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AL MERCAT DE SANTS pàg 21

Presenten ‘Essències’,
un llibre sobre la cuina
tradicional a les cases

FIRES AL CARRER pàg 21

El comerç ja es prepara
per celebrar Sant Jordi

FUSIÓ A LA VISTA pàg 28

El Poble-sec tindrà un 
únic club de futbol base

Rutes veïnals per reivindicar la història dels teatres del Paral·lel 

Compromís per a la reforma
del Centre Social de Sants 

El regidor Serra confirma que aviat es licitaran les obres per a l’edifici de l’entitat apuntalat des de fa anys pàg 12
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ES FARÀ EL 2024 pàg 3

La celebració de la Copa
Amèrica de vela genera
il·lusió però també dubtes

A LES COTXERES pàg 12

Jordi Panyella presentarà a Sants
el seu llibre sobre la persecució
contra l’independentisme

pàg 12

Patrimoni artístic
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Una inversió de setanta milions
d’euros a canvi d’un impacte eco-
nòmic de mil milions d’euros.
Amb aquestes previsions, la ce-
lebració de la Copa Amèrica de
vela a Barcelona l’any 2024 sem-
bla un negoci rodó. Però en po-
dem estar tan segurs?

Preguntats per la xifra estra-
tosfèrica de l’impacte econòmic
previst, des de l’Ajuntament es re-
meten a la Generalitat, que al seu
torn l’atribueix a l’organització de
la Copa Amèrica. També des de
Barcelona Global, l’associació
d’empreses que ha donat suport
a la candidatura de la ciutat per
acollir l’esdeveniment, diuen que
la dada surt de l’organització.
Més enllà de la xifra concreta, qui
ha pronosticat un retorn econò-
mic “espectacular” per a la ciutat
ha estat el primer tinent d’alcal-
dia, Jaume Collboni.

Una veu que pot clarificar
una mica les coses és la del cate-
dràtic d’Estructura Econòmica
per la Universitat de València –ara
jubilat– J. Ismael Fernández, ex-
pert en estudis d’impacte econò-
mic, que considera que es tracta,
si més no, d’una xifra “inflada”.
Recorda que això és el que ja va
passar amb les previsions que es
feien abans de l’arribada de la
competició a la ciutat de València,
l’any 2007 (també va acollir l’e-
dició del 2010). Fernández sap del
que parla: és autor, juntament
amb les professores María Luisa
Martí i Rosa Puertas, del treball
Anàlisi de l’impacte econòmic de
la Copa Amèrica, que valora l’e-
dició del 2007.

COMPARACIONS ODIOSES
Precisament, el pas de la Copa
Amèrica de vela per València està

sent l’exemple més citat per pre-
dir quin serà l’impacte que tindrà
a Barcelona. I aquesta compara-
ció no deixa bons auguris. L’al-
calde de València, Joan Ribó, deia
fa uns dies que la ciutat “encara en
paga els deutes”, una afirmació
que estan fent servir les veus con-
tràries a la celebració de l’esdeve-
niment a la capital catalana.

“A València les previsions eco-
nòmiques no es van complir”,
resumeix Fernández, que va fer
enquestes entre els diferents sec-
tors econòmics de la ciutat des-
prés de la competició. “L’entramat
empresarial local, sobretot les
petites i mitjanes empreses, ga-
irebé no se’n va beneficiar”, re-
coneix. Aquest expert detalla que
els equips que competeixen a la
Copa Amèrica, que són els que re-
alment tenen capacitat per fer
grans despeses a les ciutats que l’a-
cullen i hi passen més temps, hi
arriben amb “tot”: transport, ali-

mentació, proveïdors... Això vol
dir que acaben gastant molt poc
a la seu de l’esdeveniment. 

BARCELONA, UN BON LLOC
Sigui com sigui, i si bé Fernández
és crític amb la celebració de la
Copa a València –creu que la
ciutat “hi va perdre la reputació
que volia guanyar”–, en el cas de

Barcelona té una opinió diferent
i és molt més optimista. “Barce-
lona ja té una bona reputació, és
especialista a organitzar grans es-
deveniments i rendibilitzar-los i
té prou capacitat hotelera”, ar-
gumenta, i afegeix que al consis-

tori barceloní no hi ha la corrup-
ció que hi havia a l’Ajuntament de
València en el seu moment. 

Aquest optimisme és com-
partit pels sectors econòmics de la
ciutat que han de sortir beneficiats
de l’acollida de l’esdeveniment. “És
una molt bona notícia, sobretot
perquè feia la sensació que havíem
entrat en una espiral de negativi-
tat, i amb això s’envia el missatge
que a Barcelona s’hi poden fer co-
ses”, celebra el director general del
Gremi d’Hotels de Barcelona,
Manel Casals. Més enllà de “l’ele-
ment turístic puntual”, també va-
lora l’aposta per l’anomenada
economia blava i, en general, la
millora de la imatge de la ciutat
que tot plegat suposarà. “Barce-
lona torna a dir que sí”, sentencia.

QUIN MODEL ECONÒMIC?
A banda dels dubtes sobre la ren-
dibilitat d’allotjar la competició, hi
ha crítiques que posen el focus en

el model econòmic que ha de
marcar el futur de Barcelona. En
aquest sentit, des de l’Assemblea
de Barris pel Decreixement Tu-
rístic, Daniel Pardo qüestiona el
retorn “a les lògiques de fer grans
esdeveniments amb efectes ne-
gatius i que generen riquesa que
no es queda a la ciutat”. A més, la-
menta que “es destini inversió pú-
blica a una iniciativa privada de
nul interès per a la ciutadania” i
subratlla que la vela és un esport
“elitista”. Mentre hi ha qui defensa
que esdeveniments com aquest
poden accelerar la millora de la
ciutat, Pardo rebat que “els aven-
ços no han de venir motivats per
això”, sinó que s’han de fer pen-
sant en els veïns.

Sigui com sigui, caldrà espe-
rar al 2024 per veure el resultat
d’aquesta nova aventura esporti-
va a la qual s’ha sumat Barcelona.
De moment, només s’ha posat en
marxa el compte enrere.

Anna Utiel
BARCELONA

Lacompeticiódelsmilmilions?
» La celebració de la Copa Amèrica de vela a Barcelona el 2024 genera il·lusions, dubtes i crítiques

» La previsió és que tingui un impacte econòmic de mil milions d’euros, una xifra qüestionada

Aragonès, Colau i Collboni, amb el trofeu de la Copa Amèrica de vela, que se celebrarà a Barcelona el 2024. Foto: Martí Rodríguez/ACN

“És una molt bona
notícia; Barcelona torna
a dir que sí”, afirmen des
del Gremi d’Hotels
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Tribuna

El TSJC ha tombat la Zona de Baixes Emis-
sions (ZBE) de Barcelona i dels municipis li-
mítrofs. És una mala notícia per a les ne-
cessàries polítiques de lluita contra la con-

taminació, que venen dictades, en bona part, per la
UE. La sentència, però, dona la raó a Junts per Ca-
talunya i a les al·legacions que vam presentar per mo-
dular algunes de les mesures i fer-les més racionals
i progressives. Vam reclamar que el projecte incorporés
estudis predictius per avaluar l’efectivitat real de les
restriccions i una memòria de l’impacte econòmic so-
bre els col·lectius i els sectors més afectats, a partir de
la qual aplicar mesures compensatòries. Vam dema-
nar que es mantingués la moratòria per als vehicles
de transport de mercaderies de manera indefinida i
vincular la seva incorporació progressiva als estudis
d’impacte econòmic de la ZBE.

Ada Colau i Jaume Collboni no van fer cas de cap
d’aquestes aportacions i ara tot són laments. És pro-
bable que si les nostres esmenes s’haguessin incorporat
a la ZBE, el TSJC no l’hauria tombat. El problema de
fons, que fa temps que denunciem, és la manera de
fer d’aquest Ajuntament, que no practica cap diàleg
ni justifica les seves decisions. Aquesta manera de go-
vernar no deixa altra opció als que se senten perju-
dicats que recórrer a la via judicial per defensar els seus
drets. És exactament el que ha passat amb la ZBE. I
una bona eina de la lluita contra la contaminació ha

degenerat en una batalla judicial que pot acabar te-
nint un gran cost econòmic per a la ciutat i pot ser un
fre per a les necessàries polítiques mediambientals.

La judicialització de la ZBE lamentablement no és
una excepció. La pèssima gestió administrativa i les
irregularitats freqüents d’aquest Ajuntament ens es-
tan costant molts diners, molts endarreriments i molts
problemes que paguem tots plegats. Hem vist com di-
versos projectes han acabat judicialitzats, i sovint amb
decisions judicials contràries a l’equip de govern de

comuns i PSC. Per exemple, ho hem vist amb el PE-
UAT, ho hem vist amb la Casa Buenos Aires de Vall-
vidrera i ho hem vist amb el projecte hoteler a Santa
Madrona. I aviat ho veurem amb la reforma de la Via
Laietana, un dels més grans despropòsits urbanístics
que es poden imaginar.

També és possible que la Superilla de l’Eixam-
ple acabi judicialitzada. I això és possible perquè l’A-
juntament ha començat a licitar les obres sense te-
nir aprovat el projecte. La Superilla és un projecte

que no té cap urgència, però Ada Colau té pressa per
tenir-lo enllestit abans de les eleccions municipals
i per això tira pel dret, vulnerant la Llei d’Urbanis-
me de Catalunya i menyspreant de manera flagrant
els processos participatius dels quals el propi Ajun-
tament fa bandera. No hi incorpora un pla de mo-
bilitat, que seria el mínim exigible, ni tampoc estudis
sobre l’impacte real que la peatonalització tindrà so-
bre el trànsit i sobre l’activitat econòmica i comer-
cial. La Cambra de la Propietat Urbana ja ha de-
manat que s’aturin les obres per les greus irregula-
ritats. Per exemple, com és possible que el termini
que tenen les empreses per presentar ofertes per a
les obres acabi abans que el termini que tenen els
veïns i les veïnes per presentar esmenes i al·legacions
al projecte? Això genera una gran inseguretat jurí-
dica i és un menyspreu als ciutadans i ciutadanes que
vulguin fer-hi aportacions.

Estem acostumats que comuns i PSC governin
d’esquena a la gent i a l’oposició, però governar d’es-
quena als procediments més elementals és una in-
decència perillosa que es pot acabar pagant molt cara.
Comuns i socialistes tiren pel dret amb una gran fri-
volitat, però hem de ser conscients que ens arrosse-
guen a tots amb la seva irresponsabilitat.

