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Hi ha vegades que no fa falta te-
nir molts diners o comptar amb
un exèrcit de persones per fer
grans coses que millorin un bar-
ri. A vegades només fa falta tenir
voluntat, atrevir-se a marcar la
diferència i, sobretot, creure en la
capacitat de canvi de les perso-
nes. Un clar exemple d’aquest po-
der és Cuidem Montjuïc, una
iniciativa impulsada per quatre
veïnes del Poble-sec i que con-
sisteix a netejar els voltants del
Camp de Futbol de la Satalia.
Avui dia, ja han aconseguit, amb
l’ajuda de fins a 60 voluntaris, re-
collir més d’una tona de brossa
que mai hauria d’haver estat a la
muntanya de Montjuïc.

Aquesta fita la comparteix
una de les impulsores de l’acció,
Chiara Pasotti. També recorda
que els seus inicis es remunten al
març passat, quan va tenir lloc la
primera de les cinc “neteges” fe-
tes fins ara. “Tot va començar
perquè vam veure que hi havia
un problema de brutícia i inci-
visme a la muntanya. No és su-
ficient amb la feina dels serveis
de neteja de l’Ajuntament, tam-
bé cal concenciar millor a la
gent”, indica Pasotti.
Amb la feina que fan tots els

participants de la iniciativa, em-
brutant-se els guants de brossa o
carregant bosses per Montjuïc, Pa-
sotti diu que volen sensibilitzar la
gent que veu la brutícia. Però això
no és tot. “Als voluntaris també els
hi traslladem que és clau reduir el
consum, que es tradueix amb
menys brutícia”, conclou.

MERCAT D’INTERCANVIS
La idea de Pasotti de reduir el con-
sum es veu reflectida en una altra
iniciativa solidària del barri: el
Mercat d’Intercanvi Trocasec.
Una de les quatre organitzadores
de l’activitat, Tamara Sancho, as-
senyala que tot i que la pandèmia
les va obligar fa mesos a fer un
mercat més petit, han aconsegu-
it mantenir-lo muntant cada di-
vendres dues taules al pati de la
Biblioteca Francesc Boix. 
L’acció no només fa que tot el

qui vulgui pugui donar, recollir o
intercanviar roba, llibres, plantes
o altres objectes, també que part
de la roba d’hivern recaptada va
destinada al Gimnàs Social Sant
Pau. “El darrer divendres vam
omplir dos carros de supermer-
cat”, recorda Sancho orgullosa.
Més enllà d’ajudar persones

sense llar a passar menys fred, el

mercat també dona l’opció de fer
lligams, la qual cosa és sobretot
important per qui està més sol.
“Hi ha una dona de 74 anys, la
María Luisa, que està al peu del
canó cada divendres ordenant els
objectes de les taules. Viu sola i
aquí està acompanyada i cuida-
da”, sentencia.

LA CARTA ALS REIS
D’altra banda, la campanya Nadal
Solidari al Poble-sec, organitzada
per la Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec i altres entitats,
s’assegura que arribi el més ne-
cessari a veïns del barri: aliments,
productes d’higiene i material
escolar. Tal com afirma el presi-
dent de la Coordinadora d’Enti-
tats, Antoni Reig, des del 29 de no-
vembre fins al 14 de desembre
s’han repartit cada setmana, a tra-
vés de donacions, aliments i pro-

ductes de neteja al voltant de
1.000 veïns. “Respecte d’abans de
la pandèmia, s’ha doblat el nom-
bre de persones que ajudem. Hi
ha molta gent que ha caigut en la
precarietat”, lamenta.
D’altra banda, cal tenir en

compte que hi ha una altra cara de
la iniciativa que dona més sentit
al nom la campanya Nadal Soli-
dari. Segons Reig, durant aquests
dies també es recapten joguines
per donar el dia de Reis a infants
d’unes 300 famílies vulnerables.
Abans, però, el 4 gener, els nens
entregaran les seves cartes a una
patge, que es diu Estel. Proba-
blement, a la majoria no l’hi arri-
baran tots els regals demanats,
però haurà pogut protagonitzar
una acció que, per molt ficticis que
siguin els seus destinataris, om-
ple d’il·lusió Nadal: escriure la car-
ta els Reis d’Orient. 

A l’esquerra, El Mercat d’Intercanvi Trocasec abans de la pandèmia. A la dreta, una acció de Cuidem Montjuïc. Foto: @Twitter (@CooperaSec) i cedida

Alba Losada
EL POBLE-SEC

El poder de les persones
» Diverses iniciatives de veïns del Poble-sec intenten fer del barri un lloc millor per viure

» Netejar la brossa de la muntanya de Montjuïc o donar regals als infants per Reis, dues d’elles
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La lupa

Jo soc un fervent defensor del comerç de pro-
ximitat. De fet, ara actuo per convicció, però du-
rant molts anys ho vaig ser per nassos perquè,
en un poble petit com el meu, el concepte de

proximitat ve de sèrie. I, en el meu cas, encara més, ja
que vaig néixer literalment a dalt d’una botiga, la dro-
gueria que tenia el meu avi ubicada als baixos de casa.
Molts dels meus records de la infància tenen a veu-

re amb moments viscuts en aquella botiga que apel·len
als 5 sentits: l’olor de Varon Dandy que veníem a gra-
nel amb un mediador que en lloc de centilitres mesu-
rava en unces, el soroll de la campaneta que sonava
quan s’obria la porta, el gust del pa amb vi i sucre que
em preparava mon iaio per berenar, la textura de ve-
llut del paper estampat de les parets i els colors dels pots
de pintura amb noms suggeridors com “Rojo rubí”,
“Verde pradera”, “Gris perla” o “Amarillo oro”.
Quan vaig venir a viure a Barcelona vaig començar

a freqüentar els supermercats i alguns centres comer-
cials, però seguia fidel a la botiga de barri, sobretot als
anomenats colmados–els que més m’intrigaven eren
els que es presentaven com a “ultramarins”, perquè m’e-
vocaven a trepidants històries d’aventures en llocs exò-
tics per aconseguir una llauna de pebrots–, però tam-
bé comprava a les sabateries, papereries, llibreries, es-
tancs, botigues de discos iboutiques de moda. Era jove
i em permetia ser promiscu sense cap remordiment,
combinant el pragmatisme dels súpers amb el tracte
personalitzat dels petits comerços, però tot a un radi
màxim de tres carrers o dues parades de metro.

Ara que soc més gran i tinc la meva pròpia família
i el meu propi cotxe, de tant en tant amplio fronteres i
m’atreveixo a sortir de la ciutat per anar a comprar en
grans superfícies comercials. Quan ho faig, tot i que no
visc en una casa amb jardí ni en una caravana, tinc la
sensació d’estar dins d’una pel·lícula de Hollywood. Mal-
grat que no hi vaig a jugar a les bitlles ni em prenc un
batut amb nom d’estrella de cinema, l’experiència és igu-
alment apassionant i, sobretot, còmoda. Caminant pots
anar d’un hipermercat a una hamburgueseria, d’un es-
pai de jocs infantils a un gran comerç de bricolatge o d’u-
na cadena de moda a una petita botiga de videojocs de
segona mà, a més de posar gasolina, veure una pel·lí-
cula al cinema o portar roba a la tintoreria.
I això és el que vaig fer l’altre dia. Com si fos un dels

personatges de Weeds, Modern Family o Desperate
Housewives, em vaig adreçar al polígon Les Salines de
Sant Boi per comprar, amb tot el glamur que requeria
l’ocasió, un pot de pintura y lo que surja. Hi havia molt
poques places lliures a l’aparcament i tothom sortia amb
els carros carregats fins a dalt. Per evitar malentesos
entre els clients, tot estava decorat de Nadal, i jo, amb
un pot d’“Azul danubio” a les mans al final d’una cua
immensa de compradors compulsius, no entenia res
fins que vaig ser conscient que era el Black Friday, és
a dir, el divendres més llarg de l’any.
Va ser llavors quan vaig tenir una premonició, una

mena de flashforwarden la qual jo interpretava el per-
sonatge d’Arnold Schwarzenegger a la pel·lícula Jingle
All the Waybuscant desesperadament un Turbo-Man

