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Els carrers de la ciutat se’ls va
veure el passat dijous com feia
temps que no se’ls veia: vestits de
negre i groc. Una de les associa-
cions de taxistes, Élite Taxi, va
convocar una manifestació per
l’expedient sancionador que l’Au-
toritat Catalana de la Compe-
tència (ACCO) els havia obert a
ells mateixos i a una altra asso-
ciació, Taxi Project 2.0. La raó?
Protagonitzar un possible boicot
contra Uber en el seu tercer in-
tent de treballar a Barcelona,
ara que ho fa amb taxistes.

Aquest fet és només la pun-
ta de l’iceberg de l’historial de
conflictes que han viscut els ta-
xis i els VTC –model de negoci
alternatiu sota el qual treballa-
va Uber i encara ho fan Cabify i
altres empreses– des que l’últim
va aterrar a Barcelona fa uns
anys. Encara que a vegades s’ha-
gi mostrat els treballadors de les
dues bandes com a oponents de
dos mons diferents, són més
semblants del que sembla. En al-
guns casos, han patit els efectes
d’aquesta ‘guerra’ i sempre han
perseguit el mateix objectiu:
guanyar-se la vida. 

ELS INICIS
Un exemple és el del membre del
Sindicat del Taxi de Catalunya
(STAC), Carlos Fernández, qui és
taxista des de fa 23 anys. Tal com
recorda, els inicis d’aquesta com-
petència van ser durs: “Els VTC
van començar molt fort, amb
cotxes de gamma mitjana alta,
xofers amb vestit i oferint tarifes
més baixes”.  Era difícil millorar
tots aquests incentius, i això,
afegeix, es va traduir abans de la
pandèmia en una baixada de la
facturació del 15%. Tot apunta-

va que el nou competidor no te-
nia intenció de marxar i que ha-
via d’acostumar-se a ell. Per part
seva, un conductor de VTC, Joan
Capdevila, assegura entendre el
rebuig que els  taxistes sentien
llavors cap a Uber. “Era com un
vesper, hi havia cotxes negres per
tot arreu”, reconeix.

L’origen de la relació de Cap-
devila amb Uber es remunta al
2018, quan va deixar la seva an-
terior feina després de 35 anys
treballant a Mercabarna. El ra-
dical canvi de sector, indica, li va
sortir molt bé al principi: “Gua-
nyava 1.000 euros setmanals”. El
2019, però, l’important augment
de conductors d’Uber i, per tant,
de l’oferta del servei, van fer que
els seus ingressos baixessin a
600 euros. Està clar que cobrar
aquesta suma a la setmana és
igualment un salari alt, però
també és veritat que una caigu-

da dels ingressos de quasi el
50% desconcertarien o enfada-
rien a quasi tothom. 

PER UN SOU DIGNE
Ha plogut molt des d’aquells
temps i, tal com afirma Fernán-
dez, això es nota amb les tarifes
dels VTC i dels taxis, que ara són

força similars. El que, però, in-
digna a Capdevila és que el sou
base dels VTC és des de fa temps
de 1.150 euros per 40 hores a la
setmana quan “la vida és ara
més cara”. “A més, treballem a la
carretera: tenim risc d’accident o

de multa”, alerta sobre un pan-
orama que no és gaire millor en
el món del taxi. 

Fernández, diu, va tenir la
sort de comprar la llicència del
seu taxi el 1999 per 50.000 eu-
ros, però abans de la crisi del
2008 algunes van arribar al des-
orbitat preu de 180.000 euros.
Haver de pagar els préstecs de-
manats per aquesta, juntament
amb els efectes d’aquella crisi i la
posterior aparició dels VTC, van
desencadenar el desastre entre
alguns companys. “Uns pocs
van haver de deixar la professió
i avui n’hi ha d’altres que treba-
llen més de 12 hores per cobrir
despeses”. El seu cas i el d’altres
companys sense deutes és millor,
però tampoc escapa de la pre-
carietat. Per tenir al compte
bancari un sou digne cada mes,
subratlla, ha d’estar al volant
entre 10 i 12 hores al dia.

SENSE CONSENS
Per molt que ara els dos models
de negoci convisquin millor i
que, segons Capdevila, hi hagi
molts menys vehicles VTC a Bar-
celona, difícilment els taxis po-
dran acceptar-los. No es pot ob-
lidar que abans de la seva arri-
bada havien tingut sempre el
monopoli del servei. És per això
que Fernández suggereix que la
solució és que els VTC tornin a
dedicar-se només al transport de
luxe, com feien abans. 

En canvi, Capdevila creu
que amb la baixada del nombre
de VTC la seva competència és
ara més justa i, per tant, “no
hauria de canviar res”. És evi-
dent que les paraules de tots dos
estan lluny de mostrar un con-
sens, però els seus testimonis
també denoten que no asse-
nyalen a l’altre per la seva si-
tuació, si no a les regles del joc.

Alba Losada
BARCELONA

Precarietat a banda i banda
» Una manifestació d’Élite Taxi reviu el conflicte entre taxistes i el model de negoci alternatiu al taxi: VTC
» Treballadors de les dues bandes expliquen la precarietat o pèrdues de salari viscudes aquest temps

Un moment de la manifestació on van participar 600 taxis, segons la Guàrdia Urbana, i entre 2.000 i 3.000, segons Élite Taxi. Foto: Línia 

“Uber era com un
vesper, hi havia cotxes
negres per tot arreu”,
reconeix un conductor

A fons
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La lupa

El 22 de febrer se celebra el Dia europeu per la
igualtat salarial entre homes i dones. La dife-
rència salarial entre homes i dones en general,
i entre els homes i les dones pensionistes en par-

ticular, continua sent un problema sense resoldre’s, mal-
grat els compromisos dels governs.

Aquest any, amb la pujada de les pensions aprova-
da recentment, les dones pensionistes continuaran
sent encara més pobres. La pobresa es manifesta de ma-
nera diferent entre homes i dones, si bé s’agreuja entre
les persones pensionistes.

És evident que, a causa de la divisió del treball per
sexe i de qüestions culturals, les dones tenen més di-
ficultats per accedir a recursos materials i socials, fet
que les condemna a una situació de dependència i vul-
nerabilitat.

La majoria de les dones pensionistes cobren unes
pensions inferiors al Salari Mínim Interprofessional
(SMI), i més de 2.660.000 dones, de les quals més de
800.000 són viudes, viuen en el llindar de la pobresa.

La principal causa d’aquesta diferència és conse-
qüència directa de la bretxa salarial entre dones i ho-
mes durant la seva vida laboral. Si la bretxa de sous a
l’Estat espanyol és del 15%, la distància que separa les
dones i els homes pensionistes és encara més gran, ja
que arriba fins a un 35%.