Elsa Artadi, presidenta del grup municipal 
de Junts a l’Ajuntament de Barcelona

La judicialització de la Zona de
Baixes Emissions lamentablement 

no és una excepció

per Elsa Artadi

Govern sense rigor
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L’Audiència Nacional
condemna a set anys i

sis mesos de presó el
franctirador de Terrassa que volia ma-
tar Pedro Sánchez. Era vigilant de se-
guretat i tenia un arsenal de guerra a
casa. El 2018 havia compartit missatges
en xats on deia que volia assassinar el
president. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Soc ateu, però si eli-
minem el caràcter reli-

giós dels festius de Set-
mana Santa, ja podem eliminar els
festius (que siguin laborables) i que no-
més ho celebrin els creients. La religió
és alguna cosa més que una creença,
és cultura. I és la nostra cultura, enca-
ra que siguem ateus.

@BernatRuiz

Buscar pis a Barcelo-
na, what a concept. Ha-

ver de prendre una deci-
sió que implica milers d’euros i l’esta-
bilitat mental i vital del futur a partir
d’un apartament buit que has vist du-
rant 10 minuts en companyia d’un
voltor que et recorda que has de DE-
CIDIR JA MATEIX o el perdràs.

La empresa que ges-
tiona el agua de Bar-

celona, el agua (el agua,
eh, agua), es privada y de capital
100% francés. Y solo hay una empre-
sa, no puedes elegir. Si estás vivo en
Barcelona, eres cliente de esa empre-
sa. Es un dato que no por sabido deja
de ser alucinante.

@kikegdelariva@annapazos@TaniaTapiaDiaz
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El Consorci de la Zona Franca es prepara per 
obrir el seu edifici de la indústria del coneixement1

2 El Mercat de Sants acull la presentació 
d’un llibre sobre la cuina a les cases

‘Impulsem el que fas’ finança 42 projectes 
relacionats amb l’alimentació sostenible

Pas endavant per preservar 
els comerços emblemàtics

Troben restes de vida 
prehistòrica a Can Batlló

El + llegit líniasants.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@jccalbet: Dedicat a tots aquells que van dir
que el Camp Nou es va omplir perquè el ri-
val era el Real Madrid… Col·lapse per acon-
seguir una entrada per al Barça-Wolfsburg.

@324cat: La policia busca un home amb
armilla taronja reflectant i una màscara an-
tigàs com a sospitós del tiroteig al metro de
Nova York [que ha deixat almenys 13 ferits].

#TiroteigANovaYork

@IreneMassana: Mentre Le Pen guanya a
la Catalunya Nord, Vox, a Castella i Lleó,
entra per primera vegada al govern. Quina
pena tot.

#MacronOLePen #BarçaFemení

La clau

En la història de les empre-
ses tecnològiques de xarxes
socials hi ha dues dates

marcades al calendari. La pri-
mera, quan vam estimar-les, pels
volts del 2011, moment en què
van esclatar les primaveres àrabs
i l’opinió pública va veure en
aquestes eines una manera amb
la qual l’oposició als sistemes
autocràtics podia comunicar-se i
organitzar-se. La segona, quan
vam odiar-les, a partir de la vic-
tòria electoral de Donald Trump,
l’any 2016, quan van ser acusades
de promoure les notícies falses.

Des d’aleshores, les xarxes
han estat culpables de la desin-
formació, la polarització i l’asset-
jament. Per frenar aquestes acu-
sacions, Facebook i Twitter han
moderat els continguts mitjançant
la intel·ligència artificial i la con-
tractació de treballadors, han eti-
quetat les publicacions que men-
teixen o desinformen, han elimi-
nat perfils de comptes extremis-
tes, han limitat la publicitat polí-
tica en períodes electorals i han
restringit els botons de compar-
tir i m’agrada. Fins i tot van eli-
minar el compte del mateix Do-
nald Trump després de l’atac al
Capitoli el gener de l’any passat.

La guerra a Ucraïna podria

marcar un nou punt d’inflexió.
Fa més de 40 dies que va es-
clatar el conflicte i les xarxes no
són notícia, malgrat que Rús-
sia ha estat un dels principals
actors a nivell mundial en la
propagació de mentides. Fins
ara, i és important remarcar
que l’escenari pot canviar en
qualsevol moment, no tenim
coneixement de cap gran cam-
panya de desinformació ni ci-
beratac. La propaganda és pre-
sent arreu, però el seu impac-
te és menor perquè hi ha molts
més ulls vigilant i més escepti-
cisme en general.

Internet porta el problema,
però també la solució. La in-
tel·ligència de fonts obertes,
coneguda per les sigles OSINT
(Open Source INTelligence),
ha esdevingut cabdal per a la co-
bertura informativa del con-
flicte. La seva comunitat s’arti-
cula i actua al voltant de Twit-
ter, i el seu centre de gravetat és
Bellingcat, una plataforma que
durant aquests dies contrasta la

informació de la guerra en
temps real. A aquesta tasca s’hi
suma la feina de les plataformes
de verificació i de les mateixes
empreses tecnològiques. Per
exemple, Facebook va retirar a
mitjans de març un vídeo en què
apareixia el president d’Ucraïna,
Zelenski, fent unes afirmacions
que mai havia pronunciat.

Que les xarxes socials no si-
guin notícia aquests dies (de
moment) ens indica tres coses.
Primer, que hi ha diferents ac-
tors treballant i combatent la
desinformació de manera efec-
tiva. Segon, que les empreses de
xarxes socials estan prenent
les mesures adequades per no
ser acusades d’afavorir les no-
tícies falses, però tampoc per re-
bre l’etiqueta de censores. Ter-
cer, que la ciutadania atorga un
paper més limitat a aquestes
empreses en la seva dieta in-
formativa i qüestiona la infor-
mació que hi circula. Tant de bo
la guerra acabi aviat i les xarxes
segueixin sense ser notícia.
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Quan les xarxes no són notícia
per Susana Pérez

Els semàfors

El regidor Marc Serra ha
comunicat al Centre Social de
Sants que aviat es licitaran les
obres de la rehabilitació que
necessita l’edifici de l’entitat. 

La seu pateix problemes
estructurals des de fa 

més de 15 anys.
pàgina 12Marc Serra

L’Associació de Veïns la França
Xica va organitzar fa uns dies
l’itinerari ‘El naixement dels

teatres del Paral·lel’. Els teatres
d’aquesta avinguda són

importants per tota la història
que tenen al darrere i l’entitat

veïnal vol que es conegui.
pàgina 12AV la França Xica

El Mercat de Sants va acollir el 
2 d’abril la presentació del llibre
‘Essències’,  escrit per Mariona

Quadrada, que retrata moments
viscuts a través de plats cuinats
a casa. L’equipament santsenc

segueix amb la seva aposta
d’organitzar activitats.

pàgina 21Mercat de Sants
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Mirada pròpia

Diuen que, una vegada, en Bono, el cantant
del grup irlandès U2, va sentir un comen-
tari a la seva ciutat natal, Dublín, que ex-
plicava que, només de saber el nom del car-

rer on vivies, podien deduir si eres catòlic o protes-
tant, ric o pobre i, fins i tot, el partit que votaves. El
títol de la seva pròxima cançó suggeriria un lloc on els
carrers no tinguessin nom, per esborrar la condició
que ens fa prejutjar les persones i classificar-les per
la seva procedència.

És una cosa que passa a moltes altres cultures i
ciutats, però, sens dubte, a Irlanda el conflicte so-
cial va polaritzar la postura i el compromís de les per-
sones amb les seves creences durant
molt de temps, fent més visible
aquesta qüestió.

La toponímia, o el nom dels llocs,
respon a diferents raons: algunes de
geogràfiques, altres d’històriques i al-
tres de futures, també. El cert és que
acabem dotant de significat els llocs,
associat als seus noms, i de vegades
el nom els atorga una certa relle-
vància: l’Arc de Triomf, la Ciutat de
la Justícia…

Si observem el projecte de l’Ei-
xample de Barcelona de 1859, d’Il-
defons Cerdà, veiem que els carrers
no tenien nom. Només les preexis-
tències com la Barceloneta, el Po-
blenou o Sants, així com els acci-
dents geogràfics. Però els nous car-
rers, no.

Aquesta és una comesa que l’Ajunta-
ment de Barcelona va encarregar a Víctor Balaguer i
Cirera el 1863, quatre anys després de l’aprovació de
l’Eixample. Balaguer va ser un escriptor i un poeta re-
conegut que va acabar sent ministre. El seu perfil po-
lític i d’historiador va ser determinant perquè l’esco-
llissin per a aquesta feina. En el bateig de carrers i pla-
ces, Balaguer es va dedicar a lloar els territoris de la
Corona d’Aragó, les institucions i personalitats cata-
lanes i algunes gestes històriques.

Una d’aquestes era un homenatge a una llarga
resistència en conflictes armats i bombardejos so-
bre la ciutat de Barcelona: la plaça de les Glòries
Catalanes.

Pocs anys abans del projecte de l’Eixample, el ge-

neral Espartero va pronunciar la seva famosa frase so-
bre la necessitat de “bombardejar Barcelona cada 50
anys pel bé d’Espanya”, així que el castell de Mont-
juïc i la Ciutadella van ser llocs que, lluny de defen-
sar la ciutat, van servir per bombardejar-la.

El lloc que va escollir Balaguer, diferent del que tot-
hom coneix avui, no podia ser més oportú: el final del
passeig de Sant Joan, davant de la Ciutadella militar,
envoltada de bastions i separada de les muralles de la
ciutat antiga. Es va projectar una plaça a tall de con-
questa, en homenatge a totes les Glòries Cíviques i Mi-
litars de Catalunya, que, tanmateix, mai no es va cons-
truir. Després de la revolució de 1868, la Ciutadella va

ser demolida i cedida a l’Ajuntament, que la va convertir
en parc, deixant sense sentit la plaça projectada.

No va ser fins a principis del segle XX que el nom
de plaça de les Glòries va anar a parar al lloc que
coneixem avui, aliè a tota la càrrega històrica que
li atribuïa aquest topònim. Un lloc complicat, on
confluïen els tres carrers més amples i més llargs
de la ciutat –la Meridiana, la Gran Via i la Diago-
nal–, però també les línies fèrries de Granollers i
Sants. Un veritable caos, sempre per acabar, sem-
pre per resoldre.

Per Glòries hem vist desfilar autopistes, parcs, lí-
nies de metro i de tren, llacs, mercats ambulants i, fins
i tot, un pont de vianants aprofitat avui a l’esplana-

da del Fòrum. L’últim projecte, el viaducte elevat in-
augurat per les Olimpíades de 1992, va ser enderro-
cat tot just 15 anys després.

Com si la perseguís el pes del seu nom, en pocs
anys la plaça de les Glòries va passar de represen-
tar la pacificació dels històrics conflictes armats a
l’escenificació del conflicte urbà permanent. Un con-
flicte que, per altra banda, hauria de ser signe de
normalitat.

Glòries representa el laboratori urbà a cel obert
per excel·lència. El lloc del frec, del moviment i de
l’intercanvi. Les diferents versions de Glòries evi-
dencien la dificultat de viure en societat, d’arribar a

acords, de construir ciutat. Cada
versió també explica el context so-
cial del moment. La invasió del
cotxe i la transformació de l’espai
urbà al seu servei o els remeis pos-
teriors en forma d’aparcaments dis-
suasius per evitar l’entrada de l’au-
tomòbil al centre de la ciutat.