el dia abans de Nadal i la figura d’acció estava esgota-
da a totes les botigues de joguines, centres comercials
i, fins i tot, als comerços online. Només en quedava un
exemplar a l’eBay, pel qual demanaven més diners que
els que té l’emèrit a Suïssa. I jo suava, m’estirava els ca-
bells i plorava fins que em convertia en Rambo i cri-
dava: “No em sento les cames!”.
Tota la culpa la tenen les notícies aterridores que

apunten un Nadal en el qual les compres s’estan dis-
parant per sobre de l’era prepandèmia, justament en
un moment en què diuen que estem patint problemes
de subministrament derivats de l’escassetat de matè-
ries primeres, manca de xips i semiconductors, i tam-
bé dificultats en el transport i la logística.
Potser tot plegat és una fake news provocada per

incentivar la compra anticipada de torrons, aspirado-
res sense cable i videoconsoles d’última generació, de
la mateixa manera que els conspiranoicsasseguren que
hi va haver una campanya orquestrada entre les em-
preses de vigilància i els mitjans de comunicació per ob-
ligar a instal·lar alarmes a mansalva davant la pre-
sumpta allau d’habitatges ocupats.

Lo saben todo de ti, deia el títol d’un espectacle del
mentalista Anthony Blake. Doncs si és així, ja no cal-
dria fer l’esforç d’escollir les compres i regals de Nadal.
Que els algoritmes ens diguin el que ens agrada a nos-
altres i als nostres familiars i amics, i que facin ja di-
rectament l’encàrrec, a veure si així hi arribem a
temps i, de pas, encertem per fi el regal de la tieta, que,
quan obre el paquet, sempre fa cara d’“està bé, però…”.

Fo
to

: C
C

 S
an

t B
oi

per Víctor Porres

Un Nadal sense Turbo-Man

NLes millors
perles

Una escola no deixarà que els alumnes piquin el Tió per fer-
lo cagar. I no és perquè s’hagin portat malament, sinó que

consideren que donar cops de pal a un tronc és un acte
violent. Sort que la canalla és més intel·ligent que tot això. 

Una dona va relliscar i va caure l’any 2017 al pàrquing
del Mercadona de Vidreres, a la Selva. Ara, l’Audiència

de Girona ha condemnat el supermercat a indemnitzar-la
amb 46.000 euros. No us venen ganes de caure?

Desenes de persones s’han manifestat per demanar la
dimissió de l’alcalde de Granada, Francisco Cuenca, per un

motiu de pes: el consideren “satànic”. Ho tenen clar perquè ha
penjat uns llums de Nadal que recorden una creu invertida.

Es parla poc de la bellesa natural dels camells, però a
l’Aràbia Saudita és un tema amb el qual no es poden fer

bromes... ni trampes. Per això han desqualificat d’un
concurs 43 camells que duien bòtox i altres retocs estètics.

LA FOTOSagrada Família
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Els canvis hauran d’esperar 
als Jardins de la Rambla de Sants1

2
L’eix Creu Coberta espera una 
bona campanya de Nadal

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

Oasis alimentaris: barris 
on menjar saludable és més fàcil

Arrenca el debat per decidir 
què fer a les Tres Xemeneies

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.

La clau

Cada cop són més les per-
sones que tenen por de
sortir de casa seva, ja que

desconfien que quan hi tornin hi
hagi alguna persona a dins sen-
se el seu permís. I és que dues de
cada quatre ocupacions que es
fan il·legalment a Espanya es
produeixen a Catalunya. De fet,
la majoria d’aquestes es duen a
terme a Barcelona i a la seva àrea
metropolitana.
Ada Colau, que va arribar a

l’alcaldia de Barcelona encapça-
lant moviments que suposada-
ment reclamaven habitatges dig-
nes, poc o res ha fet per solucio-
nar-ho en aquests més de sis
anys que porta com a alcaldessa.
Algú coneix promocions d’habi-
tatges municipals que siguin
fruit de la seva gestió? Ha donat
solucions a les reivindicacions
socials que ella plantejava quan
estava fora del consistori? La ve-
ritat és que tot el contrari.

Barcelona i els voltants
s’han transformat en territori
ocupa friendly. La gent amb
pocs recursos i les famílies
vulnerables ara tenen pitjors
condicions que abans. Les mà-
fies s’aprofiten de la desgràcia
de molts per fer negoci, i els
ajuntaments no fan habitatge
públic ni posen les condicions
per promoure la iniciativa pri-
vada. Resultat: paràlisi total.
Mentrestant, la gent que té

un pis pateix per evitar que l’o-
cupin. Saben que, si això pas-
sa, els ajuntaments es posaran
del costat dels que trenquen la
porta i no pas dels propietaris,
els quals hauran d’anar al jut-
jat i cobrir-se de paciència du-

rant mesos o fins i tot anys per
recuperar la seva propietat.
Per això, davant el proble-

ma de l’ocupació fa falta un go-
vern que tingui les coses clares
i que posi les solucions damunt
la taula. Des del Partit Popular
afrontem la qüestió des d’un
doble vessant. Per un costat,
solucions per a les famílies
que tinguin ingressos reduïts,
promovent habitatge tant pú-
blic com privat i augmentant-
ne l’oferta. D’altra banda, to-
lerància zero amb les màfies i
els que ocupen il·legalment i
conflictiva un habitatge, per tal
que els propietaris puguin re-
cuperar casa seva en menys de
12 hores. Ja n’hi ha prou!
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El problema de l’ocupació il·legal
per Manuel Reyes

A les xarxes

@ToniTrilla: Delta ens ocupa. Òmicron ens
preocupa. Delta: la dura realitat, contagis a
l’alça i més pressió sobre el sistema sanitari.
Òmicron: atents a noves dades i estudis.

@arnau_blanch: El coordinador del futbol
base del Barça va deixar el club fa uns dies
per “motius personals”. Ara, 60 testimonis
denuncien abusos i vexacions sexuals.

#CasBenaiges

@miqueljarque: Cop contra la droga a
Barcelona [...] La Guàrdia Civil hi ha detin-
gut un dels narcotraficants més buscats
d’Europa.

#NarcotràficABarcelona #LaCovidDisparada

Els semàfors

El president de l’Associació de
Comerciants de Creu Coberta,
Lluís Llanas, va ser premiat el

passat 30 de novembre amb la
Medalla d’Honor de Barcelona.

El guardó va ser un
reconeixement a la seva àmplia

trajectòria en el comerç.
pàgina 16Lluís Llanas

El passat 2 de desembre es van
entregar els Premis Barcelona

Comerç. El propietari del Celler
de Gelida, Toni Falgueras, va

rebre el Premi Joan Mateu per
convertir la seva taverna de barri

en un establiment reconegut
internacionalment. 

pàgina 16Celler de Gelida

Seguint amb les Medalles
d’Honor, Granja Elena, que des
de 1974 serveix àpats des de la
Zona Franca, es va emportar el

Premi al Millor Restaurant. 
L’establiment ha sabut convertir
un negoci familiar en un destí 
de peregrinació gastronòmica.

pàgina 16Granja Elena



| 6

líniasants.cat 15 de desembre del 2021 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



7 | 

líniasants.cat15 de desembre del 2021Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 8

líniasants.cat 15 de desembre del 2021 Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



9 | 

líniasants.cat15 de desembre del 2021

4Barcelona és màgica. És única. La
història de la ciutat és llarga i plena
de detalls deliciosos que han deixat
autèntiques joies, sobretot arqui-
tectòniques.

El cor de Barcelona guarda gran
part d'aquestes joies. Passejar pels
seus carrers transporta els barce-
lonins i els visitants fins a temps re-
mots. El repicar de l'empedrat, la
textura i les cicatrius dels murs, el
soroll sord i la majestuositat de
les perles arquitectòniques... Bar-
celona ha mimat i protegit el seu se-
cret més preuat: l'essència del pas-
sat més viu.

Cuidar espais tan antics no és
senzill, però la ciutat té petits dia-
mants que s'han sabut mantenir
vius al llarg del temps. Entre ells, els
hotels amb l'Especialització Mo-
nument: establiments que han nas-
cut i crescut amb la ciutat i que te-
nen una història única i especial.