Un altre dels grans problemes que afecten les dones
és que les seves dues principals ocupacions continuen
sent el treball domèstic i l’atenció a la família. Així, se-
gons les estadístiques, el 95% de les dones s’ocupen de
la cura dels fills i el 85% de les tasques domèstiques, ac-

tivitats per les quals no es perceben ingressos ni es co-
titza a la Seguretat Social.

Les dones que han accedit a una pensió per jubilació
perceben quantitats inferiors als 700 euros mensuals. I
del total de pensionistes, el 42% perceben pensions in-
feriors a aquesta quantitat, dels quals més d’1,5 milions
són dones i només 900.000 són homes.

Moltes vegades la pobresa entre les dones roman
oculta, ja que les seves condicions de vida són avalua-
des des de la perspectiva de la llar. Encara que visquin
en llars no pobres, un percentatge significatiu de les do-
nes no compten amb ingressos propis que els permetin
satisfer de manera autònoma les seves necessitats.

Per exemple, a Espanya gairebé la meitat de les do-
nes (47,4%) serien pobres si visquessin en solitari, taxa
que cau al 22,1% quan el risc de pobresa es calcula des
de les llars.

Segons diferents informes, fins i tot quan exercei-
xen una activitat remunerada les dones reben un in-
grés laboral entre el 4 i el 36% inferior al dels homes,
i la bretxa és especialment accentuada en el cas de les
dones que guanyen més.

D'acord amb l'Organització Internacional del Treball

(OIT), la disparitat salarial entre homes i dones es deu
a variables observables, com el nivell d'educació, i no ob-
servables, cosa que suggereix l'existència d'una discri-
minació al mercat laboral.

La manca de l'autonomia econòmica també influ-
eix en la capacitat de les dones que exerceixen els seus
drets com a ciutadanes, fet que perjudica l'assoliment
de l'autonomia social.

El dèficit d'independència econòmica, sumat a la fal-
ta d'autonomia social, són elements que augmenten el
risc de violència. La violència de gènere manté les do-
nes en la pobresa perquè fa mal a la productivitat, aug-
menta l'absentisme a la feina i interromp el desenvolu-
pament de certes comunitats.

Perquè la pobresa de gènere sigui combatuda, es fa
necessari la implementació de polítiques adreçades al
sector productiu i a la llar. 

L'apoderament de les dones és una àrea estratègi-
ca per a la promoció del desenvolupament personal i de
les habilitats socials i polítiques. Igualment, són preci-
sos canvis culturals que flexibilitzin la divisió del treball
remunerat i no remunerat per gènere, i que previngu-
in la violència dins de la família. 

Per a més igualtat en l'àmbit productiu, és recoma-
nable el foment de l'accés a l'ocupació i de l'equitat de
remuneració entre homes i dones, així com de la pro-
tecció social vinculada a la cura infantil. 

Només amb l’articulació de polítiques en diferents
esferes es podrà disminuir la situació de vulnerabi-
litat de les dones i posar fi, també, a la bretxa sala-
rial per raons de gènere.

Les dones pensionistes
continuaran sent 

encara més pobres

NLes millors
perles

Detenen un home que havia estat més de setanta anys
conduint sense carnet. Ha passat a Nottingham, al Regne

Unit, on l’infractor va confessar a la policia que conduïa des dels
12 anys i que mai l’havien aturat. Tampoc tenia assegurança.

Un nen de 14 anys amb esperit emprenedor s’està
omplint les butxaques amb un negoci clandestí al pati

de l’escola. Compra llaminadures abans d’anar a classe i
després les ven als companys per un preu molt més alt.

Existeix a Catalunya una comunitat secreta, Wonderland,liderada per dones que prenen ayahuasca i marihuana en
rituals, resen a la Moreneta i canten el Virolai. Viuen al marge de
la societat i les ha descobert el periodista Pol Pareja d’elDiario.es. 

Un pare deixa sense internet tot un poble per evitar que
els seus fills es connectin a la xarxa de nit. Ha passat a

la localitat francesa de Messanges, on l’home es podria
enfrontar a mig any de presó i 30.000 euros de multa.

LA FOTOACN
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per Pedro Jesús Fernández

Dones pensionistes
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Tràgic balanç de l’incendi al Poble-sec: un mort,
vuit ferits i el tancament de l’Hotel Coronado1

2 Un llegat que vol perviure

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

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

El cantautor Joanjo Bosk 
arriba dissabte al Barnasants

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

L’Ajuntament ha començat a
dissenyar millores per al Parc 
de l’Espanya Industrial després
que l’Associació de Veïns

d’Hostafrancs i el Centre Social
de Sants proposessin, en els
Pressupostos Participatius, 
la reforma de l’espai. 

pàgina 10AV Hostafrancs

Entre el 25 de febrer i el 22 
de març es faran diversos actes 
en homenatge a una de les

cantants santsenques que més
s’ha implicat en el dia a dia del
veïnat: Núria Feliu. Un d’ells serà
el concert ‘Mireia canta Feliu’ 

al festival Barnasants.
pàgina 10Núria Feliu

El Grup d’Habitatge de Sants
continua lluitant pel dret a

l’habitatge dels veïns. Dilluns es va
suspendre el desnonament d’una

família del barri de Sants 
i el sindicat va assegurar que

continuarà treballant fins a assolir
“una solució digna” per als afectats.

pàgina 10Habitatge Sants

A les xarxes

@CatalunyaRadio: Putin agreuja el conflicte
amb Ucraïna: reconeix les autoproclamades
repúbliques de Donetsk i Lugansk i alerta de
les conseqüències d’un ingrés a l’OTAN.

@LaiaColome: Desapareixen les quaran-
tenes a les escoles. Només s’hauran d’aïllar
els casos positius. També es deixaran de
fer testos d’antígens al professorat. 

#ProuQuarantenes

@quiquepeinado: Yo me alegro mucho
por Alberto Casero [el diputat del PP que es
va equivocar votant la reforma laboral],
que ya de lo del botón no se acuerda nadie.

#CrisiAlPP #CreixLaTensió

La clau

L’endemà que el PSOEperdés les eleccions a
Castella i Lleó, la policia

va detenir 11 persones investi-
gades per diferents delictes de
presumpta contractació irregu-
lar, prevaricació, malversació i
frau tant a l’Ajuntament de Cor-
nellà com al Consell Esportiu del
Baix Llobregat. Polítics i tèc-
nics que ja estan en llibertat, però
encausats en el sumari que el jut-
ge ha determinat secret.

Aquests escorcolls i investi-
gats se sumen als de l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet, on la ma-
teixa alcaldessa i presidenta de
la Diputació de Barcelona tam-
bé està sent investigada.

Resulta molt curiós que el
PSC no doni la cara davant d’a-
quests fets, quan ells van ser molt
executius i agosarats amb el go-
vern de Badalona quan estava en
mans del popular Albiol, que ni

L’ombra de la corrupció
per Manuel Reyes, president del PP a Barcelona

tan sols va ser investigat ni acu-
sat. Una doble vara de mesu-
rar. Ells demanen presumpció
d’innocència, però per a la
resta res de res.