I cada nova forma sembla sempre
la definitiva; la fórmula màgica que
resoldrà tots els mals del moment i
que durarà eternament…

L’actual plaça de les Glòries, en
construcció, es planteja com a res-
posta al repte climàtic que tenim al
davant. Amb la nova recepta d’eli-
minar asfalt dels carrers de la ciutat,
permetent que l’aigua es filtri al ter-
reny i reduint també l’emissió de ca-
lor, la nova plaça pretén ser un lloc

naturalitzat. Un parc urbà que ens recordi
que formem part de la natura i que convivim amb més
éssers vius al planeta. Un escenari que amaga una tra-
moia de clavegueres, trens, galeries i túnels al seu sub-
sol per a poder representar-hi a sobre ‘El cicle de l’ai-
gua’ o ‘La biodiversitat’.

Esborrar i començar de nou, com pretenia el can-
tant d’U2, per tal d’oblidar qui és en realitat Glòries,
quin és el seu veritable origen. Fins a la pròxima cri-
si d’identitat, quan nous reptes de la nostra societat
li remoguin la consciència. Benvingut conflicte.

Manuel Sánchez-Villanueva Beuter, 
arquitecte fundador de haz arquitectura 

i professor de projectes arquitectònics a la UPC

per Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

Where the streets have no name

Dibuix de l’autor sobre el plànol de l’Eixample de Barcelona de 1859, d’Ildefons Cerdà. La Ciutadella
militar i el parc actual, en línia vermella. La plaça de les Glòries inicial i l’actual, tramades.

NLes millors
perles

Un home va a buscar un amic que ha donat positiu al
control d’alcoholèmia dels Mossos. S’hi presenta drogat i

amb el carnet suspès i acaba amb el cotxe immobilitzat per la
policia i denunciat penalment. Fets l’un per a l’altre.

Una dona de 72 anys s’emporta a casa una obra d’art en
confondre-la amb una jaqueta perduda i, com que li

va llarga, la porta a la modista perquè li cusi el baix. Ha
passat al Museu Picasso de París. 

Enxampen un home que es feia passar per fotoperiodista de
guerra en xerrades a escoles. S’havia inventat el seu nom i la

seva professió i deia que treballava per a Reuters, però no se li
coneix cap fotografia publicada enlloc. Ho ha avançat El País.

Mentre espera que li facin una operació, s’adona que la
seva doctora està buscant a YouTube vídeos per

veure com s’ha de fer la intervenció en qüestió. Li ha
passat a la Isabelle, una noia que s’ha fet viral a TikTok.

LA FOTOTwitter (@robertdiezjr)
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 La lupa

Els desastres que ha causat la borrasca Cèlia a les
platges de Gavà, Montgat i Badalona nord és un
presagi nefast per a la temporada de temporals que
cada any destrossen la costa de l’àrea de Barcelo-

na i altres indrets del país. Des de 2017, la mala bava dels
predecessors Glòria i companyia ha fet desaparèixer entre
6 i 10 metres anuals d’amplada de les platges del litoral me-
tropolità nord. Això és un fotimer de sorra perduda!

D’acord, si ho comparem amb els 4.000.000.000.-
000.000.000.000 de grans d’arena que es calcula que hi
ha sumant totes les platges del món, potser no és tant. I, si
tenim en compte que diuen que hi ha més estrelles a l’u-
nivers que granets de sorra al nostre planeta, pot semblar
fins i tot una ximpleria preocupar-nos per una cosa tan ní-
mia dins la immensitat de l’espai.

La qüestió és que últimament ens toca patir per tot. Vi-
vim constantment amb l’ai al cor. Diria que, almenys, la bona
notícia és que ja ha arribat la primavera, però les persones
que pateixen al·lèrgia no hi estarien gaire d’acord. Sempre
hi ha una cara B de les coses. Per exemple, l’escassetat d’o-
li de gira-sol a mi m’estalvia la sobredosi de fregits de ma
mare quan vaig al poble.

Després de passar-la magra amb una pandèmia mun-
dial, el pervers efecte papallona d’una guerra a més de 2.000
kilòmetres fa que el cost de la vida aquí hagi pujat, que els
camioners i treballadors del camp i el mar protestin i que
tothom acabi donant positiu en emprenyament. El que no
queda clar és si actualment tot semblen males notícies per-
què realment ho són o perquè ens les venen així, sobretot
a Antena 3 i a les tertúlies de ràdio que sonen a tot volum
als taxis. No voldria semblarconspiranoic, però en el caos
no hi ha error, com cantava Santiago Auserón.

Per si la primavera no ens altera prou, una altra ten-
dència de moda que posa a cent és que governants i in-
fluencersde tots els pelatges ens diguin contínuament el
que hem de fer dins i fora de casa: com ens hem de rela-
cionar amb els altres per evitar contagis, la temperatura
màxima a la qual hem de posar la calefacció per comba-
tre els russos estalviant energia, el menjar que hem de con-
sumir per respectar el planeta, el llenguatge que hem de
fer servir per no discriminar ningú de l’ampli ventall de
gèneres, l’opinió que hem de tenir respecte a la Motomami
per semblar moderns i crítics alhora…

I, per si no n’hi hagués prou, augmenten les insinuacions
que som una colla de dropos. Fixeu-vos, si no, en el nou pla
contra la covid, que es vol carregar les baixes laborals in-

discriminades a causa de la malaltia i només permetrà fal-
tar a la feina a les persones vulnerables o a les que es tro-
bin malament de debò. La distinció entre romancers i fo-
tuts autèntics provocarà moltes susceptibilitats i no pocs con-
flictes en les relacions laborals. Covid or not covid.

També l’ampli i especialment sensible col·lectiu de l’en-
senyament –o educació, que costa molt saber ja qui fa què–
se sent acusat de defensar la dolce vita quan es manifes-
ten i es posen en vaga, adduint que no ho fan perquè els ob-
liguin a començar abans el curs, sinó per no sé quants greu-
ges més que venen de lluny, la majoria en benefici d’alumnes
i famílies, segons diuen.

Compte, que ser mestre o professor té molt mèrit, i ser-
ho amb consciència i motivat per una vocació honesta en-
cara més. És veritat que tenen moltes vacances i alguns s’a-
profiten de baixes sospitosament recurrents, però és una
professió dura i no apta per a cardíacs. Si ets pare i et po-
ses en la pell dels docents, visualitzant totes aquelles hores
a primera línia de foc davant d’alumnes sobreexcitats, re-
bels i demandants d’atenció, provoca vertigen, tret que si-
guis un tipus superdur com Vin Diesel a The Pacifier.

Per acabar-ho d’adobar, el nou líder de l’oposició, Al-
berto Núñez Feijóo, ha dit recentment en un míting que no
creu que als que tenen més se’ls hagi d’assenyalar pel car-
rer “per haver treballat més”. Suposo que per això acumulen
riquesa personatges com Albert Rivera, a qui no veien el pèl
al bufet d’advocats Martínez-Echevarría, o Toni Cantó, que
es deu estar esllomant per promoure el castellà a la Co-
munitat de Madrid des de l’Oficina de l’Espanyol.

Com va advertir el periodista i activista polític George
Monbiot, “si la riquesa fos el resultat inevitable del treball
dur i l’emprenedoria, totes les dones de l’Àfrica serien mi-
lionàries”. Però la justícia poètica, malauradament, és una
fal·làcia, com ho demostren casos com el d’aquell funcio-
nari de la Diputació de València que es va passar 10 anys
sense treballar –fitxant amb bata i sabatilles– i, en lloc de
convertir-lo en una falla amb els testicles d’una balena fran-
ca austral, el van absoldre de qualsevol delicte perquè deia
que no disposava d’un espai propi de treball.

En una Espanya de penques, rendistes i polítics avesats
a les portes giratòries –i alguns empresaris adinerats grà-
cies al narcotràfic–, l’ascensor social o està espatllat o no-
més funciona amb una clau exclusiva, com en aquells edi-
ficis en els quals només poden utilitzar l’aparell els veïns que
en són els propietaris. I, creieu-me, no hi ha precedents que
cap veí es deixi la clau posada.

L’ascensor social 
o està espatllat 

o només funciona 
amb una clau 

exclusiva, com en 
aquells edificis 

en els quals només 
poden utilitzar l’aparell 

els veïns que en són 
els propietaris. 

I, creieu-me, 
no hi ha precedents 
que cap veí es deixi 

la clau posada

“

“
per Víctor Porres

Colla de dropos

Fo
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@julsabata: Vaig cap al bar i penso “em
demano una Coca-Cola, em ve de gust
gas, així freda amb llimona...” i m’assec, ve
el cambrer i dic “tráete una mediana, nene”.

@PonsPereAntoni: Sobre en Guillem
Agulló, avui [11 d’abril del 2022] que ja en
fa 29 [anys que el van assassinar], només
una cosa: els nostres fills sabran qui eres.

@manolileonsegur: Fa nou mesos, Xa-
vier Novell encara era bisbe i ahir [5 d’abril
de 2022] van néixer les seves filles! Oidà,
quin goig de celibat!

Flaixos
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Els visitants podran recórrer

l’exposició 1977-2022 Una ga-

làxia molt llunyana, una

col·lecció privada de material

exclusiu original sobre perso-

natges i moments icònics de la

saga cinematogràfica més fa-

mosa i que ha seduït genera-

cions senceres des de fa més

de 40 anys. Fins al 5 de juny, i

de dilluns a diumenge, col·lec-

cionistes, curiosos i amants de

la ciència-ficció tindran l’opor-

tunitat de recrear-se en l’uni-

vers de la saga en una

impressionant mostra plena de

rèpliques a mida real, està-

tues, busts, autògrafs, diora-

mes, storyboards originals,

objectes, vestuari utilitzat als

rodatges de les pel·lícules i una

llarga llista de peces col·leccio-

nables propietat de fans de l’u-

nivers galàctic.

Els visitants dels dies 16 i 30

d’abril i del 14 de maig podran

arrodonir la seva visita galàc-

tica al Poble Espanyol partici-

pant en l’Escape Room

Rescata el nadó galàctic: un

divertidíssim joc on hauran de

resoldre els enigmes que po-

saran a prova els seus conei-

xements sobre les pel·lícules

de la saga. Participar en el joc

té un suplement de 2 € res-

pecte a l’entrada general del

recinte. A més, aquest diu-

menge 17 d’abril, actors dis-

fressats de personatges de la

saga es barrejaran entre els vi-

sitants del Poble Espanyol. 

L’exposició està inclosa

amb l’entrada al Poble Espan-

yol i per accedir-hi serà im-

prescindible reservar hora a

través del web poble-espan-

yol.com (l’aforament és limitat).

