciar una d’elles als Mossos d’Esquadra. 
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Alimentació
Quan pensem en alimentació saludable i
de qualitat sovint ens venen al cap els se-
güents conceptes: proximitat, mediter-
rani o ecològic. Com de fàcil és mantenir
una dieta basada en aquesta mena de
productes? Segons un estudi fet per
l’Institut d’Estudis Regionals i Metro-
politans de Barcelona (IERMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB),

una dieta saludable depèn del barri i de
la renda econòmica. 

L’oferta d’alimentació ecològica ha
crescut a tot l’entorn metropolità un 38%
des de l’any 2016 –en especial a Barcelona
i al centre dels municipis metropolitans–,
però, quins són els barris on és més fàcil
menjar saludable? Segons l’IERMB,
aquests “oasis alimentaris” són els distric-
tes de les Corts (16%) i Gràcia (14%), on
es troba la proporció més elevada de co-

merços alimentaris amb producte ecolò-
gic. En part, això té a veure amb “la den-
sitat de població i d’allotjaments hotelers,
que afavoreixen aquesta tipologia de co-
merços”. De totes maneres, l’element de-
terminant és la renda: com més renda,
més botigues amb aliments saludables.

A l’altra banda de l’equació hi ha els
anomenats “deserts alimentaris”. “Els
barris amb percentatges elevats de po-
blació en risc de pobresa és on la diver-

sitat d’oferta ecològica és més baixa”, diu
l’IERMB. És el cas de Torre Baró, on
aconseguir una alimentació saludable és
missió quasi impossible. A més de ser un
indret amb rendes baixes que dificulten

l’adquisició de productes frescos, la dis-
tància de la majoria de la població res-
pecte dels comerços amb aquests
aliments és superior als 1.000 metres. A
Barcelona, el 52% de la ciutadania viu a
250 metres d’un supermercat, i un 94% a
una distància igual o inferior a 1.000
metres. A Torre Baró, només l’1% viu a
prop d’un supermercat.

Tanmateix, Barcelona i el seu entorn
està de mitjana a anys llum d’altres pa-
ïsos d’Europa. “El 62% dels punts de
venda de la ciutat són establiments amb
predomini de l’oferta saludable”, expli-
quen des de l’IERMB. Així doncs,  el
nombre de botigues per cada 1.000 ha-
bitants se situa en les 0,55 a la capital ca-
talana, una xifra superior a la registrada
en ciutats com Amsterdam (0,15), Glas-
gow (0,12) o Bratislava (0,17).

Oasis alimentaris: barris on
menjar saludable és més fàcil

Les Corts i Gràcia són els
districtes barcelonins amb
més oferta d’alimentació

ecològica i de qualitat 

Sostenibilitat
Els mercats de Barcelona són fins a finals
de gener del 2022 la seu d’una exposició
itinerant sobre alimentació i sostenibilitat.
La mostra Per una alimentació sostenible.
Actuem! ja fa setmanes que està en marxa
i recorrerà els deu districtes de la ciutat per
sensibilitzar la ciutadania sobre els benefi-
cis de consumir productes saludables i de
proximitat.

La iniciativa –que s’emmarca en el
conjunt d’actes que commemoren l’any
de la Capitalitat Mundial de l’Alimenta-
ció Sostenible– pretén incentivar la parti-
cipació ciutadana de manera pedagògica
a través d’un divers ventall d’activitats gra-

tuïtes, lúdiques i experimentals. En aquest
sentit, l’exposició, instal·lada en un conte-
nidor a les portes dels diferents mercats,
ofereix cada setmana activitats escolars
que donen opcions per alimentar-se de
manera més saludable i amb aliments
produïts i distribuïts de manera sosteni-
ble. També es posa a disposició de les fa-
mílies tota una sèrie de tallers de rutes
etnobotàniques, cuina d’aprofitament o
debats amb experts en alimentació, agroe-
conomia i gastronomia.