Volem transparència ara i
sempre. Que no hi hagi cap
ombra de sospita. De fet, un
dels motius pels quals és ne-
cessari un canvi en aquests
municipis és pel fet que el PSC
fa més de quatre dècades que
hi governa. Ja hem vist ante-
riorment què va passar en mu-
nicipis com Santa Coloma de
Gramenet o Sabadell, on els
respectius alcaldes socialistes
van acabar condemnats.

Per higiene i necessitat

democràtica, aviat tindrem
una oportunitat perquè els
aires de renovació bufin amb
força a tota l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.

És per això que estem tre-
ballant per construir una al-
ternativa a aquests governs.
Una alternativa que posi en re-
lleu quins són els veritables
problemes que tenen els veïns
dels nostres municipis. Que
treballi per millorar la qualitat
de vida. Que governi per a
tots. Aquest partit és el Partit
Popular, i amb tu volem cons-
truir aquest canvi tan necessari
perquè els ajuntaments tornin
a estar al servei de les persones.
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S’ha parlat molt de com la pan-
dèmia està afectant la salut men-
tal en les nostres societats. Amb
tot, potser no s’ha fet prou refe-
rència a l’impacte que aquesta si-
tuació té en l’autopercepció que
tenim dels nostres cossos.

Ens sentim pitjor ara amb
l’aspecte físic? Si tenim en comp-
te el que afirma la darrera en-
questa de l’Associació Contra
l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB), la
resposta és afirmativa. La crisi sa-
nitària ha disparat les atencions
de l’organització a adolescents ca-
talans per casos relacionats amb
l’alimentació. Si el 2019 s’atenia
una mitjana de 2.000 casos, du-
rant el 2020 la xifra va augmen-
tar fins als 5.000, i l’associació

creu que el 2021 la dada no hau-
rà baixat.

VOLEN APRIMAR-SE
“La pandèmia incrementa la in-
satisfacció corporal entre els
adolescents i augmenta els casos
de Trastorns de la Conducta
Alimentària”, diuen des de l’A-
CAB. De les 5.135 noies i nois
d’entre 12 i 16 anys que van en-
trevistar per a la seva investiga-
ció, el 47% afirmaven que volien
aprimar-se i un 42% van fer
dieta sense control mèdic. Això
significa un augment preocu-
pant en les dues xifres, ja que, en
l’anterior enquesta, tant els ado-
lescents que volien aprimar-se
com els que havien començat
dietes amb riscos per a la salut
eren un de cada tres.

Els motius que expliquen
aquesta situació són, en paraules
de l’associació, “l’exposició pro-

longada a les xarxes socials i l’a-
ïllament social en edats molt
vulnerables”.

El cert és que resulta si més
no preocupant fer una simple
cerca a internet, en aquest cas a
Telegram –una xarxa que mas-
sa sovint escapa dels controls–,
per descobrir els continguts als
quals els adolescents estan ex-
posats. En aquesta plataforma de
missatgeria, els nois i les noies
menors de 16 anys poden unir-se
a grups que fan apologia de l’a-
norèxia i on es mostren vídeos
sobre la millor manera d’autole-
sionar-se. Més enllà de la mor-
bositat que aquests grups pugu-
in suscitar, la veritat és que en
aquests espais s’identifica un pa-
timent molt gran de les persones
que en formen part.

De la mateixa manera, hi ha
grups menys escabrosos en què
el jovent té accés a una comuni-

tat ferventment defensora de les
dietes incontrolades. Un altre
cop, les converses denoten si-
tuacions de dolor.

LES OPERACIONS, TAMBÉ
Tot i que en una línia totalment
diferent, l’augment de les ope-
racions estètiques durant la
pandèmia també s’explica des
de la nova visió més exigent
que tenim dels nostres cossos.
En un reportatge de La Van-
guardia, la vicepresidenta de la
Sociedad Española de Cirugía
Plástica Reparadora y Estética,
Nélida Grande, afirmava que
les persones que decideixen
fer-se operacions estètiques
corporals o facials són cada
cop més joves. “Ha baixat el
nombre de pacients més grans
de 60 anys, mentre que hem re-
gistrat un augment dels més jo-
ves”, detallava Grande.

L’IMPACTE DE LES XARXES
Com s’expliquen aquests can-
vis? Més enllà de les mesures de
confinament social, les xarxes so-
cials estan suposant un tret al peu
per al desenvolupament de la se-
guretat emocional dels adoles-
cents. Són un catalitzador que els
porta a voler modificar el seu cos.

El diari The Wall Street Jour-
nal va revelar un informe intern
de l’empresa Facebook en el qual
la mateixa firma reconeixia que
els seus productes eren una mala
influència per a les adolescents.

Tot i que Instagram ho ha in-
tentat desmentir, segons aquesta
investigació l’empresa és cons-
cient que el 32% de les noies ado-
lescents que se senten malament
amb el seu cos encara se’n senten
més quan utilitzen la xarxa social
d’imatges. Així mateix, el 43%
d’elles afirmen sentir pressió per
publicar contingut on es “vegin bé”.

Quanel físic es torna obsessió
» La pandèmia ha fet augmentar el nombre d'adolescents que volen aprimar-se

» També s’incrementa el nombre de joves que comencen dietes sense supervisió mèdica

La pandèmia ha fet augmentar el nombre d’adolescents que fan dieta sense prescripció mèdica. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Albert Alexandre
BARCELONA
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HABITATGE4Els problemes
d’habitatge no donen treva tot i
la moratòria que hi ha des de fa
mesos perquè  no es pugui des-
nonar persones vulnerables. I és
que ja fa molt de temps que
proliferen casos polèmics als
barris del districte. 

Tal com va denunciar la set-
mana passada el Sindicat de Llo-
gateres i Llogaters, un exemple és
el d’una família que vivia al nú-
mero 65 del carrer Creu de Mo-
lers del Poble-sec. Són en Fabio,
l’Anna i els seus dos fills, que van
veure reduïts els seus ingressos a
causa de la pandèmia. El seu
desnonament va tirar endavant el
passat 14 de febrer amb, tal com
va denunciar el Sindicat de Bar-
ri del Poble-sec, la presència de
“força antiavalots que van agredir
defensors de l’habitatge”.  

Una altra situació compli-
cada és la de l’Assia, la seva pa-
rella i els seus tres fills. El Grup
d’Habitatge de Sants va asse-

nyalar  que, tot i trobar-se en si-
tuació de vulnerabilitat, la pro-
pietat, el fons inversor Haya
Real Estate, volia fer-los fora
de casa seva, al carrer Rossend
Arús de Sants. El desnonament
es va aturar, tot i que des del
Grup d’Habitatge de Sants van
assegurar que caldrà seguir llui-
tant per trobar “una solució dig-
na” per aquesta família.