CREU COBERTA - BUTLLETÍ Nº 40713 d’abril del 2022  

&
Creu Coberta

Fira de Sant Jordi a Creu Coberta
Tota la programació, artística i literària, 

al web de Creu Coberta

AIXÒ 

I  MOLT 

MÉS  A

coberta.com

El Poble Espanyol celebra la primavera amb una
exposició galàctica (per a tots els públics i inclosa amb l’entrada)
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ENTITATS4Ja fa més de quinze
anys que l’edifici on hi ha el
Centre Social de Sants, situat al
número  30 del carrer Olzinelles,
està apuntalat perquè té pro-
blemes estructurals. Després d’u-
na llarga espera, la rehabilitació
que necessita sembla més a prop. 

Tal com recorda el coordina-
dor del Centre Social de Sants,
Jordi Falcó, “des de fa temps” el
regidor Marc Serra ha anat dient
en els consells de barri que les ob-
res es licitaran aviat. Serra va re-
afirmar, afegeix Falcó, aquest
compromís durant l’acte de ce-
lebració del 50 aniversari de
l’entitat veïnal del passat 26 de
març. “Veiem bé l’anunci, però
fins que les obres no estiguin li-
citades, no celebrarem res. Les
paraules se les pot emportar el
vent”, indica.

Els problemes que pateix l’e-
difici fa que des del 2007 només
es pugui fer servir la planta de
baix, que ja és la que sempre ha

ocupat l’entitat. Falcó celebra
que un cop es faci la rehabilita-
ció, els  membres del Centre So-
cial de Sants podran continuar
treballant en “benefici del veïnat”
en millors condicions i de ma-
nera “més confortable”.

La idea és que l’immoble es
converteixi en un equipament
de barri on hi haurà, com fins ara,

la seu de l’entitat veïnal i també
s’hi instal·laran altres entitats de
Sants i alguns serveis municipals.
Aquesta possibilitat Falcó la veu
amb bons ulls sempre que la
seva presència ajudi a millorar la
vida dels veïns. Pel que fa a la seva
gestió, recalca, el Centre Social de
Sants aspira a encarregar-se de
“tot l’equipament”.

L’edifici de l’entitat santsenca necessita una reforma. Foto: Google Maps

La reforma de l’edifici del Centre
Social de Sants es farà realitat
» El regidor Marc Serra confirma que es licitaran les obres aviat

» Fa més de 15 anys que l’immoble pateix problemes estructurals

Jordi Panyella presenta 
el seu nou llibre a les Cotxeres
POLÍTICA4Hi ha històries que
convé no oblidar mai, i és per això
que les Cotxeres de Sants acolli-
rà el pròxim 21 d’abril la presen-
tació del llibre Causa General. El
protagonista serà el seu autor, el
periodista Jordi Panyella, que
estarà acompanyat del periodis-
ta i activista David Fernández. 

Tal com explica Panyella, el lli-
bre retrata com l’Estat espanyol
ha perseguit, sobretot des de l’1
d’octubre, el moviment indepen-
dentista a través de la justícia, de
l’aplicació de l’article 155 de la

Constitució i també dels mitjans
de comunicació. La raó, recorda,
és un sentiment capaç de des-
pertar el pitjor de les persones:
“L’1 d’octubre l’independentis-
me va guanyar. Espanya no va
perdre, però es va sentir ofesa”. 

Amb aquest llibre, que comp-
ta amb els testimonis de 108 re-
presaliats, Panyella vol que es
“prengui consciència” de la in-
justícia amb la qual s’ha tractat a
Catalunya i que la història no es
repeteixi. “No hem d’esperar que
hi hagi més represaliats”, insisteix.

HISTÒRIA4Un dels principals
atractius de l’avinguda Paral·lel
són els seus teatres. No només per
tots els que hi ha, sinó també per-
què són una part important del
seu llegat històric. Així es va po-
der veure a l’itinerari ‘El naixe-
ment dels teatres del Paral·lel’, or-
ganitzat el passat 9 d’abril per l’As-
sociació de Veïns la França Xica
del Poble-sec i el Centre de Re-
cerca Històrica del Poble-sec. El
president de l’entitat veïnal i del
centre d’estudi, Josep Guzmán,

explica que els orígens d’aquests
teatres van ser unes barraques de
fusta que venien de plaça la Ca-
talunya, d’on van marxar quan en
el 1892 una llei ho va estipular.

Aquell mateix any es va obrir
el primer de tots els teatres del Pa-
ral·lel: el Teatre l’Espanyol, que es-
tava situat al número 62 de l’a-
vinguda, on és ara la sala BARTS.
Després d’aquest, que es va acabar
cremant, en van venir molts altres,
com el Teatre Apolo, que se’l va
emportar una riuada. “Quan es va

veure que funcionaven es van dei-
xar de construir en forma de bar-
raques i van començar a fer-se d’o-
bra”, afirma Guzmán. 

Una altra curiositat és la dels
antics noms d’aquests teatres.
Amb el franquisme tots els noms
van haver de traduir-se al caste-
llà, però el Molino, que llavors es
deia Moulin Rouge, no es podia
traduir de manera literal.   “Es va
quedar en Molino perquè era
impensable dir-li Molino Rojo”,
conclou Guzmán. 

L’autor del llibre, Jordi Panyella. Foto i foto de portada: Sílvia Rodríguez

L’essència del Paral·lel

El Molino es deia fa temps Moulin Rouge. Foto: Ajuntament

Equipaments | Nou espai de jocs i esport
Els entorns de les naus de Can Climent, on ja s’han començat les obres 
que faran realitat el polèmic tanatori de Sants, es convertiran en espais

esportius i de jocs infantils, tal com va dir a beteve el regidor Marc Serra.
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Torna l’òpera als comerços de
l’eix comercial Creu Coberta

CULTURA4L’òpera va tornar el
passat 9 d’abril  en alguns co-
merços de l’eix comercial Creu
Coberta amb la quarta edició
d’Òpera al Comerç, una iniciativa
de Barcelona Comerç. Les ac-
tuacions van començar, de ma-
nera simultània, en deu establi-
ments per oferir tres hores d’ò-
pera en directe a les persones
que entraven a les botigues o
passejaven per la zona. Aquesta
iniciativa, però, no acaba a Creu
Coberta, sinó que es repetirà, fins
al 22 de desembre, en la resta
d’eixos comercials de Barcelona

Comerç. El següent, per exem-
ple, serà l’eix Sagrada Família, a
qui li tocarà el pròxim 22 d’abril.

FIRA DE SANT JORDI
D’altra banda, Creu Coberta tam-
bé celebrarà Sant Jordi amb
moltes ganes. Per al 23 d’abril,
l’eix comercial prepara una fira
que inclourà diferents activitats
al llarg de tota la jornada. El dia
arrencarà amb música country  i
seguirà amb l’espectacle ‘La Fà-
brica de Somnis’. També hi hau-
rà ballet clàssic i els concerts de
l’Escola de Música Jam Session.

GASTRONOMIA4L’Aula del
Mercat de Sants va acollir el
passat 2 d’abril la presentació
del llibre Essències, escrit per
Mariona Quadrada i il·lustrat
per Adela Blasi. Tal com expli-
quen des de l’Associació de Ve-
nedors del Mercat de Sants, a
l’acte hi van assistir al voltant de
50 persones i “tothom va que-
dar content”.  I no és d’estranyar
si es té en compte que el llibre
retrata coses que tothom coneix
molt bé des de tota la vida:
moments viscuts a través de
plats cuinats a casa. 

En aquest sentit, Quadrada
va més enllà i diu que el llibre re-
trata com diverses persones
amb les quals té o tenia un lli-
gam afectiu, com la seva família,
li van ensenyar a cuinar. “Si les
coses s’aprenen d’aquesta ma-
nera, s’aprenen molt millor que
no en una classe”, insisteix so-
bre uns records que, afirma, li
transmeten sensació de plaer. “I
al final, el plaer és el que es vol
donar a les persones amb la
cuina”, sosté Quadrada.

INSPIRADES EN EL BAIX CAMP
D’altra banda, és important re-
cordar que aquest llibre no se-
ria el mateix sense les il·lustra-
cions en aquarel·la de Blasi.
Tal com detalla, a l’hora de fer-
les s’ha inspirat en “models na-
turals” o en paisatges de la co-
marca del Baix Camp, d’on són
Blasi i Quadrada. 

“Les il·lustracions, però, par-
len per si mateixes i a cada re-
ceptor li poden suggerir coses
diferents”, insisteix. D’aquesta
manera, ha aconseguit, asse-
gura contenta, que els missatges
del llibre hagin agradat a per-
sones de llocs diferents. “Parla
d’emocions que poden ser uni-
versals”, conclou. 

La presentació es va fer el 2 d’abril. Foto: Mercat de Sants

Es presenta al Mercat de Sants 
un llibre sobre la cuina a les cases

Una de les actuacions del passat 9 d’abril. Foto: Twitter (@georginalazaro)

Sants Establiments Units |Mostra de comerç al carrer
Sants Establiments Units farà el pròxim dissabte 23 d’abril una mostra de

comerç al carrer de Sant Jordi. A més de diverses parades de comerços, hi haurà
balls de les diferents escoles de Sants, concerts, tallers, jocs i altres actuacions.  



consum sostenible i de proximitata prop
Suplement mensual

Sostenibilitat
L’Estratègia d’alimentació sostenible Bar-
celona 2030 continua endavant amb em-
penta. El passat 15 de març va tenir lloc la
segona trobada entre responsables muni-
cipals i agents del sector alimentari i asso-
ciatiu relacionats amb els eixos principals
d’aquesta iniciativa, que té com a horitzó
l’elaboració d’un full de ruta per transfor-
mar el sistema alimentari de Barcelona i

fer-lo més sostenible. La sessió va cele-
brar-se a l’Espai Josep Bota, de la Fabra i
Coats, a Sant Andreu, i va comptar amb
la presència d’Álvaro Porro, comissionat
d’Economia Social, Desenvolupament
Local i Consum, que va ser l’encarregat
de dirigir l’acte. Porro va estar acompa-
nyat per Amaranta Herrero, coordinadora
estratègica de la Secció de Polítiques Ali-
mentàries Urbanes i Consum Responsa-
ble de l’Ajuntament. 

Els dos representants municipals van
explicar els eixos principals d’aquesta es-
tratègia alimentària, els quals, de fet, estan
recollits al Pacte de Milà. Aquest acord
contempla objectius com ara la promoció
de dietes saludables, assegurar la igualtat
social i econòmica, millorar l’abastiment i
la distribució d’aliments o reduir el mal-
baratament, entre altres. 

Els participants en la sessió del 15 de
març es van dividir en quatre grups que

van treballar els vuit objectius preliminars
i les línies de treball que marca l’estratègia
alimentària. Els propòsits són incremen-
tar la producció, venda i consum de pro-
ductes de temporada, protegir els espais

agraris urbans, promoure l’accés universal
a dietes saludables, prevenir el malbarata-
ment, combatre l’emergència climàtica,
implementar un canvi cultural en l’ali-
mentació, fomentar les relacions justes en
el marc de la cadena alimentària i coordi-
nar els diferents agents d’aquest àmbit per
portar a terme accions concretes i avalua-
bles, vinculades a estratègies existents. 

