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MEMÒRIA HISTÒRICA pàg 3

Un projecte de barri recull
testimonis d’extreballadors
de fàbriques del districte

BARNASANTS pàg 10
El cantautor empordanès
Joanjo Bosk serà dissabte 
al Casinet d’Hostafrancs
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La Maria Gausacs va començar a
treballar a les oficines de la fàbri-
ca tèxtil Ballet i Vendrell amb no-
més 14 anys. Tenia edat de dir la
primera mentida als pares per sor-
tir amb les amigues o de trobar el
primer amor, però tal com recor-
da, el 1946 la seva mare “era viu-
da de guerra” i li era molt difícil ti-
rar endavant amb la feina que te-
nia a la mateixa empresa. Havia
d’ajudar a portar diners a casa.
“En aquella època els sous a la in-
dústria eren molt baixos”, asse-
gura Gausacs, que té 90 anys. 
Ella és una de les moltes per-

sones que durant el segle XX van
treballar a les fàbriques de barris
com Sants, Hostafrancs o la Bor-
deta per buscar-se la vida. Aquest
passat industrial escriu la història
dels tres barris, i és per això que
la passada tardor el Centre Cívic
Cotxeres-Casinet, La Lleialtat
Santsenca, la FAB Casa del Mig i
la Biblioteca Vapor Vell el van co-
mençar a recuperar impulsant
un projecte de recollida de testi-
monis de l’època. L’objectiu? Que
els veïns puguin consultar o co-
nèixer el que no s’hauria d’oblidar
mai. “Volem que es conegui la his-
tòria dels equipaments, dels edi-
ficis i dels extreballadors i les se-
ves condicions laborals”, explica
Núria Esterrit, de la direcció de
Centre Cívic Cotxeres-Casinet

LA SUOR DE MOLTS
L’origen d’aquesta història de glò-
ria per a pocs empresaris i de suor
per a moltes persones es remun-
ta a mitjans del segle XIX, quan les
primeres indústries, sobretot tèx-
tils, van arribar a l’antic municipi
de Sants. Així  ho assenyala l’his-
toriador de temes locals i coordi-
nador de La Lleillaltat Santsenca,

Agus Giralt, qui també indica que
hi acostumaven a treballar per-
sones humils i que les condicions
laborals van arribar a ser molt du-
res. Alguns exemples, apunta, són
que en les primeres dècades del se-
gle es feien jornades de 12 hores
amb “pocs descansos” o es con-
tractaven moltes dones i nens de,
per exemple, cinc anys per pagar-
los sous més “precaris”. 
Per sort, amb els anys el pan-

orama va millorar i el que és una
història molt coneguda del pas-
sat va marcar un abans i un des-
prés en el món laboral: la vaga de
La Canadenca. Segons detalla
Giralt, “entre altres coses es va
abolir el treball infantil i es va re-
duir la jornada a vuit hores”.
Per estrany que pugui semblar,
aquests drets es van mantenir en
els següents anys, marcats per la
foscor de la dictadura franquis-
ta. Encara que hi havia molt de

control social, precisa Giralt, es
notava part de l’efecte del movi-
ment sindical previ. No totes les
lluites prèvies havien estat en va.
Prova d’això és la vaga de “bra-
ços caiguts” que va haver-hi el
1946 a l’Espanya Industrial. “Es
deia així perquè consistia a col·lo-
car-se davant les màquines sen-
se fer res. En aquest cas també
demanaven millores laborals”,
subratlla Giralt. 
Aquest és, precisament, el

mateix any en el qual Gausacs va
fer els primers passos a Ballet i
Vendrell. En el seu cas, recorda
unes bones condicions a les ofi-
cines, però no devia ser fàcil tre-
ballar set hores i mitja al matí i
després passar les tardes estudiant
comerç. El temps que invertia
guanyant-se el sou i intentant
aspirar a una vida millor no li im-
pedia fixar-se en petits detalls
del dia a dia laboral. Treballado-

res aprenent a parlar-se amb sig-
nes entre el soroll de les màquines
o celebrant tradicions com l’en-
terrament de la sardina són alguns
dels records, recalca, que reté
d’aquell espai. Aquests records,
Guasacs els va començar a acu-
mular a partir dels 14 anys, però
el primer cop que va trepitjar
l’entorn fabril va ser tan aviat
que, d’alguna manera, es pot dir
que el coneix de sempre. “La
meva mare em portava a treballar
amb ella sent un nadó”, insisteix.

LA METAL·LÚRGICA
El Poble-sec té una història in-
dustrial diferent. Tal com subratlla
el president del Centre de Recer-
ca Històrica del Poble-sec, Josep
Guzmán, hi predominaven les
fàbriques d’indústria metal·lúr-
gica, que es nodrien d’electricitat
a partir la central elèctrica de les
tres xemeneies de La Canadenca.

És curiós saber que aquest fet, de-
talla, va escriure una part de la his-
tòria del barri en el segle XX: no
hi havia tantes dones treballado-
res com a la indústria tèxtil dels al-
tres barris i va patir la Guerra Ci-
vil.“Es van bombardejar molt al-
gunes fàbriques de metal·lúrgica
perquè es van convertir en llocs on
es feia munició”, diu.
D’altra banda, no es podria dir

que s’ha entès aquest passat in-
dustrial si no s’anomenés una fi-
gura, segons Guzman, clau: els es-
pecialistes que sabien com fabri-
car les coses. En general, afegeix,
eren part d’una petita colònia de
francesos que vivien a la barriada
la França Xica. Tot i que avui en-
cara existeix, pocs, diu, recorden
aquests especialistes. Però està
clar que sense ells, ni els empre-
saris, ni els treballadors, els bar-
ris haurien existit tal com els co-
neixem i no serien el que són.

Alba Losada
SANTS-MONTJUÏC

Un llegat que vol perviure
» Un projecte recull testimonis d’extreballadors fabrils del segle XX per recuperar la memòria industrial
» Les dures condicions laborals o l’important paper de les dones van marcar la història fabril del districte 

El passat industrial de Sants encara es fa evident en l’actualitat. Fotos: Ajuntament
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Notícia d’@Esport-
sRAC1 i @laiacopa. El

Barça tanca un acord
amb Spotify per 280 milions d’euros i
tres temporades. Inclou les samarretes
dels equips masculí i femení, la sa-
marreta d’entrenament i els title rights
de l’estadi a partir de la pròxima tem-
porada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Des de la residència de
ma mare ens han dit

que a partir de demà [8-
2-2022] poden tornar a sortir al carrer.
Des d’inicis de desembre sense poder
sortir a fora. Quan li diguem que ja po-
dem anar a passejar i comprar un crois-
sant de sobrassada es tornarà boja d’a-
legria. No oblidem la gent gran!

@la_pujol

Els Jocs [d’Hivern Bar-
celona-Pirineus 2030]

no es faran, però gasta-
ran una morterada de diners públics en
estudis, projectes i observatoris absurds
i, sobretot, hi haurà una requalificació
massiva de sòl urbanitzable per omplir
el Pirineu de xalets i apartaments. És a
dir, la corrupció de tota la vida.

Ha mort el meu oncle
de covid a 74 anys. No

només no estava vacunat
sinó que d’entrada no va col·laborar en
el tractament. Tots som responsables
de les nostres decisions, però afineu
molt i molt bé les crítiques al sistema
mèdic, perquè de vegades tenen re-
sultats com aquest.

@AnnaPunsoda@JordiSerracant@FCBRAC1

La lupa

Fa molts anys que la deficient qualitat de l’a-
ire és una qüestió sense resoldre a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona. Fins i tot diria
que és un tema recurrent que té alts i baixos.

En períodes electorals guanya presència a l’esfera pú-
blica. Algunes formacions polítiques en fan bandera
amb mesures per combatre-la i d’altres, menys inte-
ressades, hi passen de puntetes. I fora de campanya
se’n parla poc. Segurament no interessa esbombar ga-
ire les conseqüències sobre la salut dels elevats nivells
de contaminants atmosfèrics.
No en va més de set milions de persones moren

prematurament cada any arreu del planeta a conse-
qüència de la contaminació atmosfèrica. A l’Estat es-
panyol aquesta xifra s’eleva fins a les quaranta mil, i
a l’àrea metropolitana de Barcelona són aproxima-
dament unes dues mil. Xifres difícils d’assumir i a les
quals hem d’afegir els problemes cardiovasculars, res-
piratoris i les afectacions en el desenvolupament dels
infants que provoca respirar un aire tòxic.
És innegable que en els darrers anys la qualitat de

l’aire ha millorat en comparació amb les dades de prin-
cipis de segle. I això ha estat així perquè com a societat
hem pres consciència i hem forçat els governs a tro-
bar solucions a un greu problema de salut pública. A
més, circumstancialment, el confinament de la pan-

dèmia va ajudar a avançar cap a aquest objectiu amb
la reducció dràstica de l’ús del vehicle privat, així com
per les actuacions de pacificació dels carrers.
Així i tot, i tal com indica l’Anuari de la contami-

nació a Barcelona 2021, la tendència observada en el
darrer any és de creixement dels nivells de contami-
nants atmosfèrics. Fet i fet, l’oasi ambiental que va di-
buixar el confinament ha estat un miratge, i per això
és lògic que ens preguntem si les actuals polítiques de

qualitat de l’aire són suficients per atacar l’arrel del pro-
blema. I a la llum dels resultats podríem dir que no.
La Zona de Baixes Emissions ha resultat ser una