D’altra banda, l’AFA de l’Es-
cola Cavall Bernat va enviar fa
uns dies una carta al Consorci

d’Educació explicant que cada
cop més famílies de l’escola pa-
teixen “precarietat residencial”.
Una d’elles és la Fàtima i els seus
fills, desnonats a principis de
febrer al barri de la Bordeta. 

Tots aquests casos són, mal-
auradament, només la punta de
l’iceberg del que passa a altres
zones de Barcelona i Catalunya.
El Parlament vol intentar re-
conduir aquesta situació apro-
vant en els pròxims dies una
nova llei antidesnonaments. 

Un moment del desnonament de la Fàtima. Foto: Twitter (@HabitatgeSants)

Els desnonaments polèmics
continuen colpejant el districte
» Una família va perdre casa seva la setmana passada al Poble-sec
» Ahir es va aturar en l’últim moment un desnonament a Sants

Homenatge d’un mes a la
icona santsenca Núria Feliu

MÚSICA4Núria Feliu és una
de les cantants santsenques que
més s’han implicat en el dia del
veïnat i més estima han des-
pertat. És per això que no és
d’estranyar que diverses entitats,
amics i familiars de Feliu hagin
organitzat un homenatge de di-
versos actes. 

Així doncs, entre el 25 de fe-
brer i el 22 de març es podrà
gaudir al festival Barnasants
del concert ‘Mireia canta Feliu’,
a la Casa Mèxic de Barcelona de
l’exposició ‘Núria Feliu a Amè-

rica’ i a l’auditori de les Cotxe-
res de Sants de la xerrada ‘Nú-
ria Feliu, activista, artista, veïna’,
entre altres actes que reivindi-
caran el seu valor com a perso-
na i artista.

EN RECUPERACIÓ
Aquests homenatges tenen en-
cara més importància si es re-
corda que els darrers temps no
han estat fàcils per a Feliu. El
passat mes de març va patir un
ictus cerebral i ha estat mesos
recuperant-se.

EQUIPAMENT4L’Ajuntament
ha començat a dissenyar millo-
res per al Parc de l’Espanya In-
dustrial. Des de l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs veuen
aquesta acció amb bons ulls, i és
per això que van estudiar l’a-
vantprojecte fet pel consistori
per a després, el passat 9 de fe-
brer, traslladar-li diferents mo-
dificacions que creuen necessà-
ries. Així ho explica el secretari de
l’entitat veïnal, Jordi Clausell, qui
afirma que una de les propostes

és que hi hagi vigilància al parc
per conservar les millores que es
facin i evitar que es coli un inci-
visme present des de fa temps.

“Les botellades del passat es-
tiu van tenir repercussió a tota la
ciutat, però les queixes de veïns
de la zona per botellades venen
d’abans”, assegura. Un exemple
és El Cargol, una estructura he-
licoidal que és un dels accessos al
parc. Des de fa anys, diu, és un
lloc on es fan “necessitats” o on
es produeixen situacions d’inse-

guretat. I és per aquesta raó que
l’avantprojecte de l’Ajuntament
proposa que El Cargol sigui no-
més un accés per a serveis de ne-
teja i crear una entrada nova a
prop del carrer Wat.

L’entitat veïnal, assenyala,
està d’acord amb la primera me-
sura, però no amb la segona. No
vol que es creïn nous possibles
punts negres al recinte. “Una de
les propostes que hem fet és que
hi hagi només les dues entrades
actuals”, suggereix Clausell. 

Un dels actes serà a les Cotxeres de Sants. Foto: Twitter (@aztagaia)

Milloresmésquemerescudes

S’ha començat a redissenyar el parc. Foto: Paola de Grenet/Ajuntament

Projecte polèmic | Stop Tanatori recapta 4.500 euros
La plataforma Stop Tanatori ja ha complert l’objectiu de la seva campanya 

de recaptació de fons: arribar els 4.500 euros. La suma es destinarà 
a intentar impugnar la llicència d’obres del futur tanatori de Sants.
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Els dies 22 i 23 d’abril els dediquem a celebrar Sant Jordi. Un Sant Jordi diferent, ja que cau
en dissabte i per això des del sector comercial de la ciutat hem pensat una acció dirigida a totes
aquelles editorials, escriptors i llibreries del nostre entorn que busquen el seu espai a la ciutat.

Associació de Comerciants

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 404 23 de febrer del 2022  

Creu Coberta
El pròxim 23 d’abril, Fira de

CÒCTEL 
LITERARI-MUSICAL 

Sant Jordi a Creu Coberta!

El dia 22 d’abril hi ha previst realitzar

en un dels hotels associats de Creu

Coberta un còctel vespertí amb au-

tors, editors i llibreters del barri i de

fora, per poder celebrar conjunta-

ment Sant Jordi, presentat pels es-

criptors Asha Miró i Albert Torras.

Això serà a un dels hotels del costat

de la plaça Espanya. Volem que sigui

una vetllada de música, glamur i tro-

bada d’escriptors i escriptores, amb

llibreters i editors.

FIRA DE COMERÇ I CULTURA DIA DEL LLIBRE

Al llarg de la jornada del 23, a més, hi

haurà diverses activitats culturals. La fira

que es farà al llarg de l’eix Creu Coberta–

Sants comptarà amb dos escenaris, un

davant del Mercat d’Hostafrancs i un altre

davant del carrer Rector Triadó, a més del

Meeting Point Creu Coberta, i el carrer Di-

putació, on hi haurà activitats amb entitats

i col·lectius que vendran roses i altres pro-

ductes. Al voltant dels escenaris, on hi

haurà activitats dirigides d’àmbit musical i

literari, també hi haurà espai per a les pre-

sentacions de llibres, per a signatures i per

a contacontes. Ja han confirmat la seva

participació l’Editorial Carena, OpenCor,

Abacus, i Re-Read, a més del Quiosc

Bambú, quiosc centenari de la ciutat.

Inscriu-t’hi ja!
Entre tots farem

una Mostra 

de Comerç millor.

Si sou una 

empresa, 

editorial, 

escriptor/a, 

distribuïdora, 

i voleu ser-hi 

presents, 

hi sou benvinguts. 

info@creucoberta.com 

Contacteu-nos a
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Els dies 26 i 27 de febrer el Poble Espanyol ce-

lebra el segon cap de setmana de la 12a edició

del Festival de Titelles de Barcelona en versió

XS: la programació ha estat repartida en quatre

dies i amb reserva prèvia per als espectacles de

sala.

S’oferiran més de 25 funcions, a càrrec de 8

companyies, que es podran veure en diferents

espais del Poble Espanyol. La programació inclou

espectacles de carrer, de sala i itinerants a l’aire

lliure, a més de tallers d’artesania.