Amb tot, des de l’Ajuntament recor-
den que la crisi climàtica és un repte glo-
bal que s’ha de combatre des de les
administracions, les organitzacions i la
ciutadania, i que amb l’Estratègia d’ali-
mentació sostenible Barcelona 2030 la
ciutat fa un pas endavant per fer front a
l’emergència climàtica. En aquesta línia,
el full de ruta resultant ha d’ajudar a
transformar la manera de produir ali-
ments i de consumir-los.

L’Estratègia d’alimentació
sostenible agafa volada

L’Estratègia d’alimentació
sostenible ha de servir per
elaborar un full de ruta que
canviï el model alimentari 

Ajudes
El programa de subvencions ‘Impulsem
el que fas’, de l’Ajuntament i Barcelona
Activa, ha finançat 42 projectes relacio-
nats amb l’alimentació sostenible i el con-
sum responsable. 

Són dades corresponents al 2021 fetes
públiques pel consistori. En aquest sentit,
l’any passat el programa de finançament
va rebre 629 sol·licituds de projectes que
optaven a rebre una ajuda econòmica, dels
quals 186 van acabar rebent-la. 

Pel que fa als projectes relacionats amb
l’alimentació sostenible, el programa està
adreçat a aquelles iniciatives socials o em-
presarials compromeses amb els drets la-

borals, l’economia social, la sostenibilitat i
el clima, i que contribueixen a avançar cap
a un canvi de model de consum més res-
ponsable, a més de garantir una alimenta-
ció més sana i més justa. Enguany, el
pressupost dedicat a aquesta modalitat de
projectes és de mig milió d’euros. 

Aquest nou model de consum res-
ponsable i d’alimentació sostenible està
alineat amb els compromisos del Pacte
de Milà i els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 de l’ONU.

El termini de presentació de candida-
tures per sol·licitar l’ajuda econòmica
d’enguany acaba el 22 d’abril, i es poden
formalitzar a través del web de Barcelona
Activa (www.barcelonactiva.cat).

‘Impulsem el que fas’ finança 42 projectes
relacionats amb l’alimentació sostenible  
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consum sostenible i de proximitat a  pr        p
Suplement mensual

Disseny
La Ruta d’Aparadors Artístics ha permès
descobrir tot un seguit d’intervencions ar-
tístiques que han portat a terme creadors de
reconegut prestigi en diferents aparadors de
botigues del barri Gòtic. Concretament,
dels carrers del Pi, Petritxol i Palla, així com
d’alguns carrers adjacents. 

Aquesta acció volia ajudar a potenciar la
rellevància dels aparadors per a les botigues
i com a espais de diàleg entre l’art i el co-
merç. A més, des del consistori apunten que
a través d’aquesta ruta es volia contribuir a
la recuperació tant econòmica com anímica
de la ciutat. Els aparadors es podien visitar
fins al passat 31 de març.

Concretament, en aquesta edició hi han
participat els i les artistes Lara Fluxà, Sok
Kan Lai, Dominika Berger, Marcos Pa-
lazzi, Ari Gardiazabal, Alicia Kopf, Jaime
Serra, Albert Serra, Joan Fontcuberta, Gino
Rubert, Miquel Aparici, Montse Valdés i
Albert Espona.  

DOS MONS RECONCILIABLES
Amb tot, aquesta acció pretenia reivindicar la
relació entre comerciants i artistes que va
saber exposar Santiago Rusiñol a L’auca del
senyor Esteve. I és que l’artista català va saber
reconciliar com ningú dos mons aparentment
irreconciliables: per una banda, el del comer-
ciant, abnegat i amb voluntat de ferro, que
apuja la persiana cada dia i, per l’altra, el de
l’artista, bohemi i somiador. 

Art i comerç es donen la mà en una
ruta pels millors aparadors del Gòtic

Pas endavant per preservar
els comerços emblemàtics

EN PRIMERA
PERSONA

Patrimoni
Amb l’objectiu de protegir una singularitat
de Barcelona com són els comerços emble-
màtics, l’Ajuntament ha impulsat 18 mesu-
res per garantir-ne el futur. Des del consistori
informen que aquest conjunt de propostes
volen vetllar per la sostenibilitat d’aquests
negocis, alguns d’ells centenaris, i convertir-
los en un actiu, una “riquesa” del teixit co-
mercial barceloní. 

La iniciativa busca preservar i promoure
aquests establiments com a “símbol i ex-
pressió” de la identitat de la ciutat. A més, la
voluntat municipal és posicionar Barcelona
com una ciutat referent a l’hora de protegir
aquestes botigues. Per altra banda, es volen
posar en marxa eines per donar a conèixer la
seva situació de forma “objectiva i rigorosa”.

Finalment, està previst fer partícips aquests
comerços a l’hora de fer polítiques comer-
cials per a la ciutat, posant especial èmfasi
en la seva professionalització i digitalització,
entre altres. 

“FET DIFERENCIAL”
Per altra banda, les mesures plantejades pel
govern municipal volen potenciar el senti-
ment d’identitat per tal que els ciutadans va-
lorin el “fet diferencial” d’aquests comerços.
En aquesta línia, es portaran a terme progra-
mes d’història a la televisió pública betevé i
s’incorporaran codis QR a cada establiment
per permetre l’accés a aquest contingut a tra-
vés del telèfon mòbil. 

A més, està previst que es promogui la
Ruta dels Emblemàtics i el taller de Geoem-
blemàtics, en el marc del programa ‘El Co-

merç i les Escoles’, que vol apropar el teixit
comercial als més petits. Sobre això, cal dir que
entre el 2016 i el 2021 el 46% dels establi-
ments emblemàtics de Barcelona van pren-
dre part en alguna activitat de formació.

I és que aquest tipus d’establiments ne-
cessiten eines per enfortir-se, destaquen des
de l’Ajuntament. Per fer-ho possible, afegei-
xen, es continuarà garantint la participació
d’aquestes botigues en les polítiques de suport
al comerç local.

Tot plegat es va presentar al Ple del dia 25
de febrer. Aquell dia es va explicar que l’A-
juntament demanarà a la Generalitat un canvi
legal que ajudi a garantir la protecció d’aquests
establiments, mentre que es va plantejar la
possibilitat que el consistori compri locals
concrets com El Ingenio, tot i que encara ha
d’estudiar aquesta mesura.

Enric Gil regenta una botiga,
Meridiana Aquàrium, que fa 38
anys que és oberta. Això li ha
valgut una experiència comer-
cial que posa en pràctica com a
president de l’associació de co-
merciants Sagrera Activa. Gil
defensa el comerç de proximi-
tat com un actiu per millorar els
barris i evitar-ne la degradació.

Com ha canviat el comerç de
proximitat durant els últims
38 anys?
Ha variat bastant. Abans era
més familiar. A més, les vendes
solien concentrar-se als dissab-
tes, i entre setmana en feies
menys. Ara s’han diversificat i es
fan durant tota la setmana. A
més, el comerç online ens ha
afectat: és competència deslleial. 

Està en risc el petit comerç?
Crec que el comerç generalista
acabarà morint. T’has d’especia-
litzar o convertir-te en un refe-
rent al barri per allò que fas.
Aquí hi ha forns de pa que
tenen cues molt llargues cada
dia. Si obres una botiga de roba
normal en un barri, no té futur.
Des del meu punt de vista, tot
passa per la superespecialització.

Quins són els reptes de futur
del sector?
Hem de fer que la gent s’adoni
que el comerç de barri és de
qualitat. Que coneixem els nos-
tres veïns/clients i que fem una
tasca social de radar amb la gent
gran i d’ajuda als més petits en
cas d’alerta. Un barri sense co-
merç és un barri abocat a la de-
gradació i la inseguretat.

“El futur del 
petit comerç passa
per l’especialització”
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Enric Gil
Meridiana Aquàrium

(Sagrera Activa)
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La convocatòria és el dia 9
de març a dos quarts de
quatre de la tarda, hora
ucraïnesa. La conferèn-

cia es fa via online i hi intervenen
alguns dels alcaldes de les ciutats
més afectades per la guerra d’U-
craïna. Hi ha presents mitjans de
tot el món: la televisió romanesa,
diaris estatunidencs i escandi-
naus, ràdios de Bòsnia... I el Línia. 

Comença parlant el ministre
pel desenvolupament de les co-
munitats i el territori d’Ucraïna,
Oleksiy Chernyshov. Porta una ca-
misa de color blau clar. Ni corba-
ta ni americana. A les guerres no
es porten corbates ni americanes.
Després parlen els alcaldes. Du-
rant dues hores no hi ha ni un sol
somriure. És el que té la guerra. 

“Necessitem medicines i ar-
mes, la situació és límit”, diu el vi-
cealcalde de Mariúpol, Serhiy Or-
lov. Ell també va vestit sense ele-
gàncies. Porta un jersei verd fosc,
la peça de roba de moda al país des
que Volodímir Zelenski, el presi-
dent d’Ucraïna, l’ha convertit en
un símbol de la resistència. “Ne-
cessitem mitjans de transport se-
gurs per evacuar els nostres veïns”,
explica Orlov. Tota la conferència
és un crit desesperat. Els alcaldes
volen que la comunitat interna-
cional es posicioni al seu costat, i
per això han convocat la premsa.
Des de Kherson, Chernihiv, Tros-
tianets o Vasylkiv parlen per a tot
al món. Gràcies a internet. 

Més de tres setmanes després
d’aquesta conferència, Mariúpol
ha estat assetjada per l’exèrcit
rus. Els carrers són runes. Segons
la BBC, hi ha 400.000 persones
atrapades i més de 2.400 homes,
dones, nens i nenes morts que han
fet necessari obrir dues foses co-
munes. Els cadàvers es congelen
en una ciutat que registra tempe-
ratures de cinc graus sota zero a les
nits i que fa dies que no té ni elec-
tricitat, ni gas ni aigua. Quan es-
crivim aquestes línies, la gana i les
infeccions s’estenen pels hospitals
i pels refugis. Les demandes del
vicealcalde Orlov no s’han mate-
rialitzat. S’ha imposat la guerra.

Els polítics locals que van par-
ticipar en la conferència del pas-
sat 9 de març, que duia per títol
Resposta a la violència russa:
perspectives de les comunitats
territorials més danyades d’U-
craïna, són desconeguts a fora del
país. Alguns potser moriran en
aquesta guerra. O potser no. És
probable que els noms d’Ihor Ko-
lykhaev, Vladyslav Atroshenko,
Serhiy Sukhomlyn, Ihor Terekhov,
Yuriy Bova, Veniamin Sitov, Olek-
sandr Lysenko, Nataliya Balasy-
novych i Serhiy Orlov no siguin ni
una nota al peu de pàgina de la his-
tòria. De la gran història. Queda-
ran ocults sota l’ombra de figures
com Putin, Zelenski o Biden. 