La mostra –que va arrencar a l’octubre
al Mercat de Sant Andreu– conclourà el
seu recorregut pels deu districtes de Barce-
lona al Mercat del Fort Pienc del 24 al 30
de gener. Després, l’exposició es traslladarà
a diversos municipis de la metròpoli.

En marxa una mostra itinerant per sensibilitzar
sobre l’alimentació sostenible als mercats
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Innovació
La desena edició de l’Smart City Expo
World Congress (SCEWC), la cimera in-
ternacional de referència sobre ciutats i so-
lucions urbanes intel·ligents, va comptar
enguany amb la participació de Mercats de
Barcelona. El gerent de l’Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona (IMMB),
Màxim López, va presentar en el reputat
congrés celebrat el passat novembre dues de
les iniciatives en l’àmbit de la digitalització
que s’estan treballant des de l’entitat per
aplicar als mercats de la ciutat.

Un dels projectes exposats va ser l’obertura
de la xarxa de mercats a la venda online, una
proposta que pretén implementar-se a través

d’un canal comú de compra en línia i que per-
metria als clients rebre  la comanda a casa o bé
anar-la a buscar als punts de recollida.

RECOLLIDA SENSE HORARIS
L’altra gran iniciativa presentada va ser preci-
sament la creació d’una xarxa de punts de re-
collida de comandes. Aquest servei pretén ser
un complement per a la compra online a tra-
vés de la col·locació de diversos espais amb ar-
mariets adaptats per conservar-hi productes
frescos, secs o refrigerats. D’aquesta manera,
els clients que facin les seves comandes per in-
ternet podran recollir els aliments fins i tot
fora de l’horari d’obertura al públic del mateix
mercat. Actualment, aquest projecte ja es troba
en fase pilot i s’han començat a instal·lar ar-
mariets a una desena de mercats de la ciutat.

La digitalització dels mercats, present
a l’Smart City Expo World Congress

Premien l’Abaceria i la
Boqueria, mercats centenaris

EN PRIMERA
PERSONA

Reconeixement
Els mercats barcelonins de l’Abaceria Cen-
tral i la Boqueria han estat guardonats en-
guany per la Generalitat de Catalunya amb
el Premi Nacional als Establiments Co-
mercials Centenaris. Aquest reconeixement
vol posar en valor l’extensa trajectòria d’a-
quests dos espais emblemàtics de la ciutat,
que acumulen conjuntament més de 300
anys d’història.

Aquests mercats són dos del total de 33
comerços i equipaments municipals guar-
donats en l’edició d’aquest 2021 dels premis,
que convoca anualment el departament
d’Empresa i Treball amb l’objectiu de dis-
tingir els establiments comercials en actiu
que al llarg de cent anys o més han ofert un
servei de qualitat i personalitzat als clients,

tot adaptant-se als canvis en les necessitats
que s’han produït al llarg de les seves dèca-
des d’existència.

La història de la Boqueria es remunta al
19 de març del 1840, quan es va posar la pri-
mera pedra d’aquest espectacular espai pro-
jectat a la Rambla per l’arquitecte Josep Mas
i Vila. La primera de les grans actuacions
que es va fer per ampliar el mercat va ser
l’adquisició del solar adjacent on s’ubicava
un antic convent. Anys més tard, pels volts
del 1913, s’introduïa en l’esquelet de la Bo-
queria l’icònic arc modernista que encara
presideix actualment l’entrada i també es co-
bria l’espai amb una teulada metàl·lica.

Amb el pas del temps, la Boqueria –que
és el mercat municipal del barri del Raval–
s’ha convertit en una icona i en un referent
indiscutible de la gastronomia de la ciutat.

Amb més de 22.000 productes diferents a la
venda, és un aparador d’aquesta gran diver-
sitat d’aliments. Un recinte únic on els bar-
celonins sempre han pogut trobar el que no
trobaven enlloc.