Els espectacles de sala que podran veure els

assistents d’aquest cap de setmana són: Con-

tes del Binomi, de la companyia Binixiflat; Els

tres porquets, de Titelles Vergés; Circoland, de la

companyia La Sola; La Sirena Hidràulica, de la

companyia Matito, i Pols d’estrelles o de com

Nawal va decidir néixer, de la companyia Mercè

Framis. 

Els visitants també podran gaudir de l’espec-

tacle itinerant El meu amic Brutus, de la com-

panyia El Príncep Totilau. 

Els espectacles de carrer seran: La veritat de

les princeses, de La Boia Teatre; Putxinel·li i Te-

reseta, de la companyia l’Argos Maltès, i Ronda-

lles del món, de la companyia Binixiflat.

Les entrades inclouen la visita a tot el Poble

Espanyol. 

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 40423 de febrer del 2022  

&
Creu Coberta

Segon cap de setmana del Festival de Titelles
de Barcelona edició XS al Poble Espanyol

Tota la informació es pot trobar al web
www.poble-espanyol.com
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Tota la població de Sant
Fost. O gairebé tota la de
la Llagosta. O la meitat
de la de Martorell o Ole-

sa. O dues terceres parts de la de
Sant Just. El nombre de defun-
cions de persones grans que hi va
haver durant el primer mig any
de pandèmia equival a aquestes
comparacions. En només sis me-
sos, 11.255 persones de més de 70
anys van morir a conseqüència de
la covid a Catalunya. Es diu de
pressa, però com seria l’expe-
riència de visitar, per exemple,
Sant Fost el 31 de gener de 2019
i veure gent als carrers i tornar-
hi el juny de 2020 i no trobar-hi
ningú? Seria com caminar per un
paisatge arrasat per la guerra o pel
silenci d’un desastre nuclear. 

És així com millor s’entenen
els efectes de la pandèmia: com
un desastre que va posar el focus
en la gent gran. I ara que ja hem
fet el símil adequat, que sabem de
què parlem, caldrà pensar com
aquesta població ha entomat una
realitat tan extrema. Mort, tristesa
i soledat. Aquestes serien les tres
paraules guia per recórrer els
dos darrers anys viscuts per les
persones grans. Però també ho
serien altres mots menys durs: re-
sistència i esperança. 

MORT
Quan el 10 de març la filla de la
Maria Teresa li va dir que era mi-
llor no reunir-se per celebrar  el
seu aniversari, ella, una dona vi-
tal de 86 anys, no podia arribar a
imaginar-se el que havia de venir.
“No em vaig espantar”, assegura
a l’altra banda del telèfon. 

Durant aquests dos anys, el
seu exmarit i el pare del seu gen-
dre han mort de covid. “Els meus
dos consogres van entrar a l’hos-
pital amb covid, i quan ella va re-
cuperar-se i en va poder sortir, li
van dir que el seu marit havia
mort”, relata la Maria Teresa.

Albert Quiles, director de la
fundació Amics de la Gent Gran,
assenyala que a l’inici de la pan-
dèmia les morts es van fer notar
en un organisme que està en
contacte amb unes 2.200 perso-
nes. “No podem dir-ho del cert,
però les morts d’usuaris van aug-
mentar entre un 10 i un 15% els
primers mesos”, afirma Quiles. 

Amb tot, si en algun lloc es va
fer sentir especialment la mort de
la gent gran, aquest va ser les re-
sidències: l’epicentre de la pan-
dèmia. Tal com ha posat sobre la
taula Amnistia Internacional, “a
Catalunya, de l’1 de març al 15 de
novembre de 2020 van morir per
covid 7.045 persones grans que vi-
vien en residències”. Així mateix,
l’organització denuncia que en
molts centres s’han vulnerat drets
fonamentals d’usuaris i familiars.

“Tinc dret a saber què estava
passant. Ens ho han negat sem-
pre. La meva mare no ens la po-
dran tornar, però una cosa que es
podria haver evitat no volem que
torni a passar mai més”, diu l’A-
na María, filla d’una dona que vi-
via a la residència Federica Mont-
seny de Barcelona. En el seu cas,

no va ser traslladada a l’hospital
quan es trobava en estat crític, i
encara que la filla ha presentat
una denúncia, el contenciós, com
tants altres a tot l’Estat, encara no
s’ha resolt. 

Els mateixos treballadors d’al-
gunes residències de Barcelona
han denunciat les deficiències
que els seus centres tenien per
afrontar una crisi com la que hi va
haver. La Natalia, una gericulto-
ra d’una residència barcelonina,
afirma que a les persones grans

que hi vivien “no se’ls va explicar
què estava passant i moltes van
pensar que se les castigava”, i
això va comportar-los “un greu de-
teriorament físic”. En els casos
més extrems, segons lamenta
Amnistia Internacional, “hi ha
persones que han mort soles, vio-
lant així el seu dret a la mort dig-
na i suposant també un trauma
per a les seves famílies”. “Tampoc
va haver-hi una gestió adequada
de l’acomiadament i del trasllat de
les persones un cop mortes: no s’a-

visava els familiars, tardaven dies
a treure els cossos de les residèn-
cies, les famílies no sabien on
eren...”, afegeix.

TRISTESA
La mort és la conseqüència més
terrible de la pandèmia. Malgrat
això, la crisi sanitària també s’ex-
pressa en altres aspectes com el
confinament. 

“La veritat és que he viscut
molt malament aquests dos
anys... Estic sola i soc molt gran,

i els dos primers mesos me’ls vaig
passar sense veure ningú”, diu
l’Aurora. Ara té 86 anys i surt de
casa amb dificultats. Abans bai-
xava al carrer i quedava amb al-
tres persones grans, però el març
de 2020 tot allò va quedar enre-
re. La seva anterior vida es va en-
sorrar. La pandèmia li ha passat
factura i ha empitjorat física-
ment. Li costa caminar. De fet, ha
passat del bastó al caminador en
menys de dos anys. “La vida
m’ha canviat”, lamenta. 

El 40% de les persones grans se senten més soles ara que abans de la pandèmia. Foto: Eli Don/ACN

Les persones grans són les que més han patit els efectes de la pandèmia. 
A més de veure’s directament afectades pel risc de mort si es contagien, 

de vegades s’han sentit soles i oblidades per la societat. Això ha fet que la seva
condició tant física com emocional s’hagi deteriorat en menys de dos anys.

Els dos anys de les
víctimesmés grans
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n Els periodistes, sempre sota l’a-
llargada ombra de l’objectivitat, obli-
dem que les històries sobre les quals
escrivim també són nostres. I per
molt que ens en vulguem extreure,
ens afecten. En el cas de la pandèmia,
aquesta idea no pot ser menys certa.
Tots coneixem gent gran. Avis, pares,
àvies o mares que han estat les vícti-
mes d’aquests dos anys. Han patit ve-
ient com persones de la seva genera-
ció morien i pensant que, si s’infecta-
ven, recorrerien el mateix camí.