Amb tot, el món local, sigui a
Ucraïna o a casa nostra, és el pri-
mer afectat pels conflictes. La
ciutadania a peu de carrer orga-
nitzant-se o els alcaldes i les al-
caldesses demanant ajuda noten
primer que ningú els bel·licis-
mes. Els estrategs pensen les gu-

erres als despatxos lluminosos
de l’alta política vestits amb cor-
bata i americana, però és la ciu-
tadania la que viu sota les bombes.

GUERRA I CIUTADANIA
Lluny de Mariúpol, a la regió me-
tropolitana de Barcelona, ja des de
l’inici de la guerra, el 24 de febrer,
el món local es va fer sentir amb
força. “El conflicte ens va agafar
per sorpresa, però ràpidament
vam organitzar un punt de reco-
llida de material en una botiga

d’ordinadors”, explica Joan Cere-
zo, d’Esplugues de Llobregat. Ell
presideix l’Associació Cultural Ta-
ras Shevchenko, un grup d’amics
d’Ucraïna. “En una setmana vam
poder carregar 5 o 6 furgonetes
amb ajuda, que van anar a la par-
ròquia de Santa Mònica, a Barce-
lona, i d’allà cap a Polònia”, afegeix.
Aquella infraestructura va quedar
ràpidament desbordada. “Recor-
do persones que feien compres de
70 euros al Condis que hi ha da-
vant de la botiga i ens ho portaven

tot al magatzem”, detalla. “La far-
màcia que hi ha al costat, veient la
demanda, va crear lots de medi-
caments dissenyats per enviar a
Ucraïna”, relata per afegir que
“mai havia vist tanta solidaritat”.

Altres municipis de la metrò-
poli també van viure situacions
semblants. A Vilassar de Dalt, la
Maria Àngels, de la Plataforma
Ajuda a Ucraïna, remarca que el
mateix dia que va començar la gu-
erra es va organitzar una mani-
festació davant de l’Ajuntament.

“Després vam estar vuit dies re-
collint material i vam carregar
dues ambulàncies i dues furgo-
netes que han anat cap a la fron-
tera amb Polònia”, explica. A més,
a Vilassar es va fer una arrossada,
una caminada i una tarda d’acti-
vitats per recollir fons, i actualment
la localitat ja ha acollit més de 25
famílies ucraïneses.

Els primers dies de la guerra,
la resposta humanitària va ser
espontània. “Com en altres oca-
sions, al principi la gent va actu-

Ja hi ha quatre milions de persones que han marxat d’Ucraïna, i moltes ho han fet per la frontera amb Polònia. Foto: Càritas

La resposta solidària a la metròpoli davant la guerra d’Ucraïna, a diferència
d’altres conflictes internacionals, s’ha organitzat de manera espontània i

desendreçada. La ciutadania a peu de carrer n’ha estat la impulsora i més tard
els ajuntaments han recollit el testimoni i han ordenat l’ajuda humanitària.

Elmón local,
la primera trinxera
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n El cotxe deixava enrere Polònia.
La dona gran fugia de la guerra amb
en Marc (nom fictici), un veí de Sant
Andreu de la Barca que, amb cinc per-
sones i cinc cotxes més, va decidir
marxar cap a Ucraïna quan el conflic-
te despuntava. La dona gran es va
passar hores mirant pel retrovisor. No
girava el cap. Només veia l’indret que
abandonava per un minúscul rectan-
gle de vidre. Mirava aquella postal re-
flectida quan eren a centenars de ki-
lòmetres d’Ucraïna. Fins i tot a milers
de kilòmetres. Què mirava? Potser al
cel encara hi reconeixia algun color

del seu país, ara en runes. Potser no
mirava res i el seu cap era a Ucraïna.

En Marc es va quedar en xoc per
aquella imatge. En una crisi com la
dels refugiats, hi ha moltes escenes
que se’t claven. Ho diu setmanes des-
prés d’haver tornat a casa. Setmanes
després d’haver portat 17 persones
d’Ucraïna a l’Estat espanyol.

La comitiva va sortir de casa el 3
de març. “Abans d’arribar a la ciutat
polonesa de Medyka vam viatjar du-
rant dos dies”, relata en Marc. Ja
abans havien contactat amb sis refu-
giats. Malgrat això, quan van arribar
al poliesportiu de la ciutat propera a
la frontera, aquell grup de persones
no hi era. “Els militars ens van fer mol-

tes preguntes i van apuntar-se les
nostres dades per estar segurs que
no érem traficants d’éssers humans”,
recorda el santandreuenc. Finalment,
van recollir una noia i la seva filla de
tres anys i, per telèfon, van acordar
passar a buscar una altra noia per
Cracòvia en el viatge de tornada. 

De Medyka van anar al camp de
refugiats que hi ha just a la frontera.
En Marc explica que allò era un caos:
“Tot i que la gent estava ben tracta-
da, recordo homes i dones grans ca-
minant amunt i avall sense direcció
durant hores”. D’allà van anar a la ciu-

tat de Przemysl. “Hi ha un antic centre
comercial abandonat que s’ha habili-
tat per a refugiats”, detalla. Va ser
aquí on van conèixer una família de
17 membres que volia anar a Càceres.
“Després de parlar durant hores, van
acabar confiant en nosaltres. Tres in-
tegrants de la família van fer el viatge
en avió i la resta amb nosaltres”, expli-
ca en Marc per afegir que quan va
marxar d’aquell lloc no va poder “mi-
rar enrere perquè era massa dur”.

Començava el viatge de tornada.
Fugien del terror. Però la guerra no hi
entén de distàncies, i a la frontera amb
França una de les noies va rebre una
trucada. Havien bombardejat casa
seva. La guerra sempre et persegueix.

Un viatge a la frontera 

ar de manera desordenada i des-
endreçada”, considera el sociòleg
Xavier Godàs. “Encara que sem-
bli una obvietat, el món local té
una característica molt bàsica:
tothom viu en un municipi. No
pots no tenir un municipi, i per
això és el lloc d’actuació primari”,
reflexiona. És per aquest motiu
que la resposta primerenca va
vehicular-se a peu de carrer. De
manera desordenada, certament.
Un fet que va fer reaccionar l’or-
ganització que agrupa entitats
per la justícia social, Lafede, que
va demanar que, si era possible, es
fessin aportacions econòmiques al
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en lloc de do-
nacions de roba o menjar.

GUERRA I AJUNTAMENTS
Allò que va començar a gestar-se
amb la ciutadania no podia pas-
sar desapercebut als ulls dels
ajuntaments. La pressió social va
fer que reaccionessin.

Volodymyr Fediuk, president
de l’Associació d’Ucraïnesos de
l’Hospitalet de Llobregat, explica
que els primers dies de la guerra
la seva organització es va reunir
amb l’alcaldessa Núria Marín.
“Estem molt contents de la res-
posta que va tenir”, diu. La bat-
llessa els va aconseguir dues fur-

gonetes per portar ajuda huma-
nitària. “Les autoritats són les
que tenen els recursos”, afirma Fe-
diuk. També ho expressa així Go-
dàs quan assenyala que “la soli-
daritat va molt a les palpantes”, i
aquells dies van ser els ajunta-
ments els que van ordenar-la.

En aquest sentit, Victòria Pla-
nas, responsable de l’Àrea d’A-
juda Humanitària del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvo-
lupament, explica que avui dia ja
hi ha 50 ajuntaments que fan
aportacions econòmiques a l’or-
ganisme per fer front al desastre
humanitari de la guerra. Un des-
astre que es tradueix en quatre
milions de refugiats i que és en-
cara més palpable a les ciutats
ucraïneses. “Mariúpol és la Gu-
ernica moderna”, diu Fediuk.

GUERRA I SILENCI
Si ara la ciutadania veu els ajun-
taments positivament, no es pot
dir el mateix de la política d’altres
nivells. “Estem molt enfadats amb
els polítics espanyols, perquè po-
drien haver fet molt més del que
han fet”, critica Cerezo.

Sorprenentment, aquesta gu-
erra ha generat un debat polític
com poques guerres havien sus-
citat fins ara, i això també ha
condicionat la mena de solidari-

“Recordo persones 
que feien compres 
de 70 euros 
al Condis que 
hi ha davant 
de la botiga 
i ens ho portaven 
tot al magatzem”

tat que s’ha apreciat en els primers
compassos del conflicte. “Les en-
titats i les organitzacions que
s’han mobilitzat en anteriors gu-
erres estan una mica aturades i
van tard”, considera Godàs. “Ja no
encarrilen la solidaritat o la pro-
testa, i això ha produït que les en-
ergies individuals sorgissin de
manera desendreçada”, descriu. El
cert és que les diferències respec-
te d’altres conflictes, com ara la gu-
erra d’Iraq, són notables. En aquell
cas, les organitzacions sindicals,
entre altres, van portar la veu
cantant. “Crec que això té a veu-
re amb les guerres postsoviètiques,
que ens agafen a contrapeu, i les
posicions costen més de concre-
tar”, valora el sociòleg.

SOLIDARITAT (I RACISME?)
Però fins i tot en les històries que
mostren la bondat humana tam-
bé hi ha una cara fosca. “En cer-
ta manera, aquest esclat de soli-
daritat té un principi de xenofò-
bia”, afirma Planas. Si comparem
com ha reaccionat la ciutadania
ara i com ho ha fet en altres guer-
res, les diferències són abismals.
Planas es fa una pregunta que
hauria de fer-nos reflexionar: “Per
què ara actuem diferent que amb
la guerra de Síria, on també hi va
haver milions de desplaçats i hi va

intervenir Rússia?”. La protecció
va per colors de pell. Si no, no es
pot entendre per què avui dia, se-
gons l’ACNUR, hi ha 250.000
persones –de les quals 70.000 són
afganeses que fugen del terror
talibà– varades als Balcans. Tam-
poc es pot entendre que hi hagi co-
operants acusats de tràfic d’éssers
humans per haver intentat portar
a Europa els desplaçats per la
guerra de Turquia. Planas torna a
preguntar: “Per què no s’ha alçat
la veu en el conflicte del Donbass,
en què Ucraïna bombardejava la
societat civil? Les guerres són
molt complicades, i per parlar
abans cal pensar”.