Per la seva banda, la trajectòria de l’A-
baceria arrenca a finals del segle XIX a la
plaça de la Revolució com un mercat a l’a-
ire lliure. La construcció d’un mercat cobert
al costat d’aquestes parades va impulsar el
trasllat progressiu dels venedors a l’espai on
actualment s’ubica l’equipament. L’Abace-
ria va ser reconstruïda el 1965 i amb els anys
ha canviat força la seva estructura interior,
que abans comptava amb taulells de fusta i
de marbre en comptes de parades. Malgrat
la seva evolució, molts dels actuals comer-
ciants són nets o besnets dels primers vene-
dors de la plaça de la Revolució.

El projecte Bebe-Té de Jordi
Arias va néixer fa quinze anys,
primer a Horta i després al car-
rer Parlament del barri de Sant
Antoni, on ha esdevingut un
dels comerços de referència.

Com va sorgir la idea d’obrir
una botiga a Sant Antoni?
Jo soc del barri d’Horta, però
vaig venir a viure fa uns anys a
Sant Antoni i me’n vaig en-
amorar. Va sorgir l’oportunitat
d’obrir una botiga aquí i ara ja fa
vuit anys que hi treballem.

Què té Sant Antoni que no
tinguin altres barris?
Sant Antoni té una vida impres-
sionant. És una zona cèntrica
amb un fort sentiment de poble
que atrau molta gent d’altres
barris i d’altres països. M’agrada
aquesta barreja multicultural.

Com ha canviat el consum de
te en els darrers temps?
Abans no s’entenia, faltava edu-
cació i més consum. Ara, amb
les noves generacions i l’esclat de
les xarxes, s’ha produït una ober-
tura molt gran envers el món del
te. Tenir pàgina web i estar pre-
sent a les xarxes és primordial.

D’on prové aquesta passió pel
te i les infusions?
Jo vaig estudiar pedagogia, però
el meu pare ha estat botiguer
tota la vida i he mamat comerç.
També feia temps que era con-
sumidor de te i em costava tro-
bar botigues amb un producte
de qualitat. Vaig decidir unir les
dues coses i obrir una botiga es-
pecialitzada, però de proximitat.

“Tenir pàgina web 
i estar present a les
xarxes és primordial”
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Bebe-Té

(Sant Antoni Comerç)
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El comerç vol tenir veu en 
els canvis sobre la mobilitat

JORNADES4La sisena edició
del Summit de l’agrupació de co-
merciants Barcelona Oberta, que
va tenir lloc el passat 23 de no-
vembre a la Casa Seat, va estar
marcada per una petició que vol
brindar un futur millor al teixit
comercial: un major poder de de-
cisió del comerç davant dels can-
vis de mobilitat. Tal com va dir el
president de Barcelona Oberta,
Gabriel Jené, una de les reivin-
dicacions de l’associació de co-
merciants és valorar l’impacte
econòmic de les superilles  abans
que siguin una realitat. Paral·le-

lament, va recordar la necessitat
de millorar la xarxa de transport
públic per compensar les limi-
tacions de l’ús de vehicle privat,
entre altres peticions. 

“Què hi ha de la gent que viu
fora de Barcelona? Cal millorar
el transport públic o tirar enda-
vant els Park & Ride, que els hem
demanat moltes vegades”, re-
corda la directora de Barcelona
Oberta, Nuria Paricio. “Hi ha
gent que diu que no ve al centre
perquè és inviable. Si volem bui-
dar la ciutat de comerços, anem
pel camí...”, conclou.