La Montse i l’Albert tenen 86 i 90
anys. Quan va començar la pandèmia

tenien una dona que anava a casa
seva cada dia per netejar i cuinar. Amb
dificultats i ajuda, encara es podien
valer pel seu propi peu. Poc després
de l’esclat de la pandèmia, però, la
noia que treballava a casa seva va de-
cidir que, per por de contagiar-se i de
contagiar-los a ells, deixava la feina. 

Els familiars ens vam organitzar
per fer les tasques. Cada dimecres,
qui escriu aquestes línies hi anava
dues hores a netejar els lavabos, a
passar l’aspiradora i a fregar el terra,
mentre la Montse mirava com Ana
Rosa Quintana treia a passejar eslò-
gans sensacionalistes a la televisió i
l’Albert escoltava a la ràdio les nove-
tats financeres del seu Barça. Altres

familiars s’encarregaven de fer-los la
compra, d’anar a la farmàcia, de plan-
xar-los la roba o de fer-los el menjar.

Els mesos van passar, i quan la si-
tuació ja estava més normalitzada, la
filla de l’Albert i la Montse va trobar
una altra noia per fer les tasques. La
parella cada cop tenia més dificultats
per valer-se per si mateixa. Per a la
Montse, era el dolor, “el mal de tot”, i
per a l’Albert la cada cop més fràgil
vista, que el feia “avorrir com un vell”. 

La reclusió els ha passat factura. Ell
cada cop va amb menys freqüència al
mercat a comprar i ella no es mou de

casa. Diuen que tenen ganes de mar-
xar. Aquell eufemisme de la mort. Par-
lem el gener quan els dic que vull que
apareguin en aquest reportatge. Els
pregunto què és el que més els ha
afectat de la pandèmia i si tenien por
de contagiar-se. “De contagiar-me i
morir, no. El que pitjor porto és no po-
der veure els meus fills i els meus nets
amb tanta freqüència”, diu la Montse.
“Poder-los abraçar”, afegeix. “Ja m’ho
imagino”, responc jo amb les paraules
sortint-me de darrere de la mascareta
i pensant que aquesta vegada tampoc
l’abraçaré. “Treu-te aquesta merda de
la cara”, em diu l’Albert fent broma
com fa sempre. Tots tenim gent gran
que es mereix les nostres històries. 

Els meus avis

Ella és l’exemple més clar de
la llosa que suposen els temps
pandèmics. “Abans vivia molt
bé, i ara m’enrabio perquè em
dic: ‘Jo que vaig passar la guer-
ra quan era una criatura hauré de
marxar d’aquest món passant
això?’. No tinc ganes de viure ga-
ire més, em falta alegria”, afirma. 

Té la veu cansada. Només
s’il·lumina quan recorda el pas-
sat. “A mi sempre m’ha agradat
la natura, i ara des de casa no veig
ni un arbre... Quan tenia 20 anys
vaig anar de Martinet a Andorra
i d’allà a Puigcerdà... Que bonic
que va ser!”, rememora. Per tra-
vessar la frontera ho va haver de
fer de matinada, quan no hi ha-
via guardes, perquè el règim
franquista no permetia a les do-
nes canviar de país. Són més de
130 kilòmetres de ruta a peu. Ara
l’Aurora ja no pot caminar pels
Pirineus, i ens recorda que tots els
joves serem gent gran i que tota
la gent gran va ser jove.  

SOLEDAT
El cas de la Pilar també té punts
semblants al de l’Aurora. Ella té
73 anys i el març de 2020 en feia
dos que el seu marit havia mort.
“La veritat és que he passat la
pandèmia amb molta angoixa.
Totes les mesures em van fer

agafar molta por”, explica. Durant
els primers compassos no sortia
de casa i se sentia sola. “Ho vaig
passar molt, molt malament... Hi
havia dies que no em volia llevar
ni menjar”, recorda.

La soledat ha estat una cons-
tant. Segons un estudi d’Amics de
la Gent Gran, més del 40% dels
usuaris amb els quals tracten se
senten menys acompanyats ara
que abans de la pandèmia. Tal
com detalla Quiles, la soledat
s’ha agreujat encara més per la
manca de coneixements tecno-
lògics d’aquesta població. “Tres
de cada quatre persones que
acompanyem fan servir el telèfon
fix per a la seva comunicació”,
afirma per afegir que “la bretxa
digital és severa”. Això va fer
que moltes persones perdessin el
contacte humà directe. Amb tot,
Quiles llença una reflexió: “Mol-
ta gent a la qual preguntàvem
com estava vivint el confina-
ment ens replicava: ‘Quin, aquest
o el d’abans?’. Abans de la pan-
dèmia ja vivien reclosos”.

La mateixa Pilar s’ha sentit
abandonada. Considera que la
pandèmia ha aprofundit el me-
nyspreu de la societat cap a la gent
gran. “Els avis serveixen fins que
són útils per cuidar els fills dels
fills, i quan no aporten res se’ls

“Abans vivia molt bé, 
i ara m'enrabio perquè
em dic: ‘Jo que vaig
passar la guerra quan
era una criatura hauré
de marxar d'aquest
món passant això?’. 
No tinc ganes de viure”

aparta i es tornen invisibles”, cri-
tica. Ella, però, creu que de tot-
hom es pot aprendre alguna cosa. 

Sigui com sigui, fa uns mesos
que les coses ja no són tan dures per
a la Pilar. “La situació va canviar
com si haguessin girat un mitjó
quan va venir el voluntari d’Amics
de la Gent Gran... Va ser com un
fletxazo, ens vam entendre des del
primer moment”, comenta rient.  

RESISTÈNCIA I ESPERANÇA
Als seus 86 anys, la Maria Teresa
té un rellotge intel·ligent al canell
que li diu que ha de fer 6.000 pas-
ses cada dia. El passadís de casa
seva, ha comptat, són unes 100
passes. Durant el confinament, el
recorria 60 vegades cada dia. “Ho
feia quan hi havia anuncis a la te-
levisió o en altres moments”, ex-
plica. El seu cas demostra la ca-
pacitat de resiliència de moltes
persones grans. 

Ella ha aprofitat la pandèmia
per abonar-se a les seves afi-
cions. “Durant el confinament
vaig llegir, vaig escriure... Vaig po-
der fer el que volia”, diu. El seu cas
divergeix del d’altres persones
d’edat avançada que no tenen la
mateixa vitalitat. Què la fa dife-
rent? Seria molt fàcil parlar de ca-
ràcters, però en la seva història hi
ha dos elements cabdals. El pri-

mer: en cap moment s’ha sentit
sola, ja que el contacte amb la fa-
mília ha estat constant. “Els meus
fills em venien a veure des de la fi-
nestra i cada nit fèiem videocon-
ferències”, diu. El segon: les no-
ves tecnologies. “Amb les amigu-
es, tot i que fa dos anys que no ens
veiem i abans quedàvem almenys
un cop al mes, ens hem continu-
at parlant pel WhatsApp”, afegeix. 