Si bé tot això és cert, tal com
la mateixa Planas i també Godàs
reconeixen, cal invocar els drets
humans en qualsevol dels casos i
no crear disputes entre refugiats.
“Em sembla una mala estratègia
la comparació: pot acabar mini-
mitzant el problema d’Ucraïna”,
afirma el sociòleg. “No podem res-
pondre el racisme institucional
amb passotisme organitzatiu.
Els ucraïnesos no en tenen la cul-
pa”, sentencia.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Ja hi ha 50 ajuntaments
que fan aportacions
econòmiques al Fons
Català de Cooperació 
al Desenvolupament
per fer front al 
desastre humanitari 
de la guerra

Una comitiva de sis veïns del Baix Llobregat va anar
en cotxe fins a la frontera amb Ucraïna per ajudar
persones refugiades a viatjar cap a l'Estat espanyol
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NETEJA/ El nou servei de neteja i
recollida de residus ja s’està des-
plegant des del passat 4 de març
als districtes de Ciutat Vella, l’Ei-
xample, Gràcia, Sant Andreu i Sant
Martí, incloses totes les platges de
la ciutat. A Sants-Montjuïc, les
Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-
Guinardó i Nou Barris hi arribarà a
partir del 12 de setembre.

Un dels principals objectius
d’aquest nou servei és la proximi-
tat amb els barris. Més concreta-
ment, es vol augmentar el servei a
tot el territori i flexibilitzar-lo per-
què es pugui adaptar a les dife-
rents casuístiques de la ciutat.

En aquest sentit, més de 40
informadors i informadores re-
corren els barris on s'està des-
plegant el nou servei de neteja i
recollida de residus per explicar
de primera mà les novetats al
veïnat i als comerciants i donar
resposta a possibles dubtes que
se’ls plantegin.

Segons explica l’Ajuntament, en
la selecció d’aquest equip informa-
tiu s’ha prioritzat la contractació de
persones amb habilitats comunica-
tives, especialment en la transmis-
sió i adaptació del missatge. S’ha
valorat molt especialment la capa-
citat de mediació davant de possi-
bles discrepàncies i petits conflictes.
Igualment, el personal adscrit a la
campanya parla i entén, a nivell
nadiu, tant el català com el castellà,
i té coneixements necessaris per
entendre i parlar l’anglès. A més,

també s’ha valorat la incorporació
de persones amb coneixements
d’altres idiomes per adaptar-se a la
realitat dels diferents barris.

Aquests informadors i infor-
madores treballen per pare-
lles –procurant que siguin mixtes–
i se’ls assignen uns carrers d’un
barri determinat segons la previ-
sió del calendari establert.

Amb tot, ja són a peu de carrer
per informar la ciutadania sobre el
nou Pla Cuidem Barcelona i expli-
car la nova distribució de conteni-

dors, així com quins residus cal di-
positar al groc dels reciclables.

SEPARAR ELS RESIDUS
Per solucionar qualsevol dubte
en relació amb com separar cor-
rectament els residus, l’Ajunta-
ment també ha habilitat a la
pàgina web cuidem.barcelona un
cercador de residus, on posant el
que es vol reciclar i l’adreça et diu
on i quan ho has de llençar.

A més, els informadors i infor-
madores visiten tots els comerços
per explicar-los en detall les no-
vetats referents a la recollida co-
mercial, així com recordar-los
com s’ha de fer per separar cor-
rectament els residus i l’horari de
recollida dels bujols.

Una altra tasca important que
porta a terme aquest equip infor-
matiu és el seguiment dels punts
crítics detectats per l’Ajuntament,
així com informar i escoltar el ve-
ïnat i els comerços en les seves
possibles demandes de millora.

Els recordatoris del dia que
s’han de baixar els mobles i tras-
tos vells, de quins residus cal por-
tar als Punts verds, de com
separar-los correctament o de
com utilitzar els sistemes de reco-
llida d’escombraries de cada barri
també formen part de la campa-
nya de sensibilització.

Per últim, als districtes on en-
cara no s’ha desplegat la nova
contracta de neteja els informa-
dors i informadores també hi ac-
tuen, resolent dubtes i informant
el veïnat que a partir del setem-
bre els arribarà el nou servei de
neteja i recollida de residus.

Un equip informatiu recorre els barris per explicar les novetats del Pla Cuidem
Barcelona a veïns i comerciants tot cercant la corresponsabilització ciutadana

Cuidar Barcelona
és cosa de tots i totes

Cuidem BARCELONA
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Contingut patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona

Es fa seguiment
dels punts crítics

EL PLA 
RESIDU ZERO

4L'Ajuntament fa una
aposta ferma pel malba-
ratament zero, posant en
pràctica programes de
prevenció de residus, fo-
mentant la reutilització
de productes i reparació
d'objectes i d'aparells i
promovent l'aprofitament
alimentari per lluitar con-
tra el canvi climàtic.
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aJa s'està desplegant des del passat 4 de març als districtes de Ciutat Vella,
l'Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, incloses totes les platges de la ciutat

aA Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó 
i Nou Barris hi arribarà a partir del 12 de setembre

El calendari del nou servei de neteja
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SERVEIS/ Per mantenir neta la ciutat és
imprescindible la implicació de la ciuta-
dania. Per això, l’Ajuntament posa a dis-
posició dels veïns i veïnes una nova pàgina
web perquè puguin notificar les inci-
dències de neteja al carrer:  

* També es poden comunicar les incidèn-
cies que es trobin al telèfon 010. És gratu-
ït tots els dies de l’any de 7 a 23 hores.

Com avisar d’una
incidència de

neteja al carrer?

Cuidem BARCELONA

Un gran pla, tres línies d’actuació:
així s’articula Cuidem Barcelona

ESPAI URBÀ/ El Pla Cuidem Bar-
celona es fonamenta en tres lí-
nies d’actuació. En primer lloc, en
el desplegament de la nova con-
tracta de neteja i recollida de re-
sidus. En segon lloc, en els Plans
de Manteniment dels districtes.
I, per últim, en els nous canals de
comunicació amb l’Ajuntament.

El nou contracte de neteja i
recollida de residus significa, en
paraules del consistori, un esforç
i una gran millora per als pròxims
vuit anys a la ciutat. Incrementa
la plantilla d’operaris i operàries
i incorpora tecnologia per al con-
trol i la gestió del servei, així com
vehicles elèctrics per reduir la
contaminació i el soroll. Aques-
tes millores permetran donar un
servei adaptat a les particulari-
tats i necessitats de cada barri
per dissenyar millor les actua-
cions de neteja i manteniment
de l’espai públic. 

Per la seva banda, els Plans
de Manteniment dels districtes
tenen l’objectiu de dissenyar el
manteniment de cada barri
amb la complicitat i el contrast
del veïnat, de les entitats i del
teixit comercial. 

Partint d’un primer esbor-
rany elaborat pels serveis mu-
nicipals, doncs, el procés s’anirà
enriquint amb la incorporació
de propostes del teixit social i
comercial de cada barri.

Es poden consultar totes les
sessions informatives fetes fins
ara a l’apartat ‘El teu barri’ del
web cuidem.barcelona. A més,
també s’hi poden consultar tots
els tríptics, per a veïns i comer-
ços, per cada un dels barris on
s’ha implantat la nova contracta
i que ja s’han repartit a tots els
domicilis.

Finalment, també s’impul-
sen nous canals de comunicació
amb l’Ajuntament per atendre
les necessitats del servei i reduir
el temps de resolució de les in-
cidències.

Però des del consistori es re-
marca que cal un canvi que vagi
més enllà de les millores del ser-
vei. “Necessitem un canvi en la
implicació ciutadana i la corres-
ponsabilitat dels nostres veïns i
veïnes per a la qualitat de l’espai
públic i la percepció ciutadana
de la neteja de la ciutat”, insistei-
xen en aquest sentit.

I és aquí on entra en joc l’e-
quip de més de 40 informadors i
informadores, que estaran de
forma permanent en diferents
punts de la ciutat i que desen-
voluparan la seva tasca adre-
çada tant a la ciutadania com als
comerços. 

Aquest nou equip informatiu
se suma als informadors que ja
fan les diferents campanyes es-
pecífiques durant l’any.
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Esports

Unir esforços, recursos i idees
és una decisió que ha marcat i
marcarà la història de moltes
entitats esportives d'arreu del
món. Un dels últims capítols,
anunciat l'1 d'abril, és la fusió
entre el CE Apa Poble Sec i l'AE
Atlètic La Palma per integrar en
una mateixa institució el futbol
base del barri del Poble-sec. 

"Malgrat que la fusió no
serà immediata, la temporada
que ve ja serà una realitat en
l'àmbit esportiu", avança Òs-
car Carrillo, president del CE
Apa Poble Sec, al programa
Districte esportiu, de Sants 3
Ràdio. No hi haurà pressa per
triar el nom ni l'escut de la
nova entitat. L'objectiu és que
el barri i els i les futbolistes in-
tervinguin i escullin la nova
denominació i imatge del club.  

Fa més o menys un any que
les dues entitats van començar
les converses i, a poc a poc, van
veure que podien unir forces en
benefici del barri i dels jugadors
i jugadores. Ara mateix, el CE
Apa Poble Sec té 18 equips de
futbol base i l'AE Atlètic La
Palma, 8. Un dels dubtes que
sorgeixen és si s'unificaran o no
els equips que comparteixen
categoria. "Intentarem que la

fusió sigui el més econòmica
posible i, per tant, deixarem que
sigui una de les dues entitats la
que porti l'estructura esporti-
va", aporta Carrillo. 

"Les categories són molt
llamineres per als nens i les

nenes, i almenys cal mantenir-
les. No és un aspecte que ens
preocupi del tot. El que ens in-
teressa, sobretot, és que ju-
guin i socialitzin perquè tenim
jugadors i jugadores arribats
de diferents països", comenta,

també a Districte esportiu,
Juan Pedro Romero, presi-
dent de l'A.E. Atlètic La Pal-
ma, just abans de fer un ma-
tís molt important: "Si, pel
benefici de la fusió, hem de
perdre alguna categoria, no

serà un inconvenient. Lluita-
rem per recuperar-la. És un
detall que, sobretot, d'infantil
cap avall no ens preocupa
molt". El barri tindrà un nou
club que aglutini el talent i la
il·lusió del seu futbol base. 

Una imatge d’un torneig del CE Apa Poble Sec. Foto: APC

La unió fa la força al Poble-sec
» El CE Apa Poble Sec i l'AE Atlètic La Palma es fusionaran per integrar el futbol base en un mateix club

» La unió no serà immediata, però la temporada que ve ja serà una realitat en l’àmbit esportiu

Waterpolo | El CE Mediterrani es queda a les portes de la final de Lliga 
El conjunt de Marian Diaz va perdre el 10 d’abril per 10-8 el tercer i el seu últim partit de semifinals de

la Lliga contra el CN Sabadell i va acomiadar el curs 2021-2022. El CE Mediterrari, que no va tenir
opcions en el tram final, va guanyar el primer partit de la sèrie (7-9) i va caure per 11-12 en el segon.