mesura amb un baix impacte sobre els nivells de con-
taminants atmosfèrics, però molt efectiva per re-
novar el parc automobilístic. El percentatge de
carrers a l’àrea metropolitana transformats en zo-
nes de vianants és, malauradament, anecdòtic i l’ús
del transport públic se situa un 20% per sota dels

valors anteriors a la pandèmia, alhora que l’ús del
cotxe continua creixent a Barcelona des de l’inici de
la pandèmia.
Això coincideix, a més, amb la decisió de l’Orga-

nització Mundial de la Salut de reduir pràcticament
a la meitat el topall de contaminants atmosfèrics per
sobre dels quals la contaminació té impacte sobre la
salut. Un fet gens menyspreable que deixa l’actual le-
gislació en matèria de qualitat de l’aire, molt menys
exigent, en fora de joc, i el més important: ens fa ado-
nar que l’aire que respirem arreu de l’àrea metropo-
litana i especialment a la ciutat de Barcelona és més
perjudicial per a la nostra salut del que crèiem.
No existeixen receptes màgiques, com tampoc

mesures senzilles, per millorar la qualitat de l’aire
a les nostres ciutats. Però hem de ser conscients que
posar pedaços per reduir la contaminació atmos-
fèrica només serveix per esquivar l’arrel del pro-
blema, que no és cap altre que l’ús massiu del cot-
xe. Hi ha molta feina a fer. Així i tot, la recepta és
evident: menys cotxes, més transport públic i més
salut. I, sobretot, governs amb compromís als ajun-
taments que apliquin i no utilitzin electoralment les
mesures de qualitat de l’aire. Mentrestant, conti-
nuarem esperant aquest moment respirant un aire
que a poc a poc ens va emmalaltint.

Posar pedaços per reduir 
la contaminació només serveix

per esquivar l’arrel del problema

per Marc Cerdà, ambientòleg

Respirar aire tòxic
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Els veïns aproven la futura residència 
d’estudiants del Paral·lel1

2
Armariets refrigerats a sis 
mercats per recollir comandes

Forta tensió a la Bordeta pel desnonament
d’una dona amb quatre fills

Roser Tarragó: “Ser vulnerable també 
implica deixar que l’alegria t’afecti”

Drets humans i plantes de tot el món: 
els ingredients d’uns jardins únics

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

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

Els semàfors

Després de fer un procés
participatiu sobre el futur de

l’espai firal de Montjuïc,
l’Ajuntament ha proposat reduir
el recinte de la Fira, construir-hi

500 pisos públics i fer-hi
diferents equipaments
reivindicats pels veïns.

pàgina 10Ajuntament

Davant la pèrdua d’afiliats,
l’Associació de Veïns de la França
Xica ha començat a moure’s per
aconseguir més integrants i així
salvar l’entitat veïnal. La idea és
tornar a convertir la seva seu 
en un espai de trobada entre 

els veïns de la zona.
pàgina 10AV de la França Xica

L’històric festival de música
d’autor Barnasants està celebrant
aquests dies la seva 27a edició.
Per les Cotxeres de Sants encara
hi han de passar Joanjo Bosk o
Guadi Galego, entre d’altres,

després que ja ho hagin fet noms
com el de Roger Mas.

pàgina 10Barnasants

A les xarxes

@RosaVillacastin: La Reforma Laboral sale
gracias al voto del diputado del PP Alberto
Casero. Los dos de UPN votan en contra,
rompiendo la disciplina de su partido. 

@LaiaColome: La mascareta deixa de ser
obligatòria als patis de les escoles a partir
de dijous [10-2-2022], el mateix dia que
deixa de ser obligatòria a l’aire lliure.

#AdeuMascaretes

@pjuvilla: De tot el que ha succeït cal
treure'n aprenentatges, però per sobre
de tot mirar cap al futur amb voluntat
de construir.

#CasJuvillà #AprovadaPerError

La clau

Els dies de Nadal tothom va
exhibir a Instagram com
havia passat els dies festi-

us. La meva amiga Gemma i el
seu xicot van ser uns dies a Frank-
furt. La Júlia va optar pel bon
temps de Fuerteventura. I el Llu-
ís es va penjar la motxilla a l’es-
quena per fer el cim del Puigpe-
drós. Cap d’ells m’havia explicat
els seus plans, però sé què van fer
perquè són d’aquesta mena de
persones que comparteixen la
seva vida a les xarxes socials.
Des de la irrupció d’internet

i dels telèfons mòbils, els autò-
noms –entre els quals m’incloc–
no tenim vacances, però hem de
suportar les vacances dels altres.
Cosa que, a poc a poc i segons
m’expliquen alguns amics, tam-
bé els passa als assalariats. Això
de no tenir vacances, vull dir.
Allò altre, allò de suportar les va-
cances dels coneguts a través de
les xarxes socials, també.
Més enllà de l’enveja sana (o

no tan sana) que em provoca la
felicitat dels meus iguals en èpo-
ca de recés nadalenc, el que em
preocupa és allò de les no va-
cances: la impossibilitat de des-
connectar totalment en aquests
temps d’hiperconnexió i de so-
breexposició, que tan bé ha des-
crit el filòsof Byung-Chul Han.
Qui no va atendre una truca-

da de feina durant aquells dies de
descans? Qui no ha contestat

per Susana Pérez

un correu electrònic durant el
cap de setmana? Qui no ha
penjat un missatge a Twitter o
una foto a Instagram perquè els
seus clients no s’oblidin d’ell?
Ara un s’explota a si mateix i
creu que s’està realitzant.
Aquesta transformació so-

cial, instigada per l’aparició d’in-
ternet i de les xarxes socials, con-
dueix a l’augment de tota mena
de malalties neuronals: depres-
sió, trastorn per dèficit d’atenció,
síndrome del treballador cre-
mat… Facebook reconeixia fa
poc en un informe intern que la
seva aplicació d’Instagram em-
pitjora els problemes d’imatge
corporal de les adolescents.
La desconnexió digital co-

mença a ser un luxe reservat
per a uns pocs. Per exemple,
per als enginyers de Silicon Va-
lley, que recentment han co-
mençat a fer dejunis de dopa-
mina, és a dir, a deixar de
banda els telèfons mòbils du-
rant alguns dies per retrobar-
se amb el plaer de focalitzar la
seva atenció. Aquests mateixos
treballadors, que en el seu dia
van inventar el botó de ‘M’a-
grada’ de Facebook o el de re-

piular de Twitter, són els que
envien les criatures a escoles
on prohibeixen els mòbils.
La desconnexió digital ha

esdevingut un símbol d’estatus.
El límit entre la vida profes-
sional i la personal es desdi-
buixa per a la majoria dels
mortals. La connectivitat per-
manent afecta cada cop més les
classes treballadores amb me-
nor poder adquisitiu. Autò-
noms inclosos, per descomptat.
Els que de debò estan al cap-
damunt de la jerarquia no te-
nen la necessitat d’interactuar
en l’entorn digital, ni tampoc
d’exhibir-se. Poden gaudir d’un
temps de qualitat, que al final
és el més preuat i el que per-
segueix la majoria. Encara més
en època de descans, quan s’a-
guditza la tirania de la felicitat.
Seria tan èpic com fals con-

cloure aquest article assegurant
que no contestaré cap trucada
de feina, ni respondré cap cor-
reu, ni tan sols escriuré un tuit
o penjaré una fotografia a Ins-
tagram els caps de setmana. Em
veuré obligada a fer-ho. Dubto
que vostès siguin més afortu-
nats. No s’estressin. Feliç 2022.
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NLes millors
perles

Tres persones que havien quedat paraplègiques després de
patir un accident de moto han tornat a caminar, i fins i tot

han pogut nedar i pedalar. No és un miracle, és ciència. Un equip
de científics de Suïssa els ha implantat elèctrodes a la columna.

Sembla que Albert Rivera torna a estar a l’atur. Ha deixat
el bufet d’advocats Martínez-Echevarría, la direcció del

qual ha explicat a El Confidencialque “la seva productivitat
estava arribant a nivells preocupants”.

L’eurodiputat de Vox Hermann Tertsch va intervenir el dia 7 al
Parlament Europeu telemàticament des d’un restaurant. Ho

va intentar dissimular, però el soroll i les ampolles de fons el van
delatar. Uns altres comensals li van cridar l’atenció.

El Festival Llum BCN que es va fer al Poblenou del 4 al 6
de febrer va obligar l’Ajuntament a reallotjar una veïna

amb epilèpsia que patia molt per l’impacte de la instal·lació
‘Espectre’, tal com ella mateixa va explicar a betevé.