VENDES4S’apropen dies bons
per a l’Associació de Comer-
ciants Creu Coberta després
que el passat 27 de novembre es
gaudís a diferents dels seus es-
tabliments de la iniciativa ‘Òpe-
ra al Comerç’. Tal com explica
el president de l’eix comercial,
Lluís Llanas, la previsió de  la
campanya de Nadal és positiva
entre els comerços associats. No
només perquè, segons assegu-
ra, hi ha “moltes ganes de tre-
ballar”, també perquè l’omple
d’optimisme que el comerç de
proximitat s’hagi vist incentivat
per la plataforma online
Bcnmarket.  “En aquest perío-
de d’abans de la campanya de
Nadal el comerç estava molt
aturat i això ha ajudat a pujar
les vendes”, indica. 

Un altre fet que fa que Llanas
miri amb bons ulls la campanya
de Nadal té a veure amb les
llums. Assegura que durant el
primer cap de setmana de des-
prés de l’encesa va veure un im-
portant moviment de persones
pel carrer Creucoberta. “I ara

aprofitarem els diumenges d’o-
bertura que comencen al de-
sembre”, afegeix.

Tot i les bones sensacions
que manifesta, no oblida “la
gran motxilla” de deutes que
carrega el comerç després de
tants mesos de crisi i de la bai-
xada de turisme que ha provo-
cat la pandèmia. Tanmateix,

reconeix que la nova variant
sud-africana del coronavirus
Ómicrom fa respecte i que s’ha
de ser responsable. “Esperem
que tenir més del 80% de la po-
blació vacunada i demanar el
passaport covid a certs establi-
ments ajudi”, apunta Llanas
sense perdre l’esperança de
passar un bon Nadal. 

El moviment està tornant al comerç. Foto: Twitter (@CreuCobertaShop)

L’eix Creu Coberta espera 
una bona campanya de Nadal

La Casa Seat va acollir la trobada. Foto: Twitter (@Barcelonaoberta)

Premis| Reconeixement a la feina del comerç
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reivindicar en l’entrega

dels Premis Nacionals de Comerç “la bona feina” del comerç durant 
la pandèmia i, alhora, el va felicitar per saber “trobar oportunitats”. 
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"Feia anys que volia provar-ho
i en fa tres que, per circum-
stàncies, m'hi vaig iniciar, i os-
tres... El tir amb arc és un amor
a primera vista", confessa Mí-
riam Monfort (1977), vocal del
Club Arc Montjuïc.

"És un esport per a tothom,
totalment inclusiu, on has d'es-
tar pendent del que fas i tam-
bé de tu mateix, saber com es-
tàs col·locat, on tens els peus,
si estàs ben alienat...", descriu
Monfort. El tir amb arc t'ajuda
a connectar amb tu i saber més
qui ets. Amb la pràctica s'aprèn
i es millora la tècnica. "No és
una disciplina només de braç,
sinó de tronc superior", afegeix.

Ubicat al Fossat de Santa
Eulàlia del Castell de Montjuïc,
el Camp Municipal de Tir amb
Arc és una pausa en el soroll

diari. "Un espai brutal, molt
bonic i molt agradable que et
transmet molta pau, la neces-
sària per practicar el tir amb
arc", amplia l'entrevistada. L'en-
titat també disposa d'una sala
taller, ubicada al districte de
Sant Martí, restringida als seus
socis i que compta amb els per-
misos necessaris i l'homologa-
ció preceptiva de la Guàrdia
Civil perquè es pugui utilitzar
per a la pràctica del tir amb arc.

ELS JOCS OLÍMPICS 
Als Jocs Olímpics de l’any 1900
celebrats a París, els segons de
l'era moderna i els primers
amb les dones competint, el
tir amb arc es va estrenar com
a esport olímpic. Va ser, però,
als següents Jocs, els de 1904 a
Saint Louis (Missouri, Estats
Units) quan la dona hi va poder
participar. En van ser sis en
concret. Gairebé 80 anys des-
prés, en concret el 19 de març
de 1984, es va fundar el Club

Arc Montjuïc. Els artífexs van
ser un grup d'arquers que prac-
ticaven a l'espai actual.