Toni Delgado
EL POBLE-SEC

Ara mateix, el CE Apa
Poble Sec té 18 equips
de futbol base i l'AE
Atlètic La Palma, 8
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La contribució de la intel·ligència arti-
ficial a la salut, i en concret al diagnòs-
tic per imatge, és cada vegada més
important, però, en paral·lel, cal comp-
tar amb eines que permetin “entrenar”
aquests potents algorismes, una cosa
clau per al seu futur èxit. Aquest és
l'objectiu amb què es crea el projecte
aDELAIDE que, a través de tecnologies
Big Data, permet cercar i unificar la in-
formació de la imatge mèdica amb les
dades provinents dels informes clínics:
preparar la dada perquè pugui ser
usada pels algorismes i descodificat
mitjançant la intel·ligència artificial.
D'aquesta manera, aporta la saviesa de
milions d'imatges i informes que estan
indexats a la seva infraestructura i per-
met una presa de decisions més ràpida
i precisa.

La possibilitat de fer servir aDE-
LAIDE amb qualsevol malaltia diagnos-
ticable per imatge fa que les seves
possibilitats siguin molt extenses: des
de camps com la neurologia o cardio-
logia, fins a estudis sobre fractures i en-
cunyaments ossis. Tot i així, el valor de
la previsió que proporciona orienta el
projecte principalment cap a camps
com l'oncologia, on anticipar-se al des-
envolupament de la malaltia es tradu-
eix en vida.

“En l'àmbit oncològic, una antici-
pació a la presa de decisions pot re-

sultar vital per al pacient. És per això
que estem centrant aDELAIDE priori-
tàriament en l'estudi clínic del càncer”,
afirma José Manuel Santabárbara en-
ginyer coordinador del projecte a
Cetir Ascires. “Parlem de radiologia
cognitiva i quantitativa, que ofereix a
l'especialista molta més informació
per emetre un diagnòstic més precís i
en un temps molt menor. A més, per-
met valorar amb més exactitud la res-
posta a teràpies, el control del pacient
durant el tractament i oferir una me-
dicina molt més personalitzada”, con-
clou.

ATERRA EN EL DIA A DIA  
DE L’ ACTIVITAT CLÍNICA
La plataforma, desenvolupada en
col·laboració per un grup d'enginyers
de Cetir Ascires i l'empresa Medex-
prim, a través del projecte aDELAIDE
recolzat per la Comissió Europea (ini-
ciativa Eurostars -2), acaba la posada
a punt i aterra ara en el dia a dia de
l’activitat clínica. La seva aposta de
valor és extreure, recopilar i crear con-
junts de dades d'imatges a partir de
les enormes bases de dades de què
disposen els departaments de radio-
logia dels hospitals. Arxivar, ordenar i
organitzar de manera eficient aques-
tes dades és fonamental per poder
bolcar aquest coneixement en l'abor-
datge mèdic del pacient i en el desen-
volupament clínic.

"Comparem aDELAIDE amb una
refineria de petroli: introduïm la
dada en cru i ella ens ofereix una

resposta sense impureses", explica
Santabárbara. aDELAIDE és l'acrònim
de DEtecció i localització d'estructu-
res anatòmiques per a una millor
identificació i recerca d'estudis d'i-
matge. "El seu objectiu és definir,
desenvolupar i implantar una solu-
ció que permeti consultar els fitxers
d'imatges mèdiques a partir de les
etiquetes generades per la complexa
anàlisi d'imatges i informes radiolò-
gics semàntics, d'aquesta manera es

facilita la generació de cohorts de
pacients per a assaigs clínics o estu-
dis de recerca", afegeix.

SOBRE ASCIRES GRUPO BIOMÉDICO
Per tecnologia i nombre de pacients
atesos anualment, Ascires és el grup
biomèdic pioner a Espanya a Diagnòs-
tic per Imatge i Medicina Nuclear, a
més d'un referent en Oncologia Radio-
teràpica. Desenvolupa la seva activitat
per a hospitals públics i privats, així
com a la seva pròpia xarxa de Clíniques
Biomèdiques a la Comunitat Valen-
ciana i Catalunya. Amb una trajectòria
de més de 50 anys i un equip de més
de 600 professionals, el grup Ascires
centra la seva tasca en diagnòstic i
tractament i reinverteix anualment
una mitjana del 15% dels beneficis en
R+D+i. Una reinversió que li permet la
constant incorporació de l'última tec-
nologia i programari mèdic.

En aquest sentit, Ascires Grupo
Biomédico està focalitzat en medi-
cina personalitzada de precisió, grà-
cies a la contínua innovació en el
desenvolupament de biomarcadors
d'intel·ligència artificial i algorismes
de diagnòstic propis, que integren
les dades genòmiques, clíniques i les
procedents del Diagnòstic per
Imatge.

Intel·ligència artificial i Big Data aplicats 
a la Radiologia, base del projecte aDELAIDE

Permet també valorar amb més 
exactitud la resposta a teràpies 
el control del pacient durant 
el tractament

L'equip mèdic de Cetir Ascires imple-
menta radiologia cognitiva i quantita-
tiva per a un diagnòstic més precís

El projecte, que té el suport de la Unió Europea, està liderat per l’equip mèdic de Cetir Ascires

Més informació: www.ascires.com

Des de la neurologia o la cardiologia fins a l'àmbit oncològic, és possible emprar aDELAIDE amb qualsevol malaltia diagnosticable per imatge

Permet cercar i unificar la informació de la imatge mèdica amb les dades provinents dels informes clínics
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Un dels musicals més importants de tots
els temps, inspirador, apassionant i amb
un cos de ball espectacular. En un teatre
buit, en un escenari nu, s’hi fa el càsting
per a un nou musical de Broadway. Per
a un grup de ballarins, és el moment de
la seva vida, l’oportunitat per fer el que
sempre havien somiat en gran: ballar.

Al teatre Tívoli de Barcelona.

Teatre

A Chorus Line
Antonio Banderas

La barcelonina Susana Ventura, més co-
neguda amb el sobrenom de Suu, ha pu-
blicat el seu tercer àlbum: Karaoke (Halley
Records). Aquest nou disc inclou vuit
cançons (de les quals dues són en cata-
là) que “pretenen ser un espai de seguretat
on fer del drama una gran festa”. La gira
de presentació del seu nou treball disco-
gràfic començarà a finals d’aquest mes.

Música

En un acte desesperat per aconseguir di-
ners per pagar els deutes mèdics de la seva
dona, el veterà Will Sharp recorre a l’úni-
ca persona a la qual sap que no hauria de
recórrer: el seu germà adoptiu Danny. Ell
li oferirà participar en el robatori més gran
de la història de la ciutat. Quan la fugida
s’esguerra, tots dos segrestaran una am-
bulància que porta un policia ferit.

Pelis i sèries

Ambulance
Michael Bay

Karaoke
Suu

Sant Jordi 2022
Ja tenim Sant Jordi ben a prop i enguany sembla que po-

drem gaudir d’una diada normal, sense espais perime-
trats amb límits d’aforament ni res que ens recordi als

dos anys de pandèmia. A Barcelona, la capital de la cele-
bració, es crearà una “superilla literària” entre la Diagonal
i la Gran Via i els carrers de Balmes i Pau Claris. En aquest

espai, hi haurà parades d’editorials, llibreries i associa-
cions, així com parades de floristes venent roses. A més,
entre el 21 i el 23 d’abril, les llibreries i les floristeries tin-

dran permesa la venda dels seus productes al carrer.

La vam conèixer quan era una nena i inter-
pretava la Teté de Los Serrano (Telecinco,

2003-2008). En aquesta mítica sèrie, era la
filla petita de Belén Rueda i la fillastra d’An-

tonio Resines. Des d’aleshores, Natalia
Sánchez (Madrid, 1990) ha continuat la

seva carrera com a actriu i aquest abril es-
trena Los herederos de la tierra, una nova sè-

rie de Netflix. En una entrevista recent per
parlar d’aquest nou treball a RTVE Catalu-

nya, al programa Punts de vista, ha sorprès
amb un català perfecte. Tal com ella matei-
xa ha explicat, ha après la llengua amb l’a-
juda del seu marit, l’actor Marc Clotet, ger-

mà de la també actriu Aina Clotet i fill del
prestigiós doctor Bonaventura Clotet. Amb

la seva primera entrevista en català, Sánc-
hez s’ha guanyat una munió de fans.

N A T A L I A  S Á N C H E ZQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

La seva carrera com a actriu
Tothom la recorda per ser la Teté de ‘Los Serrano’

Famosos

La seva primera entrevista en català
La madrilenya ha sorprès amb un català perfecte

S’ha guanyat el cor dels catalans
Molts usuaris l’han elogiat i li han donat les gràcies

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Decididament optimista i activa practicant
de la joie de vivre, Sílvia Soler recull en
aquest volum deliciós un seguit d’es-
tampes llamineres, plenes de sal de mar
i de llum d’estiu. Les cases on ha viscut, les
persones que ha conegut, els records
plaents de la memòria particular que con-
figuren un mapa personal que és el seu
però que podria molt bé ser el nostre.

Llibres

L’alegria de viure
Sílvia Soler

|Godfall
Un videojoc de rol i acció que ens transportarà a un món de fantasia
amb armadures i armes màgiques. Disponible per a PS 5, PC i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ROBA

Ara més que mai has de seguir uns hàbits saludables: menja sa
(sobretot fruites i verdures), beu molta aigua i dorm 8 hores

POSSIBLES CONTAGIS

HÀBITS

REMEIS

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

i SALUT

El març de 2022 ha estat el mes amb menys hores de sol a
Barcelona des de l’any 1968, segons ha registrat l’Observa-
tori Fabra. Després d’això, ha començat un abril molt més

fred del normal (fins i tot amb neu a cotes baixes), que de segui-
da ha anat remuntant fins a temperatures primaverals. En defi-
nitiva, últimament estem vivint canvis bruscos de temperatura, i
això pot ser sinònim de refredats. Et donem alguns consells que
et poden ajudar a prevenir-los.

Segur que hi ha dies que no saps com vestir-te: t’has d’abri-
gar per no passar fred al matí, però potser al migdia acabes su-
ant. Per això la clau és vestir-te per capes. Això sí, procura mante-
nir protegida la zona del coll. Pel que fa als hàbits, aquests dies
més que mai has de seguir una bona alimentació, basada en frui-
tes i verdures, i beure molta aigua, de la mateixa manera que has
de dormir bé, unes vuit hores diàries. Si, tot i això, et constipes,
evita contagiar els altres: tapa’t amb un mocador d’un sol ús
quan esternudis i llença’l, ventila els espais i renta’t les mans amb
freqüència. Per recuperar-te, recorda que el refredat no es cura
amb antibiòtics, i que t’ajudaran molt més el repòs i les infusions.

Fer front als canvis de temperatura

Com que la temperatura va canviant durant el dia, el millor 
és que et vesteixis per capes. Això sí, protegeix-te la zona del coll

Les claus

Evita contagiar els altres: tapa’t amb un mocador
quan esternudis, renta’t les mans i ventila

Recorda que el refredat no es cura amb antibiòtics: fes repòs, pren
infusions (de gingebre, per exemple) o fes servir sèrum fisiològic  
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