LA FOTOTwitter (@KremlinRussia)

Mirada pròpia

Des de fa més d’un any són nombroses les
anàlisis sobre els impactes que ha generat
la pandèmia de la covid en diversos sectors
de la societat, però en poques ocasions s’ha

posat èmfasi a explicar com aquesta ha afectat es-
pecíficament dones i nenes migrades, refugiades, des-
plaçades internes o apatrídies arreu del món.
I és que la interacció múltiple i simultània de di-

ferents categories, construïdes socialment i cultu-
ralment, com el gènere, la classe, l’ètnia o l’origen,
generen opressions i desigualtats estructurals i sis-
temàtiques que en moments de crisis econòmiques,
socials i sanitàries creixen ex-
ponencialment i situen aques-
tes dones i nenes en una posi-
ció de més vulnerabilitat.
No podem obviar que, al

món, gairebé la meitat de les
persones refugiades i migrades
són dones i nenes, les quals
s’enfronten a unes formes de
persecució específiques pel
mer fet de ser-ho. Els femini-
cidis, la mutilació genital fe-
menina, els crims d’honor, el
matrimoni forçat, les violèn-
cies vinculades als drets sexu-
als i reproductius, la violència
masclista en totes les seves
formes i el tràfic de persones
amb finalitat d’explotació se-
xual són supòsits que les fan
susceptibles de poder sol·lici-
tar protecció internacional,
però el tancament de fronteres
i els diversos confinaments
per la covid han dificultat d’u-
na manera manifesta que poguessin moure’s per
buscar refugi a Europa.
L’any 2020, segons estimacions del Fons de Po-

blació de Nacions Unides, es calculava que 6 me-
sos de confinament suposarien 31 milions de dones
més que patirien violència masclista en l’àmbit fa-
miliar –més de les que ja la patirien en una situa-
ció sense pandèmia–, que els matrimonis forçats
s’incrementarien i que les dones veurien vulnerats
els seus drets reproductius, ja que no tindrien ac-
cés a la salut sexual i reproductiva perquè moltes

consultes, hospitals i clíniques van limitar els seus
serveis i les interrupcions a les cadenes de submi-
nistraments van afectar la disponibilitat d’anti-
conceptius, amb repercussions gravíssimes espe-
cialment en dotze dels països amb ingressos més
baixos del món.
Pel que fa als matrimonis infantils, s’estima que

actualment 650 milions de matrimonis són producte
d’unions forçoses infantils, i amb la covid es van atu-
rar els programes de prevenció i sensibilització so-
bre aquesta pràctica. Si no es reactiven i la tendència
es reverteix, l’any 2030 hi haurà 150 milions de ma-

trimonis infantils més arreu del món, segons dades
d’UNICEF.
Altres dades que resulten rellevants per di-

mensionar de què parlem quan ens referim a vio-
lències estructurals que pateixen aquestes dones i
nenes és que l’any 2021 hi havia aproximadament
200 milions de dones i nenes que havien patit mu-
tilació genital femenina, i s’estima que, entre el 2015
i el 2030, al voltant de 68 milions de nenes més se-
ran sotmeses a aquesta pràctica a 25 països del món.
La covid ha aturat els programes de prevenció d’a-

questa pràctica i ha evitat que dones i nenes po-
guessin escapar-se’n.
En aquest sentit, recentment Aissatou Diallo,

presidenta de l’Associació Humanitària Contra
l’Ablació de la Dona Africana –AHCAMA–, de-
nunciava que, segons han pogut documentar des de
l’associació, al voltant del 35% de les dones africa-
nes que arriben a l’Estat espanyol ho fan buscant
protecció i fugint de la mutilació genital femenina
per a elles o per a les seves filles.
Però no podem caure en el parany de pensar que

la violència que pateixen dones i nenes acaba una
vegada abandonen el seu país
d’origen. Durant el trànsit mi-
gratori els perills es multipli-
quen, i la pandèmia ha accen-
tuat les dificultats a les quals
fan front.
En els països d’acollida, el

risc de patir violència no des-
apareix, i durant la pandèmia
les dones refugiades, migrades
i sol·licitants d’asil han hagut de
fer front a unes dificultats
agreujades per la vulnerabilitat
legal i la limitació en l’accés a
determinats serveis, com el de
la salut, per la forta discrimi-
nació laboral que existeix a
l’Estat espanyol, que les con-
demna a treballs temporals,
poc qualificats i majoritària-
ment vinculats al sector do-
mèstic i de les cures. Això ha
comportat que moltes –les que
tenien contracte– acabessin a
l’atur, sense ingressos i, pel rol

sovint atorgat, fent-se càrrec de la salut de tota la
família en detriment de la seva.
La pandèmia de la covid ha afectat tot el món,

però no de la mateixa manera. Les dones i nenes
fan front a unes formes específiques de violència
i a una discriminació i desigualtat estructurals ac-
centuades per les interseccionalitats. Per aques-
ta raó, hem de vetllar per donar visibilitat, des de
tots els àmbits, a totes les dones que veuen els seus
drets humans vulnerats i protegir de manera
efectiva les que cerquen asil.

per Dilara Ekmen (CCAR)

Doblement invisibilitzades
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@nuriacorralgar1: Per cert... tinc una ju-
gada mestra per assolir la independèn-
cia... però és una llàstima perquè no la
puc explicar.

@andreuginola: Xavi, amb jugadors i temps,
pot fer un projecte que ens doni una Cham-
pions. Ni estem tan bé com sembla avui [6-2-
2022] ni som un equip que no aspiri a res.

@xul81: Lo de tenir acceptadíssim que
aquests dos últims anys ens han deixat a
tots una mica cucu però haver de rendir la-
boralment com si res, com ho fem?

Flaixos

Tribuna

Darrer i cinquè dilluns del gener de 2022 i es
reconfirma la pujada ininterrompuda de tot
plegat –cinisme, macrogranges i extrema dre-
ta inclosos. Gener costerut com mai, ara que

per posar la bugada o el calefactor hem de consultar el
parquet borsari de les hores vall i recórrer als remeis
casolans –que mai caduquen, perennes– de les àvies.
I això que ja hem perdut el compte, retransmès en es-
tricte directe a cada telenotícies, de quants cops ha pu-
jat la llum el darrer dia. Mostra aleatòria de la subhasta
a l'alça en la qual vivim, a u de gener el preu electrit-
zant era tres vegades més gran que el del primer dia de
l’any de 2021. En la darrera dècada, l’aigua s’ha enfi-
lat un 70%. I en pocs mesos, el preu de la bombona de
butà ha crescut un 33% respecte del darrer hivern. L’o-
li d’oliva s’ha encarit un 25%. I els combustibles, un
30%. No serà per dades d'infart. El desembre, l’IPC mar-
cava una pujada històrica del 6,7%. Ahir van compro-
var, els que tenen sort de tenir nòmina, que els sala-
ris, en canvi, només s’han actualitzat a un 1,68% més
aquest gener. Els comptes no ens surten –a ells, sí, és
clar, per això desquadren els de la majoria.
Amb el preu de la vida inflacionada a raó d’un 5% ad-

dicional, només cal parar l’orella al que denuncia Ma-
rea Pensionista, aclarint que el que s'anuncia com a pu-
jada de les pensions és una pèrdua material estricta de
poder adquisitiu. Si tot puja un 5% i les pensions només
un 2,5%, no cal ser Einstein per saber que els números
no quadren i que ens venen bou per bèstia grossa. Cal
afegir el de sempre enmig de l’espessor metropolitana:
que la vida i les desigualtats sempre van per barris i no
és mai el mateix on cau aquesta grossa inversa i com es
reparteix l’altra pedreà inflacionista, que no dona res,
només pren. L’Evangeli segons Sant Lluc sempre treu
el cap al gener: a qui més té, més se li donarà; a qui poc
té, se li traurà el poc que li quedi. Mentre Europa, en
aquest cas, sí que els mira –als Pujol, als Borbons– i llan-
ça un cable vergonyós als evasors fiscals, ordenant re-
tornar dos milions d’euros a qui els tenia amagats a An-
dorra. Per prescripció delictiva; el que mai caduca ni pres-
criu és la desigualtat. Gener infaust, doncs. I esclaridor.
Alguns fan l’estiu en ple hivern: a l’agost la previsió de
beneficis nets per a 2021 d’Endesa, Iberdrola i Natur-
gy s’estimava en quasi 7.000 milions d’euros.
Tot és inversament proporcional i sempre puja el cost

de la vida en paral·lel a la pujada exorbitada dels bene-
ficis de les grans empreses, les de sempre, les que con-
trolen el cotarro i, rere un cicle de privatitzacions i des-
regulacions, van aconseguir que el que eren serveis pú-
blics fonamentals passessin a ser tipificats com a serveis
essencials on posar la mà i la pistola. Atracaments a ple-
na llum. Això passava el 1997, de la mà del PP de José
María Aznar i Rodrigo Rato, però per suprema ordre eu-
ropea neoliberal. Liberalització del sector elèctric, li va-

ren dir, amb la falsa promesa que es feia pel nostre bé,
perquè els preus baixessin –i bla, bla, bla. No cal fer spoi-
lers de com va acabar tot plegat. De tant privatitzar-ho
tot ens quedarem sense res. Canibalisme en potència.
Vampirisme a l’engròs. I unes quantes portes giratòries
dels que firmaren aquelles liberalitzacions exprés i
acabaren l’endemà en el butacó d’un consell d’admi-
nistració. En els darrers vint anys les elèctriques han gua-
nyat la gèlida xifra de 112.000 milions d’euros en be-
neficis nets, mentre ens llevem sospesant que la propera
bugada millor posar-la a les sis del matí.
Tanmateix, la pujada de gener, per a molts, no és cir-

cumstancial ni passatgera i durarà durament, sense tre-
va, fins al proper hivern. Viuen en un gener permanent,
com altres ho fan en un agost perpetu. Gener, parado-
xalment, és temps de dades i informes contraposats. És
el moment cruïlla habitual on el Fòrum de Davos diu la
seva –enguany no, suspès fins al maig per la pandèmia–
i Oxfam diu la contrària, amb la seva anàlisi anual so-
bre les desigualtats globals: enguany detalla que, des de
1995, l'1% més ric del planeta ha acaparat prop de vint
vegades més riquesa global que la meitat més pobra de
la humanitat. I que les desigualtats maten –a raó d’u-
na persona cada quatre segons.
No serà per informes. Aviat, parlant de fets on fa