AUTÈNTICS MONUMENTS
Des del Gremi d’Hotels de Barcelo-
na es vol reconèixer aquests hotels
que aporten un valor afegit al pa-
trimoni arquitectònic de la ciutat do-
tant-los d’una distinció única: l’Es-
pecialització Monument.

Aquesta especialització vol
aportar un valor afegit als establi-
ments hotelers i, en conseqüència,
a la destinació de Barcelona,   perme-
tent alhora la diversificació de la
planta hotelera.

Però quins hotels poden optar a
aquesta especialització? Concreta-
ment, els que estan llistats a l'inven-
tari de Patrimoni Arquitectònic de Ca-
talunya, a l'inventari de Patrimoni Ar-
quitectònic de l'Ajuntament de Bar-
celona o a l'inventari de Béns cultu-
rals d'interès local o nacional (cate-
goria de nivell de protecció A i B) i que
compleixen uns criteris de qualitat
determinats pel Comitè Executiu
del Gremi d’Hotels de Barcelona.

DIVUIT TRESORS 
De moment ja són divuit els hotels
que compten amb l’Especialització
Monument. Divuit tresors impos-
sibles de resumir en poques línies,
però que val la pena destacar.

Podem començar pel 1898 (La
Rambla, 109), un edifici històric ba-
tejat amb la data de finalització del
domini colonial espanyol de Filipines,
l’any 1898. També hi trobem l’Arai 4*S
Monument (Avinyó, 30), l’edifici del
qual és tota una obra d'art; el Bagués

(La Rambla, 105), situat a l'històric Pa-
lau del Regulador; Casa Fuster (Pas-
seig de Gràcia, 132), que culmina l’o-
bra de Domènech i Montaner; el Ca-
talonia Eixample 1864 (Roger de
Llúria, 60), l'única construcció de
l'Eixample que conserva una façana
decorada amb la tècnica del fresc de
grans dimensions; o el Claris Hotel &
Spa GL (Pau Claris, 150), emplaçat a
l'antic Palau Vedruna.

Podem seguir amb el Continen-
tal Palacete(Rambla de Catalunya, 30),
una antiga mansió; el Duquesa Suites

(Plaça Antonio López, 5), situat en un
edifici senyorial; El Avenida Palace
(Gran Via de les Corts Catalanes, 605-
607), on es van allotjar els Beatles
l’any 1965; el Granados 83 (Enric Gra-
nados, 83), amb una estructura de fer-
ro oxidat; el Gran Hotel La Florida(Car-
retera de Vallvidrera al Tibidabo, 83-
93), que manté la seva mirada lle-
gendària sobre Barcelona; o l’Hotel Es-
paña Ramblas (Sant Pau, 9-11), una
petita joia del Modernisme català.

I podem acabar amb l’HotelMi-
ramar Barcelona (Plaça Carlos Ibáñez,

3), d’estil noucentista; L’HotelNeri Re-
lais & Châteaux (Sant Sever, 5), a la
preciosa plaça Sant Felip Neri; Le
Méridien Barcelona (La Rambla, 111),
amb una història lligada als magat-
zems “El Siglo”; el Medinaceli (Plaça
Duc de Medinaceli, 8), antiga Casa
Villoch; el Mercer Hotel Barcelona
(Carrer dels Lledó, 7), situat entre mu-
ralles romanes i arcs medievals; i el
Monument Hotel (Passeig de Gràcia,
75), emplaçat en un edifici que és
obra del mateix arquitecte que va
dissenyar l'Arc de Triomf.

» El Gremi d’Hotels de Barcelona impulsa l’Especialització Monument, una distinció única
» Es reconeix així els hotels que aporten un valor afegit al patrimoni arquitectònic barceloní

Hotels que són autèntiques joies
Pàgines especials

Si voleu viure un Nadal diferent i dei-
xar-vos sorprendre per noves expe-
riències, no hi ha res millor que
apostar per les propostes que tenen
preparades per a tots els públics els
hotels de Barcelona. Des de gastro-
nomia fins a cinema, passant per ta-
llers, mercats i música en directe o DJ.
El millor Nadal i totes les propostes
les trobareu a mesqhotels.cat.

El millor
Nadal es viu
als hotels

tre gaudiu d’una autèntica expe-
riència gastronòmica.

Ara que s’apropen les festes de
Nadal és un bon moment per
començar a buscar llocs on fer re-
alitat els somnis de qualsevol pa-
ladar. Els hotels de Barcelona, a
través dels seus emblemàtics es-
pais de restauració, són llocs
ideals per gaudir d’un bon àpat.
Al matí, al migdia o a la nit, de ma-
nera informal o formal... Hi ha
opcions per a tothom.

Els hotels obren les portes de
la seva cuina perquè pugueu gau-
dir d’una oferta àmplia i de quali-
tat, en la qual destaquen els pro-
ductes de temporada i de km 0, a
més d’innovadores creacions cu-
linàries. Menús de migdia, de Na-
dal, esmorzars, brunchs, sopars...

Amb la parella, amb els amics
o amb la família, podeu gaudir de
la millor gastronomia als hotels
de Barcelona. Esteu a punt per
tastar les estrelles?

4Els hotels són molt més que un lloc
on allotjar-se o fer-hi un àpat. Molts
d’ells organitzen o acullen tallers i mer-
cats, propostes que s’intensifiquen ara
que s’apropen les festes de Nadal.

Podeu començar per descobrir
el Despatx del Pare Noel al Manda-
rin Oriental, Barcelona, un espai mà-
gic mai vist abans on es prepara de-
talladament la nit més emocionant
de l’any. O, sense moure-us del ma-
teix hotel, podeu gaudir del seu
Mercat de Nadal, un espai envoltat
d’esperit nadalenc. Les dues pro-
postes són d’entrada gratuïta i es po-
den visitar fins al 23 de desembre.

A l’Hotel El Palace Barcelona tam-
bé podeu gaudir del seu especial
Christmas Market, de manera gratu-
ïta, els dissabtes i diumenges fins al
19 de desembre. I el cap de setmana
del 18 i 19 de desembre arriba l’Al-
godonera Market Lab a l’Hotel Cotton
House, una cita nadalenca impres-
cindible i també d’entrada lliure.

En la mateixa línia, al Gallery Ho-
teltambé podeu gaudir del Christmas
Gallery Market, on podreu trobar
els millors tresors per regalar aquest
Nadal, del 20 al 23 de desembre.

4Si sou amants de la música, dei-
xeu-vos portar pel ritme que tro-
bareu als hotels de Barcelona. Swing,
jazz, pop, techno... Sigui l’estil que si-
gui, segur que entre l’àmplia ofer-
ta que hi ha trobareu el vostre.

Els dijous, divendres i dissabtes al
vespre no us podeu perdre el Músi-
ca al Hall de l’Hotel El Palace Barcelo-
na. Els diumenges podeu gaudir
d'un fantàstic brunchamb música des
de la Terraza de Vivi del Kimpton Vi-
vidora Hotel. I parlant de terrasses, la
83.3 Terrace Bar del Royal Passeig de
Gràcia us porta, de dijous a di-
umenge, les millors tardes acompa-
nyades amb música en directe.

Tampoc us podeu perdre les pro-
postes musicals de The Barcelona
EDITION, també de dijous a diumen-
ge, ni els sopars gastromusicals del Du-
quesa de Cardona, sempre en cap de
setmana. Com tampoc podeu deixar
passar els vermuts amb DJ del Pulit-
zer Barcelona. La seva terrassa acull ape-
ritius els migdies del cap de setmana.

4I per últim, un hotel també pot
ser una magnífica sala de cinema.
Aquest és el cas del Palace. Les
pel·lícules nadalenques més fa-
moses tornen a la seva terrassa. 

Quatre acollidores cabanyes
dobles equipades amb mantes,
coixins i bosses d’aigua calenta
es converteixen en el refugi per-
fecte des del qual gaudir de títols
com Love Actually (dijous), Solo en
casa (divendres), Elf (dissabtes) i Mi-
racle on 34th Street (diumenges).