L'entitat fa cursos d'inicia-
ció per a menors de 17 anys, per
a adults, classes particulars
per a socis... Tenen escoleta per

a estudiants i les classes estan
homologades com a activitat
extraescolar. "Disposem, per
exemple, d'un nivell de tecni-
ficació per a qui ja porti més
temps i vulgui polir els petits
detalls perquè potser està in-

teressat a participar en cam-
pionats i competicions", co-
menta Montfort. "Cada moda-
litat de tir amb arc té les seves
regles i cada arc, les seves par-
ticularitats, i, per tant, unes de-
terminades exigències", am-
plia la vocal de l’entitat.

Cada setembre el club i la
Federació Catalana de Tir amb
Arc organitzen el Campionat de
Catalunya Round 900 i d'arc
adaptat. L'entitat munta, per
exemple, la Copa Barcelona fe-
menina, "per reivindicar i po-
tenciar l'esport femení", o el
Trofeu Futurs Campions, diri-
git a participants de menys de
21 anys perquè "competeixin de
manera distesa i competitiva".

"Al curset d'iniciació ja es fa
una mica de tastet de tots els
arcs i vas descobrint amb quin
o quins et sents més còmode. A
partir d'aquí cal posar-hi hores
d'entrenament i si les pots com-
binar amb el gimnàs, encara
millor", conclou Montfort.

Una jove arquera competint. Foto:Club Arc Montjuïc

Club Arc Montjuïc, punteria i pau
» Míriam Monfort, vocal de l’entitat, va provar fa tres anys una disciplina que sempre li havia interessat 

» ”És un esport per a tothom on has d'estar pendent del que fas i també de tu mateix”, explica 

Futbol | La UE Sants rep la UE Vilassar de Mar
El conjunt de Tito Lossio jugarà a casa, a l'Energia, el pròxim 5 de desembre contra la UE

Vilassar de Mar, que li treu cinc punts a la classificació. El partit correspon a la 14a jornada
de Tercera Divisió RFEF. La UE Sants va ser l'equip que va descansar la jornada anterior.

Toni Delgado
MONTJUÏC
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4La modernització i la digitalit-
zació dels serveis que ofereix la Se-
guretat Social han suposat un gran
avenç: n’han millorat l’eficàcia i, en
temps de pandèmia, han permès
garantir la seguretat d’usuaris i
treballadors. No obstant això,
aquesta evolució no ha fet ni farà
desaparèixer l’atenció presencial,
que continua sent necessària en
molts casos i que és un dret per a
la ciutadania.

Però les visites presencials a
les oficines de la Seguretat Social –
és a dir, als Centres d’Atenció i In-
formació de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social (CAISS)– s’han de
gestionar de forma ordenada per
tal d’evitar cues, esperes i aglome-
racions i per oferir el millor servei
possible als ciutadans. Per aquest
motiu, és imprescindible dema-
nar cita prèvia per poder-hi anar.

Així doncs, abans de poder
tramitar presencialment alguna
de les pensions o prestacions del
sistema (com ara la jubilació, la in-
capacitat o l’Ingrés Mínim Vital,
entre d’altres) cal fer servir una de
les dues vies que existeixen per de-
manar cita prèvia: per internet o
per telèfon. Les dues són fàcils.

PER INTERNET
En cas que prefereixis demanar cita
per internet, tens dues opcions. Si
disposes de certificat digital o
cl@ve, ho podràs fer a través del
portal Tu Seguridad Social. Si no
tens cap mètode d’identificació, ho
podràs fer a través de la pàgina
web de la Seguretat Social i la
seva Seu Electrònica. 

Centrem-nos en la segona op-
ció. Un cop a dins de la pàgina web
o de la Seu Electrònica de la Segu-
retat Social, podràs escollir entre
“obtenir cita prèvia per a pensions
i altres prestacions de l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social (INSS)”
o fer tràmits de l’Institut Social de
la Marina, un servei adreçat a tre-
balladors del mar. L’espai també
permet consultar o anul·lar la cita.