massa que fem molt tard, es presentarà el darrer In-
forme Foessa sobre els efectes de la covid en les desi-
gualtats socials. Totes les temences anticipades i les pit-
jors previsions s’han complert puntualment: en pan-
dèmia s’ha aguditzat l’empobriment i les llars sense cap
ingrés estable, ha crescut la bretxa de gènere, l’exclu-
sió impacta el triple en la migració, s’ha consolidat la
desconnexió i apagada digital de moltes llars, massa jo-
vent viu en un present no future i la diferència entre
els que més tenen i els que menys ha augmentat un
25%. Gener permanent: tres de cada deu famílies s’han
vist obligades a reduir les despeses habituals en ali-
mentació, roba i calçat. I Catalunya és una de les so-
cietats més afectades.
Calendari d’advent i d’adversitats, amb el rerefons

inequívoc de la crisi i fallida d’un model malbaratador,
desigual i hiperconsumista –insostenibilitat, degra-
dació i depravació–, dijous passat al Saló de Cent de
Barcelona es retia homenatge, amb la medalla d’or al
mèrit civil a títol pòstum, a dos imprescindibles que
als nords del sud i als suds del nord feien el mateix:
Pere Casaldàliga –«no n’hi ha prou amb ser creient,
s’ha de ser creïble»– i Manel Pousa, Pare Manel. Amb
escassa presència oficial –quatre de quaranta-un re-
gidors–, al final del lliurament s’escolava la melodia
d’una antiga cançó: «Seria tot un detall / Tot un símp-
toma d'urbanitat / Que no perdessin sempre els
mateixos / I que heretessin els desheretats». No serà
aquest gener. No encara.

De tant privatitzar-ho 
tot ens quedarem 

sense res. 
Canibalisme en potència.

Vampirisme a l’engròs.
I unes quantes 

portes giratòries 
dels que firmaren 

aquelles 
liberalitzacions exprés 

i acabaren l’endemà
en el butacó 
d’un consell

d’administració

“
“

per David Fernàndez

Darrer dilluns del mateix gener
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Tensió pel desnonament
d’una dona amb quatre fills

LA BORDETA4Un centenar de
veïns es van concentrar el passat
4 de febrer davant del número 219
del carrer de la Riera Blanca per
mirar d’evitar el desnonament
d’una dona, la Fàtima, i els seus
quatre fills. Per evitar que els
concentrats aconseguissin el seu
objectiu –una trentena de perso-
nes es van asseure a terra per blo-
quejar el pas de la comitiva judi-
cial–, els Mossos d’Esquadra van
fer un ampli desplegament poli-
cial amb 11 furgonetes incloses.
Des del Grup Habitatge de

Sants van denunciar el cas i van

lamentar que “un cop més” s’ha-
guessin trobat “assumint la feina
que l’Ajuntament no fa: defensar
les veïnes”. A la situació del dia 4
s’hi va arribar després que la ne-
gociació amb la propietària del pis
no hagués funcionat. Els proble-
mes de la Fàtima per pagar el llo-
guer van començar fa dos anys,
quan la seva situació econòmica
va empitjorar.
El desnonament, que es va

acabar tirant endavant, va des-
pertar el mateix dia dels fets i en
els dies següents, molta solida-
ritat veïnal.

La França Xica fa una crida per
salvar la seva entitat veïnal

ASSOCIACIONISME4L’Associa-
ció de Veïns de la França Xica te-
nia just abans de l’inici de la pan-
dèmia 85 veïns afiliats, molts
dels quals eren gent gran. El fet
que durant els següents mesos
alguns morissin o decidissin
passar més temps a casa va fer
que durant el 2021 el número
baixés a 20 afiliats. Aquestes xi-
fres i el fet que cap d’ells hagi tre-
pitjat la seu en tota la pandèmia,
han fet que en els darrers dies al-
guns veïns s’hagin mobilitzat
per aconseguir més integrants i
així salvar l’entitat veïnal.

Així ho explica Josep Guzmán,
qui des de fa sis dies és el nou pre-
sident de l’Associació de Veïns,
formada ara per 40 socis gràcies
a les darreres crides. El seu ob-
jectiu, afirma,  “és rejovenir” l’en-
titat, arribar als 200 afiliats abans
de  finals d’any i fer activitats que
uneixi les persones que viuen en
aquesta zona del Poble-sec. “Vo-
lem fer classes de country, tallers
de lectura o un club de teatre per-
què la seu sigui un espai de tro-
bada veïnal”, diu Guzmán amb
l’esperança de tornar a omplir de
vida la França Xica

El cantautor Joanjo Bosk
arriba dissabte al Barnasants
MÚSICA4Encara hi ha concerts
pendents del festival Barna-
sants. Un d’ells és el del cantau-
tor empordanès Joanjo Bosk,
que serà el pròxim dissabte 12 de
febrer al Casinet d’Hostafrancs.
El millor de tot és que no es trac-
tarà d’una actuació qualsevol,
sinó que Bosk celebrarà el desè
aniversari de Cançó per Elna.
Una obra de sis cançons inspi-
rades en l’exili, els camps de
concentració i la Maternitat d’El-

na. La institució suïssa que va fer
possible el naixement de gaire-
bé 600 fills de dones refugiades
de la Guerra Civil. 
L’endemà del concert de

Bosk, serà el torn de la cantant
gallega Guadi Galego. A l’es-
pectacle, que també serà al Ca-
sinet d’Hostafrancs, Galego can-
tarà cançons dels seus dos úl-
tims treballs i recordarà la gran
màgia de la diversitat lingüísti-
ca de la península. 

El desplegament policial va ser molt gran. Foto: Twitter (@HabitatgeSants)

Foto: Twitter (@perecampscampos)

El Poble-sec| Reunió dels joves amb el regidor
L’Associació Joves Units del Poble-sec va reunir-se a finals de gener amb
el regidor Marc Serra per parlar de les necessitats dels joves, del futur de
les Tres Xemeneies i d’un equipament juvenil que es farà més endavant.

URBANISME4El procés partici-
patiu sobre el futur de l’espai  fi-
ral de Montjuïc amb veïns i enti-
tats de la zona ja ha donat els pri-
mers resultats. L’Ajuntament ha
proposat reduir els espais amb
usos firals a més de la meitat, fer
zones verdes, construir 500 pisos
públics i aixecar diferents equi-
paments: un CAP, una bibliote-
ca, un espai veïnal, un centre as-
sistencial per a gent gran i un es-
pai esportiu. Es preveu que el pro-
jecte, que farà de la zona un lloc
més pensat per als veïns, estigui
acabat el 2029.
Davant d’aquestes propostes,

des de l’Associació de Veïns del
Poble-sec es mostren molt con-
tents. El president de l’entitat ve-
ïnal, Sergi Gàzquez, aplaudeix
que s’hagi trobat un equilibri en-
tre les activitats firals i els equi-
paments veïnals. “Volíem que la
fira es quedés perquè genera
economia al barri i tota la ciutat.
Però hi ha espais que havien

quedat obsolets i es poden apro-
fitar millor”, recalca fent refe-
rència als habitatges públics i
l’espai esportiu. “El que més
celebrem és tenir aquest pave-
lló”, conclou.
D’altra banda, la mirada del

barri més petit del districte, la
Font de la Guatlla, és força dife-
rent. El president de l’Associació

de Veïns, Lluís Maté, posa en
dubte si el veïnat es beneficiarà de
les futures instal·lacions, ja que,
diu, està “allunyat dels espais
que hi ha per edificar”. Davant
d’aquesta realitat, li resulta im-
possible no recordar les man-
cances que hi ha seu barri. “Nos-
altres només tenim un centre cí-
vic i està ple”, afirma.

Es preveu que el futur projecte s’acabi el 2029. Foto: Ajuntament

El Poble-sec celebra els futurs
equipaments de l’espai firal

» El consistori vol fer un CAP, una biblioteca i un pavelló, entre d’altres
» La Font la Guatlla posa en dubte si es beneficiarà de tot el projecte
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Creu Coberta

El pròxim 23 d’abril, dia de Sant

Jordi, és el dia triat per a la Mostra

de Comerç de l’eix comercial, que

integra com cada any Creu Co-

berta i Sants. S’ha triat aquesta

data tan significativa per al calen-

dari del nostre país per poder de-

dicar espais a la literatura, i

potenciar les llibreries i floristeries

del nostre barri associades a l’eix.

Així, recordem que Flors Dolors

Arumí, al mercat d’Hostafrancs,

serà un dels punts neuràlgics de

venda de roses. Quant a llibres, els

nostres associats Abacus, Re-

Read, Quiosc Bambú, Opencor i

altres que s’hi sumin tindran es-

pais centrals on poder fer una

festa gran i acompanyar-se del co-

merç del barri. 

En una jornada on el centre de

Barcelona sempre se satura, que-

dem-nos al barri, perquè hi haurà

de tot! 