Malgrat tot, ella també ha tin-
gut por. “Ara no em faré la valen-
ta [riu], perquè tot aquest temps
he tingut el termòmetre sempre al
costat per posar-me’l al mínim
símptoma”, admet. A més, també
s’indigna pel que ha passat a les re-
sidències. Tanmateix, és cert que
la seva manera d’entendre el món
l’ha ajudat. “Amb l’edat que tinc
veig les coses diferent. Les coses
passen. No hi ha una explicació per
a tot i no cal buscar-la”, afirma. 

La Maria Teresa, com totes
les persones grans, com l’Auro-
ra i la Pilar, ha estat víctima
d’un món que fa bona l’expressió
“el mort al sot, el viu al rebost”.
El mort són les persones grans i
els vius la resta. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“La pandèmia 
ha aprofundit el
menyspreu cap a la
gent gran... Els avis
serveixen fins que són
útils per cuidar els nets,
i quan no aporten 
res se'ls aparta”

Qui no té un avi, una àvia, un pare o una mare
d'edat avançada? Són les persones que més han patit

la pandèmia i mereixen les nostres històries
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L’Ajuntament vol  millorar 
la distribució de mercaderies
MOBILITAT4Els darrers canvis
de mobilitat de la ciutat i l’aug-
ment de les compres online
han fet que ara hi hagi intenses
congestions a la ciutat o costi
trobar places de càrrega i des-
carrega on els repartidors pu-
guin aparcar. És per això que el
passat 15 de febrer l’Ajunta-
ment va anunciar una sèrie de
mesures que vol impulsar per
millorar la situació.

Per una banda, fer créixer els
punts de recollida físics, que

serien una mena de taquilles on
es podrien anar a buscar els
productes comprats, amb la
idea de reduir la distribució a
domicili. Una instal·lació simi-
lar es vol fer als mercats muni-
cipals, on els clients podran re-
collir les compres de menjar.
També es vol augmentar el
nombre de Centres de Distri-
bució Urbana de Mercaderies
(CDM’s), on s’emmagatzemen
paquets que es distribueixen
amb transports sostenibles.

HORARIS4La signatura de l’a-
cord entre l’Ajuntament i els
agents socials per ampliar els
dies d’obertura comercial a les
zones turístiques s’havia de fer
aquest dilluns, però finalment
es va posposar i va acabar tenint
lloc ahir al matí. El motiu de l’a-
jornament va ser l’aparició de
serrells d’última hora que ha-
vien de tancar els sindicats i les
patronals, van explicar fonts
municipals. 

Ara, un cop signat l’acord, la
proposta es sotmetrà a votació al
plenari aquest divendres, 25 de
febrer, per després portar-la a la
Direcció de Comerç de la Gene-
ralitat. La mesura, principal-
ment, permetrà als comerços de
les anomenades zones de gran
afluència turística obrir els di-
umenges i festius de 12 a 20 ho-
res, entre el 15 de maig i el 15 de
setembre, fins al 31 de desembre
de 2025 –moment en què caldrà
aprovar una nova regulació–.

Durant la presentació de
l’acord, el primer tinent d’al-
calde  de la ciutat, el socialista

Jaume Collboni, va assegurar
que l’ampliació de l’horari de les
botigues crearà “centenars de
llocs de treball”. Collboni va
recordar que no podia ser que
en un lloc com Barcelona “el co-
merç no estigués arrenglerat
per aprofitar al màxim la capa-
citat de compra del turisme”.

Per part seva, el president
de l’Associació de Comerciants

de Creucoberta, Lluís Llanas,
reconeix que als comerços as-
sociats ja els hi anaven bé els
horaris que hi havia fins ara.
Però que, alhora, veuen bé el
canvi perquè “és bo per a la ciu-
tat”. A més, també indica que
començar a treballar els di-
umenges i festius a les 12 hores
permetrà descansar als treba-
lladors que ho vulguin. 

El canvi es veurà a les zones turístiques. Foto: Jordi Batallet / ACN

L’acord per ampliar els 
horaris comercials ja és oficial

El repartiment de mercaderies a vegades genera problemes. Foto cedida 

Acord | El Gremi de Restauració torna a Foment 
El Gremi de Restauració i Foment del Treball han firmat el document que suposa

el retorn de l’entitat que representa el sector de la restauració a la principal
organització patronal catalana. Ambdós han valorat l’acord de forma positiva. 
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En temps on la confiança en els
projectes esportius és cada ve-
gada més efímera, a finals del
maig de l’any passat el CN
Mataró va renovar tres tem-
porades més Dani Ballart (Bar-
celona, 1973). La signatura ar-
ribava després d'un curs en
què l'exjugador del CN Mont-
juïc o el CE Mediterrani havia
portat l'equip a disputar qua-
tre finals (Supercopa d'Espa-
nya, Copa de la Reina, Copa
LEN i Lliga).

"No pots deixar-te emportar
pels resultats i sí per l'evolució,
i el grup va fer un creixement
extraordinari", reflexiona Ba-
llart. "El més lògic era pensar
que aquesta temporada co-
mençarien a caure els títols",
amplia. I el CN Mataró ja n'ha
guanyat tres: la Supercopa

d'Espanya, la Copa Catalunya i
la Copa de la Reina. El primer
i l'últim, contra el CN Sabadell,
l'equip hegemònic dels últims
22 anys i a qui va superar a les
semifinals de la Copa Catalu-
nya. El conjunt mataroní va ai-
xecar els dos primers títols a
Can Llong, la piscina del seu ri-
val, i l'últim, la Copa, el passat

13 de febrer a Terrassa, tenint
el control gairebé absolut del
partit i deixant l'equip sabade-
llenc en només 4 gols. No es pot
defensar millor. Simone van de
Kraats, autora de tres gols, va
ser nomenada MVP de la final,
i una magnífica Elena Sánchez,
millor portera.

Ballart no creu en les ca-
sualitats ni en la sort. Ni tampoc
en les supersticions i els rituals.
Només defensa la il·lusió, l'esforç
i la disciplina. Gran gestor de
grups i d'emocions, llegeix molt

bé els partits. "Una derrota té
molta foscor, però has de poder-
hi trobar llum. Representa una
oportunitat per créixer i analit-
zar i detectar què és el que no es-
tàs fent bé", desenvolupa.

"Sabíem que la línia de tre-
ball era bona i la diferència és
que aquest curs estem aixecant
les copes", exposa el tècnic del
CN Mataró, segon classificat a
la Lliga, on ha cedit una der-
rota (5-6 contra el CN Saba-
dell) i un empat (7-7) contra el
CN Terrassa, el tercer. El CN
Mataró també va guanyar el
CN Sabadell per 9-10 a la se-
gona fase de l'Eurolliga i es va
quedar a tres gols d'accedir
als quarts de final. La tempo-
rada està sent, per tant, gaire-
bé perfecta.