El següent pas és triar si vols
sol·licitar la cita amb certificat di-
gital, usuari i contrasenya cl@ve o
si ho vols fer sense certificat digi-
tal. En aquest segon cas, caldrà que
donis les següents dades: nom i co-
gnoms; DNI, NIE o passaport; te-
lèfon mòbil i, opcionalment, adre-
ça de correu electrònic.

Després hauràs d’escollir si vols
obtenir la primera cita disponible

a una oficina del codi postal se-
leccionat, si prefereixes quedar-
te amb la primera cita disponible
a la teva província o bé si vols se-
leccionar tu mateix el centre, el dia
i l’hora de la cita.

A continuació, se t’oferiran cinc
opcions més: aconseguir una cita
telefònica en comptes de presen-
cial, sol·licitar el certificat digital o
cl@ve (que permet fer tràmits on-
line de forma segura), demanar
pensions, altres prestacions i l’In-

grés Mínim Vital. Després d’elegir
el motiu de la cita, t’apareixeran les
dates i hores disponibles. Un cop
hagis triat això, obtindràs un nú-
mero de confirmació de la cita
que caldrà que conservis. A més, re-
bràs una altra confirmació per SMS
i per correu, si prèviament has do-
nat la teva adreça. 

PER TELÈFON
Si prefereixes demanar cita per te-
lèfon, hi ha dos números possibles:

el 91 541 25 30 o el 901 10 65 70.
Truca-hi i segueix les instruccions
del sistema automàtic. Primer et
preguntarà el tràmit per al qual
vols demanar cita, el codi postal i
el DNI o el NIE. Després et dirà la
primera cita disponible, que po-
dràs acceptar o rebutjar i canviar-
la, i quan n’acceptis una et pro-
porcionarà un localitzador. En cas
que més endavant decideixis can-
cel·lar la cita, ho podràs fer amb el
teu DNI o NIE i el localitzador.

Demanar cita amb la Seguretat Social es pot fer per internet o per telèfon... i fins i tot des del llit. Foto: Pexels

Demanar cita prèvia a la
Seguretat Social és més fàcil que mai
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Edu Pericas dirigeix la seva adaptació de
Sin perdón por los pecadosde Benjamín Co-
hen, una barreja entre comèdia i thriller
carregada de suspens, on els personatges
mostren la misèria de l'ésser humà. L’obra
presenta la història d’una empresa fami-
liar del Delta de l’Ebre que va en picat pels
errors de la segona generació.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamín Cohen

Maio, la germana dels Ginestà (Júlia i Pau
Serrasolsas), acaba de publicar el seu disc
de debut en solitari: Des dels marges (Pro-
paganda pel fet!). El treball inclou nou
cançons diverses, de les quals la majo-
ria són en castellà, però també n’hi ha en
català. La característica que tenen en
comú és el to reivindicatiu de les lletres,
plenes de consciència social.

Música

La Irene té 15 anys i viu a un centre de me-
nors. S’acaba de quedar embarassada i vol
canviar de vida amb l’ajuda del Javier, un
dels educadors del centre, que li ha ofert
viure amb ell i la seva dona a canvi d’una
cosa: donar-los el fill que està gestant. Un
pacte que la Irene accepta però que es veu
compromès a mesura que es va sentint
com a seva la vida que porta a dins. 

Pelis i sèries

La hija
Manuel Martín Cuenca

Des dels marges
Maio

Els llums de Sant Pau
La màgia de Nadal ja ha arribat a casa nostra i un dels

llocs on ha agafat més protagonisme és al Recinte Mo-
dernista de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Des del

passat 22 de novembre i fins al 9 de gener, aquest espai
ofereix un recorregut per a tota la família ple de llums i

decoracions nadalenques. Aquest agradable passeig,
d’un quilòmetre i mig, comença a la façana del recinte
(que ja fa anys que s’il·lumina per Nadal) i s’hi endinsa,

oferint un espectacle de llums que farà sentir als visi-
tants que són dins d’un autèntic conte de fades.