Creu Coberta 
farà fira per 

Reunió dels eixos 
comercials al Meeting Point

Els eixos comercials del districte

(Creu Coberta, Sants-Les Corts,

Carrer de Sants, Poble-sec i La

Marina) es varen reunir el prop-

passat dia 2 de febrer al Meeting

Point Creu Coberta, per poder re-

passar i valorar la Campanya de

Nadal al comerç del Districte. Una

reunió molt profitosa, que va ser-

vir també per idear noves propos-

tes conjuntes de cara a la

campanya de Nadal de l’any que

ve, així com per poder establir el

calendari d’accions i fires de la

temporada. El Meeting Point és un

dels espais que, ara que ve el bon

temps, les entitats de Barcelona i

els col·lectius més diversos poden

llogar per fer-hi activitats. Si hi

esteu interessats, contacteu amb

jaimeg@creucoberta.com, i po-

dreu conèixer les possibilitats d’ús

de l’espai i els serveis i propostes

que s’hi poden realitzar.

CALENDARI FESTIU 
de Creu Coberta

23 d’abril
Creu Coberta, el llibre i la rosa. 

Mostra del comerç i la cultura

11 i 12 de juny 
III Fira de les Arts Escèniques 

de l’Eix Creu Coberta

1 i 2 d’octubre
XVI Fira Medieval de Barcelona a Creu Coberta

18 de novembre al 6 de gener 
Campanya de Nadal al Meeting Point

Sant Jordi

1.500 euros 
per comprar a Creu Coberta

Aquests dies hem entregat el

Premi de Nadal de 1.500 euros per

a comprar al nostre comerç asso-

ciat. El guanyador ha estat Víctor

Montiel Ortiz. Moltes felicitats! El

premi suposa poder adquirir pro-

ductes als nostres establiments

associats, gastant com a màxim

150 euros a cadascuna de les bo-

tigues. Es tracta d’una iniciativa

que s’ha dut a terme a tota Barce-

lona, als eixos associats a Barce-

lona Comerç, i la butlleta coincidia

amb les xifres de la Grossa de Cap

d’Any. Moltes gràcies a tots per

haver-hi participat!
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Creu Coberta

Els dies 19, 20, 26 i 27 de febrer, el Poble Espan-

yol acull la 12a edició del Festival de Titelles de

Barcelona en versió XS. La programació estarà

repartida en quatre dies i caldrà reserva prèvia

per als espectacles de sala.

Durant dos caps de setmana s’oferiran més de

50 funcions a càrrec de 12 companyies que es po-

dran veure en diferents espais del Poble Espanyol.

La programació inclou espectacles de carrer, de

sala, itinerants a l’aire lliure i tallers d’artesania.

Any rere any, el Festival persegueix l’objectiu

d’obrir al públic familiar les portes del teatre de ti-

telles, d’objectes i de carrer en un entorn arquitec-

tònic únic en el qual l’espai exterior pren un gran

protagonisme. La programació, molt variada, està

integrada per propostes de companyies de teatre

emergents i consolidades, principalment locals.

El certamen es manté fidel al seu esperit origi-

nal: oferir una programació que estableix compli-

citat amb el públic familiar local i també amb el

sector professional dels titelles, i que dona espe-

cial importància al carrer com a espai escènic,

aprofitant el valor arquitectònic del Poble Espanyol

i els 40.000 metres quadrats de recinte a l’aire lliure.

A més, el festival vol aportar al sector dels titelles

un espai de difusió únic a la ciutat de Barcelona i,

a partir d’una mirada transversal, apropar el sector

a nous públics.

&
El Festival de Titelles de Barcelona
torna en edició XS al Poble Espanyol

Tota la informació es pot trobar al web

www.poble-espanyol.com
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VENDES4Fa pocs dies sembla-
va que els comerços començarien
a veure la llum, però de mo-
ment no ha estat així. Tot i que el
passat 28 de gener es van elimi-
nar les restriccions d’aforaments
a l’interior de bars i restaurants
i dels comerços, i la limitació de
reunions de 10 persones, vigents
des que es van començar a dis-
parar els casos de la variant òmi-
cron, els comerciants de Creu Co-
berta han notat, de moment, po-
ques millores en el seu dia a dia. 
Així ho manifesta el president

de l’Associació de Comerciants
Creu Coberta, Lluís Llanas, qui
diu que només els bars i restau-
rants han tingut més clients a la
tarda i la nit. La resta del comerç,
però, encara no ha notat “quasi
res”. “En els darrers dies, no
hem rebut estímuls en aquest
sentit”, assenyala sobre una re-
alitat que creu que respon a di-
verses causes. “La gent encara té
respecte al virus i algunes perso-
nes, que estan en ERTO, no sa-
ben si aquests s’acabaran aquest
mes de febrer”, alerta.

EL TURISME
Tot i el pessimisme que Llanas
mostra davant de la difícil situa-
ció econòmica que travessen
moltes persones, i sobre com es
pot agreujar encara més en els
pròxims mesos, també expressa
il·lusió per la fi de les restriccions,
la imminent obertura de l’oci
nocturn i per la possibilitat que

el virus es pugui anar fent cada
cop més dèbil i més persones pu-
guin assolir la immunitat.
Aquests factors són capaços, re-
corda, d’atraure de nou el turis-
me. “I el turisme aporta molt a la
restauració, els apartaments tu-
rístics o a les botigues del barri”,
recalca. “El turisme dona fei-
na”, afegeix Llanas. 

L’Eix Creu Coberta segueix patint la pandèmia. Foto: Arxiu

El comerç nota molt poc
la fi de les restriccions

Dependents, entre les 10
feines més demandades

OCUPACIÓ4Al llarg del 2021, el
comerç va estar molt ben posi-
cionat en el rànquing de feines
més sol·licitades de Barcelona
Activa. Per una part, depen-
dent de botigues ocupa la se-
gona posició, per l’altra, de-
pendent de comerços d’ali-
mentació la cinquena i, per aca-
bar, cambrer la setena. 

BONES XIFRES LABORALS
També és important posar so-
bre la taula que l’any passat
Barcelona va ser escenari d’u-
na important inserció laboral.

Segons xifres de Barcelona Ac-
tiva, el 87% de les ofertes van
ser a la ciutat i la resta a l’àrea
metropolitana i, a més, els sec-
tors que més feina van donar
van ser els de serveis a les em-
preses, telecomunicacions i
TIC, comerç i turisme. 
Pel que fa a la durada de les

vacants gestionades per Barce-
lona Activa, un 38% van ser
places indefinides, un 55% con-
tractes de més de sis mesos i un
7% de menys de sis mesos. Ga-
irebé un 78% de les jornades van
ser completes i la resta parcials.

Dependent de botigues, la segona feina més demanada. Foto: Ajuntament

Programes | Inscripcions per al Comerç a punt
Ja s’han obert les inscripcions de la nova edició del programa Comerç a
punt, que ofereix als comerços diversos serveis d’assessorament per
demanar finançament o per elaborar un pla d’acció adaptat al negoci. 
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Sostenibilitat
“La Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible ha servit per impulsar un canvi
cultural i de conscienciació social respecte
del sistema alimentari actual”. Són parau-
les de la regidora de Comerç, Mercats i
Consum, Montserrat Ballarín, en el marc
de la primera sessió plenària per a l’elabo-
ració de l’Estratègia d’Alimentació Sos-
tenible Barcelona 2030, que va tenir lloc a

finals del mes de gener al Saló de Cent.
Una jornada a la qual van assistir un cen-
tenar de membres d’organitzacions de di-
ferents sectors del sistema alimentari que
aposten per un canvi d’hàbits que ens
porti cap a un paradigma d’alimentació
sostenible. Hi van ser presents institucions
públiques, científics, empreses privades,
representants de la societat civil, profes-
sionals de la comunicació i representants
de tots els grups municipals a l’Ajunta-

ment. Tot plegat, amb l’horitzó d’anar
més enllà del paper de Barcelona com a
Capital Mundial de l’Alimentació Soste-
nible i posar sobre la taula actuacions con-
cretes en aquesta línia. 

El resultat d’aquest procés de treball
serà un full de ruta a seguir en matèria de
polítiques alimentàries durant els pròxims
vuit anys. Es recolliran visions, objectius,
línies de treball i exemples de projectes
d’èxit relacionats amb la transformació del

sistema alimentari a la ciutat. Amb tot, su-
posarà un pilar per a les pròximes accions
d’ara i fins al 2030.

Els eixos d’aquesta estratègia d’ali-
mentació, compartits amb el Pacte de Po-

lítica Alimentària Urbana de Milà, es
recullen en sis punts clau, com ara la pre-
paració d’un context favorable per a una
acció eficaç de les administracions, pro-
moure dietes saludables, assegurar la igu-
altat social i econòmica, promoure la
producció alimentària, millorar l’abasti-
ment i la distribució d’aliments i reduir el
malbaratament. 

CANVI CLIMÀTIC
I és que el model alimentari actual és res-
ponsable d’entre el 21 i el 37% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle a
escala global. 

D’aquesta manera, a través d’aquest
procés de treball es dona continuïtat a
l’esforç de l’any passat per convertir Bar-
celona en la Capital Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible.

Barcelona suma esforços per
una alimentació sostenible

El model alimentari actual
és responsable d’entre el 21
i el 37% de les emissions
de gasos contaminants

Alimentació
Va fer els seus primers passos el 2019, im-
pulsat pel comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Política Ali-
mentària. Es tracta de l’Agròpolis, un espai
comunitari i transversal en el qual entitats,
veïns i experts treballen braç a braç per pro-
moure una alimentació sana, justa i soste-
nible a Barcelona. Tot plegat plantejat des
de la sobirania alimentària i agroecològica. 