Es projecten dues sessions per
dia, a les 18h i a les 21h, totes dues
en versió original, de dijous a di-
umenge. El preu de l’entrada inclou
crispetes, una tassa de xocolata o vi
calent amb toc Ramat Goose i un
snacknadalenc per persona. A més,
aquells que vulguin menjar alguna
cosa mentre es projecta la pel·lícu-
la tenen a la seva disposició deli-
cioses elaboracions pensades per
menjar còmodament amb les
mans. Cal reserva prèvia, això sí.

4Segur que més d’un cop heu
pensat a descobrir nous llocs men-

GASTRONOMIA1

TALLERS I MERCATS2
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MOBILITAT4Els vianants han
guanyat més espais a Hosta-
francs. El passat 11 de desembre
es van inaugurar els trams paci-
ficats dels carrers del Rector Tria-
dó i de la Torre d’en Damians. Ara
són de plataforma única, els via-
nants tenen prioritat i no hi ha cot-
xes aparcats. Des de l’Associació
de Veïns d’Hostafrancs, ja han
sorgit les primeres percepcions.
“No hem vist que ara hi circulin
més vianants, com tampoc que
s’hagi intensificat el trànsit a altres
zones”, reconeix el secretari de
l’entitat veïnal, Jordi Clausell. 
Tot i que, tal com afegeix, en-

cara és aviat per valorar l’impac-
te que tindran els nous trams,
alerta dels riscos de no fer pacifi-
cacions “amb visió global”. Un ex-
emple, diu Clausell, és que arran
de la reforma de Rector Triadó els
vehicles que venen de l’Hospita-
let i volen anar a la part superior
d’Hostafrancs han de donar la vol-
ta per la plaça Espanya o circular

pel carrer de l’Espanya Industrial.
“Això implica més trànsit i con-
taminació”, recorda.
Per la seva part, el president de

l’Associació de Comerciants Creu
Coberta, Lluís Llanas, veu amb
bons ulls la reforma. És positiva,
subratlla, per al comerç. També,
afegeix, és una manera de lluitar

contra el canvi climàtic. “No po-
dem deixar el planeta pitjor de
com el vam trobar”, recalca Lla-
nas. Tot i el seu compromís amb
el medi ambient, alhora insisteix
que no es pot oblidar que els cot-
xes necessiten aparcaments. És la
manera de garantir la convivèn-
cia al districte.

Un moment de la inauguració de la reforma. Foto: Twitter (@MarcSerraSole)

Estrenada la pacificació de dos
trams del barri d’Hostafrancs

» Els vianants guanyen espai als carrers de la Torre d’en Damians 
i del Rector Triadó i l’associació de veïns demana més “visió global”

Mercats, tallers i un pessebre
vivent per gaudir del Nadal

TRADICIÓ4L’esperit nadalenc
ja ha començat a fer-se notar als
racons del districte. Una clara
mostra d’això són els mercats on
s’exposen garlandes, tions, plan-
tes o arbres de Nadal. Alguns dels
llocs on es poden trobar en els
pròxims dies són la Fireta de
Nadal de la rambla de Badal o les
parades del carrer Joan Güell. 
No podríem parlar de Nadal

sense parlar de pessebres. Per
veure el seu màxim exponent, es
pot acudir el pròxim 18 de de-

sembre als jardins dels Drets
Humans i gaudir del Pessebre Vi-
vent de la Marina. A l’espectacle
hi participen més de 130 figurants
humans. 
El Nadal tampoc tindria sen-

tit sense veure les cases o els car-
rers decorats. És per aquesta raó
que els centres cívics Casa del Re-
llotge i Font de la Guatlla fan ta-
llers de guarniments per l’arbre
de Nadal o de figures de papiro-
flèxia. Entre les seves parets, l’es-
perit nadalenc no coneix límits. 

SUCCESSOS4El barri del Po-
ble-sec es va despertar ahir amb
un  ampli dispositiu de la Guàr-
dia Civil,  dirigit per un jutjat de
Cadis, contra un grup dedicat al
tràfic de drogues. L’epicentre de
l’operació, en el cas del barri, van
ser els carrers Blai i Blasco de Ga-
ray, on es van fer alguns dels 12
registres realitzats a altres punts
del barri i la ciutat. Un dels locals
escorcollats va ser la gelateria
Tropicana, situada al número
48 del carrer Blai. Alguns veïns

van dir a betevé que certs movi-
ments que havien vist abans a
l’establiment els hi havien fet
sospitar que es venia droga.
Després de totes aquestes en-

trades a immobles i escorcolls, l’o-
peratiu va culminar a Barcelona
amb la detenció de 14 persones.
A més, hi va haver un quinzè ar-
restat a la ciutat de Vigo. 

BUSCAT INTERNACIONALMENT
Tal com van indicar fonts policials
a betevé, un dels detinguts és un

narcotraficant buscat per diver-
sos països. De fet, és per aquest
motiu que en el dispositiu la Gu-
àrdia Civil va comptar amb la
col·laboració de l’Europol. 
Un altre fet que va alertar que

es tractava d’una operació im-
portant va ser el so d’un heli-
còpter. Es  va sentir de matina-
da a diversos punts de la ciutat,
com el districte de Sants-Mont-
juïc o de l’Eixample. El soroll de
l’helicòpter va provocar algu-
nes queixes veïnals.

Tions o garlandes, alguns dels productes dels mercats. Foto: Ajuntament

Macrobatuda al Poble-sec

Un moment de l’operatiu policial. Foto: Línia Sants

Habitatge | Desnonen una família vulnerable
El Poble-sec va presenciar el passat divendres 10 de desembre com els

Mossos d’Esquadra desnonaven sense ordre judicial una família
vulnerable, segons va denunciar el Sindicat de Barri del Poble-sec.
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El passat 9 de desembre, l’eix va ce-

lebrar el Sopar de Nadal a l’Hotel Ca-

talonia Plaza, després de dos anys

d’interrupció per la covid. En el marc

d’aquesta trobada, en què varen par-

ticipar un centenar de persones, es

varen entregar els Premis Q de Qua-

litat a establiments i persones vincu-

lades a l’entitat. Es va reconèixer la

tasca de Núria Agut i de Prakash

Singh, membres de la junta de l’as-

sociació, així com la qualitat d’esta-

bliments com la Perruqueria de

Triadó i La Algodonera, pel seu suport

a les activitats de l’entitat. Isabel Mo-

rell, anterior gerent, jubilada des del

passat mes de juliol, va ser recom-

pensada amb un Hermes del comerç,

després de 25 anys de treball per a

l’associació.

Un Hermes per 
a la Isabel Morell

Visiteu els establiments associats del

15 al 31 de desembre i podreu guan-

yar 1.500 euros si el número de La

Grossa de Cap d’Any coincideix amb

la vostra butlleta!

Sortegem 1.500 euros

&
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 en-

Nadal al Poble tranyable recorregut amb 24 racons

temàtics relacionats amb perso-

natges, tradicions i escenes típi-

ques 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!