El barceloní sap escoltar i
arribar al grup i a cada juga-
dora. Vol que sentin i enten-
guin les coses. "A vegades he
dedicat algun temps mort a
estar en silenci perquè l'equip
ja sap què és el que no està fun-
cionant. Hi ha moments en
què no calen paraules per es-
peronar l'equip i d'altres que
has de parlar per calmar-les
una mica", enraona Ballart.

Dani Ballart, durant un partit. Foto cedida

Dani Ballart, l’èxit del procés
» El tècnic del CN Mataró, exjugador del CN Montjuïc i del Medi, trenca la ratxa del Sabadell

» “Sabíem que la línia de treball era bona i aquest curs ja hem aixecat tres copes”, celebra el barceloní 

Futbol | La UE Sants rep l’EE Guineueta 
El conjunt de Tito Lossio rebrà el pròxim diumenge 27 de febrer l’EE Guineueta, 

en partit corresponent a la 25a jornada del grup 5 de la Tercera Divisió RFEF. La UE
Sants hi arribarà després de la vital victòria contra el FC Ascó (1-2) del passat dia 19. 

Toni Delgado
SANTS

El curs passat el CN
Mataró va ser finalista
de la Copa, la Copa LEN,
la Supercopa i la Lliga

Esports
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Una professora de cant rep a casa un jove
que vol millorar la seva tècnica vocal per
cantar al memorial de la seva mare mor-
ta recentment. Ben aviat descobrim que
la cançó triada, L’Oreneta, té un significat
especial per als dos. Aniran desgranant
detalls del seu passat, marcat per un
atemptat terrorista de signe islamista.
A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

L’Oreneta
Guillem Clua

Flashy Ice Cream va ser un dels primers
grups de trap en català a agafar noto-
rietat. Aquest mes de febrer, els de Sa-
badell publiquen el seu tercer disc, Han-
gover (Delirics), que vol dir “ressaca” en
anglès. L’àlbum, en el qual han estat un
any treballant, presenta quinze can-
çons i ja s’ha convertit en el treball dis-
cogràfic més ambiciós de la banda.

Música

Ponent està de moda al cinema. Aquest
mes arriba a les sales Tros, l’òpera prima de
Pau Calpe, l’adaptació del llibre homònim
de Rafel Vallbona. És un drama rural situ-
at a Alcastrer, un poble fictici del Segrià,
on els pagesos se senten desprotegits i or-
ganitzen patrulles nocturnes. El Joan
(Pep Cruz) i el seu fill (Roger Casamajor) tro-
baran un lladre, un adolescent magribí.

Pelis i sèries

Tros
Pau Calpe Rufat

Hangover
Flashy Ice Cream

Imaginaris multiespècies
La Capella (Barcelona) acull, des del 3 de febrer i fins al
30 d’abril, l’exposició ‘Imaginaris multiespècies. L’art de
viure en un món de contingència i incertesa’. La mostra
es planteja com la precarització de la vida a les societats
tecnològiques exigeix repensar la convivència entre es-
pècies i ens encoratja a construir comunitats heterogè-
nies basades en el benestar comú. A l’exposició, les artis-
tes se submergeixen en els mons dels microorganismes,
les plantes, els animals i els fongs, i ens conviden a des-

envolupar formes d’hospitalitat i cura transespècie.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va 
enamorar públic i crítica amb la seva
òpera prima, la tendra Estiu 1993, el

2017. Aquest any, la directora de cine-
ma ha demostrat que no té sostre en
guanyar l’Os d’Or, el màxim guardó de
la Berlinale, amb Alcarràs. Es tracta d’u-
na pel·lícula en català (la primera que
s’endú aquest premi), rodada a la co-
marca del Segrià, al poble que li dona
nom, i amb actors amateurs de diver-
ses generacions. Simón va dedicar el

premi a la seva família, que durant anys
ha cultivat préssecs a Alcarràs, i a “les
petites famílies d’agricultors que culti-
ven la terra cada dia, perquè la seva

manera de fer respectuosa amb la terra
és, avui dia, una forma de resistència”. 

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Es va fer coneguda amb la seva òpera prima, ‘Estiu 1993’

Famosos

Guanyar l’Os d’Or a la Berlinale per ‘Alcarràs’
És el màxim guardó del Festival de Cinema de Berlín

Pluja de felicitacions
Simón s’ha convertit en tot un orgull per a la cultura catalana

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La periodista experta en llenguatge no
verbal Patrycia Centeno publica Poderío.
Liderazgo femenino, un cambio de postura.
Centeno assegura que ens trobem en un
moment de canvi de paradigma, en
què han quedat obsolets els missatges
que diuen que, per ser creïbles com a lí-
ders, tant homes com dones hem de
masculinitzar-nos i desfeminitzar-nos.

Llibres

Poderío
Patrycia Centeno Vispo

|Monark
Un joc de rol japonès que t’endinsarà en una escola on succeeix un

fenomen sobrenatural. Disponible per a PC, PS4 i 5 i Nintendo Switch. 
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ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VENTILACIÓ

Acostuma’t a posar l’extractor quan cuinis, no posis 
la calefacció massa alta i, si pots, estén la roba a l’exterior

PLANTES

COSTUMS

DESHUMIDIFICADOR

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

i LLAR

Les humitats a parets i sostres, així com a l’ambient, són un
dels problemes més habituals a les cases. Es poden gene-
rar per condensació (la causa més freqüent), per capil·lari-

tat o per filtració, i poden afectar tant la salut de l’edifici com la
salut dels residents. Per això, cal tenir-les controlades i fer tot el
possible per prevenir-les o eliminar-les. 
En aquest sentit, la ventilació és clau. Cal airejar la casa cada

dia, almenys durant uns quinze o vint minuts, per renovar l’aire
que respires i evitar, així, l’excés d’humitat. Si pots, fes-ho també
a armaris, calaixos i altres espais tancats que facis servir per em-
magatzemar coses. Altres consells importants que has d’aplicar
al teu dia a dia són encendre l’extractor a l’hora de cuinar i, si és
possible, estendre la roba a l’exterior. Evita també passar-te amb
la temperatura de la calefacció, perquè si la poses massa alta fo-
mentaràs la condensació, és a dir, el pas del vapor d’aigua a ai-
gua líquida. Tingues en compte que tenir plantes a l’interior d’u-
na casa o habitació amb humitats pot empitjorar la situació. Si
el problema persisteix, i si t’ho pots permetre, compra un des-
humidificador: es convertirà en el teu gran aliat.

Com evitar les humitats a casa

Recorda airejar la casa cada dia durant quinze o vint minuts.
De tant en tant, ventila també armaris i calaixos

Les claus

Tenir plantes a l’interior d’una casa o una habitació 
amb humitats no ajuda a eliminar les humitats: les pot empitjorar

Si el problema persisteix i t’ho pots permetre,
compra un deshumidificador: serà el teu aliat
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