L’Agròpolis participa en el procés d’ela-
boració de l’Estratègia d’Alimentació Sos-
tenible Barcelona 2030. En aquest sentit,
hi aporta la veu de l’agroecologia i la sobi-
rania alimentària. Paral·lelament, escollirà
quatre o cinc reptes de ciutat que s’identi-

fiquin amb l’estratègia per treballar en la
creació conjunta de projectes que vagin en
aquesta línia de treball. 

UN ESPAI DE TROBADA
L’Agròpolis és un espai comunitari de
diàleg, feina i acció que comparteixen la
societat civil, el teixit econòmic, les uni-
versitats i l’Ajuntament. Aquests agents
tenen en comú l’objectiu de col·laborar per
transformar el sistema alimentari de la
ciutat. Els seus principals eixos de treball
són el polític, a partir del qual es poden
expressar o contrastar polítiques entorn de
l’alimentació sostenible; el de col·labora-
ció, per crear projectes i accions que vagin
en aquesta línia; i, a més, s’erigeix en un
espai de trobada per establir sinergies.

Agròpolis: un espai comunitari plantejat 
des de la sobirania alimentària i l’ecologia 
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Formació
El Mercat de la Boqueria va acollir el pas-
sat dissabte 15 de gener un taller de cuina
per a persones amb síndrome de Down. La
finalitat d’aquesta activitat és donar eines a
aquestes persones perquè puguin aprendre a
preparar plats cuinats per elles mateixes i no
dependre tant del menjar precuinat. 

Els participants en el taller formen part
del grup de lleure ‘Quedem’, que està adscrit
a la Fundació Catalana Síndrome de Down.
El col·lectiu va visitar la Boqueria per pre-
parar una recepta a l’aula gastronòmica del
mercat. L’encarregada d’elaborar el plat
forma part de la Fundació i va decidir ense-
nyar-los a cuinar mandonguilles amb ver-

dures. La professional va explicar als mem-
bres de ‘Quedem’ els passos que requereix la
recepta. Per fer-ho, els va dividir en dos
grups que es van repartir les tasques per
avançar en l’elaboració, com ara tallar les
verdures o bé cuinar les mandonguilles. 

FOMENTAR L’AUTONOMIA
La finalitat d’aquest taller és evitar que les
persones amb síndrome de Down depen-
guin tant dels productes precuinats a l’hora
de menjar i que puguin preparar plats salu-
dables per elles mateixes. 

El grup ‘Quedem’ és hereu del Programa
d’Autonomia Jove i va ser creat el 1998 per
fomentar l’oci en comunitat i possibilitar es-
pais de relació per garantir el dret al lleure de
les persones amb síndrome de Down. 

Taller de cuina a la Boqueria per a
persones amb síndrome de Down

Armariets refrigerats a sis
mercats per recollir comandes

EN PRIMERA
PERSONA

Digitalització
Fer una comanda al mercat i poder recollir-
la sense cues i quan l’equipament ja hagi
tancat. Aquesta és la principal finalitat dels
armariets refrigerats que s’han instal·lat a sis
mercats de la ciutat i a quatre aparcaments
de B:SM que estan ubicats als mercats de
la Boqueria, Sant Antoni, Sagrada Família
i Guinardó. Els altres sis mercats amb ar-
mariets són el del Ninot, el de Sants, Lli-
bertat, Concepció, Lesseps i Provençals. 

Aquesta iniciativa forma part del pla de
digitalització de mercats i consisteix en l’ha-
bilitació d’armaris refrigerats a una tempe-
ratura que oscil·la entre els dos i els vuit
graus, amb compartiments individuals i in-
terfície digital que permeten dipositar-hi
comandes per part dels comerciants i que

poden ser recollides pels clients de forma
còmoda, ràpida i segura. Aquests armariets
estan connectats a internet a través d’una
plataforma tecnològica que els gestiona i
monitoritza. A més, poden comptar amb
18, 28 o 38 compartiments individuals. 

COMANDES ONLINE
D’aquesta manera, es faciliten les coman-
des, que poden ser recollides sense la neces-
sitat de fer cues i quan les parades o els
mercats estiguin tancats. Ho permeten fer a
través d’un servei de Click&Collect per als
comerciants i per al futur Marketplace que
es desenvoluparà als mercats de la ciutat. 

La instal·lació d’aquests armariets refri-
gerats és una prova pilot, tot i que la voluntat
de l’Ajuntament és que s’acabin instal·lant a
tots els mercats municipals. 

Pel que fa a l’aspecte digital, aquesta nova
iniciativa es gestiona mitjançant un portal
web de reserves en el qual els comerciants
poden reservar els armariets per al mateix
dia o per a un altre, sempre que estiguin dis-
ponibles. La plataforma, per altra banda, està
configurada amb diferents franges de reco-
llida de les comandes. Inicialment, hi ha una
franja de matins –de 10 a 14:30 hores– i una
altra de tardes –des de les tres i fins a les nou
de la nit–, de dilluns a dissabte.

Amb tot, l’Ajuntament informa que de
cara a la primavera començarà a implemen-
tar el Marketplace de Mercats de Barcelona,
una plataforma de venda online comuna de
les parades. La finalitat d’aquest servei és
ajudar els botiguers a digitalitzar el seu ne-
goci i disposar d’un mecanisme per fer el re-
partiment de les comandes als armariets. 

M. Carmen Mateos és presi-
denta de Carmel Comerç i re-
genta, juntament amb el seu
germà, la Joieria Mateos, tota una
institució al barri, on està oberta
des de fa 49 anys. Mateos reivin-
dica la unió dels botiguers i que
l’administració els doni suport
per continuar aportant “llum” als
carrers de la ciutat.

Quins creu que són els reptes
del comerç de proximitat?
L’Ajuntament fa promoció per
impulsar la digitalització del
petit comerç, i això està bé. Però
crec que haurien d’incentivar l’o-
bertura de nous comerços, per-
què un carrer sense botigues és
un carrer insegur. La llum dels
establiments fa que la gent se
senti segura.  

La crisi de la pandèmia ha em-
pitjorat la situació del petit co-
merç, però se n’ha sabut refer a
través de la unió... 
És clar! És que si no ens unim
ara... Els nostres socis reben in-
formació sobre les ajudes, restric-
cions, horaris i recomanacions
per evitar els riscos de la covid. Si
no estàs associat, no la pots rebre.
Cal promoure l’associacionisme
comercial. 

D’aquí que al districte hagin
fet pinya amb la resta d’eixos
comercials, oi?
Col·laborem a través de la Fe-
deració de Comerciants dels
Tres Turons i també amb Cor
d’Horta i Eix Maragall. Sempre
que ens truquen, hi som. Millor
units. Si no, no tindríem força
davant les administracions.

“Un carrer sense
botigues és un 
carrer insegur”
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M. Carmen Mateos
Joieria Mateos

(Carmel Comerç)
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Turisme km0

Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

la Barcelonadesconeguda 

SANTS –MONTJUÏC/ Tothom hauria de tenir gravats a
foc en la memòria els drets humans i tenir-los presents
per no tolerar-ne cap vulneració. Per això, al barri de la
Marina hi ha uns jardins que s’esforcen a recordar-los. Són
els anomenats jardins dels Drets Humans, que compten
amb una trentena de plafons il·luminats distribuïts per
tot l’espai on estan gravats els trenta articles que integren
la Declaració Universal dels Drets Humans. D’aquesta ma-
nera, es pot fer una passejada recorrent (i, sobretot, re-
cordant) els nostres drets.

Aquests jardins, que pertanyien a l’antiga fàbrica Phi-
lips, conserven espècies de plantes molt antigues i exò-
tiques, procedents d’arreu del món, algunes de les quals
no es troben a cap altre indret de Barcelona. Això ha es-
tat possible perquè, en el seu moment, la dona del director
de la fàbrica, la senyora Van der Harst, es va dedicar en cos
i ànima a aquest espai. Va ser ella qui, any rere any, va om-
plir els jardins d’espècies que portava de diferents punts
del planeta, gràcies als seus nombrosos viatges, i després
en va tenir cura. Per tant: gràcies, senyora Van der Harst.

GRÀCIA/ L’autor d’Incerta glòria, Joan Sales, bé es
mereix un mirador. En sortir del Park Güell es troba el
mirador dedicat a aquest escriptor, poeta, traductor i
editor. Des d’allà es pot veure tota la ciutat: la geome-
tria perfecta de l’Eixample, amb la silueta impactant de
la Sagrada Família, però també els gratacels del Fòrum.
Sens dubte, és una parada obligada per a locals i visi-
tants. A més, és una bona opció per aprendre més co-
ses sobre la figura de Joan Sales, ja que hi ha una pla-
ca que la recorda i la posa en valor.

Drets humans i plantes de tot el món:
els ingredients d’uns jardins únics

Un mirador excepcional 
dedicat a Joan Sales
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SANT MARTÍ/ Can Ricart és un nom im-
prescindible de la història de la industria-
lització de Barcelona. Aquest emblemàtic
edifici del Poblenou, construït a finals del
segle XIX, va ser una de les primeres fàbri-
ques d’estampació mecànica de teixits de
cotó a Catalunya i va estar activa fins a l’úl-
tim quart del segle XX. Tal és la importància
d’aquest recinte que la Generalitat el va de-
clarar Bé Cultural d’Interès Nacional l’any
2008. Però, lluny de ser només una joia del
passat, Can Ricart –situat al voltant de la
zona coneguda com el 22@– té un gran
futur al davant. Un futur que, de fet, ja està
molt a prop de convertir-se en present.