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’Orient

(des del 26 de desembre). La sor-

presa número 25!!!
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El 29 d’octubre de 1993 a
les 17:20 h es va trobar el
cadàver de Nick Wasics-
ko al cementiri d’Oak-

land de la ciutat de Yonkers, a Nova
York. El seu cos estava ajagut a ter-
ra, amb l’esquena recolzada en un
arbre, davant de la làpida del seu
pare difunt. Tenia un forat de bala
al cap. Sis anys abans, Wasicsko
havia estat nomenat alcalde de la
ciutat quan només tenia 28 anys.
La seva precocitat el va convertir
en el polític més jove dels Estats
Units a ocupar el primer càrrec
d’un gran ajuntament del país,
però el seu mandat va durar poc,
perquè es va enfrontar amb els tri-
bunals i amb part de la ciutadania.
Tot i que no hi estava del tot en des-
acord, es negava a construir habi-
tatges socials en un barri de clas-
se mitjana blanca. Per això, els tri-
bunals van amenaçar de portar a
la bancarrota el consistori de Yon-
kers i, finalment, Wasicsko va
acabar claudicant, en contra del
barri de blancs. Des d’aleshores, la
seva carrera política ja mai més va
remuntar. Tot i que va intentar
ocupar diversos càrrecs de res-
ponsabilitat, el Partit Demòcrata
mai ho va permetre.
Sis anys després de convertir-

se en alcalde es va suïcidar. La his-
tòria l’ha recordat per ser el polí-
tic que va acabar amb la segrega-
ció racial a la ciutat de Yonkers. Al-
gunes veus diuen que, abans de la
seva mort, estava a punt de sortir
un cas de corrupció que enfonsa-
ria tota la seva reputació. De totes
maneres, aquesta hipòtesi va que-
dar desmentida perquè mai hi va
haver una investigació que l’in-
criminés. Existeixen altres con-
jectures: Wasicsko va suïcidar-
se en saber-se irrellevant. Es va
treure la vida en sentir que mai tor-
naria a dedicar-se a la política.
La història, que queda reflec-

tida a la minisèrie Show me a hero
(HBO, 2015), fa bona la frase
d’un altre polític, en aquest cas de
dretes i famós per sobreviure més
de mig segle a la cúspide del po-
der italià. Des de l’any 1954 fins al
2013, Giulio Andreotti va ser, en-
tre altres càrrecs, diputat, minis-
tre de cinc carteres i senador. A
aquest supervivent, al qual es va
arribar a relacionar amb la màfia,
s’atribueix la cèlebre frase que
resa: “El poder desgasta, però
desgasta més no tenir-lo”. És fà-
cil d’imaginar la validesa de la sen-
tència en la política d’Estat, però
si centrem l’objectiu al món local,
podem dir el mateix? Què passa
quan s’acaba una carrera política
municipal? Què succeeix quan
els focus mediàtics s’apaguen?

DESPRÉS DE GOVERNAR
Escena 1: un mes abans, el telèfon
no parava de sonar. Trucaven pe-
riodistes, veïns, empresaris... La
safata d’entrada del correu elec-
trònic estava plena de gom a
gom. Era una vida intensa.
“Passes de rebre 70 trucades al

dia i 150 correus a no rebre res”,
explica l’exregidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona per CiU Rai-
mond Blasi. En el seu cas, va dei-

xar el càrrec el 2015, després de de-
dicar-s’hi des del 2007. “A fora de
la política fa molt fred, perquè
quan ets a dins sents molta estima,
però quan marxes molta gent
desapareix i descobreixes les per-
sones a les quals realment im-
portaves”, diu. Actualment, Blasi
combina la seva feina a l’empre-
sa familiar d’aparells d’il·lumina-
ció amb la tasca de consultor.
Xavier Godàs, alcalde de Vi-

lassar de Dalt entre els anys 2011
i 2019 fruit d’una coalició d’es-

querres, també va viure aquesta
desacceleració que suposa deixar
la política. “Vaig passar d’una di-
nàmica on em relacionava amb
moltes persones i tenia moltes in-
teraccions a una altra de ben dife-
rent... En certa manera hi ha enyo-
rança, perquè tant la lluita als mo-
viments socials com a les institu-
cions té una cosa afrodisíaca”, ex-
plica. Avui, Godàs treballa en una
consultoria d’estudis sociològics.
Tanmateix, no tothom ho viu

així. Per a altres polítics, com el que

va ser alcalde de Badalona i després
va treballar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Jordi Serra
(PSC), no hi ha motius per a la nos-
tàlgia. “Cal acceptar que les coses te-
nen un principi i un final... Potser
hi ha gent que ho enyora, però jo no.
Has de saber buscar altres inte-
ressos”, diu ara que ja està jubilat.
Però quan deixes el càrrec no

només hi ha un buit emocional.
“En política et guanyes bé la vida.
Qui digui el contrari menteix.
Aconseguir un sou similar a l’em-

presa privada és difícil”, afirma
Blasi. És per això que, de vegades,
deixar la política es fa difícil, i mol-
tes persones que no tenen una car-
rera professional fan mans i mà-
nigues per seguir asseguts a la ca-
dira. “Si la teva subsistència depèn
del càrrec, faràs el que sigui per
mantenir-lo”, resumeix Godàs.

BUSCAR FEINA
Escena 2: veus com els teus dies
a l’Ajuntament s’acaben. Ja tens
una edat i et preguntes si serà

Amb el temps, molts polítics prenen distància i comencen a recordar la seva etapa al consistori amb agraïment, sense nostàlgia. Foto: Ajuntament de Barcelona

Deia el polític italià Giulio Andreotti que “el poder desgasta, 
però desgasta més no tenir-lo”. Parlem amb set expolítics locals de l'àrea

metropolitana per saber què va significar per a ells deixar la política 
i per descobrir com és la vida lluny del poder municipal.

I després de la
política local...què?
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n “Tots els polítics són iguals”. “Tots
es recol·loquen a feines molt ben pa-
gades en empreses privades o a l’ad-
ministració”. “Tots s’agafen amb força
a la cadira”. Hi ha molts mites sobre la
classe política, i encara que de vega-
des són certs, al món local no sempre
es compleixen. De fet, les anomena-
des portes giratòries que tant resso-
nen a la política catalana o estatal són
menys freqüents als municipis. 

El cas de Gala Pin n’és un exemple.
La regidora de l’Ajuntament de Barce-
lona va estar entre els anys 2015 i
2019 al consistori, i encara que li van

oferir anar a les llistes del Parlament o
a l’AMB quan va plegar, diu que va
preferir reincorporar-se a la vida pro-
fessional. Altres polítics com l’exalcal-
de de Badalona, Jordi Serra, o l’exal-
calde de Sant Adrià, Joan Callau, amb-
dós del PSC, sí que van aprofitar el seu
bagatge per tenir una cadira a l’AMB. 

Segons relata Pin, el juliol del
2019 va anar a l’atur amb “3.000 eu-
ros més” que quan va entrar a l’Ajun-
tament, i després va passar dos me-
sos descansant. Va ser aleshores quan
va començar a buscar feina. Qualse-
vol diria que, amb els seus coneixe-
ments, devia ser una tasca fàcil, però
va ser tot el contrari. “Em van arribar a
oferir una dotzena de feines, però si

has estat governant no pots treballar
amb empreses subvencionades du-
rant el teu mandat”, assevera. “Recor-
do que una fundació que havia rebut
6.000 euros quan jo era regidora em
va oferir una feina de 400 euros men-
suals per a sis mesos, però no vaig po-
der accepta-la perquè els serveis jurí-
dics m’ho van desaconsellar”, afegeix.
Finalment, la seva recerca de feina va
acabar als mitjans de comunicació
quan JxCat va qüestionar-la per haver
estat contractada per Goteo, una fun-
dació que havia rebut diners públics
quan era regidora. No era il·legal,

però Pin va ser reprovada pel Comitè
d’Ètica del consistori.  

Ara treballa en una fundació i en
una ONG, de les quals prefereix no
donar els noms, i explica que la va
“cabrejar molt aquella acusació de
portes giratòries venint dels hereus
d’un partit amb la seu embargada”. A
més, Pin es queixa perquè la feina a
Goteo era molt similar a la que estava
fent abans d’arribar a l’Ajuntament. 

Tant ella com altres polítics respo-
nen a la descripció que fa l’exregidor
de Barcelona per CiU Raimond Blasi,
que va tornar a l’empresa familiar: “La
política local, més que una porta gira-
tòria, és una porta de 360 graus: vaig
sortir-ne per on hi vaig entrar”. 