Història viva del futbol. Ja es pot afirmar sense em-
buts que Alèxia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) és

la millor jugadora del món. La migcampista va
guanyar el 29 de novembre la Pilota d’Or, conver-
tint-se en la primera catalana a aconseguir aquest
guardó. En un discurs molt emotiu, que va inclou-
re unes paraules en català, la capitana del Barça va

destacar el fet que el seu triomf individual coinci-
dís amb el 122è aniversari del club, i va tenir un re-

cord molt personal per al seu pare. “Vull dedicar
aquest premi a algú que sempre ha estat molt es-
pecial per a mi. Espero que estiguis orgullós de la

teva filla. Va per tu, pare, allà on siguis”, va dir, entre
llàgrimes. Putellas ha rebut una allau de felicita-

cions des de tots els àmbits i s’ha acabat de con-
vertir en tot un orgull culer i català. Aquella nena

que anava al Camp Nou amb el Buff del Club 
Super3 al cap és ara la número 1 mundial.  

A L È X I A  P U T E L L A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la millor futbolista del món
És la capitana del Barça del triplet

Famosos

Guanyar la Pilota d’Or
És la primera catalana a rebre aquest guardó

Admiració total
La consideren un referent dins i fora del camp

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan s’esborren les paraules les coses
perden el seu nom i deixen d’existir, i a
l’autor només li queda escriure aquestes
pàgines sobre la baba Montserrat, amb
l’esperança que cada cop que algú les lle-
geixi posi en marxa les històries que s’hi
expliquen i faci reviure els seus prota-
gonistes. Un relat que no amaga la nos-
tàlgia per un temps que s’acaba.

Llibres

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal

|Beyond a Steel Sky
Arriba la seqüela de Beneath a Steel Sky, el joc d’aventures que va

triomfar el 1994. Per a PS4 i 5, Xbox One i Series X/S i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PLANIFICAR

No compris amb gana, obeeix la llista, prioritza la compra 
a granel i fixa’t en les dates de caducitat o de consum preferent 

EMMAGATZEMAR

COMPRAR

CONSUMIR

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

i SOSTENIBILITAT

Un terç de tots els aliments que es produeixen al món s’a-
caben perdent o malbaratant, segons l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació

(FAO). Tenint en compte que la fam continua sent un problema
mundial, resulta absurd i indignant que gran part del menjar
acabi a les escombraries, cosa que, a més, té un impacte nega-
tiu per al medi ambient. Si vols aportar el teu granet de sorra
per aturar el malbaratament alimentari, aquí tens uns consells.

Tot comença amb una bona planificació. Abans d’anar a com-
prar, planifica els àpats que faràs durant la setmana, mira què
tens a la nevera i al rebost i fes una llista amb les coses que et fal-
ten. Això t’ajudarà a comprar només allò que realment necessi-
tes. Quan estiguis fent la compra (evita fer-la amb gana!), segu-
eix la llista al peu de la lletra i prioritza la compra a granel, que
permet controlar les quantitats que vols i comporta menys enva-
sos. Ah, i fixa’t bé en la data de caducitat o de consum preferent
dels productes. Un cop a casa, guarda cada aliment al seu lloc i
procura que els més antics siguin els més visibles. A l’hora de
consumir, cuina la quantitat necessària i fes servir les sobralles.

Stop malbaratament alimentari

Pensa els àpats que faràs durant la setmana, comprova 
què tens a casa i fes una llista només amb el que et falti

Les claus

Guarda cada aliment al lloc que necessiti per 
conservar-se i fes que els més antics siguin més visibles

Procura cuinar la quantitat necessària de menjar 
i fes servir les sobralles que tinguis: no s’ha de llençar res!
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