L’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona,
propietari de Can Ricart, va cedir a la Uni-
versitat de Barcelona (UB) la nau industrial
principal i alguns edificis annexos per un

període de cinquanta anys. Ara, aquesta
cessió permetrà a la UB ampliar les seves
instal·lacions i crear el Campus de les Arts,
un projecte que té l’objectiu d’enfortir l’e-
ducació artística de nivell superior i que fa
pocs mesos va rebre un impuls clau per
poder tirar endavant. 

Les institucions, universitats i entitats
que impulsen el Campus de les Arts han
signat un acord marc per fer-lo realitat.
Aquest acord preveu rehabilitar la fàbrica
de Can Ricart, que serà la seu del projecte
i així es tornarà a omplir de vida. En
aquest sentit, la UB ha sol·licitat finança-
ment en el marc dels fons europeus Next
Generation per a les obres de rehabilita-
ció i adequació de l’edifici.

En total, la universitat més antiga de
Barcelona disposarà de 6.800 metres qua-
drats a Can Ricart. Aquí s’hi faran activitats
relacionades amb la recerca, la formació, la
transferència de coneixement i l’acció ins-
titucional. Així doncs, esdevindrà un centre
de referència per a l’educació artística uni-
versitària o superior. I és que el futur Cam-
pus de les Arts ha de servir per resoldre la
fragmentació que pateix actualment l’o-

ferta d’ensenyaments artístics a Catalunya,
ja que està dividida en dinou centres. Això
provoca que hi hagi molt poca varietat de
títols superiors i estudis de nivell de màs-
ter als quals puguin accedir els més de
8.000 estudiants d’aquest ram.

Amb tot, Can Ricart, una de les fàbriques
que va marcar la revolució industrial de Bar-
celona, tornarà a ser ara un punt important
per al desenvolupament de la ciutat.

Can Ricart, de fàbrica tèxtil
a campus universitari

Un acord recent 
permetrà rehabilitar el
recinte i convertir-lo 

en la seu del futur projecte
del Campus de les Arts
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SANT ANDREU/ No hi ha dubte que el va-
lencià Santiago Calatrava és actualment un
arquitecte de renom internacional, amb
obres repartides arreu del món. Però cal re-
cordar que una de les primeres construccions
que va donar-li aquesta fama mundial va ser
el pont que va aixecar entre els carrers de Bac
de Roda i de Felip II, que uneix els districtes
de Sant Andreu i Sant Martí. El va construir
entre els anys 1985 i 1987 i li va permetre
guanyar el premi FAD d’arquitectura del
1987, un reconeixement molt important.

Es tracta d’una obra d’enginyeria escultò-
rica construïda sobre les vies del tren que se-
paraven els dos districtes. El pont està format
per dos arcs bessons d’acer blanc i quatre ca-
bles de suport. Això, juntament amb els
punts de llum que s’integren a la barana i a la

calçada del pont, van convertir aquesta obra
d’enginyeria en un tresor escultòric. De fet,
avui dia, l’anomenat pont de Calatrava és una
icona representativa de la nova arquitectura
que es va començar a desplegar a Barcelona
quan va ser escollida com a seu dels Jocs
Olímpics del 1992. És, per tant, un símbol d’a-
quell punt d’inflexió que va marcar per sem-
pre la història de la ciutat.

El pont de Calatrava es pot travessar tant
caminant com conduint, i fer-ho és una opor-
tunitat per descobrir els detalls d’aquesta
obra conceptual, que representa la tensió
entre forces oposades. Però no només se’n
pot gaudir travessant-lo: veure el pont i la
seva lluminositat des de qualsevol punt és
una experiència agradable per a la vista. Una
obra que, sens dubte, ha deixat empremta.

El pont que va unir dos districtes 
per sobre de les vies del tren

El passat fabril de les Corts 
es manifesta a la Colònia Carné

LES CORTS/ Cases baixes de maó situades a
petits passatges que van a parar al mur d’una
antiga fàbrica, rere el qual hi ha una impo-
nent xemeneia. Així és la Colònia Carné, el pa-
trimoni arquitectònic que explica l’important
passat fabril de les Corts. 

Concretament, es tracta d’un conjunt
d’habitatges construïts al primer terç del
segle XX, que s’estenen en quatre passatges
petits i tranquils, que surten de la vorera de
l’avinguda de Sant Ramon Nonat que dona
al costat Besòs i moren al carrer del Danubi, al
mur perimetral del que un dia va ser la fàbrica
Carné. Les cases d’aquesta petita colònia in-
dustrial ocupen uns solars estrets i allargats i
són obra de Modest Feu. Aquest íntim amic
d’Antoni Gaudí –va ser col·laborador seu en
el disseny de mosaics modernistes– és també

l’artífex de les casetes del passatge de Xile, si-
tuat a la façana Llobregat de la mateixa avin-
guda de Sant Ramon Nonat.

De fet, hi ha moltes semblances entre els
habitatges de la Colònia Carné (construïts
entre els anys 1928 i 1932) i els del passatge
de Xile (edificats entre 1931 i 1934). Per ex-
emple, en ambdós casos, les façanes estan
coronades per l’any de construcció o pel nom
escollit pel propietari. 

Centrant-nos només en la colònia indus-
trial de les Corts, algunes de les cases tenen
els mateixos elements decoratius que la fà-
brica Carné. Els esgrafiats distintius d’aquesta
fàbrica es poden observar al seu mur, al car-
rer del Danubi. Just al darrere hi ha la xeme-
neia que, avui dia, fa que els veïns del barri de
la Maternitat i Sant Ramon recordin l’activitat

industrial que hi va tenir lloc no fa tants anys.
És per això que passejar per aquesta zona pot
suposar també una lliçó d’història.

UN DISTRICTE INDUSTRIAL
El passat industrial de les Corts es veu reflectit
a més punts del districte, entre els quals desta-
quen les Cristalleries Planell i la fàbrica de cintes
de seda Benet i Campabadal. En els últims anys,
aquests edificis s’han adequat i han recuperat
el pols i el contacte amb els veïns. Així, les Cris-
talleries Planell són un equipament municipal
que acull diferents serveis, i a la fàbrica Benet i
Campabadal hi ha la Biblioteca Montserrat
Abelló i l'Ateneu de Fabricació de les Corts.

Tot plegat ajuda a mantenir viu i present
entre el veïnat un passat sense el qual no es
pot entendre el districte actual.

Espelmes de luxe 
a la barroca 

Cereria Subirà
Comprar espelmes de totes les
formes i colors elaborades de ma-
nera tradicional, amb les millors
parafines i amb cera d’abella, en-
cara és possible a Barcelona. Per
fer-ho, només cal anar a la Cere-
ria Subirà, a la baixada de la Lli-
breteria. 

A més, anar-hi és tota una ex-
periència: el negoci es troba en
un local barroc que va obrir l’any
1847 com a botiga de roba de
luxe. Avui dia, encara conserva
aquell encant vuitcentista, amb
l’escala barroca que es bifurca i
les columnes barroques on des-
cansen enormes escultures.

UNA CERERIA AMB HISTÒRIA
Però el local de la baixada de la
Llibreteria no ha estat sempre la
ubicació de la Cereria Subirà. De
fet, aquest negoci es va fundar
molt abans de l’obertura d’a-
quell establiment. 

La cereria va néixer l’any 1761
al carrer dels Corders, però la bo-
tiga original es va haver d’ender-
rocar quan es va obrir la via
Laietana. Aleshores va ser quan
es va traslladar a la seva ubicació
actual, que llavors es coneixia
com a baixada de la Presó.

L’any 1939, un cop acabada la
Guerra Civil espanyola, el cerer
vigatà Paulí Subirà es va fer càr-
rec del negoci. Actualment, la
seva família el continua regen-
tant. L’establiment forma part
dels comerços històrics i emble-
màtics de Barcelona.

Ciutat Vella
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Et vas criar a San Lorenzo.
Quin és el primer record
que et ve al cap de la teva

infància? 
Són imatges amb la família i les
amistats. Escenes de molt futbol
en el Club General Díaz, l'entitat
on em vaig formar. Sempre he tin-
gut una pilota a prop! 

Sempre has estat davanter?
La veritat és que no. De petit em
posaven d'extrem dret. Quan vaig
debutar al primer equip del bar-
ri em van canviar de posició i des
d'aleshores he jugat com a punta.  

S'aprèn a marcar gols? Hi ha
una part innata? Les dues coses? 
Necessites molts minuts i expe-
riències, també paciència i cons-
tància, i tenir els ulls ben oberts
per fitxar-te en tots els detalls i els
davanters que puguis.  

De quin golejador t'has posat
més vídeos per aprendre'n? 
De Luis Suárez! És un 9 que m'en-

canta i crec, i també m'ho ha dit
força gent, que tenim alguns re-
cursos similars. Soc un davanter
molt aguerrit que lluita fins a l'úl-
tima pilota, com el meu compa-
triota Nelson Haedo Valdez, que
es va retirar fa poc. Va ser l'autor
dels dos gols de la victòria de
l'Hèrcules al Camp Nou contra el
Barça de Pep Guardiola. Fora del
camp m'agrada estar a casa i fer
maratons de futbol a la tele. M'in-
teressen totes les lligues!  

La teva arribada la temporada
passada, a principis de gener de
2021, va ser clau perquè la UE
Sants mantingués la categoria. 
[Sospira]. Vaig arribar en el mo-
ment precís, just abans d'acabar
la primera volta. Recordo que l'e-
quip sumava dos punts.