Portes de 360 graus

possible reenganxar-te al món la-
boral. Has provat de moure con-
tactes per treballar a fora de la
institució, però és complicat. Un
dia vas a una entrevista de feina
i, de sobte, et diuen: “Però tu no
eres regidor? Ens sap greu, però
no volem problemes”.
Per a Alfonso Salmerón, regi-

dor d’EUiA a l’Hospitalet entre els
anys 2004 i 2014, no va ser fàcil re-
ciclar-se. “El 2011 sabia que era l’úl-
tim mandat i vaig començar a
formar-me en el meu camp, la psi-
cologia”, relata. Aleshores tenia 40
anys i pensava que aquella era l’úl-
tima oportunitat de tenir una vida
professional a fora de la política.
També ho explica Ferran Fal-

có, regidor a Badalona per CiU del
2003 al 2015 i secretari general del
departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat del 2016
fins al recent canvi de Govern. “El
2020 ja tenia planejat sortir, i ja no
hi havia una segona oportunitat per
reincorporar-me al món laboral”,
diu ara que treballa en una em-
presa de comunicació. “Tot i que la
vida política exigeix un sacrifici
molt gran, algú que només ha es-
tat en política ha de tenir clar que
la vida a fora és difícil”, considera.
En altres casos, com el d’Arnau

Funes, que des del 1999 fins al
2019 va estar en política local a

Cornellà amb ICV, la transició va
començar abans. Tot i entrar en
política amb 23 anys, no va ser fins
al 2007 que s’hi va començar a de-
dicar exclusivament. “Abans de
deixar de ser regidor vaig com-
paginar-ho amb la meva feina
anterior durant un any. Havia
estat 12 anys desvinculat de la vida
professional, i quan vaig tornar a
fer d’educador els serveis socials
havien canviat”, recorda.
Segons explica Gala Pin, regi-

dora a l’Ajuntament de Barcelona
entre el 2015 i el 2019 pels co-
muns, sortir de la política és difí-
cil per diferents motius. “En pri-
mer lloc, hi ha la llei d’incompa-
tibilitats de càrrecs electes, que dic-
ta que no pots treballar amb gent
que hagi rebut una subvenció
mentre governaves”, detalla Pin.
A més, assenyala que moltes em-
preses o entitats no volen contra-
ctar persones que han estat en po-
lítica perquè tenen por d’estar en
el punt de mira dels mitjans de co-
municació. “Encara més quan
has rebut campanyes de difama-
ció com jo”, argumenta.
Això fa que, en moltes oca-

sions, la classe política acabi con-
formada per dos tipus de perfils
concrets. “O bé funcionaris de
carrera o bé gent que tenia feines
a les quals pot tornar després de

“A fora de la política fa
molt fred, perquè quan
hi ets et sents estimat,
però quan marxes
molta gent desapareix 
i descobreixes les
persones a les quals
realment importaves”

demanar una excedència”, consi-
dera Pin. “Si no ets milionari o fun-
cionari, l’ofici de polític és even-
tual”, ho resumeix de manera si-
milar Falcó.
Potser el problema rau en la

relació entre el sector públic i el
privat. “Les empreses, i fins i tot
l’administració, no valoren el fet
d’haver passat per la política i
pensen que això no té mèrit, però
hauria de ser un honor”, diu Fu-
nes per afegir que, sense regidors,
les administracions funcionarien
com “una màquina inhumana”.

TEMPS DESPRÉS 
Escena 3: ja han passat anys des
que ocupaves un lloc al ple de l’A-
juntament. Treballes en una em-
presa. Un dia, com tants altres,
ets al supermercat i sents que
algú et mira i xiuxiueja. Res més,
passa de llarg i tu segueixes fent
cua. És la teva nova vida.
“Ara puc anar al Condis tran-

quil·lament sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina feta ho faig
amb el cap ben alt”, relata Serra.
L’exalcalde de Badalona ho té
molt clar: viu bastant millor ara pel
que fa a la “tranquil·litat mental,
a la llibertat i a la pressió”.
Tranquil·litat és la paraula

més utilitzada per les persones
que han abandonat la política lo-

cal. Godàs ho descriu amb una
escena: “Ara, quan estic cuinant
a casa a la nit i sento una sirena,
ja no m’he de preocupar del que
està passant... Abans, si veia una
ambulància, sabia que hauria
de trucar per saber si tot anava
bé”. És la mateixa tranquil·litat
que porta Blasi a afirmar que
“per fi” ha pogut dedicar “més
temps a la família”. O la que por-
ta Falcó a dir que ara té “caps de
setmana i vespres”. Amb el
temps, pensa Salmerón, molts
polítics prenen distància i co-
mencen a recordar la seva etapa
al consistori amb agraïment,
sense nostàlgia. 
Qui sap si ho diuen de debò

o si, com els que deixen la seva
parella, s’entesten a creure que la
vida d’ara és molt millor. De fet,
la comparació no és fortuïta. La
mateixa Pin afirma que la política
és com una relació amorosa:
“Amb el temps canvia”. Potser
ho diuen d’una manera sincera
o potser, com reconeix Blasi,
“sempre queda el cuquet de tornar
a la política”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ara puc anar al 
Condis tranquil·lament
sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina
feta ho faig amb el cap
ben alt... Tinc més
tranquil·litat mental 
i més llibertat”

Gala Pin relata que quan va deixar de ser regidora 
a l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar 12 ofertes 
de feina per incompatibilitats com a excàrrec electe
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Lluís Llanas, reconegut 
amb una Medalla d’Honor

PREMIS4Les medalles d’honor
de la ciutat van tornar a premiar
el passat 30 de novembre tasques
de persones o entitats que han
contribuït a fer millor el dia a dia
de la ciutat. A Sants-Montjuïc
aquest reconeixement se’l va em-
portar el president de l’Associa-
ció de Comerciants Creu Cober-
ta, Lluís Llanas, qui ja fa 20 anys
que està al capdavant d’aquest eix
comercial del barri de Sants. 

El guardó va ser un reconei-
xement a la seva àmplia trajec-
tòria. “Dono les gràcies al comerç
de Barcelona per deixar-me con-
viure tant de temps amb ell.
També a l’Ajuntament i a Barce-
lona Comerç”, diu Llanas emo-
cionat i alhora recorda com la
unió és clau per aconseguir bons
resultats. “També dono les gràcies
a l’equip tècnic de Creu Coberta.
Crec en els equips”, sentencia. 

Sants Establiments ho té tot 
a punt per arrancar Nadal

TRADICIÓ4L’associació de co-
merciants Sants Establiments
Units ha preparat diverses ini-
ciatives que faran que sigui im-
possible oblidar que és Nadal. 
Entre el 17 de desembre i el 5

de gener es podrà gaudir a la ram-
bla dels Jardins de Sants de la Fira
de Nadal i Reis de Sants - Mont-
juïc, on hi haurà artesania, músi-
ca, un arbre de Nadal de sis me-
tres o les típiques llums de Nadal
que mai passen de moda. D’altra

banda, l’eix comercial també ha
organitzat tallers nadalencs  en-
tre el 27 i  el 31 de desembre. I per
últim, el pròxim 19 de desembre
torna la passejada de l’emble-
màtic Pare Noel, que recorrerà l’a-
vinguda Madrid fins al carrer de
l’Espanya Industrial. Tots els in-
fants que vulguin ja poden en-
tregar la seva carta a diversos es-
tabliments del barri, com el del
número 5 del carrer Riego o el del
número 12 de la plaça Sants.

GUARDONS4L’Hotel Arts de
Barcelona va ser el passat 2 de
desembre escenari de la XVII
edició dels Premis Barcelona
Comerç, que van recuperar el
format presencial després del pa-
rèntesi de l’any passat a causa de
la pandèmia. Dos icones del dis-
tricte van ser guardonades: el
restaurant Granja Elena i el pro-
pietari del Celler de Gelida,  Toni
Falgueras. 
El primer, que des de 1974

serveix dinars i esmorzars a ve-
ïns i treballadors de la Zona
Franca, es va emportar el Premi
al millor Restaurant. El segon va
aconseguir el Premi Joan Mateu,
que es dona, en record del fun-
dador de l’Eix Comercial de Sant
Andreu, des de fa dos anys a en-
titats o persones que hagin des-
tacat a l’hora d’impulsar o pro-
mocionar comerços. En el seu
cas, Falgueras va ser mereixedor
d’aquest guardó per convertir la
seva taverna de barri en un es-
tabliment reconegut internacio-
nalment i per lluitar sense des-
cans pel comerç de proximitat

EL COMERÇ DE PROXIMITAT
A l’entrega dels guardons hi van
assistir 280 comerciants, auto-
ritats i personalitats vinculades
al món del comerç o la política,
com el president de la Generali-
tat, Pere Aragonès; l’alcaldessa
Ada Colau i el president de la
Fundació Barcelona Comerç,
Salva Vendrell. 