Vau ser el segon millor conjunt
de la segona volta i els teus cinc
gols van servir per sumar punts:
tres victòries i un empat. 
Afortunadament, vaig poder aju-
dar el grup i marcar gols relle-
vants. També va ser clau el fixat-
ge de Thommy Stephano. Als
dos ens van rebre amb els braços
oberts i ens vam adaptar de pres-

sa a un equip on tots els jugadors
vam tirar el carro.   

Vau començar aquesta tempo-
rada amb un triomf, amb un go-
làs teu contra la UE Figueres.
Després: cinc derrotes conse-
cutives, un empat, dues victò-
ries, dos empats, tres derro-
tes... Us falta tenir unes set-
manes d'oxigen.  
Exacte. Necessitem ser regulars,
que és el que ens va impulsar l'a-
ny passat. A la segona volta només
el Cerdanyola FC va sumar més

punts que nosaltres, només dos
més. Aquest curs som un equip
amb moltes cares noves que tam-
bé ha anat de menys a més. La vic-
tòria contra el CF Pobla Mafumet
ens dona confiança per continu-
ar perseguint el nostre objectiu:
sortir com més aviat millor de la
zona compromesa.  

Portes dos gols i no marques
des del 31 d'octubre contra l'EC
Granollers. Com estàs vivint la
situació? 
Estic en deute amb el gol. Em fa
mal no marcar, però sé que quan
trenqui la ratxa vindran més ale-
gries seguides. No deixaré de
perseguir la meva tercera diana
com sigui.  

Estàs fent un treball mental
per tenir més confiança?
Vaig passar les vacances de Nadal
al meu país, Paraguai, i amb els
meus a prop vaig poder descon-
nectar i carregar les piles. Em
sento més fort mentalment. Ho
noto al cap i a les cames.  

Ets molt d'animar els companys
quan veus que dubten més o
estan baixos de moral? 
M'encanta ajudar i utilitzo bones
paraules per a qui no li estiguin

sortint les coses. A vegades,
amb un simple gest o una ono-
matopeia transmets energia i
positivitat. 

Tito Lossio sempre parla a la
premsa de vosaltres, dels ju-
gadors, des del respecte i la
confiança.  
És un entrenador molt especial
que et dona energia i calma  en
els bons i mals dolents. L'afició
també ens ajuda moltíssim. Sen-
tim el seu alè a cada moment. 

El pròxim diumenge 13 de fe-
brer el suport de la grada serà
clau: rebreu la Fundació Es-
portiva Grama a l'Energia. 
Són un equip molt compacte
amb les idees clares. A la pri-
mera volta vam perdre per 2-0.
Amb 0-0 vaig fallar un penal...
Estic motivadíssim! Bé... Jo sem-
pre ho estic!

“Prego pel meu equip i
per mi, i també perquè
cap rival prengui mal”

Favio Osorio / Davanter de la UE Sants

“Mentre el grup fa pinya abans de sortir al camp, jo reso sol en una cantonada.
Prego pel meu equip i per mi, i també perquè cap jugador rival prengui mal”,
confessa Favio Osorio (Concepción, Paraguai, 1992), davanter de la UE Sants. 
El paraguaià transmet perseverança i confiança en ell mateix. Li diuen Osogol.  

“Tito Lossio és un
entrenador que et
dona energia i calma
en tot moment”

Foto: Mónica González

Waterpolo | El CE Mediterrani rep el CN Rubí 
El conjunt de Marian Díaz jugarà a casa el pròxim dissabte 19 de febrer contra el CN Rubí, en
partit corresponent a la 17a jornada de la Divisió d'Honor Femenina. El CN Mediterrani hi

arribarà després de la seva victòria per 5-13 contra el CN Atlètic Barceloneta del passat dia 5.

Toni Delgado
SANTS
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Aquesta comèdia, adaptada per Paco Mir
i dirigida per Pep Anton Gómez, narra la
història d’un executiu que acostuma a so-
par cada setmana amb amics –tots ells ho-
mes de negocis– i un convidat molt par-
ticular. L’objectiu és presentar, en petit co-
mitè, un desconegut seleccionat per te-
nir alguna afecció que troben estúpida.

Al teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

El sopar dels idiotes
Francis Veber

El segon disc de la rapera Santa Salut ha
vist la llum aquest febrer. Sota el títol de
Discordia (Yuukii Records), Salut Cebrià –
nom artístic de la cantant sabadellenca–
presenta dotze cançons on el castellà és
la llengua predominant, però també s’hi
barregen el català, l’anglès i fins i tot el
francès. Com amb els idiomes, també s’a-
treveix a jugar amb els estils musicals.

Música

Un documental sobre el músic espany-
ol el Niño de Elche per conèixer des de
la seva esfera més íntima i familiar fins al
seu univers poètic. Canto cósmicoofereix
un retrat de l’artista i alhora presenta un
diàleg col·lectiu amb veus del món de
l’art, com C. Tangana, Angélica Lidell o Pe-
dro G. Romero, així com els pares del pro-
tagonista, Paqui i Aladino.

Pelis i sèries

Canto cósmico. Niño de Elche
Leire Apellaniz i Marc Sempere

Discordia
Santa Salut

Travessats per la tradició
El Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona va inaugurar el
dia 2 l’exposició L’art que ens travessa, en la qual una vinte-

na d’artistes reflexionen al voltant d’una pregunta: com
ens enfrontem avui a la tradició que ens travessa i fereix? El
projecte parteix del fet que la societat s’ha transformat en
els últims anys i que hem hagut de revisar els fonaments

patriarcals, colonials i explotadors del nostre món. La mos-
tra presenta un recull de peces de nova creació que oferei-

xen diferents lectures crítiques de les tradicions que ens
han configurat i que encara ho continuen fent.

És el protagonista de la pel·lícula més taquillera
del moment, Spider-Man: No way home, i ara
competirà contra ell mateix als cinemes amb

l’estrena d’Uncharted, film que també protago-
nitza. Tom Holland (Londres, 1996) és l’actor de

moda i la seva recent visita a Barcelona ho ha
demostrat. La jove estrella ha vingut a veure’ns
per presentar la seva darrera pel·lícula, que té

diverses escenes rodades a la capital catalana, a
zones com Montjuïc, el Gòtic o la Sagrada Famí-

lia. En la seva curta però intensa estada a casa
nostra, Holland ha assegurat que Barcelona és

una de les seves ciutats preferides i que rodar-hi
va ser “un somni fet realitat”. A més, a la seva úl-
tima publicació a Instagram s’hi ha referit com
la seva “llar lluny de casa” (“my home away from

home”), i ha rematat el missatge amb un con-
vincent “Força Barça” que ha robat molts cors.

T O M  H O L L A N DQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser l’actor de moda
Està triomfant als cinemes amb l’última ‘Spider-Man’

Famosos

Visitar (i enamorar) Barcelona
Per presentar la seva nova pel·lícula, ‘Uncharted’

Bogeria pel que ha dit sobre Barcelona
També pel seu “Força Barça” a un post d’Instagram

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Mèxic, 23 joves són segrestats cada dia
a causa del narcotràfic. Un d’aquests des-
apareguts és Roy Rivera. Una matinada
de gener, uns homes vestits amb uni-
forme de policia se’l van endur de casa,
on dormia amb la mare i el germà petit.
La mare va suplicar que se l’endugues-
sin a ella, però en Roy els va dir: “Agafeu-
me a mi. Jo soc el germà gran”.

Llibres

Agafeu-me a mi
Lolita Bosch

| Edge of Eternity
Un joc de rol ple d’acció i exploració, que combina la fantasia medieval
amb l’estètica steampunk: Edge of Eternity, disponible per a Play i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

REVISAR

Les ‘cookies’ o galetes que gairebé sempre acceptem 
acríticament i que capten fragments d’informació 

INCÒGNIT

REBUTJAR

CONFONDRE

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

i INTERNET

Molt sovint tenim la sensació que internet ho sap tot de
nosaltres. Busquem a Google unes vambes i, al cap d’u-
na estona, quan entrem a Instagram, ens apareixen

anuncis de vambes a dojo. Això que pot semblar inofensiu, i fins
i tot pràctic, és un exemple de com les empreses s’aprofiten de
la informació que els proporcionem. En una publicació recent
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el professor dels
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Pierre
Bourdin Kreitz alerta sobre aquesta qüestió i ofereix alguns con-
sells per “posar-ho difícil” als algorismes.

En primer lloc, recomana una cosa que acostuma a fer man-
dra, però que és necessària: revisar la política de protecció de da-
des i els permisos que donem quan entrem a una pàgina. També
ens insta a rebutjar les cookies o galetes que gairebé sempre ac-
ceptem acríticament. Una altra pràctica útil és fer servir el mode
d’incògnit, per tal que el navegador no emmagatzemi els nos-
tres moviments. Per últim, l’expert de la UOC aconsella confon-
dre els algorismes, visitant webs o fent clic a anuncis que no ens
interessin: així no coneixeran les nostres preferències reals.

No et mengis totes les ‘cookies’

La política de protecció de dades i els permisos que donem 
quan entrem a una pàgina: fa mandra però és necessari

Les claus

Una bona opció és fer servir el mode incògnit perquè 
el navegador no emmagatzemi els nostres moviments

Els algorismes, visitant webs o fent clic a anuncis 
que no ens interessin per amagar els nostres gustos reals
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