Durant el seu discurs, Ven-
drell va reivindicar el gran valor
del comerç de proximitat, va
recordar el seu paper clau en l’e-
conomia i la vida de Barcelona i,
alhora, el seu ferri compromís
amb la ciutat, la innovació i el ve-
ïnat, sobretot en els moments
més difícils. Els darrers mesos
són un clar exemple. 

Un moment de l’entrega de premis. Foto: Twitter (@eixosbcn)

Granja Elena i el Celler de Gelida,
Premis Barcelona Comerç

Restauració | La pandèmia torna a marcar Nadal
El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, va alertar fa poc que
a la restauració hi haurà el 60% de les reserves que hi havia a 2019. Tot i
això, també va reconèixer que aquest Nadal serà millor que l’anterior.
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Esports

ASants vas aprendre a ne-
dar. El primer partit de
waterpolo que recordes

és del CN Montjuïc?  
Quan vaig néixer em van fer soci
del club. El primer partit? Sí... Se-
gur que un dels meus oncles. Tan-
cava els ulls i em veia en uns Jocs
Olímpics. I vaig complir aquell
somni [va guanyar la medalla de
plata a Barcelona 1992 i l'or a At-
lanta 1996, i també va disputar els
Jocs de Sydney 2000 i Atenes
2004]. Recordo entrar a la piscina
i que sonés a la megafonia la can-
çó de Rocky. L'olor del clor em fas-
cina. Mentre l'olorava m'imagina-
va com seria la batalla esportiva. Hi
ha una escena a Gladiator on ho
fan amb la sorra. 

Eres o ets molt de rituals?
Abans, moltíssim. Per sort m'he tret
de sobre les supersticions i els ri-
tuals. Vaig arribar a fer autèntiques
bogeries, com repetir escalfament
o menú si les coses havien fun-
cionat en el partit anterior...  

Com a entrenador no en tens
cap de superstició o ritual?
No. Fa molts anys que considero
que les supersticions són un in-
dicador de les debilitats.   

Com reacciones davant d’una
jugadora que sí que les té? 
És possible que es pugui sentir
molt còmoda i reconfortada sent
supersticiosa. Cadascú ha de pren-
dre les seves decisions. 

"Heu fet un partidàs. Un parti-
dàs! No us mereixeu estar així...
Sou subcampiones de la Copa
LEN, d'una competició molt di-
fícil!", els vas dir després de per-
dre la final contra el Kirixi. Em va
encantar el teu discurs.   
Perdre una final contra un campió
d'Eurolliga té un valor increïble. La
temporada passada l'equip va fer
un creixement extraordinari i va ar-
ribar a quatre finals, un camí que
no ens haguéssim cregut a l'inici
de curs. No pots deixar-te em-
portar pels resultats i sí per l'evo-
lució de l’equip. El més lògic era
pensar que aquesta temporada
començarien a caure els títols i ja
n'hem guanyat dos: la Supercopa
d'Espanya i la de Catalunya. 

L'experiència és un grau.
Has de confiar en el procés, en-
tendre que la línia de treball és
molt bona, donar-te temps i, a ve-
gades, mantenir el cap fred. Molts
cops la derrota implica un procés
de millora i és necessària per a ado-
nar-nos què no estem fent bé en-
cara per créixer més.  

Ara costa més transmetre l'a-
prenentatge de la derrota? 
Sempre ha estat difícil. És més: la
derrota sempre s'ha gestionat ma-
lament. La societat només valora
qui guanya. La psicologia espor-
tiva, molt nova, és clau per a trac-
tar els problemes individuals i
col·lectius. Has de trobar eines
que et permetin fer la millor ges-
tió possible d'una derrota. [Dies
després de l'entrevista amb Línia
Sants el CN Mataró va quedar eli-
minat a la segona fase de l'Euro-
lliga, amb dues victòries i una

derrota, el mateix balanç que el CN
Sabadell i el Dunaujvaros. Li van
faltar tres gols per a classificar-se
per als quarts de final].    

Quin tipus de líder és Anni Espar?
És una jugadora excel·lent i in-
conformista que t'exigeix molt
com a entrenador. Malgrat el seu
immens palmarès, és un exemple
constant de treball. L'Anni mai té
una mala cara ni una mala parau-
la. És un mirall de luxe per a qual-
sevol, sobretot per al jovent. 

Sap viure cada moment, sigui
bo o dolent. 
És un camaleó. L'Anni té tanta ex-
periència que sap quan ha de po-
sar-se l'equip a l'esquena o assumir
altres papers.  

A les retransmissions t'agrada ba-
tejar els jugadors i les jugadores.  
Intentem fer un producte divertit
i atractiu en què el porter Dani Ló-
pez Pinedo és també El Mur, un
malnom que emfatitza el que fa i
connecta més amb un públic que
no és assidu del waterpolo. A més,
com que la selecció guanya i llui-

ta per les medalles, la retransmis-
sió surt millor i s'enganxa més
gent. Les audiències als Jocs Olím-
pics de Tòquio van ser molt bones. 

Heu d'explicar un esport molt
complex i ple de matisos.  
Arriba un moment en què hem
de simplificar la retransmissió i
donar eines al públic perquè tin-
gui petites nocions i referències
del waterpolo. Si la féssim molt
tècnica i analítica, la gent des-
connectaria.  

A la cerimònia d'obertura dels
Jocs Olímpics d'Atenes de 2004
vas mostrar amb orgull la ban-
dera del RCD Espanyol. 
L'Espanyol t'ajuda a nedar a con-
tracorrent: saps que no guanya-
ràs grans coses i que els èxits se-
ran esporàdics. Et recorda que la
vida no és senzilla i que has de tre-
ballar molt.  

Ser perico reforça el caràcter? 
Sens dubte. A l'escola tothom se'n
riu de tu perquè el teu equip gua-
nya de tant en tant. Has de ser fidel
a allò que estimes. 

“Per sort m’he tret 
de sobre els rituals 
i les supersticions” 

Dani Ballart  / Entrenador del CN Mataró i analista 

Amb una mare i uns oncles jugadors, i unes tertúlies fascinants a casa, era impossible
que Dani Ballart (Barcelona, 1973) no s'enamorés del waterpolo. De petit no volia

sortir de l'aigua. Apassionat, empàtic i gran comunicador, Ballart es va formar com a
jugador al CN Montjuïc i va passar pel CE Mediterrani. Ara entrena el CN Mataró. 

“L'olor del clor em
fascina. Mentre
l'olorava m'imaginava
com seria la ‘batalla’”

Fotos (entrevista i portada): Dani Ballart

Futbol | La UE Sants rep la UE Castelldefels 
El conjunt de Tito Lossio jugarà a casa el pròxim diumenge 19 de desembre contra la UE

Castelldefels, en partit corresponent a la 16a jornada del grup 5 de la Tercera Divisió RFEF. La
UE Sants jugarà la 17a cita contra el FC Vilafranca el dia 23 i no l’1 de gener, com estava previst.

Toni Delgado
SANTS
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Un poble que vivia galopant en l’eufòria
eterna es va veure amenaçat per un final.
Qualsevol intent de rebel·lar-s’hi produ-
ïa l’efecte contrari. La majoria va preferir
anticipar-se i esclatar abans. Qui es va que-
dar va haver de tirar enrere, travessar un
pantà bipolar i tornar al principi per po-
der, a la fi, assumir que s’acabaria.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Eufòria
Lara Díez Quintanilla

Ferran Palau ha publicat aquest de-
sembre el seu disc més “existencialista”,
segons ha dit ell mateix. Joia (Hidden
Track Records) inclou nou cançons que
el cantautor collbatoní ha enregistrat al
llarg d’aquest any amb Jordi Matas, en
les estones lliures que tenien entre les
gravacions d’artistes de la mateixa dis-
cogràfica, com Iris Deco o Anna Andreu.

Música

Sis dies corrents narra una setmana a la
vida d’en Moha, en Valero i en Pep, tres
treballadors d’una petita empresa de fon-
taneria dels afores de Barcelona. En
Moha, el més jove, està en període de
prova i després haurà de substituir en Pep,
a punt de jubilar-se. En Valero no ho veu
clar: en Moha no està a l’altura i creu que
els clients no acceptaran un marroquí.

Pelis i sèries

Sis dies corrents
Neus Ballús

Joia
Ferran Palau

Natura encesa
Els Jardins de Pedralbes de Barcelona acullen aquest Na-

dal l’espectacle de llums ‘Natura encesa’. Es tracta d’una
instal·lació lumínica que ofereix una experiència immersi-

va per deixar bocabadats petits i grans. ‘Natura encesa’
compta amb un milió de llums led i més d’un quilòmetre

de cablejat, que permeten crear flors, ocells, bancs de pei-
xos i tota mena de criatures amb llums. Aquesta instal·la-

ció, que es va inaugurar el 7 de desembre, es podrà visitar
fins al 23 de gener, dues setmanes més del previst. Aques-

ta pròrroga és fruit de l’èxit que ha tingut entre el públic.

Úrsula Corberó (Sant Pere de Vilamajor,
1989) s’ha convertit en l’actriu catalana amb

més projecció internacional gràcies a l’èxit
rotund de la sèrie de Netflix La casa de papel.
Abans l’havíem conegut com la Ruth de Físi-
ca o química i, tirant encara més enrere, l’ha-
víem vist a sèries de TV3 com Ventdelplà. És

per això que veure-la al programa de Jimmy
Fallon, el late night més important dels Es-

tats Units (hi van totes les estrelles de Holly-
wood), ha sobtat el públic català i ens ha fet
entendre la magnitud que està agafant la fi-
gura de Corberó, que té prop de 25 milions

de seguidors a Instagram. Amb un anglès
excel·lent i amb molta gràcia, l’actriu del Va-
llès Oriental va explicar a Fallon que Madon-

na és la seva fan. La mateixa cantant li va
confessar quan es van trobar en un avió. 

Ú R S U L A  C O R B E R ÓQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser l’actriu de moda
La sèrie ‘La casa de papel’ l’ha catapultat a la fama

Famosos

Triomfar al programa de Jimmy Fallon
És el ‘late night’ més important dels Estats Units

Motiu d’orgull
Recorden quan sortia a ‘Ventdelplà’ i s’alegren del seu èxit

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“El teniu i no ho sabeu!”, etzibava el ca-
pellà de la cripta de la Sagrada Família al
personal de l’hospital de pobres de la
Santa Creu. Els metges no es podien
creure que aquell ancià consumit de bar-
ba llarga i roba estripada que havia
atropellat el tramvia de Barcelona fos An-
toni Gaudí. Com havia acabat així, el més
gran arquitecte del seu temps?

Llibres

Codi Gaudí
Joan Bosch

| Transient
Un joc de terror que ens porta a un perillós món postapocalíptic

on queden pocs humans. Per a Xbox One, Switch i PS4.
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Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No
exposar, és l’exposició que enceta el pri-
mer cicle de programació del nou Santa
Mònica sota la direcció d’Enric Puig Pu-
nyet. Una mostra que porta per eslògan “I
ara que tothom és artista, què?”, la qual
qüestiona el fet expositiu i el fet d’exposar-
se en l’art, els escenaris i sobretot en les xar-
xes socials i espais digitals. L’exposició
participativa i gratuïta es podrà gaudir
fins al 9 de gener de 2022, la qual revela i
qüestiona els mecanismes expositius, i or-
bita al voltant d’una sèrie de preguntes que
es deriven dels mateixos processos de des-
construcció i reconstrucció en l’actualitat
d’un centre d’art en l’àmbit institucional,
arquitectònic i simbòlic. El nou director del
Santa Mònica, Enric Puig Punyet, ho defi-
neix com “una exposició que parteix d’al-
gunes preguntes obertes que es troben
avui darrere de qualsevol acció de mostrar,
formulades a artistes que han construït co-
ralment elaboracions entreteixides. Aques-
tes qüestions es materialitzen a la mostra,
inunden els espais i creen una experiència

pensada per submergir-s’hi”. El cicle testa a
través de la mirada de set artistes durant
setze setmanes els mecanismes d’exhibi-
ció i difusió del centre, convertint-lo en un
organisme viu, mutable, permanentment
en transformació. Els comissaris de l’expo-
sició són el dramaturg Ferran Utzet, la in-
vestigadora Marta Garcia i el mateix Puig

Punyet, i compta amb la participació dels
artistes Roger Bernat, Jordi Guillumet i
Mònica Roselló, Joana Moll, Mariona
Moncunill, Antoni Muntadas, Roc Parés i
Mario Santamaria.

Un espai de participació horitzontal
La mostra s’estructura convidant periòdi-

cament un conjunt d’artistes de diferents
àmbits a treballar col·lectivament en pro-
jectes de creació. Paral·lelament, diversos
gremis, grups híbrids formats per convo-
catòria pública, experimenten amb les ma-
teixes infraestructures institucionals des de
les seves pràctiques artístiques com a part
addicional de la programació. 

D’aquesta manera, els creadors i crea-
dores i la mateixa ciutadania, actuen con-
nectats amb el centre en una lògica de
xarxa que proporciona rols actius de con-
creció i de pressa col·lectiva de decisions.
Mitjançant aquest exercici de desjerar-
quització institucional, el nou Santa Mò-
nica abraça una metodologia que
fomenta fórmules diverses de participa-
ció horitzontal.

L’exposició oberta al públic és la pri-
mera del cicle de tres exposicions anu-
als que enceta el nou centre. Durant els
diferents cicles es convidaran periòdica-
ment a un conjunt d’artistes de diferents
àmbits a treballar col·lectivament en pro-
jectes de creació artística.

Territori cultura

La mostra participativa i gratuïta es podrà gaudir fins al 9 de gener, la qual qüestiona el fet expositiu i d’exposar-se en l’art 

El nou Santa Mònica presenta el seu primer cicle 
“Exposar · No exposar-se · Exposar-se · No exposar”

L'obra Janus de l'artista Roc Parés
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DESCONFIANÇA

Configura el teu telèfon mòbil (i altres
dispositius) per millorar-ne la seguretat

PRECAUCIÓ

PROTECCIÓ AL MÒBIL

BLOQUEIG

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

i SEGURETAT

Smishing (contracció d’SMS Pishing) és un frau en què l’estafador
envia un SMS a la víctima, convencent-la que faci clic en un en-
llaç. L’atacant sol conèixer alguns detalls del destinatari, com el

nom o la ubicació, i això fa el missatge més realista i de confiança.
Acostuma a fer servir noms d’empreses o d’entitats conegudes, com
Correus o Amazon, i ofereix promocions, descomptes o diners, o bé
amenaça d’haver de pagar si no es proporcionen certes dades. 

Aquests SMS són perillosos si l’usuari clica l’enllaç, ja que se’l re-
dirigeix a webs que solen imitar les originals i que serveixen per
obtenir dades bancàries i informació privada. En altres casos, obli-
guen a trucar a telèfons d’alta tarifació o es descarreguen virus tro-
ians, amb els quals els pirates informàtics poden arribar a controlar
els dispositius i obtenir informació. Per això, el Banc d’Espanya re-
comana desconfiar dels SMS en anglès, amb moltes faltes d’orto-
grafia o amb males traduccions; configurar més protecció als mò-
bils; no instal·lar aplicacions que provinguin d’SMS ni facilitar da-
des bancàries ni de targetes de crèdit per SMS. I, per últim, bloque-
jar els números que semblin sospitosos.

per Eva Remolina, AMIC

‘Smishing’: alerta amb els SMS

Desconfia dels SMS que t’arribin en anglès, 
amb moltes faltes d’ortografia o amb males traduccions

Les claus

No instal·lis aplicacions que provinguin d’SMS ni facilitis 
dades bancàries ni de targetes de crèdit per SMS

Davant el dubte, bloqueja els números de telèfon que 
et semblin sospitosos perquè no puguin contactar més amb tu
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